
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Succesfactoren gebiedsontwikkeling anno nu
het realiseren van een haalbare gebiedsontwikkeling

Magermans, C.E.G.

Award date:
2014

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/6e6a6a01-955e-4e2b-be4e-1363e4143bcd


 
 

 

SUCCESFACTOREN 

GEBIEDSONTWIKKELING ANNO NU 

Het realiseren van een haalbare gebiedsontwikkeling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afstudeerscriptie 
 C.E.G. Magermans 

18-08-2014 
 
 



 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2014 C.E.G. Magermans 
 
Correspondentie: cegmagermans@gmail.com 
 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij 
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier, zonder 
voorafgaand schriftelijk toestemming van de auteur. 



 
3 

SUCCESFACTOREN 

GEBIEDSONTWIKKELING ANNO NU 

Het realiseren van een haalbare gebiedsontwikkeling. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auteur 
C.E.G. Magermans 
0642495 
 
Afstudeerscriptie 
Master of Real Estate Management & Development 
Faculty of Architecture, Building & Planning 
Technische Universiteit Eindhoven 
 
Afstudeerbedrijf 
RO Groep Zuid 
 
Afstudeercommissie 
Dr. J.J.A.M. Smeets (TU/e) 
Ir. S.J.E. Maussen MRE (TU/e) 
Ir. J.P.G. Severijns (RO groep) 
 
Augustus 2014  



 
4 

Voorwoord 
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gedurende mijn studietijd groter, waarin ik vroegtijdig erachter kwam dat architectuur niet mijn 

passie zou worden. Het tot stilstand komen van vele projecten als gevolg van de crisis en een weg 

vinden naar nieuwe manieren om gebiedsontwikkeling weer op gang te krijgen, voelde als een 

uitdaging. Het onderzoeken van hetgeen ervoor zorgt krachten te bundelen en binding te verwerven 
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Vanuit een breed ingezette literatuurstudie en ervaringen vanuit de praktijk ben ik uiteindelijk 

gekomen tot draagvlakcreatie. Daarnaast kwam gaande weg een aanpak naar voren waarin 

aandachtspunten worden benoemd, succesfactoren voor het slagen van een gebiedsontwikkeling.  

Mijn dank voor de totstandkoming van dit onderzoek gaat uit naar eenieder die mij in het afgelopen 

jaar met woorden en daden heeft weten te steunen, adviseren, motiveren en amuseren, zowel 

inhoudelijk als niet inhoudelijk. Met alle hoogte- en dieptepunten is het ondanks alles een zeer 

leerzame en mooie periode geweest. Een speciale dank gaat uit naar Jos Smeets en Stephan 

Maussen, mijn begeleiders vanuit de Technische Universiteit te Eindhoven, voor hun nuttige tips en 

kritische momenten. Daarnaast een dankwoord naar talloze collega’s bij de RO groep te Maastricht, 

met in het bijzonder mijn begeleider Jos Severijns, voor het ondersteunen, het uitdagen, het geduld 

en de leuke momenten om mijn afstudeerscriptie te voltooien.  

Tot slot ook voor jou, als lezer, alvast een hartelijk dankwoord voor je tijd en interesse in mijn 

afstudeerscriptie. Ik wens je veel plezier bij het lezen en hoop dat het waardevol kan zijn bij je eigen 

werkzaamheden. 

 

Cecile Magermans 

Maastricht, augustus 2014  
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Samenvatting 

In dit onderzoek draait het om het achterhalen van de bijdrage van een gebiedsconcept bij de 

realisatie van een haalbare gebiedsontwikkeling. Allereerst worden de begrippen 

gebiedsontwikkeling en gebiedsconcept uiteengezet, waarbij gezocht wordt naar het ontstaan en het 

belang van deze begrippen. Daarna wordt de haalbaarheid bij deelvraag drie onderzocht, waarbij 

gebiedsconcepten wederom naar voren komen. Het onderzoek wijst uit dat draagvlakcreatie kan 

worden bereikt door het ontwikkelen van een gebiedsconcept, het betrekken van alle 

belanghebbenden en het aangaan van een samenwerking waardoor begrip voor elkaars standpunten 

wordt gecreëerd. Een gebiedsconcept wordt uitgewerkt in een plan dat op alle aspecten haalbaar is, 

waardoor een haalbare gebiedsontwikkeling kan worden gerealiseerd. Naast de bijdrage van een 

gebiedsconcept, zijn de stakeholders van dermate belang bij het creëren van draagvlak voor het 

realiseren van een haalbare gebiedsontwikkeling. Er ontstaat een wisselwerking tussen stakeholders 

en gebiedsconcepten. Daarnaast is een aanpak voor gebiedsontwikkeling in de huidige tijd naar 

voren gekomen, waarbij aandachtspunten worden benadrukt. Zowel uit het literatuuronderzoek als 

praktijkonderzoek komt naar voren dat de componenten markt, plan, planproces, partijen en 

financiering een belangrijke rol spelen bij gebiedsontwikkeling anno nu.  

Gebiedsontwikkeling is een totale (her)ontwikkeing van een gebied, waarbij de betrokken partijen uit 

verschillende disciplines samenwerken met gedeelde verantwoordelijkheid tijdens het gehele 

planproces en streven naar waardencreatie. Hierbij is de eerste deelvraag beantwoord. 

Gebiedsontwikkeling is ontstaan door de behoefte aan projectmatig werken bij grote complexe 

opgaven in samenwerking met meerdere partijen. De eerste stappen richting gebiedsontwikkeling 

werden gezet eind jaren zestig, waarbij meerdere partijen over langere tijd samenwerkten om 

ruimtelijke projecten te realiseren. Na de hoogtijdagen blijkt wederom de betrokkenheid van 

verschillende partijen een toegevoegde waarde te zijn bij het realiseren van een 

gebiedsontwikkeling. Gebiedsontwikkeling ondervindt veel veranderingen, vanwege de invloed van 

nationale en internationale gebeurtenissen op maatschappelijke ontwikkelingen en de ruimtelijke 

ordening in Nederland. In 2005 worden de eerste verschuivingen binnen gebiedsontwikkeling 

zichtbaar en de vraag naar samenhangende marktgerichte oplossingen groeit. De markt verschuift 

naar een vraaggestuurde markt, waaardoor marktgerichtheid, de identiteit van de regio en wensen 

vanuit de eindgebruikers een belangrijke rol gaan spelen. Naast de crisis, die de structurele 

veranderingen versneld zichtbaar maakt, spelen maatschappelijke en demografische ontwikkeling 

een rol in de veranderingen. De bevolking krimpt en de vraag verandert door maatschappelijke 

trends, zoals verhogen van kwaliteitsaspecten, het optreden van urbanisatie, wetswijzigingen en de 

nieuwe manier van werken en winkelen. Daarnaast zijn wijzigingen in het planproces en het zoeken 

naar nieuwe financieringsmogelijkheden aan de orde waarbij flexibiliteit, efficiëntie en 

risicomanagement een rol spelen.  

Bij gebiedsontwikkeling komt het neer op vier componenten, namelijk de drie inhoudelijke 

componenten met daarbij als vierde de procescomponent. Het proces zorgt voor de aansturing, 

organisatie en planning. De belanghebbende partijen bij gebiedsontwikkeling spelen een rol in alle 

vier de componenten. In de huidige tijd spelen de stakeholders een dermate belangrijke rol binnen 

gebiedsontwikkeling, dat de stakeholders worden toegevoegd als vijfde component. De vijf 

componenten van gebiedsontwikkeling anno nu zijn de markt, het plan, het proces, de stakeholders 
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en de financiering. Daarnaast komen de vragen ‘Waar?’, ‘Wat?’, ‘Met wie?’ en ‘Onder welke 

condities?’ centraal te staan. De kracht van het gebied is het uitgangspunt bij gebiedsontwikkeling. 

De identiteit voortkomend uit de regionale en lokale ontwikkelingen is van belang. Naast de 

identiteit zorgt ook de markt voor het beantwoorden van ‘Waar?’. Het concept kan zorgen voor 

haalbaarheid en commitment bij de stakeholders. Het concretiseren van het gebiedsconcept zorgt 

voor een plan, de ‘Wat?’-vraag. Belanghebbende partijen spelen een grote rol bij het realiseren van 

een gebiedsontwikkeling. De samenwerkingsvormen tussen stakeholders en de veranderende 

financieringsmogelijkheden zijn van belang. De vragen ‘Met wie? En ‘Onder welke condities?’ worden 

beantwoord aan de hand van de stakeholders en de financiering. Bovenstaand is gevisualiseerd in 

figuur 1.  

 
Figuur 1: Gebiedsontwikkeling anno nu (eigen ontwerp, 2014) 

Het ontwikkelen van een gebied begint bij het analyseren van de omgeving, de marktbehoefte en de 

financiële middelen die beschikbaar zijn. In deze tijd wordt in een vroeg stadium gekeken naar 

belanghebbenden en betrokken partijen met daarbij hun wensen. Tevens wordt vroegtijdig naar 

oplossingen gezocht voor de financiële haalbaarheid. Daarna worden stappen ondernomen richting 

een conceptontwikkeling om op zoek te gaan naar draagvlak en het bundelen van krachten. Een 

conceptontwikkeling kan ontstaan door drie mogelijke uitgangspunten, namelijk vanuit een 

specifieke locatie, een marktbehoefte of vanuit een maatschappelijk doel naar aanleiding van een 

probleem. Een conceptontwikkeling brengt een gebiedsconcept voort ofwel een naar type, functie 

en/of ontwerp integrale aanpak, rekening houdend met de commerciële, maatschappelijke, 

stedebouwkundige en functionele haalbaarheid. Deze concretisering van een gebiedsconcept levert 

het antwoord op de tweede deelvraag. Het planproces zorgt voor het bij elkaar brengen van de 

componenten, waarna het gebiedsconcept wordt uitgewerkt in een haalbaar plan voor een 

gebiedsontwikkeling (zie figuur 1).  



 
7 

Een optimaal resultaat kan worden bereikt als alle stakeholders betrokken zijn bij de 

gebiedsontwikkeling aan de hand van een samenwerkingsvorm. In de huidige tijd groeit deelname 

van stakeholders uit tot hechte samenwerkingsverbanden, waarbij open communicatie en wederzijds 

vertrouwen een grote rol spelen. Het betrekken van stakeholders is bedoeld om hun kennis te 

benutten, nieuwe concepten en ideeën te ontwikkelen en het voorkomen van weerstand. Het 

betrekken van stakeholders zorgt voor het creëren van draagvlak, een van de voorwaarden om een 

optimaal resultaat te realiseren. In deze tijd neemt het belang voor het bundelen van krachten en het 

verwerven van draagvlak toe. Bij gebiedsontwikkeling worden concepten veelvuldig gebruikt, omdat 

het gebiedsconcept voor binding en draagvlak kan zorgen bij stakeholders. Bij een goede 

samenwerking tussen stakeholders kan er gewerkt worden aan de componenten van 

gebiedsontwikkeling, waardoor vroegtijdig draagvlak kan worden gecreëerd voor het ontwikkelen 

van een gebied. Interactie tussen belanghebbenden en het streven naar een gezamenlijk doel levert 

een samenwerking op, waarbij begrip gecreëerd wordt voor elkaars standpunten. Het betrekken van 

belanghebbenden kan een meerwaarde leveren en voorkomt weerstand door het tegemoet komen 

aan belangen van stakeholders. Daarbij zorgt wederzijds vertrouwen, open communicatie en 

erkennen van wensen voor een positieve invloed voor draagvlakcreatie. Tijdens het 

participatieproces worden alle belangen besproken en meegenomen in de planontwikkeling. 

Hierdoor ontstaat inzicht in het afwegingsproces, hetgeen een positief effect richting draagvlak 

oplevert.  

Daarnaast kan samenwerking leiden tot het delen van verantwoordelijkheden en risico’s. Het delen 

van verantwoordelijkheden en risico’s is in de huidige tijd van belang, vanwege het krijgen van een 

financiering. De eisen voor het krijgen van een financiering zijn strikter geworden, waardoor een 

goed risicomanagement van belang is. Risicoreductie en het inbouwen van zekerheden zijn 

belangrijke factoren. Stakeholders spelen hier een rol in, door nemen van verantwoordelijkheid, het 

delen van risico’s en het afgeven van garanties wordt het krijgen van een financiering vereenvoudigd. 

De vijf componenten, die tijdens de literatuurstudie naar voren zijn gekomen, zijn aan de hand van 

een casus onderzocht. Het Lindenkruis te Maastricht is gebruikt als casus, waarbij betrokken partijen 

deelnemen aan een interview om de aanpak te toetsen aan de praktijk. Hierbij wordt door de 

stakeholders nogmaals het belang van de openheid en het wederzijds vertrouwen in een 

samenwerking benadrukt. Openheid werkt verhelderend, biedt nieuwe uitkomsten en zorgt voor de 

realisatie van ontwikkelingen. Daarnaast is bij de casus goed te zien dat flexibiliteit in een plan van 

belang is om in te kunnen spelen op veranderingen. Inspelen op de trends en wensen van alle type 

eindgebruikers van het plangebied zorgt voor markgerichtheid. De openheid, het wederzijds 

vertrouwen, de flexibiliteit en de marktgerichtheid zijn mede verantwoordelijk voor het commitment 

van de stakeholders en de daaruit voortvloeiende garanties en vangnetconstructies.  

De doelstelling van het onderzoek is het achterhalen van de bijdrage van het gebiedsconcept bij een 

haalbare gebiedsontwikkeling. De haalbaarheid wordt meegenomen vanuit vier perspectieven bij het 

ontwikkelen van een concept. Naast haalbaarheid is draagvlak van belangrijke waarde voor het 

realiseren van een gebiedsontwikkeling. Uit het onderzoek blijkt dat draagvlakcreatie kan worden 

bereikt aan de hand van het ontwikkelen van een gebiedsconcept, het betrekken van alle 

stakeholders en het aangaan van een samenwerking (deelvraag drie). De stakeholders in 

samenwerkingsverbanden kunnen naast gebiedsconcepten zorgen voor een haalbare 

gebiedsontwikkeling. De doelstelling is hiermee bereikt, de bijdrage van het gebiedsconcept is 
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bepaald. Gebiedsconcepten zijn van belang bij gebiedsontwikkeling. Daarnaast komt uit dit 

onderzoek naar voren dat het betrekken van de stakeholders en het aangaan van een open 

samenwerking van belang wordt geacht bij een ontwikkeling. De aanbevelingen vanuit dit onderzoek 

komen voort uit de belangrijkste constateringen omtrent gebiedsconcepten, de stakeholders in 

samenwerkingsverbanden en de aanpak. Een aanbeveling is het in acht nemen van de punten voor 

draagvlakcreatie. Daarnaast wordt aanbevolen de vijf componenten met bijbehorende kenmerken 

uit “Aanpak Gebiedsontwikkeling anno nu” te betrekken. Een verdere aanbeveling is het ontwikkelen 

van een gebiedsconcept bij elke gebiedsontwikkeling. Tot slot wordt aanbevolen alle 

belanghebbenden partijen te betrekken aan de hand van een samenwerking, waardoor een 

meerwaarde geleverd kan worden, begrip gecreëerd kan worden en weerstand voorkomen kan 

worden. Bovendien kan het betrekken van stakeholders zorgen voor het bieden van garanties en 

zekerheden. De aanbeveling omtrent de aanpak is het in acht nemen van de vijf componenten met 

de bijbehorende kenmerken uit “Aanpak Gebiedsontwikkeling anno nu”.  

De aanbevelingen voor vervolgonderzoek hebben betrekking op de aanbevelingen vanuit het 

onderzoek. Een aanbeveling luidt meerdere casussen te onderzoeken, waarbij de vijf componenten 

uit de aanpak worden benadrukt. Daarnaast wordt het onderzoeken van de achterliggende factoren 

voor het bereiken van een open samenwerking aanbevolen. Het gebiedsconcept is een van de 

factoren voor verwezenlijken van draagvlakcreatie. Een derde aanbeveling naar aanleiding van dit 

onderzoek is een verdieping in conceptionele en conceptuele gebiedsconcepten. De laatste 

aanbeveling voor vervolgonderzoek wordt gegeven naar aanleiding van de financiering, het 

verwerven van inzicht in financieel commitment bij stakeholders.  
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Abstract 

This study is about determining the contribution of an urban concept for the realization of an 

achievable urban development. First, the terms urban development and urban concept are 

concretized, how they emerge and their importance (subquestion one and two). The feasibility is 

explored by answering the third subquestion, where concepts emerge. The research indicates that 

activities related to the creation of support base can be achieved by developing an urban concept, 

involving all stakeholders and entering into a cooperation which understand each other's positions. 

An urban concept is elaborated in a plan that is feasible on all aspects, allowing that an achievable 

urban development can be realized. In addition to the contribution of an urban concept, the 

stakeholders are very important in creating support for the realization of an achievable urban 

development. This creates an interaction between stakeholders and urban concepts. Furthermore, 

an approach to urban development in present time emerges, in which interest points are 

emphasized. Both the literature review and practical research suggests that the components market, 

plan, process, stakeholders and finances play an important role in urban development nowadays. 

Area development is a total (re)development of an area, in which stakeholders involved from 

different disciplines work together with shared responsibility during the entire process and in pursuit 

of value creation. Urban development is caused by the need for projects with large complex tasks in 

collaboration with multiple parties. The first steps towards urban development were created in the 

late sixties,  in which multiple parties worked together over time to realize spatial projects. After the 

heyday the involvement of various parties had shown to be an added value in achieving an urban 

development. Urban development experiences many changes, due to the impact of national and 

international events on social developments and spatial planning in the Netherlands. In 2005 the first 

movements in urban development became visible and the demand for market-based required 

solutions is growing. The market is shifting towards a demand-driven market, providing market 

orientation, the identity of the region and wishes of the end-users will be playing an important role. 

In addition to the crisis, which makes the structural changes accelerated visible, social and 

demographic development will be playing a role in the changes. The population is shrinking and 

demand is changing by social trends, such as the increase of quality aspects, the occurrence of 

urbanization, changes in laws and the new way of working and shopping. Besides these trends, there 

are changes in the planning process and funding opportunities, whereby flexibility, efficiency and risk 

management are important.  

An urban development is created by four components, three substantive components and process 

component. The process taken care of managing, organisation and planning. Stakeholders play a role 

within all four components of urban development, they are added as the fifth component.  The 

components of urban development are market, plan, process, stakeholders and finances. There a 

couple central questions at the urban development besides the components. These questions are 

‘Where?’, ‘What?’, ‘Who?’ And ‘Under which circumstances?’. The identity of the place is the base 

for an urban development, next to the developments around this area and the market itself. These 

are answering the ‘Where?’-question.  The concept can provide feasibility and commitment among 

the stakeholders. The realization of the urban concept creates a plan, the ‘What?’ – question will be 

answered. The stakeholders play a major role in the realization of an urban development. The 

cooperation between stakeholders and different solutions for financing the development are 
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important. The questions' Who?’ And ‘Under which circumstances?’ will be answered through the 

stakeholders and finances. This is all being visualized in figure 1. 

 
Figure 1: Urband development (own design, 2014) 

The beginning of an urban development starts with analysing the environment, the market demand 

and the availability of the financial resources. Approaching stakeholders and discovering their wishes 

will be accomplished at an early stage. At the same early stage they need to investigate achievable 

financial solutions. Thereafter, steps need to be taken towards a concept looking for support and 

joining forces. An urban concept could arise from three possible starting views, namely specific 

location, market demand or social goal as a result of a problem. A concept development delivers an 

urban concept either by type, function and/ or design integrated approach, taken into account the 

commercial, social urban and functional feasibility. The realization of an urban concept provides the 

answer to the second subquestion. The planning process is bringing the components together, after 

which the area concept is elaborated in a feasible plan for an urban development (see Figure 1).  

Optimum results can be achieved if all stakeholders are involved in the urban development. In the 

present time participation of stakeholders grows into close collaboration, with open communication 

and mutual trust. The involvement of stakeholders is intended to exploit their knowledge, to develop 

new concepts and ideas and preventing resistance. Thereby, their involvement ensures the support 

base, one of the conditions to realise an optimum result. At the present time the importance for 

joining forces and acquiring support is increasing. Urban concepts are used extensively for 

commitment and support of the stakeholders. Interaction between stakeholders and the pursuit of a 

common goal provides a collaboration in which understanding is created for each other's positions. 

The involvement of stakeholders can provide an added value and prevents resistance by responding 

to stakeholders' interests. During the participation process, all interests are discussed and included in 

the plan. This provides insight into the process, which produces a positive effect towards support. 



 
11 

In addition, cooperation can lead to sharing of responsibilities and risks. Sharing of responsibilities 

and risks is important, because of obtaining financing. The requirements for obtaining financing is 

become more strictly, that’s why risk management is important. Risk reduction and issuing 

guarantees are important factors. Stakeholders play an important role by obtaining financing by 

taking responsibility, sharing risks and issuing of guarantees. 

The five components that emerge in the literature are examined through a case. The ‘Lindenkruis’ at 

Maastricht has been used as case. The participating stakeholders were interviewed to assess the 

methodology of the five components in practice. Stakeholders emphasize the importance of 

openness and mutual trust in a collaboration. Openness works enlightening, offers new results and 

ensures the realization of developments. Additionally, the case shows the importance of the 

flexibility in a plan to be able to respond to any changes and modifications. Openness, mutual trust, 

flexibility and market orientation are co-responsible for the commitment of the stakeholders and the 

resulting guarantees. 

The purpose of this study is to determine the contribution of an urban concept for the realization of 

an achievable urban development. The concept will provide an achievable plan on all aspect. In 

addition to achievability is the support base of all stakeholders an important value to realize an urban 

development. The research shows that the creation of the support base can be achieved by 

developing an urban concept, involving all stakeholders and involvement through collaboration (sub-

question  three). The stakeholders in an open collaboration can besides urban concepts ensure an 

achievable urban development. The purpose has been achieved, the contribution of the urban 

concept is determined. Urban concepts are important in urban developments. Additionally, this 

research suggests that the involvement of the stakeholders and the establishment of an open 

collaboration is deemed important at an urban development. The recommendations are based on 

the findings regarding urban concepts, stakeholders in collaborations and the approach by the five 

components. A recommendation is to take into account the observance of the cases for support 

base. The next recommendation on the approach is observing the five components with the 

corresponding features from "Aanpak Gebiedsontwikkeling anno nu." Another recommendation is 

developing an urban concept in every urban development. The last recommendation is about the 

involvement of all interested stakeholders. Added value can be provided, understanding can be 

created and resistance can be prevented through an open collaboration. Furthermore, the 

involvement of stakeholders ensure the provision of guarantees and collateral.  

The recommendations for future research are related to the recommendations from this study. One 

recommendation is to examine several cases, in which the five components of the approach are 

emphasized. In addition, the investigation of the factors for the achievement of an open 

collaboration are featured. A third recommendation is a further research in conceptional and 

conceptual urban concepts. The final recommendation for future research is about the financing, 

obtaining an understanding of financial commitment to stakeholders. 
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1.  Inleiding 

1.1 Aanleiding en Probleemschets 

Gebiedsontwikkeling, iets wat de laatste jaren niet meer vanzelf gaat. Een goede leefomgeving moet 

worden gecreëerd met diversiteit op de juiste schaal, waarbij een bepaald voorzieningenniveau 

gewenst is en de bereikbaarheid in orde moet zijn. De marktvraag stuurt dit aan en is onderhevig aan 

de dynamiek van de economische, demografische en culturele ontwikkeling (De Jonge, 2007). Hierbij 

komt een integrale aanpak kijken om de fysieke, economische en maatschappelijke aspecten te 

combineren tot een gebiedsgericht plan. Een samenwerking tussen meerdere disciplines is een 

vereiste, maar dit gaat niet zonder slag of stoot. De samenwerkingsvormen om een 

gebiedsontwikkeling mogelijk te maken, moeten goed gefundeerd en geregisseerd worden. De 

gebiedsontwikkeling verandert vanwege economische en maatschappelijke ontwikkelingen. 

Projecten worden niet meer tot uitvoering gebracht, worden halverwege stil gelegd of worden 

langzaam en in kleine stappen uitgevoerd. Er moet onderzoek gedaan worden naar de manieren om 

gebiedsontwikkeling te laten slagen, rekening houdend met en inspelend op alle ontwikkelingen. Er 

moet op zoek worden gegaan naar de succesfactoren bij een gebiedsontwikkeling anno nu, omdat 

gebiedsontwikkeling nog altijd van belang is (Van Randeraat, 2013).  

Er zijn twee typen te benoemen bij het ontwikkelen van een gebied. Zodra er over herontwikkeling 

gesproken wordt, gaat het over een brownfield. Een brownfield is een grondgebied dat eerder 

gebruikt of ontwikkeld is en op het moment niet meer volledig in gebruik is vanwege leegstand, 

verwaarlozing of verontreiniging (Alker et al, 2000).  De tegenhanger van brownfield is greenfield, 

hiermee wordt bedoeld dat er wordt ontwikkeld op een stuk grond dat niet eerder gebruikt is en 

waarschijnlijk gesitueerd is in een natuurlijke omgeving.  

Een aantal verschuivingen binnen de vastgoedwereld vinden plaats, mede veroorzaakt door de crisis. 

Het raakt de zaken zoals planvorming, samenwerkingsvormen, de financiering en de rol van de 

betrokken partijen (De Zeeuw, 2011). Bij gebiedsontwikkeling draait het niet alleen om de stenen, 

maar zeer zeker ook om de gebruikers, bewoners en investeerders. Het gaat zelfs een stap verder, de 

aandacht gaat niet alleen uit naar het individu, maar vooral naar de rol die het individu speelt in de 

samenleving (Harms, 2010). Het inwilligen van de wensen van de eindgebruiker is geen nieuw 

verhaal, wel blijkt de betrokkenheid van de huidige en toekomstige gebruikers essentieel bij een 

gebiedsontwikkeling. De investeerders zijn een belangrijke partij in de beginfase van een 

gebiedsontwikkeling, vanwege de financiering van projecten. Om projecten aantrekkelijk te maken 

voor het krijgen van de investeringen van partijen, zullen deze partijen vroegtijdig betrokken moeten 

worden. Steeds vaker zijn ook de stakeholders degenen die het plan trekken. Wijzigingen in het 

overheidsbeleid en de forse financiële bezuinigingen die de gemeenten moeten ondergaan, zorgen 

ook voor veranderingen in de gebiedsontwikkeling. De rol van de gemeente was voornamelijk 

kaderstellend, een actieve houding is nu gewenst waarbij door middel van een samenwerkingsvorm 

met marktpartijen een gebiedsconcept wordt ontwikkeld (Eenhoorn, 2012).  
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De herontwikkelingen vereisen nog altijd een gebiedsgerichte aanpak, al is twijfel ontstaan aan de 

integraliteit, de opgave en de methode (Van Randeraat, 2010). Ook heeft een integrale aanpak twee 

dimensies, een inhoudelijke kant waar het draait om de fysieke, sociale en economische aspecten en 

een proceskant waar de termen afstemmen, samenwerken, samenhang en gemeenschappelijk naar 

voren komen om een goede samenwerking mogelijk te maken.  

Een goede start bij een gebiedsontwikkeling is gebaseerd op het betrekken van alle 

belanghebbenden, vanaf de initiatieffase tot aan de exploitatiefase. Bij de juiste samenwerking 

tussen de belanghebbende partijen kan er gewerkt worden aan alle aspecten en kan er vroegtijdig 

draagvlak worden gecreëerd voor het ontwikkelen van een gebied. Het ontwikkelen van een 

gebiedsconcept kan een bijdrage leveren aan het creëren van draagvlak. Daarnaast zullen 

veranderingen plaatsvinden in de traditionele modellen bij een samenwerking tussen publieke en 

private partijen. De haalbaarheid van meerdere aspecten op lang termijn omtrent 

gebiedsontwikkeling is alleen te bewerkstellen als de korte termijnsuccessen hiermee worden 

gecombineerd en de zorg voor de haalbaarheid een gedeelde verantwoordelijkheid is van alle 

partijen (Harms, 2008). Er dient gekeken te worden naar de juiste samenwerkingsvorm, die kan 

leiden tot haalbare en duurzame gebiedsgerichte projecten, zodat ze aansluiten op de wensen van 

de toekomstige gebruikers en het doel van de locatie. Op die manier zal de gebiedsontwikkeling, die 

onderhevig is aan een dynamische maatschappij, tot een goed einde worden geleid met alle 

betrokkenen op een lijn.  

Betrokkenheid van de huidige en toekomstige gebruikers blijkt essentieel te zijn bij een 

gebiedsontwikkeling. Het gebiedsconcept zal zo goed mogelijk moeten inspelen op de marktvraag, en 

die is onderhevig aan veranderingen. De veranderende vraag en de vraaguitval worden mede 

veroorzaakt door demografische ontwikkelingen. De crisis speelt daarbij ook een rol. De grote 

demografische veranderingen in Nederland de komende jaren worden veroorzaakt door 

ontgroening, vergrijzing, bevolkingskrimp en een toename van de levensverwachting. Het aantal 

ouderen verdubbelt tot 2040 met als gevolg dat er behoefte is aan geschikte woningen voor ouderen 

en zorgvoorzieningen. Daarbij vinden ook hervormingen plaats in de Algemene Wet Bijzondere 

Ziektekosten, waardoor mensen langer thuis blijven wonen met de benodigde zorg aan huis. De 

vraag van deze groep zorgbehoevenden, die ontstaat door de hervorming van de wet, is nog 

onbekend. Net zoals de woonwensen van deze groep en de financiering van zorgvastgoed. Daarnaast 

spelen maatschappelijke ontwikkelingen een rol, zoals de verhoogde kwaliteitsaspecten, urbanisatie, 

wetswijzigingen en de nieuwe manier van werken en winkelen. Het onderzoek moet uitwijzen met 

welke factoren het inspelen op al deze ontwikkelingen leidt tot een haalbare gebiedsontwikkeling. 
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1.2 Probleem- en Doelstelling 

In voorgaande paragraaf is een probleemschets beschreven, die ontstaat door de veranderingen 

binnen de gebiedsontwikkeling. Hieruit komt naar voren dat er oplossingen moeten worden gezocht 

voor het vinden van draagvlak bij alle belanghebbenden om aan de hand van een gebiedsconcept te 

komen tot een gebiedsontwikkeling. De doelstelling van dit onderzoek naar aanleiding van de 

probleemschets luidt:  

Het achterhalen van de bijdrage van een gebiedsconcept bij het realiseren van een haalbare 

gebiedsontwikkeling.  

Dit levert de volgende probleemstelling en deelvragen op: 

Welke bijdrage levert een gebiedsconcept aan het realiseren van een haalbare 

gebiedsontwikkeling?  

- Wat wordt er verstaan onder een gebiedsontwikkeling? 

- Wat wordt er verstaan onder gebiedsconcepten?  

- Wat bepaalt de haalbaarheid van een gebiedsontwikkeling? 

1.3 Onderzoeksopzet 

Het onderzoek is bedoeld om de probleemstelling en de deelvragen hiervan te beantwoorden, zodat 

de doelstelling bereikt wordt. Om dit te verwezenlijken wordt een exploratief onderzoek opgesteld. 

Een literatuurstudie vindt plaats om een theoretisch kader omtrent gebiedsontwikkeling vast te 

stellen. Daarna worden interviews afgenomen bij partijen in de praktijk. Een casus van een 

gebiedsontwikkeling wordt benut om het theoretisch kader te toetsen. De casus is een 

gebiedsontwikkeling, waarbij de RO groep te Maastricht bij betrokken is.  

Hoofdstuk 1 omvat de probleemschets die leidt tot de doelstelling. In hoofdstuk 2 wordt uiteengezet 

wat gebiedsontwikkeling inhoudt en het begrip ingekaderd. Het ontstaan van de gebiedsontwikkeling 

naar aanleiding van de ruimtelijke ordening in Nederland en gebeurtenissen in de wereld wordt 

weergegeven. Daarna zullen ontwikkelingen worden beschreven en wordt het hoofdstuk afgesloten 

met voorschriften voor een haalbare gebiedsontwikkeling anno nu. Vervolgens wordt het 

ontwikkelen van gebiedsconcepten in hoofdstuk 3 behandeld. In hoofdstuk 4 worden de 

stakeholders benoemd, wordt er gekeken naar samenwerkingsvormen binnen gebiedsontwikkeling 

en het creëren van draagvlak wordt onderzocht. Daarna worden de bevindingen getoetst op de casus 

Lindenkruis en worden de resultaten verwerkt in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 vindt een vergelijking 

plaats tussen het theoretische kader en het kader dat gevormd wordt vanuit de praktijk. Tot slot 

worden conclusie getrokken en aanbevelingen gedaan in hoofdstuk zeven.  
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Figuur 1.1: Onderzoeksopzet (eigen ontwerp, 2014)  
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2. Gebiedsontwikkeling 
 

“Een exacte omschrijving ontbreekt tot op de dag van vandaag.” (De Zeeuw, 2011) 

In dit hoofdstuk wordt de gebiedsontwikkeling in Nederland behandeld. Allereerst wordt gekeken 

naar de aansturing op de ruimtelijke ordening vanuit de overheden in paragraaf 2.1. Hierna zal het 

ontstaan en de ontwikkelingen binnen gebiedsontwikkeling worden besproken aan de hand van 

gebeurtenissen die van invloed zijn. De gebeurtenissen hebben hun invloed op de maatschappij, die 

daaropvolgend veranderingen met zich meebrengen voor de gebiedsontwikkeling. In paragraaf 2.2 

wordt een start gemaakt bij begin twintigste eeuw en gekeken naar de wederopbouw na de Tweede 

Wereldoorlog. Vervolgens wordt de oliecrisis met de gevolgen daarvan in de tachtiger jaren 

behandeld. De hoogtijdagen van de jaren negentig en tweeduizend worden toegelicht. Paragraaf 2.2 

eindigt met de wereldwijde crisis. De ontwikkelingen binnen gebiedsontwikkelingen, die gedeeltelijk 

voortkomen uit de wereldwijde crisis van 2008, zullen in paragraaf 2.3 onderzocht worden. De 

demografische en maatschappelijke ontwikkelingen vormen samen met de crisis de basis voor de 

gebiedsontwikkeling anno nu. In paragraaf 2.4 worden de te nemen acties bij gebiedsontwikkeling 

besproken. Gebiedsontwikkeling anno nu wordt behandeld in paragraaf 2.5. Tot slot wordt in 

paragraaf 2.6 een conclusie omtrent de nieuwe aanpak bij gebiedsontwikkeling getrokken en de 

eerste deelvraag wordt beantwoord.  

2.1  Ruimtelijke Ordening in Nederland 

De Ruimtelijke Ordening in Nederland wordt bepaald door de overheid aan de hand van 

beleidsvoornemens. De overheid wordt vertegenwoordigd door het rijk, de provincies en de 

gemeenten. Alle beleidsuitspraken van het rijk worden vastgelegd in de Nota Ruimte en hebben als 

doel sturing te geven aan de basiskwaliteit en de ruimtelijke hoofdstructuur. De basiskwaliteit geldt 

als wettelijke ondergrens van de kwaliteit op de gebieden van economie, infrastructuur, 

verstedelijking, water, natuur en landschap. In de Nota Ruimtelijke Ordening wordt ingespeeld op de 

maatschappelijke en demografische veranderingen in Nederland. In figuur 2.1 zijn de speerpunten 

per Nota Ruimtelijk Ordening samengevat. 

In 2006 trad de Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking. Hiervoor nam het rijk zijn 

verantwoordelijkheid voor het ruimtelijk ordeningsbeleid aan de hand van Planologische 

Kernbeslissing. De Planologische Kernbeslissingen omvatten nota’s en waren vastgelegd om sturing 

te geven aan het ruimtelijk beleid van de decentrale overheden. De plannen van het rijk werden door 

de provincies verwerkt in streekplannen en gaven hiermee een toetsingskader aan de gemeenten. De 

gemeenten bepaalden aan de hand van structuur- en bestemmingsplannen de voorwaarden voor de 

ontwikkelingen.  

De Wet ruimtelijke ordening vervangt deze plannen door structuurvisies. In de structuurvisies staan 

beschreven welke ontwikkelingen de overheid verwacht op het gebied van ruimtelijke ordening. Er 

wordt aangegeven op welke manier deze ontwikkelingen worden gestuurd en/of uitgevoerd. Het rijk, 

de provincies en de gemeenten stellen ieder hun eigen structuurvisies op. Het rijk stelt een 

structuurvisie voor het gehele land vast, waarin de hoofdzaken voor ruimtelijk beleid zijn vastgelegd. 

De hoofdzaken in het ruimtelijk beleid, toegespitst op de provincies, worden eveneens vastgelegd in 
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een structuurvisie. Als er sprake is van provinciale belangen kan de provincie met eventueel 

betrokken gemeenten een inpassingsplan opstellen. Het inpassingsplan is bindend qua omvang en 

aard voor de bestemming van gronden. De gemeente stelt als meest decentrale overheid ook een 

structuurvisie op met een verdere uitwerking in een of meerdere bestemmingsplannen. Het 

bestemmingsplan legt de aard en de omvang vast van een locatie. Het bestemmingsplan is bindend 

over het gebruik van de gronden binnen de gemeentelijke grenzen en geldt tien jaar lang als leidraad. 

Het bestemmingsplan bevat voorschriften voor het gebied met daarbij een plankaart en een 

toelichting. Het bestemmingsplan en het inpassingsplan zijn middelen om de bestemming van het 

grondgebied vast te leggen. De plannen verschillen alleen door het niveau van uitvoering, namelijk 

de gemeenteraad respectievelijk de provinciale staten. (Overheid.nl) 

Normen, die bij besluiten omtrent de inrichting van de leefomgeving in acht moeten worden 

genomen, zijn opgenomen in het omgevingsrecht. Het omgevingsrecht is zeer complex, met een 

grote hoeveelheid aan procedures, lange doorlooptijden, een knellend juridisch kader en hoge 

onderzoekslasten (Backes, 2011). Medio 2014 gaat een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer, waarbij 

alle wetten die bijdragen aan de leefomgeving worden opgenomen in de Omgevingswet. Hierbij 

wordt gestreefd naar een vereenvoudiging van het omgevingsrecht en daarbij het bundelen van 

wetten. De wetten die in zijn geheel op gaan in de Omgevingswet zijn: Belemmeringenwet 

Privaatrecht, Crisis- en herstelwet, Interimwet stad- en milieubenadering, Ontgrondingenwet, 

Planwet verkeer en vervoer, Spoedwet wegverbreding, Tracéwet, Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht, Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, Wet inzake de 

luchtverontreiniging en Wet ruimtelijke ordening. De wetten die grotendeels op gaan in de 

Omgevingswet zijn: Waterwet, Wet beheer rijkswaterstaatswerken, Wet herverdeling wegenbeheer 

en Wet milieubeheer. Onderdelen van de volgende wetten gaan op in de Omgevingswet, namelijk; 

Woningwet, Monumentenwet 1988, Wet natuurbescherming, Wet luchtvaart, Mijnbouwwet, 

Spoorwegwet, Wet lokaal spoor en Wet bereikbaarheid en mobiliteit.  

De Omgevingswet zal zorgen voor een betere samenhang tussen verschillende plannen en 

activiteiten voor de ruimtelijke ordening, het milieu en de natuur. Daarbij zal deze wet de 

besluitvorming over ruimtelijke projecten versnellen en vereenvoudigen. Het kabinet wil met de 

Omgevingswet de duurzame ontwikkelingen stimuleren en de verschillen tussen de regio’s 

aanpakken. De Omgevingswet heeft nog een aantal stappen te doorlopen, naar verwachting treedt 

de wet in 2018 in werking. (Rijksoverheid, 2013) 

 

Eerste Nota Ruimtelijke Ordening 1960 

 Urbanisatie  toestroom naar het westen van Nederland 

 Spreidingsbeleid  

 Stimuleren economie in het noorden en oosten van Nederland 

Tweede Nota Ruimtelijke Ordening 1966 

 Prognose bevolkingsgroei 2000: 20 miljoen inwoners  

 Gebundelde deconcentratie  aanwijzen van groeikernen 

 Bufferzone beleid 

Derde Nota Ruimtelijke Ordening 1973-1983 

 Prognose bevolkingsgroei gezakt naar 17 miljoen inwoners 

 Suburbanisatie  voortzetting  groeikernen 

 Stadsvernieuwing 

 Stimuleren economie in het noorden en zuiden van Nederland 
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Vierde Nota Ruimtelijke Ordening  1988 

 Ruimtelijke kwaliteit 

 Ontplooien mainports 

 Vergroten economische kerngebieden met meerwaarde regio’s 

Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra 1992 

 Aandacht milieuproblematiek  

 Compacte stadsbenadering 

Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening  2001 

 Ruimtelijke ordening bijdrage economie 

 Veilig en leefbare samenleving 

 Inrichtingsvraagstukken 

Nota Ruimte  2006 

 Versterking internationale concurrentiepositie 

 Bevordering krachtige steden en vitaal platteland 

 Borging en ontwikkeling ruimtelijke waarden 

 Borging veiligheid 
Figuur 2.1: Speerpunten Nota’s Ruimtelijke Ordening (rijksoverheid.nl, 2013) 

2.2  Ontstaan gebiedsontwikkeling 

Het ontstaan van gebiedsontwikkelingen wordt beïnvloed door nationale en internationale 

gebeurtenissen. In de volgende subparagrafen worden de gebeurtenissen, die hun invloed hebben 

op maatschappelijke ontwikkelingen en de ruimtelijke ordening in Nederland, uitgewerkt.   

2.2.1 Begin twintigste eeuw tot de Wederopbouw 

De economie en de maatschappij veranderde snel in de negentiende eeuw. Steden werden groter en 

de brandgevaarlijke woningen werden vervangen door stenen huizen. Verbeterde 

landbouwtechnieken, toename van de voedselproductie en de vraag naar arbeid in de 

gemechaniseerde productie door de industriële revolutie leidden tot een trek van het platteland naar 

de steden. In de steden was werk te vinden, de hygiëne en de veiligheid daarentegen waren ver te 

zoeken. In 1901 werd de Woningwet ingevoerd, de eerste richtlijn van de overheid ten opzichte van 

de gebouwde omgeving. De gemeenten werden ingeschakeld om ervoor te zorgen dat de regels voor 

bouwen van woningen werden nageleefd. De belangrijkste punten in de Woningwet waren het veilig 

stellen van de hygiëne en de brandveiligheid.  

Direct na de Tweede Wereldoorlog bevond Nederland zich in een economisch en financieel 

dieptepunt. De materiële schade bedroeg zo’n 15 miljard gulden. Veel huizen waren onbewoonbaar, 

een derde deel van de industrie was verwoest en de infrastructuur voor de helft uitgeschakeld. 

Nederland ontving 1 miljard dollar aan economische steun via het Amerikaanse Marshall-plan, dat 

werd ingezet om de productiviteit te herstellen. Een streng toezicht volgde en de rooms-rode coalitie 

onder Willem Drees zorgde voor een brede basis, waarmee de wederopbouw en een nieuw sociaal 

stelsel gestalte kreeg.  

De vraag naar woonruimte bleef groot, ook na de wederopbouw. Er zijn vier oorzaken te benoemen 

die de grote vraag naar woningen verklaart. Allereerst had men te maken met de verwoesting die de 

oorlog met zich meebracht. Woningen waren onbewoonbaar verklaard, waardoor een woningnood 

ontstond. Daarnaast kwam Nederland uit het dieptepunt dat de oorlog te weeg had gebracht, de 
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bevolking groeide en de welvaart nam toe. Het gevolg hiervan was een toenemende vraag naar 

woningen. Als derde punt komt de prognose naar de bevolkingsgroei aan bod, die uitwees dat er in 

Nederland twintig miljoen mensen zouden wonen tijdens de eeuwwisseling. Het toekomstig 

inwoneraantal leverde een huisvestigingsvraagstuk op, woningen moesten worden bijgebouwd om 

de bevolkingsgroei bij te houden. De vierde oorzaak ligt bij de wijziging van de 

huishoudenssamenstelling. Het gezinsmodel gaf een duidelijke afbakening voor de rol van de man en 

de vrouw. Aan de traditionele gezinssamenstelling kwam verandering eind jaren zestig. De periode 

wordt gekenmerkt door uitstel van het huwelijk, uitgesteld ouderschap, ongehuwd samenwonen, 

eenoudergezinnen, alleenstaanden en echtscheidingen. Daarbij gingen de kinderen eerder het huis 

uit en grootouders woonden niet in bij hun kinderen. Dit leverde een groeiende vraag naar woningen 

op. De overheid probeerde te anticiperen op de grote vraag naar woonruimte aan de hand van een 

beleidsnota. In de Tweede Nota Ruimtelijke Ordening werden groeikernen aangewezen met daarbij 

aandacht voor bufferzones tussen steden. Bufferzones zijn gebieden tussen grote stedelijke 

gebieden, met als doel het voorkomen van het aaneengroeien van stedelijke gebieden. Vaak hebben 

deze zones een agrarische, recreatieve of natuurfunctie. De groeikernen werden aangewezen om 

een groot aantal woningen te bouwen. De aangewezen groeikernen zijn weergegeven in figuur 2.2.  

 
Figuur 2.2: Voormalige groeikernen in Nederland (De Bruijne & Knol, 2011) 

De eerste stappen richting de gebiedsontwikkeling werden gezet eind jaren zestig. Een werkwijze 

waarbij meerdere partijen over langere tijd samenwerkten ontstond om ruimtelijke projecten te 

realiseren. Er ontstond behoefte aan projectmatig werken, vanwege de grootte en complexiteit van 

de opgaven en de gewenste samenwerking met meerdere partijen. Gebiedsontwikkeling bood een 

oplossing voor de aanpak van probleemgebieden en voor ingewikkelde uitbreidingsopgaven. In 

Utrecht was de gemeente op zoek naar uitbreidingsmogelijkheden van het centrumgebied, waarbij 
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het gebied tussen het oude stadscentrum en het Centraal Station een optie was. Een samenwerking 

tussen de gemeente, de Nederlandse Spoorwegen, bouwbedrijf Bredero en architecten kwam tot 

stand, waarna het plan Hoog Catharijne werd gerealiseerd. In de gemeente Monnickendam werd de 

woonwijk Poelwijk gerealiseerd door een samenwerking van de gemeente met Bouwfonds 

Nederlandse Gemeenten. Deze twee projecten kunnen worden gezien als een van de eerste 

gebiedsontwikkelingen in Nederland. (kunst-en-cultuur.infonu.nl) 

2.2.2 Oliecrisis en de gevolgen in de jaren ‘80 

De economische groei, die plaats vond na de Tweede Wereldoorlog, leverde een toename in 

energieverbruik op. In de jaren voor de oorlog werd veel gebruik gemaakt van kolen. De naoorlogse 

economische groei bracht hier verandering in. Olie kwam op als energiedrager, waarbij het gebruik 

van olie viermaal zo groot was als het gebruik van kolen in 1970. De Westerse Wereld was, vanwege 

het ontbreken van voldoende eigen oliereserve, afhankelijk van de olie uit het Midden-Oosten. In het 

Midden-Oosten draaide de economie voor negentig procent uit olie-inkomsten. De olielanden 

probeerden grip te krijgen op de winsten, die door Westerse oliemaatschappijen werden gemaakt in 

hun land. Het lukten de landen uit het Midden-Oosten niet om druk uit te oefenen op de Westerse 

oliemaatschappijen, vanwege het internationale niveau waarop dit zich afspeelde. De landen Saoedi-

Arabië, Irak, Koeweit, Iran en Venezuela besloten om samen de Organization of Petroleum Exporting 

Countries (OPEC) op te richten, zodat er gezamenlijk maatregelen genomen konden worden. In 1968 

ontstond de OAPEC met alleen de Arabische landen. Hun doel was gelijk aan dat van het eerder 

opgerichte OPEC, namelijk het invloed uitoefenen op oliemaatschappijen.  

In 1973 brak een oorlog uit tussen Israël en de Arabische landen. Een aantal Westerse landen gaven 

steun aan Israël, waardoor OAPEC besloot de macht van de Westerse oliemaatschappij in te perken. 

Er werden drie maatregelen getroffen. De olieprijs werd verhoogd, de productie beperkt en er 

ontstond een boycot tegen de Verenigde Staten en Nederland. Nederland was de dupe, vanwege de 

openlijke steun aan Israël en de functie van Rotterdam als doorvoerhaven van olie aan de rest van 

Europa. Nederland besloot de olieconsumptie te beperken, als reactie op de boycot van OAPEC. De 

autoloze zondag en het bonnensysteem om te tanken werden ingevoerd. De overheid liep door het 

verminderde verbruik accijns mis, waardoor er bezuinigingen werden doorgevoerd. Kort hierna 

werden deze maatregelen opgeheven, omdat Nederland minder hard werd getroffen dan verwacht. 

Nederland bleek over genoeg eigen oliereserves te beschikken en ontving daarnaast olie uit niet-

OAPEC landen.  

Er dreigde een economische depressie in de Westerse landen. De productiebeperkingen werden 

verminderd, omdat deze depressie nadelige gevolgen zou hebben voor de afzet van olie. Bij het strikt 

blijven hanteren van de maatregelen, zouden de OAPEC – landen zelf de nadelige gevolgen ervaren. 

Op langer termijn had de boycot effect. De economie wereldwijd belandde in een recessie, vanwege 

het stapsgewijs verhogen van de olieprijzen door de OAPEC-landen. (kunst-en-cultuur.infonu.nl) 

De beperkte beschikbaarheid van energie zorgde voor inflatie en oplopende werkloosheid. De 

woningmarkt stortte in, de hypotheekrente schoot omhoog en de woningverkoop stagneerde. Bij de 

bouw van de zogenoemde bloemkoolwijken, die naar aanleiding van de Tweede Nota ruimtelijke 

ordening ontwikkeld werden, werd gekort op de bouwkosten. De bloemkoolwijken worden 

gekenmerkt door hun woonerven met kronkelende paden, die een verandering in de maatschappij 
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aan geeft. De schaal verandert, men wilt af van de monotone woningbouw en woningen worden 

voorzien van isolatie om het energieverbruik te verminderen. De veranderingen in de Nederlandse 

samenleving werden zichtbaar tijden de verkiezingen in 1972, het linkse kabinet onder leiding van 

Joop Den Uyl ging na een moeizame formatie van start. De belangrijkste speerpunten van dit kabinet 

waren een evenredige verdeling van kennis, inkomen en macht. De plannen konden maar 

gedeeltelijk uitgewerkt worden, vanwege de oliecrisis en de recessie die in aantocht was. Ondanks 

dat na de tweede oliecrisis de werkloosheid opnieuw toenam en het nationaal inkomen daalde, 

werden wel vernieuwingen op het gebied van evenredige verdeling doorgevoerd.  

De suburbanisatie kwam op gang vanwege het toenemend autobezit, waardoor men de verouderde 

stadswoning inruilde voor een nieuwbouwwoning buiten de stad. De Derde Nota ruimtelijke 

ordening speelde hierop in door de groeikernen voort te zetten, ondanks de bijgestelde prognose 

over de bevolkingsgroei. De stadsvernieuwing in grote steden werd op touw gezet om aan de 

kwalitatieve vraag te voldoen en de trek naar het platteland te verminderen.  

De oliecrisis bracht ook de milieubewustwording met zich mee, hetgeen zich uitte in de Derde Nota 

Ruimtelijke Ordening. Hierin werden beheerovereenkomsten opgenomen voor milieuvriendelijke 

bouwmethoden en werden regelingen getroffen voor nationale parken en de landinrichting. De 

ruimtelijke kwaliteit kwam aan de orde en werd meegenomen in de Vierde Nota Ruimtelijke 

Ordening. Overzichtelijke stedelijke structuren werden uitgewerkt met open groene 

middengebieden. Er werd aandacht besteed aan stedelijke knooppunten om de economie buiten de 

Randstad te vergroten. Deze stedelijke knooppunten waren steden in Noord-Brabant en Gelderland, 

die een meerwaarde moest opleveren op regionaal niveau. Luchthaven Schiphol en zeehaven 

Rotterdam werden benoemd tot mainport, waarbij het belang van de knooppunten in 

transportroutes werd benadrukt. De mainports kregen uitbreidingsmogelijkheden met 

achterlandverbindingen via water, buis, spoor en wegtransport om de internationale concurrentie 

aan te kunnen. Ook stonden nieuwe woningen op het programma om te voldoen aan de nog altijd 

groeiende vraag naar kwalitatieve woonruimte. De verschuiving van kwantiteit naar kwaliteit werd 

door maatschappelijke en economische condities aangewakkerd.  

De Vierde Nota Ruimtelijk Ordening was nog in behandeling bij de kabinetswisseling tussen tweede 

en derde centrumrechtse kabinetten onder leiding van Ruud Lubbers. Er werden toevoegingen 

gedaan om de belasting van het milieu door de ruimtelijke inrichting te verminderen. De beperking 

van de mobiliteitsbehoefte werd als belangrijk punt gezien. Hierdoor kwam de stadsuitbreiding en 

stadsvernieuwing hoog op de agenda te staan om aan de kwaliteitsbehoefte te voldoen. Na deze 

toevoegingen werd de nota aangenomen als Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra.  

In de jaren tachtig probeerden de overheden van de Westerse wereld de economische schade te 

beperken. Ze stimuleerden de economie door miljarden in de economie te pompen en miljoenen 

banen te creëren in de publieke sector. Hierdoor verzorgde de overheid 20 procent van de 

werkgelegenheid, waardoor in Nederland de overheidsuitgave steeg tot 66 procent van het Bruto 

Binnenlands Product. Het begrotingstekort van overheden in de Westerse wereld bedroeg hierdoor 

gemiddeld 10 procent. De economische crisis was niet voorkomen of opgelost en de inflatie bleef 

hoog. In Nederland vormde Ruud Lubbers centrumrechtse kabinetten, die net als politici uit andere 

landen een nieuw economisch beleid doorvoerde. De veranderingen in het beleid hielden een 

vermindering in van belastingen, regulatie en overheidsuitgaven.  



 
30 

De gedachte kwam op gang dat de markt meer inbreng moest krijgen bij gebiedsontwikkeling en de 

overheid naar de achtergrond verplaatst zou worden. De veranderingen konden plaats vinden 

doordat het centrumrechtse kabinet onder leiding van Ruud Lubbers de overheidsbemoeienis van 

dominerende plannen naar publieke kaders over lieten gaan. Hierdoor konden private en particuliere 

partijen participeren in het proces bij gebiedsontwikkeling (Van Rooy et al, 2006). Marktpartijen, 

zoals projectontwikkelaars, bouwbedrijven, ontwikkelende beleggers en woningcorporaties betraden 

langzaam het terrein van de gebiedsontwikkeling, waardoor nieuwe samenwerkingsvormen 

ontstonden zoals Publiek-Private Samenwerking. De voordelen voor de overheid bij pps-constructies 

waren de kennistoename en een uitbreiding van de financieringsmogelijkheden.  

2.2.3 Hoogtijdagen jaren ’90 en ‘00 

In de jaren negentig groeit het besef dat de ruimtelijke ordening een bijdrage levert aan het 

verzorgen van een veilige en leefbare samenleving. Het aantal betrokken partijen neemt toe, doordat 

meerdere disciplines deelnemen aan de ontwikkeling van projecten. Bij ontwikkeling van projecten 

komen de disciplines rood (onroerend goed), grijs (infrastructuur), blauw (water) en groen (natuur en 

landbouw) nader tot elkaar. Verschillende projecten binnen een gebied worden gekoppeld, waarbij 

disciplines samen komen. Deze samenwerking binnen een gebied leidt tot een meerwaarde voor het 

gebied, al nam de complexiteit van de samenwerking toe. De provincies stelden voorheen een 

toetsingskader op. Verantwoordelijkheden veranderen en de provincies nemen de rol als regisseur 

en mede-opdrachtgever op zich. Bij de integrale binnenstedelijke herstructurering nemen de 

woningcorporaties vaak deze rol op zich en wordt de nadruk verlegd van fysiek-ruimtelijke 

vernieuwing naar de sociaal-economische vooruitgang van de gebruikers. Een periode breekt aan 

met allerlei succesprojecten, zoals het Céramique te Maastricht en de Kop van Zuid te Rotterdam.  

In de jaren ’00 vinden een aantal ontwikkelingen plaats op demografisch en sociaal-economisch 

niveau. Deze ontwikkelingen zijn de verandering in de huishoudenssamenstellingen en het 

verwateren van gezinsverbanden, het acceptatieproces van de langere reistijden tussen wonen en 

werken, meerdere inkomens per huishouden met daarbij de algemene loonstijging (Vulperhorst, 

2009). Hierdoor vindt een omslag plaats van huurwoningmarkt naar koopwoningmarkt, met daaruit 

volgend een stijging van de prijzen van koopwoningen. Eenieder betaalt deze prijs, met de gedachte 

dat de waarde vanzelf meestijgt en een woning wordt gezien als renderende investering. Daarbij 

staan ook de banken klaar om hypotheken te verstrekken. Ofwel er werden woningen aangekocht 

met vreemd vermogen die te hoog geprijsd waren. Ondanks de leegstand blijven 

projectontwikkelaars met nieuwe projecten komen, met als belangrijkste reden de gretige markt en 

de banken die de financiering voltooien met weinig of geen inbreng van eigen vermogen van 

ontwikkelaars. De vraag naar nieuwe gebouwen was sterk aanwezig zonder duidelijkheid over het lot 

van de bestaande gebouwen en zonder de eindgebruiker met zijn wensen te kennen. Hieraan is te 

zien dat het in deze tijd nog draait om een aanbodmarkt. De bomen lijken tot aan de hemel te 

groeien en alle projecten gaan als warme broodjes over de toonbank. 

In 2005 begint langzaam het karakter van de overheid te veranderen. De schaal van de 

gebiedsproblemen neemt toe. De opgestelde richtlijnen, contouren en subsidies kunnen niet meer 

alleen zorgen voor de realisatie van projecten. Het verloopt steeds moeizamer. De subsidies werden 

vervangen door investeringen. Hierdoor veranderde de taak van provincies en gemeenten. De 

uitvoerende rol die zij hadden, werd verwisseld voor het nemen van de verantwoordelijkheid voor de 
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ruimtelijke ontwikkeling. Eerst speelde vooral de toelatingsplanologie een rol, waarbij de overheden 

aangaven welke ontwikkelingen gewenst waren en binnen welke kaders ontwikkeld mocht worden. 

Er vindt een omslag plaats bij de provincies, waarvan verwacht wordt actief mee te ontwikkelen in 

plaats van het aanleveren van blauwdrukken en toetsingsmiddelen. De verandering van het karakter 

van de overheden leidt tot vernieuwing van de gebiedsontwikkeling, waarbij de rol van de betrokken 

partijen eveneens een verandering doormaakt. De maatschappelijke relevantie is van belang. 

Bepaalde gebieden vragen om samenhangende oplossingen, waarbij zorgvuldig omgaan met de 

ruimte een vereiste is. De samenwerking met private partijen levert een dynamiek op en projecten 

worden sneller concreet. Aan het verdienvermogen blijken grenzen te zitten en het wordt duidelijk 

dat aanvullende financiële middelen nodig zijn. Creatief zijn in het genereren van financiële middelen 

behoort vanaf die tijd tot de gebiedsontwikkeling.  

2.2.4 Wereldwijde crisis 

In 2007 spat de vastgoedzeepbel uit elkaar in de Verenigde Staten. De crisis op de huizenmarkt is een 

logisch gevolg hierop door de overgewaardeerde huizenprijzen. In de eerste maanden van 2008 

ontvouwt zich in de Verenigde Staten een financiële crisis. In Nederland koppen de kranten in die 

periode nog dat de Nederlandse economie wel tegen een stootje kan. Het optimisme is niet totaal uit 

de lucht gegrepen. Redenen voor het optimisme komen door de groei van de economie, de 

inkomensstijging, de redelijk gunstig gestemde woningmarkt en een licht begrotingsoverschot. Alleen 

de president van De Nederlandsche Bank is lichtelijk kritisch, gezien de uitspraak ‘De recessie in de 

VS komt hoe dan ook hier terecht’. In september is het optimisme gedaald, omdat de banken ook in 

Nederland in de problemen komen. Het omvallen van Lehman Brothers in oktober 2008 betekent 

een definitief begin van een wereldwijde crisis (Van Kampen, 2013).  

In Nederland heeft de crisis vergaande gevolgen voor de gebiedsontwikkeling (De Zeeuw, 2011). De 

demografische en economische krimp staan centraal in Nederland, waarbij de verschillen tussen de 

regio’s in Nederland steeds beter zichtbaar worden. Een kantorenstop en stagnatie op de 

woningmarkt zorgt voor een vraaguitval. De financiering blijkt het grootste probleem. Zelfs wanneer 

er een marktvraag aanwezig is, zijn financiers voorzichtig met het verstrekken van vermogen. Een tijd 

van onzekerheid breekt aan, er wordt op zoek gegaan naar nieuwe financieringsmogelijkheden en 

andere samenwerkingsvormen. Het is echter geen optie om de ruimtelijke organisatie te beëindigen, 

vanwege de aanhoudende vraag naar kwalitatieve woningen en grote herstructureringsopgaven. In 

de markt vindt een verschuiving plaats van aanbodgestuurd naar vraaggestuurd.  

De gedane aannames tijdens een bloeiperiode blijken niet te kloppen, waardoor het mis gaat met de 

gebiedsontwikkeling in Nederland (Vulperhorst, 2009). De prijsontwikkeling van onroerend goed 

bleek toch geen alsmaar stijgende lijn te zijn. In de tijd voor oktober 2008 was de rente laag en 

kapitaal in overvloed, men zag het aankopen van een woning als goede investering. Alle 

vernieuwende plannen, zoals particulier opdrachtgeverschap en nieuwe contractvormen werden 

voor belachelijk uit gemaakt (Vulperhorst, 2009). Een kritische blik en een terugkoppeling worden in 

tijden van bloei vaak overgeslagen. De mooie rendementen leveren weinig vernieuwing, de 

bedrijfsvoering wordt niet op orde gebracht en herhaaldelijke fouten worden niet uit het systeem 

gehaald. Uiteindelijk zou ook zonder de crisis de vastgoedmarkten zijn vastgelopen, de eerste 

structurele problemen in 2006 leidden namelijk niet tot een correctie (Janssen-Jansen, 2012 en Van 

Randeraat, 2013).  
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2.2.4.1 Vergelijking huidige crisis en de jaren tachtig 

Een vergelijking tussen de crisis in de jaren tachtig en de aanhoudende crisis is op zijn plaats. Beide 

crisissen veroorzaakten een oplopende werkloosheid, dalende huizenprijzen en bezuinigingen door 

de overheid. Al houdt de economische stagnatie nu langer aan. In de jaren tachtig vond in korte tijd 

een zeer heftige correctie plaats op de huizenprijzen en liep de werkeloosheid direct na het 

uitbreken van de crisis sterk op. In de huidige crisis is de prijsdaling van de woningen meer geleidelijk 

verlopen en is de werkloosheid veel minder gestegen dan verwacht. Voorafgaand aan beide crisissen 

waren de huizenprijzen op hun hoogtepunt, waardoor daarna de woningmarkt stil is komen te liggen. 

De overheidsbesteding als percentage van het Bruto Binnenlands Product (BBP) is tijdens de crisissen 

hoger dan voor en na deze tijd. In de jaren tachtig besloegen de overheidsuitgaven vijfenvijftig 

procent van het BBP en in 2008 lag dit percentage op zesenveertig. Bij de huidige crisis is het 

grootste probleem de sterk groeiende overheidsuitgaven aan de zorg, die ongeveer elf procent van 

het BBP beslaat. De verschillen in de overheidsfinanciën zijn toe te wijzen aan de in 1992 gestelde 

normen in het Verdrag van Maastricht. Het financieringstekort behoort beneden de drie procent en 

de staatschuld beneden de zestig procent van het BBP te blijven. Aan deze norm is niet voldaan, in 

2008 stond deze op 0,5 procent en na een verlaging staat het financieringstekort op 4,1 procent in 

2012. De staatschuld is op dit moment procentueel te hoog, vooral vanwege de steuningrepen bij de 

banken. Bij de verkoop van deze banken, kan er een deel van de schuld worden afgelost.  

Het consumentenvertrouwen daalt bij beide crisissen. Het dieptepunt van het vertrouwen in de 

tachtiger jaren is in de huidige crisis nog niet bereikt (CBS, 2013). De daling van het 

consumentenvertrouwen hangt samen met de problemen op de koopwoningenmarkt. Voorafgaand 

aan de crisis had de woningmarkt beide keren te maken met forse prijsstijgingen. In periode van 

crisis komt men in de problemen, doordat de woonlasten stijgen en de inkomsten juist stagneren. 

Een reactie hierop is een massale woningverkoop, waardoor de prijzen fors dalen. In de jaren tachtig 

gingen de huizenprijzen direct na het uitbreken van de crisis omlaag en werd het dieptepunt al 

bereikt na twee jaar. De huidige crisis woekert al vijf jaar op de koopwoningenmarkt, maar de 

prijsdaling van 30 procent uit de jaren tachtig is nog niet geëvenaard. De oorzaak van het sneller 

dalen van de huizenprijzen in de vorige crisis komt voort uit de noodzaak tot verkoop door de stijging 

van de werkloosheid en de rente. Daarbij is de restschuld die overblijft bij het met verlies verkopen 

van een woning tegenwoordig een stuk hoger en ondervindt de rente geen stijging maar juist een 

daling.  

De hypotheekschulden zijn in de huidige crisis hoger, maar op het moment redelijk stabiel ten 

opzichte van de stijging die de schulden doormaakte in de jaren voorafgaande aan de crisis. Daar 

tegenover staat dat de spaargelden van de huishoudens in Nederland ook een stuk hoger liggen. Het 

verschil heeft te maken met veranderingen in de maatschappij, zoals de arbeidsemancipatie van 

vrouwen en de welvaartsgroei in de jaren ’90 en ’00.  

Een verschil tussen de crisissen is te vinden in de werkloosheid. In de jaren tachtig steeg de 

werkloosheid, tijdens de huidige crisis daalde hij in eerste instantie nog. Een daling en daarna een 

kleine stijging van de werkeloosheid is toe te schrijven aan het personeelstekort van voor de crisis. 

De oplopende vraag naar arbeidskrachten in de zorg, vanwege de vergrijzing in Nederland, levert ook 

een bijdrage aan het tegengaan van een stijging.  
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In 2013 concludeert het CBS dat de huidige crisis hardnekkiger is dan de vorige crisis, terwijl de 

tachtiger jaren crisis juist dieper en heviger was. De snelle en pijnlijke correcties die doorgevoerd 

werden in de jaren tachtig maken het verschil. De uitweg is tegenwoordig minder eenvoudig door de 

afhankelijkheid van de wereldconjunctuur en de striktere beleidsregels vanuit de Europese Unie. De 

woningmarkt vlottrekken is een lastigere opgave, vanwege het ‘onder water’ staan van de woningen. 

Hetgeen betekent dat de waarde van de woning lager is dan de waarde waarop de hypotheek 

gebaseerd is. De stijgende zorgkosten drukken zwaar op het budget van de overheid. Het 

consumentenvertrouwen lijkt zich maar niet te willen herstellen door de diversiteit van niet-

beïnvloedbare problemen. De consument weet niet waar hij aan toe is. De economie steekt 

tegenwoordig beter in elkaar, maar ondanks dat houdt de crisis langer aan dan in de tachtiger jaren.  

2.3  Ontwikkelingen binnen Gebiedsontwikkeling 

In 2005 wordt al zichtbaar dat er verschuivingen van rol en verantwoordelijkheid plaats vinden. De 

taak van de overheden veranderen en de rol van de betrokken partijen ondervindt wijzigingen. De 

vraagstukken omtrent gebiedsontwikkelingen worden groter en vragen naar samenhangende 

oplossingen. De maatschappelijke relevantie is van belang. Het creatief omgaan met de financiële 

middelen en het zoeken naar nieuwe verdienmodellen speelt al voorafgaand aan de wereldwijde 

crisis een rol bij de gebiedsontwikkeling. De veranderingen binnen de gebiedsontwikkeling zijn niet 

geheel toe te wijzen aan de crisis. De maatschappelijke en demografische ontwikkelingen spelen ook 

een rol in de veranderingen, die een vernieuwing vereist binnen gebiedsontwikkeling. 

De randvoorwaarden voor een gebiedsontwikkeling zijn veranderd, hopen dat de crisis snel voorbij is 

en dan terug naar de hoogtijdagen rondom de eeuwwisseling, is een utopie. Kennis en kunde moeten 

worden ingezet om in te spelen op de ontwikkelingen wat betreft de procesinnovatie, de flexibiliteit, 

het samenwerkingsvermogen en de financiële soliditeit. De ontwikkelingen die van invloed zijn op de 

gebiedsontwikkeling komen voort uit de verandering in de vraag, de financieringsmogelijkheden en 

het planproces.  

2.3.1 Vraaguitval en verandering van de vraag 

Allereerst de veranderingen van de vraag en de vraaguitval. De uitval en de veranderingen van de 

vraag komen voort uit demografische en maatschappelijke ontwikkelingen. De demografie in 

Nederland verandert, de bevolking krimpt en de ontgroening en vergrijzing komen aan de orde. De 

naoorlogse geboortegolf veroorzaakt een toename van de bevolking boven de vijfenzestig jaar. 

Daarbij wordt dit ook nog eens versterkt door een toename van de levensverwachting. De 

maatschappelijke trends laten zien dat de vraag verandert vanwege het verhogen van de 

kwaliteitsaspecten, het optreden van urbanisatie, wetswijzigingen in de zorg en de nieuwe manier 

van werken en winkelen.  

De demografische ontwikkelingen brengen een veranderende vraag met zich mee van de huidige (en 

toekomstige) bevolking. In delen van Nederland krimpt de bevolking door vergrijzing en het 

vertrekken van jongeren en hoogopgeleiden richting de grote steden. Een veranderende vraag naar 

woningen in de grote steden met gelijktijdig een verandering in de krimpregio’s. In figuur 2.3 worden 

de krimpregio’s (rood) en anticipeergebieden (geel) weergegeven. Bij anticipeergebieden wordt een 

bevolkingsdaling verwacht, in krimpgebieden is er een structurele bevolkingsdaling en 
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huishoudensdaling. Het CBS voorspelt dat de krimp in 2040 voor heel Nederland geldt, al is deze 

krimp gering vanwege de afname van het aantal sterfgevallen.  

 
Figuur 2.3: Krimp / Anticipeergebieden Nederland (CBS, 2013) 

Er is een toename van het aandeel van de bevolkingsgroep boven de vijfenzestig jaar, voortkomend 

uit de geboortegolf na de Tweede Wereld oorlog. De levensverwachting van de Nederlandse 

bevolking stijgt door alle verbeteringen in de medische wereld, die ook een groei veroorzaakt in de 

bevolkingsgroep boven de vijfenzestig jaar. Deze twee demografische ontwikkelingen zorgen voor 

een verandering in de bevolkingssamenstelling, te zien in figuur 2.4. Het hoogtepunt van het aandeel 

vijfenzestig plussers zal plaats vinden in 2040, waarbij de bevolking voor zesentwintig procent 

bestaat uit vijfenzestig plussers (CBS, 2010). De stijging van de levensverwachting en de vitaliteit van 

deze bevolkingsgroep leveren een veranderende vraag op. De aandacht zal gevestigd worden op het 

zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. De kwaliteitsaspecten van de woningen spelen hierin een 

rol. Het doorvoeren van aanpassingen bij woningen is een belangrijke factor om zelfstandig wonen 

mogelijk en aangenaam te maken. De kosten van de zorg stijgen door de vergrijzing en een afname 

van de beroepsbevolking. De zorgkosten vormen een groeiende post binnen de overheidsuitgaven. 

Een wetswijziging vindt plaats om de zorg in de toekomst goed en betaalbaar te houden (figuur 2.5). 

De wijziging is niet alleen een gevolg van de vergrijzing. De groeiende bevolkingsgroep van 65 jaar en 

ouder is meer op de hoogte en heeft bepaalde voorkeuren voor de zorg en de zorginstelling, waarbij 

de kwaliteitsaspecten opnieuw naar voren komen.  
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Figuur 2.4: Leeftijdsopbouw Nederlandse bevolking (CBS, 2013) 

De maatschappelijke trends die voortkomen uit de wensen van de eindgebruikers zijn het verhogen 

van de kwaliteitsaspecten en het optreden van urbanisatie. Deze twee trends zorgen voor een 

verandering in de vraag. De kwaliteitsaspecten spelen een steeds belangrijkere rol bij de 

woningkeuze. Langzaam trekken mensen weer naar vitale steden, waardoor concurrentie is ontstaan 

tussen binnenstedelijk herontwikkeling of bouwen buiten de stad (De Zeeuw, 2011). De publieke 

zijde pleit vanuit studies voor het opvoeren van binnenstedelijke bouwproductie, ondanks de 

financiële struikelblokken en een wirwar aan bestuursrechtelijke en juridisch-economische 

procedures. Als weerwoord worden de cijfers van de binnenstedelijke bouwproductie weergegeven. 

De cijfers maken kenbaar dat de gemiddelde binnenstedelijke bouwproductie al jaren stabiel op 

dertig procent van het aantal ontwikkelingen staat. Hier kan de komende jaren verandering in 

komen, doordat de maatschappelijke trend laat zien dat er vraag is naar aantrekkelijke steden. Dit 

zijn steden met een goed woonklimaat en een variatie aan voorzieningen met daarbij een gunstige 

ligging ten opzichte van werk en natuur. Bij het ontwikkelen van een binnenstedelijk gebied dient 

men rekening te houden met deze factoren, om aan de wensen van de eindgebruikers te voldoen.  

Een verandering in de vraag komt voort uit een wetswijziging. De financiering van de langdurige 

zorgkosten zijn vastgelegd in de Wet Algemene Bijzondere Ziektekosten. Aangezien het aantal 

zorgbehoevenden stijgt (figuur 2.5), ondervindt deze wet wijzigingen. De wetswijziging in de 

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten versterkt het fenomeen van langer zelfstandig blijven wonen, 

door het scheiden van zorg en wonen in de lagere zorgzwaartepakketten. De indicatiemethode aan 

de hand van zorgzwaartepakketten zijn ingevoerd in 2009. Een zorgzwaartepakket wordt vastgesteld 

via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, wanneer mensen niet zelfstandig kunnen wonen. 

Hierin wordt onderscheid gemaakt voor de Geestelijke Gezondheidszorg, de Gehandicaptenzorg en 

de Verpleging en Verzorging. De indicatieklassen bepalen de zorgbehoefte en de bekostiging van de 
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zorg. Een van de wijzigingen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten betreft het scheiden van 

zorg en wonen. Het scheiden van zorg en wonen houdt in dat er apart dient te worden afgerekend 

voor de zorgcomponent en wooncomponent. In dit onderzoek wordt toegespitst op de Verpleging en 

Verzorging, daar ligt de behoefte van de groeiende bevolkingsgroep. Het scheiden van zorg en wonen 

houdt in dat de lagere zorgzwaartepakketen zelf hun zorg moeten regelen en thuis moeten 

ontvangen. Het gaat hierbij om de lichte zorgzwaartepakketten, die inhouden ‘beschut wonen met 

begeleiding’ en ‘beschut wonen met begeleiding en verzorging’. In de toekomst zullen hieronder ook 

de zorgzwaartepakketten ‘beschut wonen met begeleiding en intensieve verzorging’(2013) en 

‘beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging’(2016). Het brengt een 

verandering in de vraag met zich mee, wanneer senioren in hun eigen woning alle zorg zullen 

ontvangen. De kwaliteit van de woning speelt hierbij een rol.  

 
Figuur 2.5: ‘Hervorming langdurige zorg’ van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport getekend door N. Dielen 

De vraaguitval wordt voor een deel veroorzaakt door de onzekerheid op de markt. Op de 

woningmarkt is de verhuisgeneigdheid hoog, maar er worden geen nieuwe woningen aangekocht 

vanwege de onzekerheden over de verdere ontwikkeling van de crisis (CBS, 2012). De woningprijzen 

zijn gezakt, waardoor bij verkoop van de woning de hypotheek niet kan worden afbetaald en men 

blijft zitten met een restschuld. Het uitblijven van de aankoop van een woning komt voort uit de 

onzekerheid over de verdere ontwikkelingen van de huizenprijzen op een instabiele markt (Cobouw, 

2013).  

De nieuwe manier van werken en winkelen levert eveneens een vraaguitval op. De kantorenmarkt is 

al voor aanvang van de crisis structureel ontregeld (Joolingen, 2011). Het aantal vierkante meters 

kantooroppervlak wordt kleiner en de vraag verminderd. Het aantal werkplaatsen verminderd door 

het flexwerken. Men werkt thuis of op andere locaties, waardoor er minder fysieke werkplekken op 

kantoor nodig zijn. De nieuwe manier van winkelen wordt veroorzaakt door de ontwikkeling rondom 

internet. De vraag naar winkelruimte concentreert zich voornamelijk op toplocaties, waardoor op 

andere plekken leegstand plaats vindt. De nieuwe manier van winkelen zal het ouderwets afstruinen 

van winkelstraten niet vervangen, omdat de beleving van de winkelomgeving belangrijk is. Er 

ontstaat een kwaliteitsvervanging om aan de belevingswaarde te voldoen (De Jong, 2012). 
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2.3.2 Het financiële aspect en de wijzigingen in het planproces 

De financieringsmogelijkheid is ook een knelpunt dat naar voren komt bij de veranderingen van 

gebiedsontwikkeling als gevolg van de gebeurtenissen in 2008. De bezuinigingen en de 

terughoudendheid van banken en andere geldverstrekkende partijen zorgen ervoor dat nieuwe 

financieringsmogelijkheden nodig zijn. In de tijd dat genoeg geld in omloop was, ontstonden geen 

problemen bij de grote voorinvesteringen die de gebiedsontwikkeling behoeft. Nu bezuinigingen en 

inkrimpen de hoofdrol spelen, wordt gezocht naar passende financieringsconstructies.  

In ‘Tien Acties voor Gebiedsontwikkeling’ worden door de Zeeuw en Franzen aanbevelingen gedaan. 

Een van de adviezen is dat bij gebiedsontwikkeling op zoek moet worden gegaan naar nieuwe 

waardemakers binnen andere disciplines. De heer Drogendijk stelt hierbij de vraag waarom deze 

nieuwe waardemakers überhaupt de gebiedsontwikkeling in zouden willen. Volgend uit deze 

discussie lijkt het twee kanten op te kunnen gaan, het zoeken van nieuwe kapitaalkrachtige partijen 

of juist kiezen voor besparingen. Het vinden van nieuwe investeerders gaat moeilijk, vanwege de 

crisis en de risico’s die verbonden zijn aan gebiedsontwikkelingen. Daarbij is het verstandig juist te 

vereenvoudigen en niet vast te blijven houden aan het principe dat als er nieuwe investeerders zijn 

dat alles zich dan vanzelf oplost.  

Besparen is het nieuwe investeren (Drogendijk, 2013). Het opschonen van plannen, het laten weg 

vallen van extra ambities bovenop de wetgeving en de vermindering van planvormingskosten door 

het innovatief omgaan met tijd en werkwijze zijn besparingen die de gebiedsontwikkeling weer op 

gang helpen. Bij het verschil in werkwijze zal de nadruk komen te liggen op nieuw te vormen 

samenwerkingsmanieren, de ruimte voor particuliere initiatieven en de vorming van het planproces. 

Het opvangen van financieringstekorten kan ook aan de hand van faseringen, waarbij verschillende 

exploitatietermijnen en tijdelijk gebruik een rol spelen.  

Tot slot zullen veranderingen moeten worden doorgevoerd binnen het planproces om in te kunnen 

spelen op de vraag, die onderhevig is aan veranderende marktomstandigheden. De regionale 

verschillen zijn van alle tijden, te zien aan de nota’s van ruimtelijke ordening. De verschillen vragen 

juist in deze tijd om afwijkende planprocessen. In tijd van crisis wordt duidelijk dat het planproces 

efficiënter en goedkoper moet zijn. Dit houdt in een behoud van kwaliteit en een vermindering van 

de doorlooptijd, ofwel het creatief omgaan met de middelen die er zijn in een verkorte tijd en hogere 

kwaliteitseisen. De focus binnen het planproces komt de komende jaren te liggen op het slim om 

gaan met de belangen, waardoor de nadruk komt te liggen op de samenwerking tussen bestaande en 

nieuwe partijen. Het planproces zal geen blauwdruk meer leveren, maar een eigentijds planproces 

waarbij faseringsmogelijkheden worden ingebouwd, belangen van de eindgebruikers vroegtijdig 

worden betrokken en een poging wordt gewaagd een constante cashflow te creëren. 
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2.4 Acties voor Gebiedsontwikkeling 

In deze paragraaf worden de artikelen “Gebiedsontwikkeling in een andere realiteit: Wat nu te 

doen?” en “Tien acties voor gebiedsontwikkeling” behandeld, die geschreven zijn door Friso de 

Zeeuw, Agnes Franzen en Marit van Rheenen. Zij zijn verbonden aan de Praktijkleerstoel 

Gebiedsontwikkeling van de TU in Delft. In deze artikelen worden richtlijnen en aanbevelingen 

gedaan omtrent het inspelen op de ontwikkelingen, die de gebiedsontwikkeling heeft ondergaan. De 

tien acties worden beknopt weergegeven in figuur 2.6. Benadrukt wordt dat de analyse niet richting 

een oplossing wijst, maar dat gezocht moet worden naar een combinatie van verschillende 

maatregelen.  

1.  Versterk de economische invalshoek in gebiedsontwikkeling: 

 a. Speel in op de regionale en lokale ruimtelijke economische ontwikkelingen in programma, 
ambities, omvang en tempo van de gebiedstonwikkeling. 

 b. Wees marktgerichter; honoreer preciezer de wensen van eindgebruikers. 

 c.  Kijk of kosten, baten en risico’s echt met elkaar in overeenstemming zijn. 

2.  Wees selectiever in het maken van plannen. Maak het planproces efficiënter en goedkoper 
en halveer de doorlooptijd, met behoud van kwaliteit.  

3.  Gemeenten moeten hun grondbedrijven stevig saneren en de gronduitgifteprijzen 
aanpassen. Provincies krijgen een prominentere rol. De rijksoverheid versterkt het 
integrale karakter van en de prioritering in de Gebiedsagenda’s en het MIRT.  

4.  Groeiregio’s vragen om een ander type gebiedsontwikkeling dan stabiele en krimpregio’s. 
Koester de verschillen en speel er op in. 

5.  De crisis raakt de vastgoedsector en de corporaties. Spelers en speelveld zijn in 
verandering. Het komt nu aan op vakmanschap, transparantie, product- en 
procesinnovatie, samenwerkingsvermogen, flexibiliteit en financiële soliditeit.  

6.  Neem de onnodige belemmeringen voor het efficiënt verloop van het 
gebiedsontwikkelingsproces weg. Vereenvoudig het omgevingsrecht.  

7.  Verbreed het repertoire van samenwerkingsvormen publiek/privaat/particulier, met 
varianten die inspelen op de nieuwe realiteit.  

8.  Financiering van gebiedsontwikkeling is nog steeds mogelijk voor goede plannen op de 
juiste locatie, wel zijn de eisen strikter.  

9.  Wonen en commercieel vastgoed zijn niet langer de motoren van gebiedsontwikkeling. 
Investeringen in bereikbaarheid, water(veiligheid), energieverzorging, onderwijs en in de 
zorgsector kunnen ook de functie vervullen van voortstuwende kracht. 

10.  Kennis ontwikkelen, delen en verspreiden over de kunst van gebiedsontwikkeling in de 
nieuwe realiteit is essentieel. 

Figuur 2.6: Tien acties gebiedsontwikkeling (F. de Zeeuw & A. Franzen, 2011) 

De voorgaande paragrafen laten zien dat de internationale (economische) ontwikkelingen hun 

weerslag hebben op de gebiedsontwikkeling in Nederland. Hetgeen ook wordt benadrukt in de 

artikelen en is terug te zien in de eerste actie. De economie speelt de komende jaren een 

kaderstellende rol bij de ruimtelijke ontwikkelingen en gebiedsontwikkeling. Versterk de 

economische invalshoek in gebiedsontwikkeling door in te spelen op de regionale en lokale 

ruimtelijke economische ontwikkelingen, marktgericht te werk te gaan en een overeenstemming te 

vinden tussen kosten, baten en risico’s. De economische groei is leidend voor de investeringen van 

de rijksoverheid, waarbij de keuzevrijheid en de creativiteit steeds centraler komen te staan in het 

ruimtelijk beleid. Een einde van het ‘maakbaarheidsdenken’ is in zicht, het sluit niet aan bij de 

actuele opgaven en de marktsituatie. Ofwel een einde aan de top-down benadering. Een toevoeging 
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op bekende ontwikkelingsstrategieën is de bottom-up benadering, waarbij gewerkt wordt vanuit de 

bestaande waarde van het stedelijk gebied. Volgens De Zeeuw levert dit automatisch een sterke 

betrokkenheid op. Het betrekken van de (potentiële) gebruikers binnen de analyse van de locatie 

levert zicht op de kansen van een gebiedsontwikkeling. Hierdoor kan beter worden ingespeeld op de 

voorkeuren van de eindgebruikers.  

Het vereenvoudigen van het Omgevingsrecht heeft prioriteit bij het kabinet, zoals weergegeven in 

paragraaf 2.1. Het vereenvoudigen gaat zelfs verder, er wordt een wetswijziging toegepast waarbij 

alle wetten die bijdragen aan de leefomgeving gebundeld worden in de Omgevingswet. Het geeft de 

gebiedsontwikkeling de mogelijkheid om inhoudelijke en procedurele knelpunten aan te pakken. 

Hetgeen toespeelt op actie zes, het wegnemen van de onnodige belemmeringen voor het efficiënt 

verloop van het gebiedsontwikkelingsproces ofwel vereenvoudig het omgevingsrecht.  

De afgenomen vraag maakt duidelijk dat er teveel programma in de plannen zit, waardoor deze 

financieel niet onderbouwd zijn. Een belangrijke taak is het selecteren, prioriteren en aanpassen van 

plannen. Vraag en aanbod moeten opnieuw op elkaar worden afgestemd. Een grotere flexibiliteit 

binnen de projectplanning zorgt ervoor dat er kan worden ingespeeld op actuele 

marktontwikkelingen en initiatieven. Het tweede actiepunt speelt hier op in door aan te geven dat er 

selectiever moet worden omgegaan in het maken van plannen, waarbij gewerkt wordt met globalere 

en flexibele plannen. De haalbaarheid van het totale plan wordt beïnvloed door een efficiënter en 

goedkoper planproces met een gehalveerde doorlooptijd.  

De financiering is een knelpunt. De waarde van de grond staat onder druk door de vraaguitval. Om 

projecten in beweging te krijgen, zijn het afboeken van overgewaardeerd vastgoed en het aanpakken 

van de overprogrammering van belang. Het aandeel eigen vermogen van twintig procent is ook een 

vereisten. Naast het teveel aan programma bij gebiedsontwikkelingen, zijn plannen ook kunstmatig 

dicht gerekend. Het vraagt om nieuw economisch realisme en creativiteit in grond- en 

opstelexploitatie. Er valt winst te behalen uit een effectieve structurering in het planproces en een 

vermindering van de doorlooptijd door middel van planvoorbereiding en procesmanagement. De 

kansen voor kostenreductie en opbrengstverhoging zijn uitgewerkt in bijlage 1. De mogelijkheid tot 

financiering van gebiedsontwikkeling is nog steeds mogelijk (actie acht). Bij een sterke marktvraag en 

goed uitgewerkte plannen is de mogelijkheid tot financiering nog altijd aanwezig.  

Er ontstaan samenwerkingsvormen, die inspelen op de nieuwe realiteit. Deze vormen zijn nog niet 

volledig uitgewerkt, vooral de fiscale kwesties vragen aandacht. Daarnaast ontstaan allerlei 

tussenvormen. Het verbreden van het repertoire van samenwerkingsvormen tussen publieke, private 

en particuliere partijen is de zevende actie, waarbij wordt opgemerkt dat de bestaande 

samenwerkingsvormen hun bestaansrecht behouden. De basis voor de nieuwe 

samenwerkingsvormen is transparantie in de planoptimalisatie, waarbij de invulling voor alle vormen 

anders is. Het uitgangspunt bij de veranderende samenwerkingsvormen bij ‘joint-venture light’ en 

‘bouwclaim nieuwe stijl’ is de grondexploitatie. Het uitgangspunt bij het ‘coalitiemodel’ ligt bij de 

vastgoed- en beheerexploitatie. De grondexploitatie in private handen geldt als uitgangspunt bij het 

‘concessiemodel’. Deze laatste samenwerkingsvorm legt een relatief gering beslag op de 

overheidsfinanciën, hetgeen gunstig is in deze economische tijd. Daarbij is deze vorm aantrekkelijk 

voor private partijen, vanwege de grote mate van handelings- en beslissingsruimte. 



 
40 

Het resultaat van de besluitvorming staat niet meer in verhouding tot de inzet van middelen zoals 

geld, tijd en inspanning. Voor complexe projecten met maatschappelijke impact heeft dit nadelige 

gevolgen. Daarbij blijkt ook dat de gedetailleerde sectorale regelgeving en de vrije beslissingsruimte 

voor de decentrale overheid niet in balans zijn met elkaar, waardoor vertraging ontstaat en de 

kosten oplopen. Een laatste factor is de ondoorzichtigheid voor de burger wat betreft de 

besluitvorming. Verbeterpunten ten op zichte van deze knelpunten binnen de besluitvorming staan 

opgesomd in bijlage 1. Een verder decentralisatie is nodig om de integraliteit te vergroten. Hierdoor 

wordt het sectoralisme en de verkokering doorbroken. Het versterken van het integrale karakter is 

zodoende afhankelijk van de rijksoverheid, die een prioritering en verantwoordelijkheidsverdeling 

weergeeft in de Gebiedsagenda’s en het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. 

De besluitvorming, prioritering en het verdelen van verantwoordelijkheden wordt meegenomen in 

punt drie. Bij de rol van de provincies wordt de wijziging van rolinvulling en de competenties 

doorgevoerd, waarbij de rol van programmering en als gebiedsregisseur naar voren komen. De Wro 

maakt het provincies mogelijk hun verantwoordelijkheid te nemen, terwijl de rijksoverheid zich 

terugtrekt uit het regionale domein. Hierbij wordt als aanbeveling het specifieker definiëren en 

concretiseren gedaan. Het publieke opdrachtgeverschap van de gemeente is aan veranderingen 

onderhevig, waarbij de eerste stappen moeten worden gezet bij hun grondbedrijven en de 

gronduitgifteprijzen.  

In actie negen wordt gesproken over nieuwe waardemakers, die de functie van een voortstuwende 

kracht in gebiedsontwikkeling vervullen. Naast wonen en commercieel vastgoed zijn investeringen in 

bereikbaarheid, water(veiligheid) en klimaatbestendigheid hard nodig bij gebiedsontwikkelingen 

(actie vijf). Het actief participeren in gebiedsontwikkeling gaat niet vanzelf, maar vormt een streven 

zodat de accenten verschuiven binnen de grondexploitatie. De verschuivingen leveren verschillende 

kostendragers en verdienmodellen op, waardoor de risico’s worden verkleind en het 

maatschappelijke resultaat groter wordt. Een gebiedsgerichte benadering is nodig om de nieuwe 

waardemakers te benutten, waarbij een goede samenwerking van groot belang is.  

Gebiedsontwikkeling is een complex vakgebied, door de vele belangen, belanghebbenden en 

disciplines die erbij betrokken zijn. Projecten anno nu vragen om innovatie en een vernieuwde 

procesaanpak, gericht op tussentijds aanpassen aan de ontwikkelingen en marktomstandigheden. 

Hierbij is kennis en kunde een vereiste, waarbij inzicht in de lokale kwaliteiten en de wensen van de 

eindgebruikers centraal staat. Bij actie tien wordt dit benadrukt. Om de acties te kunnen uitvoeren, 

zal er kennis moeten worden ontwikkeld, gedeeld en verspreid over de nieuwe realiteit van 

gebiedsontwikkeling. Ook actie vijf haakt in op het vakmanschap en de product- en procesinnovatie. 

Hetgeen minder uitvoerig in het artikel “Gebiedsontwikkeling in een andere realiteit: Wat nu te 

doen?” wordt beschreven, maar wel het vierde actiepunt vormt zijn de verschillen tussen de regio’s 

in Nederland. In voorgaande paragrafen komt het al eens aanbod, de verschillen tussen regio’s zijn 

van alle tijden. Groeiregio’s vragen om een ander type gebiedsontwikkeling dan de stabiele en 

krimpregio’s. Het advies bij de “Tien acties voor gebiedsontwikkeling” luidt: koester de verschillen en 

speel erop in.  
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2.4.1  Aanpak gebiedsontwikkeling 

De tien beschreven acties geven weer dat er veranderingen moeten plaatsvinden bij het ontwikkelen 

van een gebied. De focus komt te liggen op de markt en de regionale verschillen, met daarbij een 

integraal plan en partijen van verschillende disciplines, die een veranderende rol en 

verantwoordelijkheid hebben. Een plan bij een gebiedsontwikkeling heeft een integraal karakter, is 

op alle aspecten haalbaar (juridisch, financieel, ecologisch, maatschappelijk, commercieel, 

functioneel), stelt prioriteiten, is efficiënt en flexibel, werkt marktgericht, is transparant en 

duurzaam. Het begrip duurzaam houdt meer in dan alleen de ecologische haalbaarheid. De 

duurzaamheidsprestatie aan de hand van BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling wordt uiteengezet in zes 

categorieën, namelijk gebiedsmanagement, synergie, bronnen, ruimtelijke ontwikkeling, welzijn & 

welvaart en gebiedsklimaat (breeam.nl, 2014). Hierbij wordt de participatie van alle belanghebbende 

partijen, de onderlinge samenhang en het creëren van een meerwaarde benadrukt. Duurzaamheid 

laat zien dat het proces en de belanghebbende partijen een grote rol vervullen binnen 

gebiedsontwikkeling. Maatschappelijke haalbaarheid komt bij meerdere aspecten kijken. Niet op de 

laatste plaats bij marktbehoefte, die afwijkend kan zijn door regionale en lokale verschillen. Het 

financieringsvraagstuk is in de tijd van economische malaise nadrukkelijk aanwezig. De financiering 

van een gebiedsontwikkeling is mogelijk bij een sterke marktvraag en een goed plan met 

overeenstemming tussen kosten, baten en risico’s.  

Bij gebiedsontwikkeling zijn steeds meer disciplines betrokken geraakt, zoals infrastructuur, 

waterveiligheid, energieverzorging, onderwijs, zorg, natuur en landbouw. Er wordt gesproken over 

nieuwe waardenmakers, hetgeen betekent dat er een waardencreatie ontstaat door betrokkenheid 

van deze partijen. Bij het betrekken van de discipline infrastructuur komt een betere bereikbaarheid 

tot stand, hetgeen resulteert in een hogere waarde. Bij infrastructuur, maar evengoed bij de 

disciplines water, natuur en landbouw, draait het naast het bovengrondse ook om hetgeen dat onder 

de grond gebeurt. Hierdoor moet rekening worden gehouden met allerlei wetgevingen, maar 

daarnaast wordt meerwaarde gecreëerd vanwege transport en ondergrondse netwerken. De 

marktkennis wordt vergroot door het deelnemen van meerdere disciplines bij een 

gebiedsontwikkeling, zodoende kan marktgericht te werk worden gegaan. Het inspelen op de 

marktbehoefte is van belang door de groter wordende rol van de eindgebruikers binnen een 

gebiedsontwikkeling.  

Er vindt een verandering van spelers en speelveld plaats, met daaropvolgend een verschuiving van de 

rolinvulling en verantwoordelijkheden. De samenwerking tussen alle betrokken partijen wordt 

complexer, waardoor een gestructureerd en efficiënt planproces een grotere rol krijgt. Hierdoor 

zullen ook de samenwerkingsvormen een nieuwe dimensie krijgen, waarbij combinaties en 

afgeleiden van bestaande vormen ontstaan. Onnodige belemmeringen in het proces moeten worden 

verwijderd en de transparantie moet omhoog. Een goede voorbereiding met daarbij een duidelijk 

procesmanagement zorgt hiervoor en daarbij ontstaat ook een efficiënter en goedkoper proces. Het 

toepassen van vakmanschap, kennis en innovatie met daarbij het delen van deze kennis is essentieel 

in deze periode.  
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Figuur 2.7: Inpassen ‘Tien Acties’ (eigen ontwerp, 2014) 

In figuur 2.7 wordt weergegeven op welke manier de tien acties kunnen worden ingepast onder de 

koppen plan, financiën en programma bij gebiedsontwikkeling. Hieruit komt duidelijk naar voren dat 

de nadruk ligt op het proces met daarbij de samenwerkende partijen. Het verschil met “Tien acties 

voor gebiedsontwikkeling” van Friso de Zeeuw, Agnes Franzen en Marit van Rheenen komt voort uit 

het samenvoegen van acties, die hetzelfde element betreffen. Daarnaast bevatten sommige acties 

meerdere elementen, die in vijf componenten kunnen worden samengevoegd. De vijf componenten 

van de aanpak voor gebiedsontwikkeling anno nu zijn het plan (actie 2+3), het planproces (actie 

2+5+6), de stakeholders (actie 3+5+7+9+10), de financiering (actie 1C+8) en de markt (actie1A+1B+4). 

Hierbij wordt er vanuit gegaan dat elk plan voor een gebiedsontwikkeling duurzaam is, dat kennis 

wordt gedeeld en vakmanschap wordt gebruikt. In figuur 2.8 wordt de aanpak voor 

gebiedsontwikkeling weergegeven. De stappen, die genomen zijn en een goed beeld geven van de 

inhoud per component, worden weergegeven in bijlage 2.  

 

Aanpak Gebiedsontwikkeling anno nu 
   

 

   

1. Plan 

De integraliteit is een belangrijke factor bij gebiedsontwikkelingen anno nu. 
Daarnaast komt de haalbaarheid op alle aspecten naar voren, waarbij de markt 
en de duurzaamheid een grote rol spelen. Er moet worden gewerkt met globale, 
efficiënte en flexibele plannen. 

 
 

 

2. Planproces 

Rekenen, tekenen, programmeren en organiseren zijn gelijk oplopende zaken 
binnen het proces en betrokken vanaf de beginfase. Het proces brengt de delen 
plan, programma en financiën bij elkaar en zorgt voor de organisatie en de 
aansturing. Het planproces bij gebiedsontwikkeling anno nu moet efficiënt en 
innovatief zijn, waarbij belemmeringen worden voorkomen, kwaliteit wordt 
behouden en een korte doorlooptijd wordt bereikt.  

 
 

 

3. Stakeholders 

Een toename van integraliteit brengt meerdere disciplines en belanghebbenden 
samen bij gebiedsontwikkeling. De deelnemers en het speelveld veranderen, 
waarbij wijzigingen plaats vinden bij rolinvulling en verantwoordelijkheden. 
Vakmanschap en kennis is vereist. Het streven is naar alle belangen op een lijn 
krijgen. De samenwerking wordt complexer, waardoor transparantie een grote 
rol speelt en het planproces gestructureerd en efficiënt moet zijn. Het aantal 
samenwerkingsvormen en tussenvormen van samenwerkingen groeit.  
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4. Financiering 

Een overeenstemming in kosten, opbrengsten en risico’s staat voorop. De 
partijen uit verschillende disciplines, zoals infrastructuur, waterveiligheid, 
energieverzorging, onderwijs en zorgsector, gaan een rol spelen als nieuwe 
financierders. Goede plannen op de juiste locatie is van belang voor het 
verwerven van financiering.  

 

   
 

5. Markt 

De markt op alle fronten is een belangrijk aspect bij gebiedsontwikkeling anno 
nu. Er moet worden ingespeeld op de regionale en lokale verschillen. Het 
marktgericht werken is van significante waarde, waarbij de essentie ligt op het 
inspelen op de wensen van alle belanghebbende partijen. Een uitwerking van het 
programma rekening houdend met alle wensen levert een plan, waarbij alle 
partijen zich betrokken bij voelen en hun verantwoordelijkheid zullen nemen.  

Figuur 2.8: Aanpak Gebiedsontwikkeling anno nu (eigen ontwerp, 2014) 

Bij gebiedsontwikkeling komt het oorspronkelijk neer op vier componenten, namelijk de drie 

inhoudelijke componenten het plan, programma en financiën met daarbij als vierde component het 

proces (figuur 2.9a). Bij gebiedsontwikkeling komen de hoofdactiviteiten voort uit deze vier 

componenten. De hoofdactiviteiten zijn rekenen, tekenen, programmeren en organiseren. In deze 

economische tijd wordt bovendien de nadruk gelegd op het vroegtijdig betrekken van deze vier 

activiteiten. Het vierde component proces zorgt voor de aansturing, de organisatie en de planning. 

Daarbij is het proces het verbindende element (zie figuur 2.9b). De partijen, die bij “Aanpak 

Gebiedsontwikkeling anno nu” worden genoemd als een van de vijf componenten, zijn betrokken bij 

alle vier de componenten uit het oorspronkelijke model. Ze spelen een rol bij alle vier de 

componenten van gebiedsontwikkeling en daarbij wordt hun rol steeds belangrijker in de huidige 

tijd. De markt heeft eveneens invloed op meerdere componenten, maar is het meest aanwezig bij 

het programma. In deze tijd behoort een gebiedsontwikkeling een marktgericht programma te 

hebben. De financiering wordt opgenomen in het component financiën en het plan wordt 

opgenomen in het component plan. De componenten van “Aanpak Gebiedsontwikkeling anno nu” 

worden in figuur 2.9c weergegeven na verwerking van de vier oorspronkelijke componenten van 

gebiedsontwikkeling.  

 
Figuur 2.9a: Vier componenten gebiedsontwikkeling (eigen ontwerp, 2014) 

 
Figuur 2.9b: Vier componenten gebiedsontwikkeling (eigen ontwerp, 2014) 
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Figuur 2.9c: Vijf componenten “Aanpak Gebiedsontwikkeling anno nu” (eigen ontwerp, 2014) 

2.5 Gebiedsontwikkeling anno nu 

Handreikingen voor de praktijk vanuit de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling van TU Delft, 

geschreven door De Zeeuw, Franzen en Van Rheenen in 2011, wordt gesproken over 

Gebiedsontwikkeling 2.0 en zelfs al over 3.0. In deze handreiking komt de aandacht te liggen op de 

tien acties voor gebiedsontwikkeling. Hier maakt de heer Drogendijk bezwaar tegen. Volgens hem 

verwijst de naamgeving naar een update, waarbij de oorspronkelijke ontwerpfouten in het systeem 

blijven zitten. De taak voor de gebiedsontwikkeling is het op zoek gaan naar nieuwe manieren om te 

komen tot een resultaat. ‘Investeren in gebiedsontwikkeling nieuwe stijl’ van het Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu Worden de termen Gebiedsontwikkeling 1.0, Gebiedsontwikkeling 2.0 en 

Gebiedsontwikkeling 3.0 op een andere wijze weergegeven. Hierin wordt namelijk gesproken over de 

stappen die de gebiedsontwikkeling genomen heeft, van projectontwikkeling op grote schaal bij 1.0 

naar het koppelen van vastgoed, gebruik en stromen in 3.0. Bij Gebiedsontwikkeling 3.0 wordt 

gestuurd op huidige en tijdelijke exploitatie, waarbij de toekomstwaarde van het gebied een rol 

speelt. Gebiedsontwikkeling 3.0 blijkt meerdere definities te hebben, net zoals De Zeeuw 

memoreerde in 2011: “Een exacte omschrijving van Gebiedsontwikkeling ontbreekt tot op de dag 

van vandaag”.  

De ideale aanpak voor gebiedsontwikkeling na de crisis is nog niet gevonden. Er ontstaat een nieuwe 

werkelijkheid en langzaam komt de gebiedsontwikkeling weer op gang (Franzen, 2013). Duidelijk 

wordt dat de top-down benadering met een dichtgetimmerd masterplan niet meer van deze tijd is en 

daarbij ook niet meer haalbaar. Een volledige ommezwaai met een bottom-up aanpak is geen 

oplossing, vanwege het ontbreken van een toekomstbeeld (De Zeeuw, 2013). Er zal gezocht worden 

naar een combinatie van deze strategieën, waarbij de focus op het planproces komt te liggen in 

plaats van op het eindbeeld. De kracht van het gebied is uitgangspunt bij gebiedsontwikkeling.  

Een einde van de gebiedsontwikkeling komt er niet, maar de gebiedsontwikkeling zal opnieuw 

worden uitgevonden. De handen moeten in elkaar worden geslagen, niet wachten op betere tijden 

of gebiedsontwikkeling laten stil vallen (Joolingen, 2011). Er ontstaat een beweging van het opleggen 

door publieke partijen naar een aanpak waarbij een inbreng mogelijk is door marktpartijen. Een 

andere manier voor het opdrachtgeverschap, maar zeker geen vervanging voor het projectmatige 

ontwikkelingen. Wederom een zoektocht naar een combinatie, waarbij een publiek kader wordt 
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opgesteld voor het lange termijn denken en voor het korte termijn invulling wordt gezocht vanuit de 

markt. De tegenstellingen binnen de gebiedsontwikkelingen maken duidelijk dat het anders moet. Er 

speelt een wisseling tussen vraag- en aanbod gestuurd, tussen blauwdruk en eigen initiatief waarbij 

de uitkomst in deze tijd eindigt in vijftig tinten grijs (Hutten, 2013). Vandaar dat gekeken moet 

worden naar wat de particulier wil, wat volgens de bestemmingsplannen van de gemeente mag en 

wat volgens de private kennis kan.  

Een positief gevolg van de crisis is dat de eindgebruiker meer zeggenschap krijgt en centraal komt te 

staan (Van Randeraat, 2012). De markt verschuift van een aanbodsmarkt naar een vraaggestuurde 

markt. Een zeker mate van aansturing blijft belangrijk. Het wordt zoeken naar een balans tussen het 

volgen van de vraag en de aanbodsturing (Janssen-Jansen, 2012). Creativiteit en vakmanschap maken 

het verschil, waarbij op zoek wordt gegaan naar nieuwe spelers en samenwerkingsvormen. De crisis 

maakt een einde aan de opeenstapeling van ambities en plannenmakerij. Naast de crisis zorgen 

nieuwe mogelijkheden, communicatie en techniek voor een vernieuwde manier van ontwikkeling 

(Wijnhoven, 2012). 

Flexibiliteit is het woord in de toekomst van de gebiedsontwikkeling. Flexibiliteit om mee te kunnen 

bewegen met de veranderende marktvraag, het proces aan te passen en een upgrade van het gebied 

door tijdelijke invulling van braakliggende gronden (Van der Heide, 2013). Daarbij komen binnen de 

gebiedsontwikkeling de vragen; ‘Wat?’, ‘Waar?’, ‘Met Wie?’ en ‘Onder welke condities?’ centraal te 

staan. Vooral de ‘Met wie?’ en ‘Onder welke condities?’ komen voorop te staan bij ontwikkelingen. 

Hierbij verwijst ‘Wat?’ naar het plan en ‘Waar?’ naar de locatie en de regionale markt. De ‘Met wie?’ 

en ‘Onder welke condities?’ verwijzen naar de stakeholders, de onderlinge verhoudingen en de 

financieringsmogelijkheden. De toepassing van de vragen in “Aanpak Gebiedsontwikkeling anno nu” 

wordt weergegeven in figuur 2.10. 

 
Figuur 2.10: Aanpak met Vragen Gebiedsontwikkeling (eigen ontwerp, 2014) 

Binnen de gebiedsontwikkeling worden kleine stapjes de goede richting op gezet. Hierbij wordt gelet 

op de haalbaarheid, het verlagen van risico’s, beheersbare plannen en het proberen te genereren 

van een cashflow (Franzen, 2013). Het werken met een geschetst eindbeeld als lange 

termijnstrategie, die deelprojecten gefaseerd uitvoert, levert voordelen op. Het tijdelijke gebruik en 

verschillende exploitatietermijnen geven het imago vorm, waardoor publiek wordt aangetrokken. 

Het resulteert in een gebruikswaarde, er wordt leefbaarheid gecreëerd en er ontstaat een cashflow.  
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2.6 Conclusie Gebiedsontwikkeling  

In dit hoofdstuk is de deelvraag ‘Wat wordt verstaan onder een gebiedsontwikkeling?’ behandeld. De 

zoektocht naar de ideale aanpak voor gebiedsontwikkeling en het combineren daarvan duurt voort. 

Uit dit hoofdstuk komt de functie van de gebiedsontwikkeling naar voren. Een allesomvattende 

definitie lijkt niet te bestaan. Bij grote projecten, die een samenhang vereisen, kan men niet zonder 

projectmatig ontwikkelen. Er is gebleken dat het samenwerken leidt tot een dynamiek en uiteindelijk 

tot het creëren van een meerwaarde. Het delen van kennis en risico is ook van belangrijke waarde. 

De verschillende functies, die de gebiedsontwikkeling bekleedt, leiden tot een omschrijving van het 

begrip. De literatuurstudie levert de volgende definitie:  

Gebiedsontwikkeling is een totale (her)ontwikkeling van een gebied, waarbij de betrokken partijen 

uit verschillende disciplines samenwerken met gedeelde verantwoordelijkheid tijdens het gehele 

planproces en streven naar waardencreatie.  

Uit dit hoofdstuk blijkt dat al verschillende onderzoekers op zoek zijn gegaan naar nieuwe vormen 

van gebiedsontwikkeling. Gebiedsontwikkeling 2.0 en 3.0 worden genoemd, maar hebben 

verschillende betekenissen. De literatuurstudie zorgt voor het vormen van een visie, zodat een 

verdere aanpak bij gebiedsontwikkeling kan worden geformuleerd. Hieruit volgend wordt een 

aanpak geleverd voor gebiedsontwikkeling anno nu, weergegeven in figuur 2.11. De vijf 

componenten bij de aanpak voor gebiedsontwikkeling zullen in de volgende hoofdstukken terug te 

vinden zijn.  

 
Figuur 2.11: Aanpak Gebiedsontwikkeling (eigen ontwerp, 2014) 
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3. Gebiedsconcept 
 

“In essentie is conceptontwikkeling het uitvinden van waarde.” (Anna Vos,2004) 

In dit hoofdstuk wordt het gebiedsconcept behandeld. Allereerst wordt er gekeken naar hetgeen 

concepten precies inhouden. Net zoals bij het ontstaan van de gebiedsontwikkeling, worden 

veranderingen veroorzaakt door maatschappelijke ontwikkelingen. De meest zichtbare concepten, 

waar maatschappelijke ontwikkelingen aan ten grondslag liggen, zijn de tuindorpen van begin 

twintigste eeuw en monotone hoogbouw in de naoorlogse woonmilieus gevolgd door de 

bloemkoolwijken van de jaren zeventig en de Vinexwijken van de jaren negentig. De geschiedenis van 

de concepten in de woningbouw wordt weergegeven in paragraaf 3.1. Uit het boek “Concepten van 

de Bouwkunde”, uitgegeven ter gelegenheid van het vijfde lustrum van de Faculteit Bouwkunde TU/e 

in 1992, blijkt dat er veel soorten concepten zijn, hetgeen ook geconcludeerd wordt door de heer 

Nozeman in 2001. De begripsomschrijvingen voor concepten worden behandeld in paragraaf 3.2. In 

paragraaf 3.3 wordt de conceptontwikkeling beschreven. Net zoals bij gebiedsontwikkeling, 

concludeert de heer De Zeeuw dat er geen vastomlijnde definitie voor een concept is. Het concept 

heeft wel verschillende kenmerken en uitgangspunten, die toepasbaar zijn bij gebiedsontwikkeling. 

Deze kenmerken en uitgangspunten zullen uitgewerkt worden in paragraaf 3.4. Hierna wordt de 

geleverde meerwaarde van een gebiedsconcept weergegeven in paragraaf 3.5. Tot slot wordt in 

paragraaf 3.6 de omschrijving van een gebiedsconcept weergegeven en wordt het gebiedsconcept 

geëvalueerd naar aanleiding van de “Aanpak Gebiedsontwikkeling anno nu” uit hoofdstuk 2.  

3.1  Geschiedenis van concepten in de woningbouw 

De woningbouw in Nederland ondervindt veranderingen door maatschappelijke ontwikkelingen, 

weergegeven in figuur 3.1. Een van de eerste concepten zijn de hofjes, die ontstonden uit verdwenen 

kloosters. De hofjes deden in eerste instantie dienst als behuizing voor arme weduwen en andere 

behoeftigen, een eerste vorm van sociale woningbouw. De vorm van deze hofjes lijkt 

vanzelfsprekend op de klassieke kloostervorm, namelijk aan vier zijden aaneengesloten identieke 

huisjes rondom een tuin. De woonomstandigheden van de armen halverwege de negentiende eeuw 

verergerde door de opkomst van de industrialisatie in Nederland. Een aantal notabelen richtte een 

vereniging op ten behoeve van de arbeidersklasse, een eerste vorm van een woningcorporatie in 

Nederland, om de woonomstandigheden van arbeiders te verbeteren. In 1901 werd de Woningwet 

ingevoerd, waardoor woningbouwverenigingen subsidies en goedkope leningen kregen voor de 

bouw van sociale woningen. Het tuindorp, de nieuwe buitenwijk, werd bij de invoering van de 

Woningwet populair. Het concept van deze wijken is veel eengezinswoningen met eigen tuin in een 

groene omgeving, als tegenhanger van de etagewoningen in verpauperde arbeiderswijken. Er kwam 

een einde aan de bloei van de Nederlandse tuindorpen voor arbeiders, vanwege de economische 

crisis in 1929. De middenklassers werden minder hard getroffen door de recessie, waardoor de 

tuindorpen nog werden gebouwd voor en door de middenklassers (Hulsman, 2013).  

Na de depressie volgde de Tweede Wereldoorlog, waarbij de woningbouw stil kwam te liggen. De 

wederopbouw zou volgens politici en bestuurders de doorbraak zijn naar een nieuwe open 

samenleving. Er trad woningnood op na de Tweede Wereldoorlog, waardoor industrialisatie van de 

bouw leidt tot een snelle efficiënte bouwwijze. De eerste wijk, waarbij geprefabriceerde 
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woningbouw is toegepast, is het Tuindorp Frankendael te Amsterdam. De open samenleving werd 

benadrukt in de strokenbouw, die als tegenhanger gold van het gesloten bouwblok. Hiermee werd al 

geëxperimenteerd voor de Tweede Wereldoorlog in de wijk Bos en Lommer te Amsterdam. Hierop 

volgden een aantal modernistische stedenbouwers, zoals Cornelis van Eesteren, die vonden dat de 

nieuwbouwwijken moesten bestaan uit hoogbouw gesitueerd in groen. De Bijlmer werd gebouwd, 

waar hoogbouw domineerde in een groene omgeving met een sterke scheiding van wonen, werken 

en recreëren. Eind jaren zestig ontstonden de eerste woonerven, als reactie op de grootschalige 

nieuwbouwwijken met veel hoogbouw en vanuit de specifieke vraag naar kleinschaligheid en 

herbergzaamheid. Deze bloemkoolwijken danken hun naam aan hun kronkelige en uitdijende 

structuur. Almere is de eerste stad waarbij het concept van de bloemkoolwijken is toegepast, 

waarmee in Almere het tegenovergestelde werd gerealiseerd dan in de Bijlmer. (Hulsman, 2013) 

Na kabinetsveranderingen en de maatschappelijke ontwikkelingen, zoals het inperken van de 

mobiliteitsbehoefte en de groeiende kwaliteitsbehoefte, werd de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening 

Extra ingevoerd. Hiermee werd een begin gemaakt met de bouw van Vinexwijken. Deze wijken 

verschenen in alle soorten en maten. Kattenbroek te Amersfoort is gebouwd voordat de Vierde Nota 

Ruimtelijke Ordening Extra in werking trad, maar geldt toch door haar postmodernistische ontwerp 

als Vinexwijk. Kattenbroek heeft grote invloed gehad op vele honderden wijken, die volgden naar 

aanleiding van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra. De inwoners van Kattenbroek waren 

tevreden over de wijk, net als de Nederlandse bevolking. De liberalisering van de Nederlandse 

economie zorgden voor commerciële overwegingen bij projectontwikkelaars en bouwonder-

nemingen, waardoor ze rekening gingen houden met de wensen van de woonconsument. De 

woonconsument bleek van gethematiseerde woonwijken en traditionalistische architectuur te 

houden, waardoor nieuwe jarendertighuizen in Vinexwijken populair waren (Hulsman, 2013). De 

neotraditionalistische architectuur zorgde voor de terugkomst van het hofje, waarbij de nieuwe 

beslotenheid tot uiting kwam. Deze beslotenheid was een maatschappelijke ontwikkeling, die 

opkwam rond 2000 in Nederland en zijn weergave had in de woningbouw.  

 
Figuur 3.1: Woonconcepten in Nederland (eigen bewerking, 2014) 
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3.2  Het concept 

Het woord concept vindt zijn oorsprong in een afgeleide van het Latijnse werkwoord concipere.  De 

bruikbare begripsomschrijvingen hieruit zijn ‘het samenvatten’ en ‘het denken’. In Nederlandse 

woordenboeken worden tal van definities gegeven. De definities ‘een voorlopig ontwerp’ en ‘een 

schets waarmee een visie ruimtelijk wordt vertaald’ kunnen worden gebruikt bij het omschrijven van 

een gebiedsconcept. Alle begripsomschrijvingen zijn te vinden in figuur 3.2.  

Nederlandse woordenboeken ‘concept’ Latijnse omschrijvingen ‘concipere’ 

Opzet Opvatten 

Plan Denken 

Ontwerp Begrijpen 

Begrip Begrip 

Notie Samen nemen 

Denkbeeld Samenvatten 

Idee Zwanger worden 

Project Bevruchting 

Klad Ontvangenis 

Model  

Schets  

Schets waarmee een visie ruimtelijk wordt vertaald  

Voorlopig ontwerp  

Figuur 3.2: Begripsomschrijvingen Concept  

Concepten worden op meerdere manieren gebruikt. Daarbij worden concepten in zo goed als alle 

disciplines gebruikt, omdat het concept wordt gebruikt bij de marketing van producten. Zodoende 

komen er veel begripsomschrijvingen naar voren, waarbij het van belang is de achtergrond te 

achterhalen. In het artikel ‘Voorwaarden voor langdurig(er) succesvolle vastgoedconcepten’ (2011) 

van Jac Jeurissen en Willem Keeris wordt op zoek gegaan naar de omschrijving van een concept, 

waarbij geconcludeerd wordt dat alle definities in hun eigen context moeten worden geplaatst en 

binnen de visie van de schrijver.  

In het boek “Concepten van de Bouwkunde” worden twintig concepten beschreven. De concepten, 

die leidend zijn in dit boek, zijn ontwerpconcepten, planningsconcepten, ruimtelijke concepten, 

mentale concepten, culturele concepten en architectonische concepten. Deze concepten kunnen 

worden gezien als hoofdconcepten en bevatten ook meerdere deelconcepten. Het boek is 

geschreven in 1992, waardoor zichtbaar wordt dat de tijd een dynamische uitwerking heeft op 

concepten.  

In ‘Nieuwe wegen in vastgoed’ van de heer Nozeman in 2001 wordt de dynamiek in tijd van 

concepten aangehaald. Allereerst hierbij vermeldt, dat een onderzoek van De Vries en Schröder uit 

1993 aantoont dat er drie factoren verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen van nieuwe dan wel 

het aanpassen van concepten, waaronder de trend naar een vastgoedmarkt als vragersmarkt. Deze 

vragersmarkt levert dynamiek, waardoor er sprake is van een toename van service-elementen. Het 

aanbieden van alleen stenen is niet meer voldoende, vanwege de gedifferentieerde behoefte en de 

verschuiving naar een vragersmarkt. Hierdoor zijn concepten vanuit de vorige eeuw niet meer 

toereikend. De dynamiek in de tijd heeft zijn uitwerking op de gedateerde concepten in de vorm van 

aangepaste concepten en er ontstaan geheel nieuwe concepten.  
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In de literatuur, die betrekking heeft op concepten, wordt veelal verwezen naar de omschrijving van 

het vastgoedconcept van de heer Nozeman (2001); “Een naar type, functie en/of ontwerp 

repeteerbaar vastgoedproduct”. Het vastgoedproduct omvat zowel tastbare als niet-tastbare 

goederen. Het concept is de basis van het product, de achter het product liggende gedachte. In 2009 

voegt de heer Buck aan de omschrijving van de heer Nozeman het volgende toe: “dat inspeelt op 

(lokale of manifeste) behoeften van bepaalde doelgroepen, waarbij locationele eisen van belang zijn, 

zonder dat deze per se het startpunt vormen”. Door deze toevoeging wordt de toespitsing richting 

gebiedsontwikkeling duidelijk.  

3.3 Conceptontwikkeling 

Conceptontwikkeling wordt in meerdere industrieën gebruikt. Het ontwikkelen van een concept bij 

gebiedsontwikkeling is gecompliceerd vanwege het grote aantal betrokken partijen, de complexe 

bouwopgaven door functiemenging, lange doorlooptijden en het centraal stellen van de 

eindgebruiker (Verschoor, 2009). Mislukte concepten zijn kostbaar, vooral binnen de 

gebiedsontwikkeling. Een trial-and-error proces is niet te bekostigen binnen het ontwikkelen van een 

gebied (Vos, 2004). Het komt wel eens voor dat een nieuw concept op de woningmarkt niet aanslaat. 

Door het verder ontwikkelen van het woonproduct kan het mislukken van een concept worden 

opgevangen. Het concept moet aanslaan bij de doelgroep, maar eveneens bij de andere 

belanghebbenden. Draagvlak wordt vanuit de doelgroep en de belanghebbenden gecreëerd, 

daarnaast moet het concept ook in de context passen en financieel haalbaar zijn. De uitgangspunten 

bij conceptontwikkeling zijn de toekomstige gebruikers, de locatie, het vastgoedproduct en/of het 

probleem dat heerst in het gebied (Verschoor, 2009). Bij conceptontwikkeling komen het 

programma, de ruimtelijke vertaling, het draagvlak en het financiële aspect aan de orde. Voor het 

ontwikkelen van een concept is een gezamenlijke inspanning nodig van marktonderzoekers, 

ontwerpers, marketingexperts, procesmanagers en financieel onderbouwde personen.  

Binnen de conceptontwikkeling zijn twee vormen te onderscheiden, namelijk het conceptueel 

ontwikkelen en het conceptioneel ontwikkelen. Bij het conceptueel ontwikkelen wordt uitgegaan van 

het product, een denkbeeld vormt het uitgangspunt bij conceptioneel ontwikkelen. Een 

productpropositie tegenover een mentaliteitspropositie, die elkaar aanvullen en versterken 

(Westerhof, 2011). Een conceptueel ontwikkeld product kan bijdragen aan de achterliggende 

gedachte. Daarnaast kan een conceptueel ontwikkeld product ook worden opgenomen, omdat het 

product bij het denkbeeld past dat voortkomt uit het conceptioneel ontwikkelen. Een voorbeeld bij 

conceptioneel ontwikkelen is het merk Harley-Davidson. Hierbij gaat het niet om de producten, maar 

om de manier van leven. De populariteit voor Harley-Davidson komt niet voort uit de kwaliteit van de 

motoren, maar om het gedachtegoed achter het merk (Westerhof, 2011). Binnen een 

gebiedsontwikkeling kunnen beide vormen voorkomen. Een conceptioneel concept kan ervoor 

zorgen dat men een bepaald gebied prefereert, vanwege het denkbeeld en de uitstraling van het 

gebied. Bij het conceptueel ontwikkelen wordt de basis gevormd bij het ontwikkelen van het concept 

door het ontwerp, programma en de financiën.  

In figuur 3.3 wordt het proces weergegeven van het ontstaan van een concept. Een concept ontstaat 

doordat de drie inhoudelijke componenten door het vierde procescomponent steeds dichter bij 

elkaar komen te liggen en uiteindelijk over elkaar heen schuiven. Het concept is het punt, waarbij 
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drie inhoudelijke componenten plan, programma en financiën elkaar overlappen en zodoende het 

punt waar draagvlak wordt bereikt.  

 
Figuur 3.3: Concept ontwikkelingsproces (eigen ontwerp, 2013) 

Bij de conceptontwikkeling ontstaan concepten vanuit verschillende uitgangspunten. De heren 

Jeurissen & Keeris (2011) geven drie beweegredenen weer, die als uitgangspunt dienen bij het 

ontwikkelen van een gebiedsconcept. De eerste beweegreden komt voort uit een 

conceptontwikkeling die locatie gedreven is, waarbij de situationele factoren van de locatie complex 

zijn. Het gebied vraagt om een sterke visie, om de gebiedsontwikkeling inzichtelijk te maken en 

draagvlak te creëren. Het concept is in grote mate uniek, omdat het hierbij om specifieke situationele 

factoren gaat. Specifieke behoeften vanuit de markt en/of de eindgebruiker wordt gegeven als 

tweede beweegreden. Hierbij ontstaat een marktgebonden concept, dat inspeelt op de behoeften en 

trends. Een concept is herhaalbaar, en dus in mindere mate uniek, als de conceptontwikkeling 

gebaseerd is op specifieke behoefte vanuit de markt. Een voorbeeld van een herhaalbaar concept is 

de bloemkoolwijk. Vanuit de specifieke vraag naar kleinschaligheid en herbergzaamheid, werden in 

de jaren zeventig woonerfwijken ontwikkeld en op meerdere locaties uitgevoerd. Daarnaast wordt 

als derde punt een na te streven maatschappelijk doel als drijfveer achter een conceptontwikkeling 

gegeven. Het maatschappelijk doel kan variëren van de stimulering van werkgelegenheid, de 

verbreding van het economisch draagvlak tot aan verbetering van het imago. Het derde punt wordt 

ook wel aangedragen als probleem, een concept wordt ontwikkeld nadat een probleem geanalyseerd 

is en waarvoor een oplossing wordt gezocht aan de hand van een conceptontwikkeling (Van Leent, 

2009 en Verschoor, 2009).  

Conceptontwikkeling levert een cruciale bijdrage aan renderend vastgoed en aan een succesvolle 

gebiedsontwikkeling (Buck, 2010). Het concept vormt de basis voor een bieding en moet 

calculeerbaar zijn, waaruit de verdiencapaciteit naar voren komt. Dit wordt omschreven als de 

commerciële haalbaarheid door Anna Vos (2004) en vormt één van de vier punten, die samen een 

gebiedsconcept vormen. Als tweede punt wordt de maatschappelijke haalbaarheid weergegeven, 

waarin het draait om het inhaken op wat leeft en speelt. Er wordt draagvlak gecreëerd. Een analyse 

wordt uitgevoerd naar de situationele randvoorwaarden en de geschikte programma’s met 

eventueel combinaties van programma’s. De unieke aspecten van een locatie spelen een rol bij de 

conceptontwikkeling. De locatie is het derde punt bij het vormen van het gebiedsconcept. Tot slot 

het vierde punt, waarbij gekeken wordt naar het programma en gebruik. Het uitvoeren van een 

marktonderzoek is cruciaal, waarbij potentiële gebruikers en hun wensen naar voren komen.  
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3.4 Kenmerken en uitgangspunten van concepten 

Het fenomeen concept bestaat al langer, maar het belang is toegenomen vanwege de veranderende 

opgaven (Vos, 2004). In deze tijd van economische malaise neemt het belang voor het bundelen van 

krachten en het verwerven van draagvlak toe. Vooral bij gebiedsontwikkeling en bij binnenstedelijke 

projecten worden concepten veelvuldig gebruikt, omdat een concept zorgt voor binding en 

draagvlak. Een concept slaat bruggen tussen partijen (Vos, 2004). Het gebiedsconcept speelt in op de 

relatie tussen de uitkomsten van de marktanalyse en geconstateerde trends en ontwikkelingen 

(Sentel & Van Elst, 2008 en Van der Ven, 2012). De Zeeuw en Vos komen beide tot de conclusie dat 

het concept de essentiële kenmerken beschrijft, waarbij  er ruimte is voor eigen interpretatie per 

betrokken partij. Anna Vos (2004) en René Buck (2009) geven beiden hun visie over hetgeen volgens 

hun de kenmerken van een concept zijn. De begrippen die zij toewijzen als de kenmerken van een 

concept zijn: verrassend, vanzelfsprekend, innovatief, realistisch, herkenbaarheid, inspirerend, 

verkoopbaar en integrale aanpak.  

Er wordt gesteld door Anna Vos en Friso de Zeeuw dat elk concept uniek is. Na het bestuderen van 

de literatuur over concepten en conceptontwikkeling, blijkt deze stelling gedeeltelijk waar te zijn. Een 

deel van de concepten is gebaseerd op een specifieke locatie, waardoor het concept gebouwd is 

rondom de situationele randvoorwaarden. Hierbij is het concept tot op grote hoogte uniek, tenzij er 

locaties zijn die overeenkomstige randvoorwaarden hebben. De andere twee invalshoeken bij het 

ontwikkelen van een concept zijn gebaseerd op een probleem of een marktbehoefte. Hetgeen 

benadrukt wordt bij het college van Urban Strategies over het concept, waar naar voren komt dat 

een concept een combinatie is van ideeën over de geambieerde ontwikkeling als antwoord op de 

voorwaarden en/of problemen (Smeets, 2013). Bij het analyseren van een probleem dat in een 

gebied heerst, kan de ontwikkeling van het concept zorgen voor een stimulering van het gebied en 

het oplossen van het probleem. Tevens is het mogelijk dat dit probleem zich in meerdere gebieden 

voordoet, waardoor het concept met een aantal kleine aanpassing in verband met de situationele 

kenmerken meermaals kan worden gebruikt. Conceptontwikkelingen die inspelen op een bepaalde 

marktbehoeften kunnen ook ingezet worden bij meerdere gebiedsontwikkelingen. Bij gelijke steden 

met dezelfde vraag van gebruikers en/ of belanghebbenden kan wederom met een kleine aanpassing 

gezorgd worden voor een passend concept dat inspeelt op de marktbehoefte. Elk concept is niet 

geheel uniek, omdat er verscheidene randvoorwaarden overeen komen. Maatschappelijke, 

situationele of commerciële randvoorwaarden kunnen binnen gebieden overeen komen, waardoor 

een concept niet geheel uniek is. Hetzelfde geldt voor de vorm conceptioneel ontwikkelen, waar 

vanuit een bepaald denkbeeld verder wordt ontwikkeld. Het concept blijft gelijk, omdat de 

gedachtegang achter de producten gelijk is.  

Binnen project- en gebiedsontwikkeling zijn er meerdere schaalniveaus te benoemen. Per 

schaalniveau kan een concept een meerwaarde leveren voor eindgebruikers en andere 

belanghebbende partijen. Een gebouw kan een meerwaarde leveren in een gebied, vanwege zijn 

uitwerking volgens een bepaald concept. Het schaalniveau volgend op het gebouw, is de locatie. Een 

locatie binnen een gebied kan uitgewerkt worden aan de hand van het gebiedsconcept of via een 

concept dat aansluit bij het gebiedsconcept. Op gebiedsniveau kan, zoals genoemd bij het 

locatieniveau, gewerkt worden vanuit een gebiedsconcept. Daarnaast kan gekozen worden voor 

meerdere concepten binnen een gebied, die samen een gebied vormen. In dit onderzoek wordt het 

creëren van draagvlak binnen gebiedsontwikkeling onderzocht, waardoor bij het ontwikkelen van het 
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concept een gebiedsconcept wordt nagestreefd. Daarbij is een gebiedsconcept bij een 

binnenstedelijke ontwikkeling en gebiedsontwikkeling van belang, omdat het gebiedsconcept voor 

binding en draagvlak zorgt bij belanghebbende partijen.  

Een gebiedsconcept behoort op alle aspecten te voldoen aan duurzaamheid. Zoals eerder vermeld in 

paragraaf 2.4 is duurzaam meer dan alleen ecologie. Het draait om een combinatie tussen mens, 

milieu en middelen (Dutch Green Building Council, 2012). BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling is de 

Nederlandse methode voor het beoordelen van de duurzaamheidsprestaties van gebieden, waarbij 

zes categorieën naar voren komen. De zes categorieën worden weergegeven in figuur 3.4 en de 

categorie-indeling van BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling zijn naar bijlage 3 verplaatst. In het figuur 

worden de vier inhoudelijke thema’s verticaal weergegeven. De ontwikkeling en realisatie van de 

categorieën bronnen, gebiedsklimaat, ruimtelijke ontwikkelingen en welzijn & welvaart gewaarborgd 

in de categorie gebiedsmanagement. De overkoepelende visie en de koppeling tussen de categorieën 

wordt gestimuleerd door de categorie synergie. De zes thema’s geven weer dat het begrip 

duurzaamheid meer inhoudt. Duurzaamheid laat zien dat het proces en de belanghebbende partijen 

een grote rol vervullen binnen gebiedsontwikkeling. Hierbij wordt het creëren van een meerwaarde 

benadrukt door samenwerking tussen partijen uit verschillende disciplines. Hetgeen terug komt in 

“Aanpak Gebiedsontwikkeling anno nu” en daarbij ook geldt voor het gebiedsconcept, een concept 

moet voldoen aan alle aspecten voortkomend uit het begrip duurzaamheid.  

 
Figuur 3.4: Structuur beoordeling BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling 

3.5  Meerwaarde gebiedsconcept 

Succesvolle projectontwikkelingen en gebiedsontwikkelingen zijn niet meer vanzelfsprekend, de 

kracht van een concept is van belang. Een gebiedsontwikkeling brengt een grote complexiteit met 

zich mee, een gebiedsconcept kan als leidraad dienen door de complexe ontwikkelprocessen heen 

(Sentel & Van Elst, 2008). Er wordt met behulp van een concept gestreefd naar integraliteit, 

draagvlak, flexibiliteit en het centraal stellen van de eindgebruiker (Van der Ven, 2012). De locatie en 

de context moeten worden benut bij de conceptontwikkeling, om het gebied een eigen karakter te 

geven.  
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Een concept valt goed bij beleidsmakers, draagt bij aan de ‘branding’ van het project, het helpt bij 

het werven van gebruikers en investeerders, levert een betrokken community en zorgt voor 

risicospreiding (Jeurissen en Keeris, 2011 en Van der Veer, 2012). Een krachtig concept kan leiden tot 

een succesvolle gebiedsontwikkeling (Neprom Masterclass conceptontwikkeling, 2013).  

Een gebiedsontwikkeling omvat vele aspecten en disciplines. Naast de ruimtelijke opgave wordt de 

sociale cohesie, de economie en vraagstukken over leefbaarheid en cultuur meegenomen bij een 

gebiedsontwikkeling. Hierdoor wordt bij de initiatieffase, waar het concept ontstaat, al rekening 

gehouden met de waardecreatie (Van der Ven, 2012). Uit het citaat, waarmee dit hoofdstuk wordt 

geopend, blijkt dat het al duidelijk was voor de crisis. Namelijk dat een conceptontwikkeling een 

bijdrage levert aan het creëren van waarde. Een gebiedsconcept kan zowel een procesmatige als een 

inhoudelijke meerwaarde geven aan een gebiedsontwikkeling (Van der Ven, 2012). Het betrekken 

van meerdere partijen uit verschillende disciplines bij een gebiedsontwikkeling zorgt voor een 

meerwaarde, doordat er synergie ontstaat. In hoofdstuk 2 wordt dit benadrukt door het begrip 

waardemakers, waarbij gedoeld wordt op een samenwerking met partijen uit andere disciplines dan 

vastgoed die leidt tot een meerwaarde. Een gebiedsconcept levert een bijdrage aan de haalbaarheid, 

zorgt voor samenhang en waarborgt de kwaliteit van een gebiedsontwikkeling. Uit deze paragraaf 

kan worden geconcludeerd dat het toepassen van een gebiedsconcept bij een gebiedsontwikkeling 

een meerwaarde levert op meerdere vlakken.  

3.6 Conclusie Gebiedsconcept 

Het ontwikkelen van een gebied begint bij het analyseren van de omgeving, de marktbehoefte en de 

financiële middelen die beschikbaar zijn. In deze tijd wordt in een vroeg stadium gekeken naar 

belanghebbenden en betrokken partijen met daarbij hun wensen. Tevens wordt vroegtijdig naar 

oplossingen gezocht voor de financiële haalbaarheid van een gebiedsontwikkeling. Het begint 

allemaal met een idee. Een probleem of marktbehoefte levert de start voor een gebiedsontwikkeling. 

Daarna worden stappen ondernomen richting een conceptontwikkeling om op zoek te gaan naar 

draagvlak en het bundelen van krachten.  

Een conceptontwikkeling kan ontstaan door drie mogelijke uitgangspunten, namelijk vanuit een 

specifieke locatie, een marktbehoefte of vanuit een maatschappelijk doel naar aanleiding van een 

probleem. Een conceptontwikkeling brengt een concept voort, waaruit de haalbaarheid blijkt. Vier 

punten komen tijdens het ontwikkelingsproces samen in het gebiedsconcept, namelijk de 

commerciële haalbaarheid, de maatschappelijke haalbaarheid, de stedebouwkundige haalbaarheid 

en de functionele haalbaarheid. Hetgeen wordt gevisualiseerd in figuur 3.5. De financiële middelen, 

waar behoefte aan is bij een gebiedsontwikkeling, vormen het eerste punt. Hetgeen wordt 

weergegeven bij de commerciële haalbaarheid. Vervolgens draait het om het draagvlak dat het 

gebiedsconcept creëert bij alle belanghebbenden. Het draagvlak zorgt voor het bereiken van 

maatschappelijke haalbaarheid. Als derde punt spelen de situationele randvoorwaarden, ecologie en 

archeologie een rol bij de conceptontwikkeling, terug te vinden onder de stedebouwkundige 

haalbaarheid. De locatie en de context geven het concept een bepaalde mate van uniciteit. Als 

laatste punt wordt het programma aangedragen uitgewerkt in de functionele haalbaarheid, waarbij 

wederom rekening moet worden gehouden met de belangen. Het programma en het gebruik vinden 

hun uitwerking aan de hand van het concept.  
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Figuur 3.5: De ontwikkeling van een Concept (eigen ontwerp, 2013) 

Een vergelijking tussen figuur 3.3 en figuur 3.5 laat de componenten zien, die tijdens de 

literatuurstudie naar voren zijn gekomen. Bij het ontwikkelen van een gebiedsconcept is de 

maatschappelijke rol van belang, waardoor de maatschappelijke haalbaarheid als vierde aspect van 

het gebiedsconcept is toegevoegd. Het gaat om een gebied, waar meer belanghebbenden een rol in 

spelen. Er moet aan de hand van een gebiedsconcept draagvlak worden gecreëerd bij een veelvoud 

van eindgebruikers, investeerders en ander belanghebbenden. Bij een gebiedsontwikkeling blijkt uit 

het voorgaand hoofdstuk ende “Aanpak Gebiedsontwikkeling”, dat juist de wensen van alle 

belanghebbenden een rol spelen bij het slagen van een gebiedsontwikkeling. Hierdoor speelt bij een 

gebiedsconcept de maatschappelijke haalbaarheid een grote rol. De andere drie punten die in figuur 

3.3 naar voren komen, blijven gelijk. Zo wordt het financiële aspect meegenomen bij de commerciële 

haalbaarheid, de ruimte wordt weergegeven aan de hand van de stedebouwkundige haalbaarheid en 

blijft het programma van belang uitgewerkt in de functionele haalbaarheid.  

Dit hoofdstuk geeft een antwoord op de tweede deelvraag van dit onderzoek, namelijk: “Wat wordt 

verstaan onder een gebiedsconcept?”. De definitie voor een gebiedsconcept, die gehanteerd wordt 

in dit onderzoek voortkomend uit de literatuurstudie, is: 

Een naar type, functie en/of ontwerp integrale aanpak, rekening houdend met de commerciële 

haalbaarheid, de maatschappelijke haalbaarheid, de stedebouwkundige haalbaarheid en de 

functionele haalbaarheid.  
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Tot slot wordt een terugkoppeling naar de “Aanpak Gebiedsontwikkeling anno nu” gemaakt. Het 

gebiedsconcept kan zorgen voor haalbaarheid en draagvlak. Het component plan komt voort uit het 

gebiedsconcept. Het concretiseren van een concept zorgt voor een haalbaar plan bij 

gebiedsontwikkeling. In figuur 3.6 wordt het implementeren van het concept in “Aanpak 

Gebiedsontwikkeling anno nu” weerggegeven.  

 
Figuur 3.6: Gebiedsconcept in “Aanpak Gebiedsontwikkeling anno nu” (eigen ontwerp, 2014) 
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4. Draagvlak 

“Het resultaat van samenwerking is meestal meer dan de som der delen.”  
(Kenniscentrum Publiek – Private Samenwerking, 2000) 

 
Uit voorgaande hoofdstukken is duidelijk geworden dat gebiedsontwikkeling een complex en vaak 

langdurig proces is, vanwege een combinatie van veel betrokken partijen met hun verschillende 

besluitvormingsprocessen, ambities en belangen. In deze tijd van economische malaise neemt het 

belang voor het bundelen van krachten en het verwerven van draagvlak toe. In dit hoofdstuk wordt 

gekeken naar draagvlakcreatie, waardoor een haalbare gebiedsontwikkeling wordt gerealiseerd. In 

voorgaande hoofdstukken komt naar voren dat de stakeholders een grote rol vervullen binnen 

gebiedsontwikkeling en samenwerking een meerwaarde levert. Het belang van een samenwerking 

wordt behandeld in paragraaf 4.1 en de stakeholders worden toegelicht in paragraaf 4.2. Hoofdstuk 

drie laat zien dat conceptontwikkeling een cruciale bijdrage levert aan een succesvolle 

gebiedsontwikkeling, het belang is toegenomen vanwege de veranderende opgaven. 

Draagvlakcreatie wordt uitgewerkt in paragraaf 4.3. Tot slot zal de derde deelvraag worden 

beantwoord. Tevens vindt in paragraaf 4.4 een terugkoppeling plaats richting “Aanpak 

Gebiedsontwikkeling anno nu”. 

4.1  Samenwerking 

Bij gebiedsontwikkeling is het vanzelfsprekend dat de overheid en marktpartijen samenwerken 

(NEPROM, 2011 en Lautenbach, 2008). Functiemenging, integraliteit en complexiteit zorgen voor 

betrokkenheid van meerdere disciplines bij gebiedsontwikkeling. Hierdoor ontstaat een toename van 

verschillende soorten marktpartijen die participeren in de ontwikkeling. Een optimaal resultaat wordt 

bereikt als alle stakeholders betrokken zijn bij de gebiedsontwikkeling aan de hand van een 

samenwerkingsvorm (Anteagroup, 2013). De focus bij samenwerkingen komt te liggen op het 

betrekken van stakeholders en flexibiliteit in planvorming en planproces, vanwege alle veranderingen 

binnen gebiedsontwikkelingen. Het vroegtijdig betrekken van alle belanghebbende partijen bij een 

gebiedsontwikkeling draagt bij aan een goede samenwerking, een optimale afstemming en een 

haalbaar resultaat. Deze afstemming bevordert de prijs-kwaliteitverhouding, verbetert de aansluiting 

op de wensen van stakeholders en verlaagt zo het afzetrisico (NERPOM, 2014). Samenwerking zorgt 

voor een afstemming van belangen. Een goede samenwerking tussen alle belanghebbende partijen is 

van belang voor het opvangen van de complexiteit binnen gebiedsontwikkeling, het waarborgen van 

de kwaliteit en een zo kort mogelijke doorlooptijd. Een samenwerking tussen stakeholders maakt het 

verschil tussen een haalbaar of een niet-haalbaar plan in complexe binnenstedelijke projecten, die 

een onoverzichtelijk en complex gedeeld eigendom van grond en opstal bevatten (NEPROM, 2011 en 

Lautenbach, 2008).  

Er zijn verschillende soorten samenwerkingsvormen waarbij het verschil voort komt uit de wijze 

waarop de grondexploitatie wordt uitgewerkt. In figuur 4.1 worden de vormen samenvattend 

weergegeven. Er kunnen drie hoofdvormen worden onderscheiden, namelijk de publieke 

grondexploitatie, de publiek-private grondexploitatie en de private grondexploitatie. Bij een publieke 

grondexploitatie is de grond in het plangebied in eigendom van de gemeente. Hierbij zijn twee 

samenwerkingsvormen te benoemen, het traditionele model en het bouwclaimmodel. Bij het 

traditionele samenwerkingsmodel bezit de gemeente de grond, maakt deze bouw- en woonrijp en 
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verkoopt de grond aan geïnteresseerde marktpartijen. Het bouwclaimmodel verschilt met het 

traditionele model, omdat de grond oorspronkelijk niet in handen was van de gemeente. De 

grondbezittende marktpartijen dragen de gronden over aan de gemeente, die wederom de grond 

bouw- en woonrijp maakt. De gemeente verkoopt de gronden, waarbij de voorheen grondbezittende 

partijen recht hebben een aankoop te doen. De publiek-private grondexploitatie komt voort uit een 

samenwerking tussen publieke en private partijen, die samen een onderneming vormen genaamd 

Grondexploitatie Maatschappij. Het samenwerkingsmodel, genaamd joint venture, zorgt voor een 

verdeling in risico’s en inspraak. Bij private grondexploitatie stelt de gemeente alleen 

publiekrechtelijke voorwaarden op. De gehele planontwikkeling, ofwel de grondexploitatie en de 

opstalexploitatie, ligt bij deze samenwerkingsmodellen in handen van een private partij. Bij het 

concessiemodel wordt de grondexploitatie volledig opgevangen door een publieke partij, omdat de 

private partij geen risico wil nemen of onvoldoende capaciteit en kennis heeft om de ontwikkeling 

tot uitvoering te brengen. De samenwerkingsvormen, die vernoemt zijn naar de afkortingen van de 

woorden waartoe ze behoren, geven een kijk op het gerealiseerde project. De samenwerking wordt 

pas beëindigd na het voldoen aan de gestelde prestatiespecificaties. Na welke fase de risico’s terug 

worden overgedragen naar de opdrachtgever is af te lezen aan de woorden in de afkorting van de 

samenwerking. De samenwerkingsvormen zijn B.O.T./ D.B.O.T./ F.D.B.O.T./ D.B.O.O.T./ D.D.B.O.M.T. 

waarbij de letters behoren tot de woorden build, operate, transfer, design, finance, own en maintain. 

Over het algemeen worden deze vormen gebruikt bij niet-alledaagse multidisciplinaire projecten met 

grote risico’s. 

Wijze Grondexploitatie Samenwerkingsmodel Kenmerken samenwerkingsmodel 

Publieke exploitatie Traditioneel model Grondbezit gemeente, bouw- en woonrijp 
maken, verkoop aan marktpartijen.  

Bouwclaimmodel Grondbezit marktpartijen, verkoop aan 
gemeente voor bouw- en woonrijp, 
verkoop aan marktpartijen. 

Publiek-private exploitatie Joint venture model Bouw- en woonrijp maken en 
herverdeling gronden via GEM. 

Private exploitatie Concessiemodel Gehele planontwikkeling bij private partij. 

B.O.T./D.B.O.T./F.D.B.O.T.
/D.B.O.O.T./ D.D.B.O.M.T. 

Gehele planontwikkeling bij private partij, 
waarbij samenwerking wordt beëindigd 
na voldoen specificaties.  

Figuur 4.1: Concept ontwikkelingsproces (eigen ontwerp, 2014) 

De ontwikkelingen binnen gebiedsontwikkeling zorgen voor het ontstaan van 

samenwerkingsvormen, die inspelen op de nieuwe realiteit. Deze vormen zijn nog niet volledig 

uitgewerkt, vooral de fiscale kwesties vragen aandacht. Daarnaast ontstaan allerlei tussenvormen. 

Hierbij moet worden opgemerkt dat de bestaande samenwerkingsvormen hun bestaansrecht 

behouden (De Zeeuw, 2011). Aanpassingen worden gedaan en combinaties tussen 

samenwerkingsvormen worden gebruikt om de juiste manier van samenwerking te vinden per 

ontwikkeling. De basis voor nieuwe samenwerkingsvormen is transparantie in de planoptimalisatie 

(De Zeeuw, 2011). De succesfactoren binnen een samenwerking zijn gebaseerd op heldere juridische 

contracten, duidelijke financiële afspraken, terugkerende evaluatiemomenten, open communicatie 

en investeringen in wederzijds vertrouwen en transparantie (Samenwerkentussenorganisaties.nl, 

2014). Samenwerking vormt een basis voor een succesvol project.  

http://www.samenwerkentussenorganisaties.nl/
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4.2  Stakeholders 

De eerste stappen richting de gebiedsontwikkeling worden gezet eind jaren zestig. Hierdoor ontstond 

een werkwijze, waarbij meerdere partijen over langere tijd samenwerkten om ruimtelijke projecten 

te realiseren. De samenwerking was gewenst, vanwege de grootte en complexiteit van de opgaven 

(De Zeeuw, 2011). In de periode van 1985-1995 komt er verandering in de rol van de overheid en de 

markt wat betreft volkshuisvesting en ruimtelijke investeringen. Verschillende projecten binnen een 

gebied worden gekoppeld, waarbij disciplines samen komen. Deze samenwerking binnen een gebied 

leidt tot een meerwaarde voor het gebied, al neemt de complexiteit van de samenwerking toe 

doordat er meerdere partijen uit verschillende disciplines deelnemen. De verschuiving, die plaats 

vindt mede door de economische crisis in 2008, van een aanbodsmarkt naar een vraaggestuurde 

markt zorgt ervoor dat de eindgebruikers een rol gaan spelen. Eindgebruikers kunnen de uiteindelijke 

woonconsument zijn, maar ook vertegenwoordigd worden door een belegger. De belegger wil 

investeren in een bepaald segment, waarbij zij de woonwensen van de consument kennen. 

Marktpartijen worden ingeschakeld bij het maken van plannen voor gebiedsontwikkeling, bij het 

uitvoeren ervan en bij het ontwikkelen en realiseren van vastgoed. Zij hebben een toegevoegde 

waarde bij conceptontwikkeling, vermarkting en het procesmanagement (De Zeeuw & Franzen, 

2008). De samenwerking met marktpartijen ontstond door hun specifieke marktkennis, hetgeen 

gebaseerd wordt op de cijfers van voor de economische crisis. Het ontvangen van kennis over de 

eindgebruikers kan, vanwege de veranderende marktomstandigheden, het beste rechtstreeks van de 

eindgebruikers komen door een verdieping in hun belevingswereld (Van der Burg & Buhrs, 2013).  

Bij een gebiedsontwikkeling komen veel aspecten kijken. Duurzaamheid, functiemenging, 

stadsvernieuwing en bereikbaarheid spelen een rol in een complexe, dynamische markt waarbij 

rekening dient te worden gehouden met het maatschappelijk belang en het betrekken van een 

veelvoud aan partijen met verschillende belangen en besluitvormingsprocessen (Lautenbach, 2008). 

Bij een gebiedsontwikkeling kunnen veel belanghebbende partijen betrokken zijn, waarbij de 

verschillende belangen op elkaar moeten worden afgestemd om een succesvol project te bereiken. 

Het afstemmen van de verschillende belangen wordt bereikt door het betrekken van alle 

stakeholders.  

Er kan onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende soorten stakeholders. Allereerst tussen 

publieke en private belanghebbende partijen. Publieke belanghebbenden worden door de overheid 

vertegenwoordigd in al haar hoedanigheden, zoals de rijksoverheid, provincies, gemeenten, 

waterschappen en publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties (CBS, 2014). Zij zorgen voor beleidskaders 

ten aanzien van de ruimtelijke ordening, implementatie en controle hierop. Daarnaast 

vertegenwoordigen ze de anonieme burgers ten behoeve van publiek draagvlak. Private 

belanghebbende partijen zijn beleggers, financiers, bouwbedrijven, projectontwikkelaars, 

woningcorporaties en eindgebruikers. De eindgebruikers en belangengroeperingen worden 

betrokken bij gebiedsontwikkeling sinds de verandering van een aanbodsmarkt naar een 

vragersmarkt.  

Daarnaast worden bij gebiedsontwikkeling anno nu partijen uit andere disciplines betrokken, zoals 

energiebedrijven en bedrijven die restwarmte produceren. Een andere indeling bij stakeholders komt 

voort uit het belang van de betrokkenheid bij een gebiedsontwikkeling. De betrokkenheid van een 

partij kan voort komen uit een adviserende, vertegenwoordigende of risicodragende rol. Partijen met 
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een adviserende rol zijn bijvoorbeeld marktonderzoekers en makelaars. De vertegenwoordigende 

partijen zijn bijvoorbeeld belangengroeperingen en verenigingen van eigenaren. De partijen die 

participeren in risico’s en financieel betrokken zijn bij een gebiedsontwikkeling zijn gemeenten, 

ontwikkelaars, belleggers, financiers en bouwbedrijven.  

De toename van complexiteit en risico’s binnen gebiedsontwikkeling zorgt ervoor dat de rol van 

marktpartijen steeds belangrijker wordt. Het inschakelen van stakeholders is bedoeld om hun kennis 

te benutten, nieuwe concepten en ideeën te ontwikkelen, een verbetering in de kwaliteit van 

plannen, het voorkomen van weerstand en het dichten van de kloof tussen burger en politiek. 

Stakeholders leveren meerwaarde op verschillende gebieden. Het is belangrijk om in een 

samenwerking op het juiste moment, de juiste partij, voor de juiste opgave te vinden (NEPROM, 

2011). Stakeholders verschaffen nieuwe inzichten en oplossingsrichtingen, voorkomen knelpunten en 

vertraging, creëren versnellingskansen en geven een extra impuls op kwalitatief gebied. Het draait 

hierbij om de samenwerking tussen de verschillende stakeholders, met daarbij de stelling het 

resultaat van samenwerking is meestal meer dan de som der delen (Kenniscentrum Publiek – Private 

Samenwerking, 2000). Het is niet altijd mogelijk op een optimale samenwerking te bereiken en alle 

belanghebbenden te betrekken, maar voor gebiedsontwikkeling anno nu is het streven hierna van 

belang. Stakeholders zijn nodig om plannen tot uitvoering te brengen. Het betrekken van 

stakeholders zorgt voor het creëren van draagvlak, een van de voorwaarden om een optimaal 

resultaat te realiseren.  

4.3 Draagvlak 

In hoofdstuk drie is het gebiedsconcept behandeld, waarbij naar voren komt dat draagvlak van 

belang is bij gebiedsontwikkeling. Het ontwikkelen van een gebiedsconcept kan een bijdrage leveren 

aan het creëren van draagvlak (Harms, 2008). In deze tijd neemt het belang van het bundelen van 

krachten en het verwerven van draagvlak toe. Vooral bij gebiedsontwikkeling en bij binnenstedelijke 

projecten worden concepten veelvuldig gebruikt, omdat het gebiedsconcept voor binding en 

draagvlak kan zorgen bij stakeholders. Bij een goede samenwerking tussen stakeholders kan er 

gewerkt worden aan de componenten van gebiedsontwikkeling en kan er vroegtijdig draagvlak 

worden gecreëerd voor het ontwikkelen van een gebied. Het gaat om een gebied, waar meerdere 

stakeholders een rol in spelen. Er kan aan de hand van een gebiedsconcept draagvlak worden 

gecreëerd bij een veelvoud van eindgebruikers, investeerders en andere belanghebbenden.  

Een concept wordt gevormd door het procescomponent, dat de drie inhoudelijke punten bij elkaar 

brengt (figuur 4.2). Het concept is het punt, waarbij drie inhoudelijke componenten ontwerp, 

programma en financiën elkaar overlappen en zodoende draagvlak wordt bereikt. Uit hoofdstuk drie 

blijkt dat drie beweegredenen dienen als uitgangspunt voor de ontwikkeling van een concept 

(Jeurissen & Keeris, 2011). Als eerste beweegreden komt de locatie naar voren, waarbij het gebied 

om een sterke visie vraagt voor het inzichtelijk maken van de gebiedsontwikkeling en het creëren van 

draagvlak. Specifieke behoeften vanuit de markt en/of de eindgebruiker wordt gegeven als tweede 

beweegreden. Hierbij ontstaat een marktgebonden concept, dat inspeelt op de behoeften en trends 

waardoor draagvlak ontstaat. Daarnaast wordt als derde punt een na te streven maatschappelijk 

doel als drijfveer achter een conceptontwikkeling gegeven. Het maatschappelijk doel kan variëren 

van de stimulering van werkgelegenheid, de verbreding van het economisch draagvlak tot aan 

verbetering van het imago. Het derde punt wordt ook wel aangedragen als probleem.  
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Een concept wordt ontwikkeld nadat een probleem geanalyseerd is en waarvoor een oplossing wordt 

gezocht aan de hand van een conceptontwikkeling (Van Leent, 2009 en Verschoor, 2009). Hieruit 

komt naar voren dat het creëren van draagvlak vanuit alle uitgangspunten bij conceptontwikkeling 

naar voren komt.  

 

 
Figuur 4.2: Concept ontwikkelingsproces (eigen ontwerp, 2013) 

Het ontwikkelen van een gebied begint vaak bij het analyseren van de omgeving, de marktbehoefte 

en de financiële middelen die beschikbaar zijn. In deze tijd wordt in een vroeg stadium gekeken naar 

alle stakeholders en hun wensen. Het begint allemaal met een idee, een probleem of marktbehoefte 

levert de start voor een gebiedsontwikkeling. Daarna worden stappen ondernomen richting een 

conceptontwikkeling om op zoek te gaan naar draagvlak en het bundelen van krachten. Een 

conceptontwikkeling brengt een concept voort, waaruit de haalbaarheid blijkt. Vier punten komen 

tijdens het ontwikkelingsproces samen in het gebiedsconcept, namelijk de commerciële 

haalbaarheid, de maatschappelijke haalbaarheid, de stedebouwkundige haalbaarheid en de 

functionele haalbaarheid (figuur 4.3). Het bereiken van haalbaarheid op alle vlakken zorgt voor 

draagvlak.  

 
Figuur 4.3: De ontwikkeling van een Concept (eigen ontwerp, 2013) 
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Het gebiedsconcept wordt ontwikkeld met aandacht uitgaand naar draagvlak, waarbij een gedragen 

concept zorgt voor commitment en betrokkenheid (Van der Ven, 2012). Het draait bij het creëren 

van draagvlak om het verwerven van goedkeuring voor het uitvoeren van plannen of het nemen van 

beslissingen omtrent gebiedsontwikkeling (Van Poppel, 2010). Het betrekken van belanghebbenden 

bij gebiedsontwikkeling is meer dan het informeren van belanghebbenden tijdens een 

voorlichtingsavond. Interactie tussen belanghebbenden in een vroeg stadium en het streven naar 

een gezamenlijk doel levert een samenwerking op, waarbij begrip gecreëerd wordt voor elkaars 

standpunten. Het betrekken van belanghebbenden bij bepaalde besluiten kan een meerwaarde 

leveren en voorkomt weerstand door het tegemoet komen aan belangen van stakeholders. Buiten 

dat het tegemoet komen aan belangen weerstand voorkomt, zorgt het verwerken van de geleverde 

input in plannen voor een positieve invloed op het verkrijgen van draagvlak (De Wit, 2006).  

De burger verandert, internet en sociale media bieden mogelijkheden om burgers op de hoogte te 

brengen en te houden. Naast de informerende factor, ontstaat mede door internet een kritische en 

mondige burger (De Wit, 2006). Belanghebbenden willen meepraten, meedenken en mee 

ontwerpen. Het goed leren kennen van alle belanghebbenden levert inzichten voor een verbetering 

van de leefomgeving, hetgeen leidt tot een verbeterde leefbaarheid (Wong, 2014). Internet en 

sociale media leveren nieuwe mogelijkheden om ideeën kenbaar te maken, waardoor draagvlak 

gegenereerd kan worden.  

Draagvlak kan worden opgesplitst in intern en extern draagvlak. Voor het interne draagvlak geldt het 

creëren van draagvlak onder de partijen waarmee de publiek-private samenwerking mee wordt 

gevormd. Het externe draagvlak wordt verkregen door betrokkenheid en goedkeuring van 

belanghebbende partijen buiten de samenwerking, zoals de omwonenden en de plaatselijke politiek.  

Het moment waarop belanghebbenden worden betrokken bij een gebiedsontwikkeling wordt 

benoemd als zo vroeg mogelijk (Stichting kennis Gebiedsontwikkeling, 2011; De Zeeuw, 2006; De 

Zeeuw & Franzen, 2011; De Wit, 2006). Weerstand vanuit belanghebbenden ontstaat door het 

inlichten van partijen in een latere of te late fase, waarbij de belanghebbenden het gevoel krijgen dat 

hun inbreng niet van belang wordt geacht (Van Poppel, 2010). Het betrekken van belanghebbenden 

kan vanaf het vaststellen van de randvoorwaarden in de initiatieffase. De flexibiliteit van de plannen 

is van belang, mochten de belanghebbenden in een latere fase worden betrokken speelt flexibiliteit 

een grote rol. Het participatieproces waarbij belanghebbenden serieus genomen worden en naar hen 

geluisterd wordt, is veel belangrijker dan het moment waarop de belanghebbenden betrokken 

worden bij de planontwikkeling. Daarbij zorgt wederzijds vertrouwen, open communicatie en het 

erkennen van wensen voor een positieve invloed voor draagvlakcreatie. Een constante 

informatiestroom richting alle belanghebbenden zorgt voor het leveren van input, haalt 

onduidelijkheden weg en vermindert potentiële weerstand (De Wit, 2006). Een belangrijk aspect bij 

het verkrijgen van draagvlak is het gemeenschappelijk belang, zoals een wenselijke transformatie of 

opwaardering, achter de gebiedsontwikkeling (De Wit, 2006).  

Het delen van kennis met en het betrekken van belanghebbende partijen creëert een meerwaarde 

voor de gebiedsontwikkeling en creëert draagvlak. Tijdens het participatieproces worden alle 

belangen besproken en meegenomen in de planontwikkeling, waardoor draagvlak ontstaat. Het kan 

voorkomen dat er nauwelijks wensen van belanghebbenden worden meegenomen, maar vanwege 

de participatie ontstaat een positief effect richting draagvlak. Het betrekken van stakeholders levert 
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inzicht in het afwegingsproces, waarbij meerdere belangen een rol spelen (De Wit, 2006). Er ontstaat 

begrip voor elkaars standpunten, hetgeen betrokkenheid en draagvlak oplevert (Van der Ven, 2012).  

4.4 Conclusie 

In dit hoofdstuk is de deelvraag ‘Wat bepaalt de haalbaarheid van een gebiedsontwikkeling?’ 

behandeld. In dit hoofdstuk komt naar voren dat samenwerking binnen gebiedsontwikkeling van 

groot belang is, vanwege functiemenging, integraliteit en complexiteit. Een optimaal resultaat kan 

worden bereikt als alle stakeholders betrokken zijn bij de gebiedsontwikkeling aan de hand van een 

samenwerkingsvorm. 

De toename van complexiteit en risico’s binnen gebiedsontwikkeling zorgt ervoor dat de rol van 

partijen steeds belangrijker worden. De verschuiving van een aanbodsmarkt naar een 

vraaggestuurde markt zorgt ervoor dat de eindgebruikers een rol gaan spelen. Het inschakelen van 

stakeholders is bedoeld om hun kennis te benutten, nieuwe concepten en ideeën te ontwikkelen, 

een verbetering in de kwaliteit van plannen, het voorkomen van weerstand en het dichten van de 

kloof tussen burger en politiek. Stakeholders kunnen nieuwe inzichten en oplossingsrichtingen 

verschaffen, knelpunten en vertraging voorkomen, versnellings-kansen creëren en een extra impuls 

geven op kwalitatief gebied. Daarbij zijn stakeholders bij gebiedsontwikkeling anno nu nodig om 

plannen tot uitvoering te brengen. Het betrekken van stakeholders zorgt voor het creëren van 

draagvlak, een van de voorwaarden om een optimaal resultaat te realiseren.  In deze tijd neemt het 

belang voor het bundelen van krachten en het verwerven van draagvlak toe. Bij gebiedsontwikkeling 

worden concepten veelvuldig gebruikt, omdat het gebiedsconcept voor binding en draagvlak kan 

zorgen bij stakeholders. Bij een goede samenwerking tussen stakeholders kan er gewerkt worden 

aan de componenten van gebiedsontwikkeling en kan er vroegtijdig draagvlak worden gecreëerd 

voor het ontwikkelen van een gebied. Interactie tussen belanghebbenden en het streven naar een 

gezamenlijk doel levert een samenwerking op, waarbij begrip gecreëerd wordt voor elkaars 

standpunten. Het betrekken van belanghebbenden bij bepaalde besluiten kan een meerwaarde 

leveren en voorkomt weerstand door het tegemoet komen aan belangen van stakeholders. Daarbij 

zorgt wederzijds vertrouwen, open communicatie en erkennen van wensen voor een positieve 

invloed voor draagvlakcreatie. Tijdens het participatieproces worden alle belangen besproken en 

meegenomen in de planontwikkeling, waardoor draagvlak ontstaat. Het kan voorkomen dat er 

nauwelijks wensen van belanghebbenden worden meegenomen, maar vanwege de participatie 

ontstaat een positief effect richting draagvlak. Het betrekken van stakeholders levert inzicht in het 

afwegingsproces, waarbij meerdere belangen een rol spelen. Er ontstaat begrip voor elkaars 

standpunten, hetgeen betrokkenheid en draagvlak oplevert. 

Het beantwoorden van de deelvraag ‘Wat bepaalt de haalbaarheid van een gebiedsontwikkeling?’ 

komt neer op het creëren van draagvlak. 

Draagvlakcreatie kan worden bereikt door het ontwikkelen van een gebiedsconcept, het betrekken 

van alle stakeholders en het aangaan van een samenwerking waardoor begrip voor elkaars 

standpunten wordt gecreëerd.  
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Bij draagvlakcreatie komen gebiedsconcepten en stakeholders naar voren. Het gebiedsconcept kan 

voor binding zorgen onder stakeholders bij het realiseren van een gebiedsontwikkeling. Daarnaast 

kunnen stakeholders op zoek gaan naar een gebiedsconcept om een haalbare gebiedsontwikkeling te 

realiseren. Er ontstaat een wisselwerking tussen stakeholders en gebiedsconcepten.  

Tot slot wordt een terugkoppeling naar de “Aanpak Gebiedsontwikkeling anno nu” gemaakt, waarbij 

de vijf componenten worden verweven met draagvlakcreatie (figuur 4.4). Hoofdstuk vier laat zien dat 

draagvlak kan worden gecreëerd aan de hand van een gebiedsconcept. Het gebiedsconcept is de 

voorloper van het haalbare plan bij gebiedsontwikkeling, zoals weergegeven in figuur 4.4. Daarnaast 

kan draagvlakcreatie worden bereikt door het betrekken van alles stakeholders en het aangaan van 

samenwerkingsverbanden. In figuur 4.4 worden het concept en de stakeholders uitgelicht in “aanpak 

Gebiedsontwikkeling anno nu”, vanwege hun bijdrage aan draagvlakcreatie. 

 

 
Figuur 4.4: Draagvlakcreatie bij Aanpak Gebiedsontwikkeling (eigen ontwerp, 2014) 
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5. Casus Lindenkruis 

“Niet vechten om wie het grootste stuk taart krijgt,  
maar uitzoeken hoe men samen de grootst mogelijke taart maakt.” (Rijken, 2014) 

 
In dit onderzoek wordt de gebiedsontwikkeling Lindenkruis gebruikt als casus. Als eerst wordt de 

casus toegelicht en het stedebouwkundig plan uitgewerkt. Hierna worden de ontwikkelingen 

benoemd. Het interview met de deelnemende partijen bij het Lindenkruis wordt toegelicht in 

paragraaf 5.4. Vervolgens worden in paragraaf 5.5 de resultaten van de gesprekken uitgewerkt. Tot 

slot wordt in de conclusie een praktijkgestuurde “Aanpak Gebiedsontwikkeling anno nu” 

weergegeven.  

Het Lindenkruis is een binnenstedelijke gebiedsontwikkeling. De naam verwijst naar het verleden van 

het gebied, waar een lindeboom het kruisbeeld van de stadspoort overschaduwde. Het is al jaren een 

braakliggend terrein, waar voorheen de nutsbedrijven van Maastricht gesitueerd waren. Het 

Lindenkruis ligt in het Statenkwartier tegen de binnenstad van Maastricht aan, waarbij twee 

belangrijke pleinen, het Vrijthof en de Markt, te bereiken zijn binnen een loopafstand van vijf 

minuten (figuur 5.1). De uitvalswegen voeren rechtstreeks naar België of sluiten aan op de snelweg 

A2. Het terrein werd in 2003 opgenomen in het plan Belvédère Maastricht. Het plan Belvédère 

omvat 2000 woningen, 77.000 vierkante meter detailhandel en biedt ruimte aan een kunst- en 

cultuurcluster. In 2005 kwam het plan Belvédère binnen de singels met richtlijnen voor het realiseren 

van het Nutsterrein – Lindenkruis (figuur 5.2). 

  

 

 

Figuur 5.1: Wijkindeling Maastricht –                  

Lindenkruis onderdeel Statenkwartier (CBS, 2014) 

Figuur 5.2: Luchtfoto plangebied Nutsterrein – Lindenkruis  
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5.1  Stedenbouwkundig plan Nutsterrein - Lindenkruis 

Het stedebouwkundig plan voor het Nutsterrein – Lindenkruis wordt in 2005opgesteld door awg 

architecten. De definitieve versie van het stedebouwkundige plan stamt uit 2009. Hierin worden de 

stedebouwkundige ontwerpprincipes, het gewenste programma en het basisprincipe voor de 

inrichting van de (semi-) publieke ruimte weergegeven. Het ontwerp zet in op tijdsbestendigheid, 

zodat kan worden ingespeeld op technische, economische, sociale, demografische, bestuurlijke en/ 

of maatschappelijke ontwikkelingen. Het streven is niet de aandacht te vestigen op architectuur, 

maar de bebouwing zelf juist de stad te laten vormen. Om dit te realiseren is gekeken naar de 

bebouwing rondom het plangebied met de daarbij horende stedebouwkundige karakteristieken en 

structuren, waardoor voortbouwen op het verleden wordt benadrukt. De stedenbouwkundige 

structuur wordt ontworpen op continuïteit, zodat het de tijd kan doorstaan en deel uit maakt van de 

geschiedenis in plaatst van geschiedenis te schrijven. Er worden vijf thema’s gedefinieerd om 

bovenstaand te realiseren. De vijf thema’s zijn continuïteit en gelijktijdigheid, intensief ruimtegebruik 

en verdichting, banaliteit en terughoudendheid, culturele-emotionele duurzaamheid en tot slot 

integraal bouwen en milieubewust verder bouwen (awg architecten, 2009). De continuïteit en 

gelijktijdigheid verwijzen naar het verbinden van het heden en verleden, waarbij het beeld neutraal is 

om deel te nemen aan de geschiedenis en stilzwijgend aanwezig te zijn. In het plangebied wordt 

gestreefd naar intensief ruimtegebruik en verdichting, hetgeen naar voren komt als tweede thema. 

De neutraliteit is van belang voor het flexibel gebruik en hergebruik van structuren. De haalbare 

verdichting zonder het overschrijven van het maximale levert kwaliteit, waarbij traditionele 

stedebouw opnieuw weergegeven wordt. Het thema banaliteit en terughoudendheid zorgt voor 

neutraliteit, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt. De structuur en gebouwen zullen de tijd 

overleven door de kwaliteit van terughoudendheid en gewoonheid, volgens awg architecten (2009). 

Culturele-emotionele duurzaamheid van structuren en gebouwen is het vierde thema. Hierbij draait 

het om ontwerpen die geschikt zijn voor veranderlijk gebruik. Hierdoor zijn ze tijdloos en onderdeel 

van de cultuur. Het vijfde ontwerpthema is het integraal bouwen en milieubewust verder bouwen. Er 

ontstaat verantwoordelijkheid om milieubewust en met zorg om te gaan met de leefomgeving. Het 

terugdringen van de milieulast wordt bereikt via innovatieve en integrale concepten. (awg 

architecten, 2009)  

Er zijn vijf uitgangspunten gebruikt bij het ontwerp om de thema’s voor tijdsbestendigheid te 

ondersteunen. Het eerste punt is de cultuurhistorie, waarbij de nadruk ligt op de verschillende 

bouwstijlen die de plek kenmerken en de waardevolle randbebouwing bij de Statensingel en het 

voormalig brandweercomplex. Als tweede uitgangspunt wordt de integraliteit benadrukt. Het draait 

hier om een duidelijk herkenbaar en leefbaar gebied, gezien vanuit ruimtelijk als functioneel 

perspectief. Daarna komt de openbare ruimte aan de orde. De basis is het bouwblok dat wordt 

gebouwd rondom de openbare ruimte. De straten, pleinen en binnengebieden worden de kamers 

van de gemeenschap genoemd. Hier worden vervolgens goederen en gedachten uitgewisseld. Er 

wordt gezocht naar verbindingen tussen betekenisvolle ruimten, die ontstaan door betekenisvolle 

gebouwen. Groen en water vormen het vierde uitgangspunt van het ontwerp. De bestaande bomen 

worden behouden en verplaatst, met daarbij nieuw groen als aanvulling. De bomen worden 

geplaatst op cruciale plekken om het groene beeld te waarborgen, vanwege het stenige karakter van 

het gebied. De duurzaamheid omtrent water wordt bereikt door het opvangen van hemelwater, de 

afvoer te vertragen en het infiltreren van hemelwater in het gebied. Als vijfde en laatste punt komt 
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de bereikbaarheid naar voren. Het functioneren van het ‘nieuwe’ stadsdeel is afhankelijk van de 

bereikbaarheid. Hierbij worden alle verkeerstromen meegerekend. Straten rondom het Lindenkruis 

verzorgen de doorstroming naar het centrum van Maastricht. De straten door het plangebied heen 

zorgen voor een korte verbindingslijn en zullen daardoor toegankelijk moeten zijn voor fietsers en 

voetgangers. Het terugdringen van geparkeerde auto’s uit de openbare ruimte wordt bereikt door 

middel van een ondergrondse parkeergarage, die voorzien in parkeerplaatsen voor bewoners en 

bezoekers. (awg architecten, 2009)  

Bij het stadsontwerp is de kwaliteit van het openbaar gebied van groot belang. Het ondergronds 

parkeren zorgt voor autovrij beeld. Daarnaast worden besloten hoven en pleintjes gecreëerd, waarbij 

het ontvluchten van de drukke binnenstad wordt bereikt bij het betreden van de toegangspoorten 

van het Lindenkruis. Er ontstaat een informele sfeer, waarbij de privé ruimte wordt verlengd door 

het semi-openbare binnengebied en geldt als ontmoetingsruimte voor bewoners. Het stadsontwerp 

uit 2009 deelt het gebied op in twee deelzones, het Lindenkruis en het Nutsterrein. De deelzone 

Lindenkruis is in december 2012 gerealiseerd, weliswaar met een ander programma. Er stonden 

stadswoningen en appartementen gepland, uiteindelijk is een appartementencomplex gerealiseerd 

met 59 appartementen in de sociale huursector. Het gehele plangebied wordt bij het herzien van de 

plannen en programmawijzigingen Lindenkruis genoemd.  

5.2  Ontwikkelingen Lindenkruis  

Het Lindenkruis maakt deel uit van het plan Belvédère Maastricht en werd in 2005 ontwikkeld. De 

Wijkontwikkelingsmaatschappij Belvédère bestond uit de gemeente, BPF Bouwinvest en ING Real 

Estate. Ontwikkelingscombinatie Belvédère werd in het leven geroepen om Nutsterrein – Lindenkruis 

te ontwikkeling. Hierin werd BPF Bouwinvest vertegenwoordigd door RO groep Zuid en ING Real 

Estate door 3W Vastgoed. In 2008 zorgde de crisis ervoor dat ING Vastgoed en BPF Bouwinvest de 

samenwerking binnen het Belvédère project beëindigden. Het uittreden, het afboeken en de 

ontbindingsakkoorden namen twee jaar in beslag. Beide partijen hebben samen een bedrag van 70 

miljoen afgeboekt en de gemeente heeft 60 miljoen moeten afboeken op de grond. RO groep Zuid en 

BPF Bouwinvest hebben uiteindelijk besloten om de deelzone Lindenkruis alsnog te realiseren, vooral 

vanwege de samenwerking met woningcorporatie Maasvallei. Nieuwe plannen werden ontworpen, 

waarbij vooral de vraag naar een programma met minder appartementen werd toegekend. In april 

2012 ontstond, door inzage in elkaars stukken, een nieuwe overeenkomst. Deze overeenkomst wordt 

gebaseerd op het durven samenwerken, open kaart spelen en vertrouwen hebben in elkaar. Slimme 

oplossingen zoeken in plaats van veel problemen zien. Hierdoor werd het appartementencomplex op 

Lindenkruis gerealiseerd door RO groep Zuid in opdracht van BPF Bouwinvest voor woningcorporatie 

Maasvallei. Het uiteindelijke programma bestaat uit 59 appartementen in een complex. Deze 

woningen worden verhuurd in de sociale sector, waarvan er tien zijn ingericht als Fokus-woningen. 

Het appartementencomplex ’t Lindenkruis is in december 2012 opgeleverd. Het 

appartementencomplex wordt door Maasvallei bestempeld als succes (Dagblad De Limburger, 2013). 
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RO groep Zuid besloot door te gaan en ging op zoek naar een nieuwe partner voor het ontwikkelen 

van het andere deel van het Lindenkruis, die zij vonden in Hurks Vastgoed vanwege hun manier van 

samenwerking. Deze manier van samenwerking wordt gebaseerd op het samen in oplossingen willen 

denken om de meest slechte scenario’s haalbaar te maken. De samenwerkende partijen bij het 

Lindenkruis zijn Wijkontwikkelmaatschappij Belvédère, ontwikkelaar RO groep, ontwikkelend bouwer 

Hurks, woningstichting Maasvallei, belegger Stienstra Vastgoed en zorginstelling Fokus.  

 
Figuur 5.3: Lindenkruis – Programma 2009 (L) en 2014 (R)  

Het stedebouwkundige plan van awg architecten uit 2009 wordt gehandhaafd, hetgeen bewijst dat 

het plan inderdaad tijdloos en bestand tegen ontwikkelingen is. Alleen het oorspronkelijke 

programma wordt op een andere wijze ingevuld. In figuur 5.3 is te zien dat de 

appartementencomplexen, die gepland stonden in het midden van het plangebied, vervangen zijn 

door grondgebonden stadswoningen. De wijzigingen in het programma vormen geen probleem voor 

het stedenbouwkundig plan en de vijf thema’s worden gehandhaafd. Het plangebied, dat 

overgebleven is na de bouw van het appartementencomplex, wordt opgedeeld in drie fasen (figuur 

5.4). Het eerste deel is ontworpen door vier verschillende architectenbureaus, namelijk Gulikers 

Architecten, N Architecten, awg architecten en Verhey Architecten. De keuze voor meerdere 

architecten zorgt voor diversiteit in het gevelbeeld, net als in oude steden. Hiermee wordt 

aansluiting gezocht met de authentieke binnenstad van Maastricht en de bestaande bebouwing 

rondom het plangebied. De vier verschillende architectenbureaus ontwerpen samen 61 

appartementen, 36 eengezinswoningen en 10 herenhuizen voor fase 1. Het appartementencomplex 

met 37 appartementen in de sociale huursector wordt wederom gerealiseerd voor woningcorporatie 

Maasvallei. Voor de overige woningen is het streven deze te verkopen aan de particuliere markt. 

Indien dit niet (geheel) lukt, is RO groep een samenwerking aangegaan met een belegger, die de 

onverkochte woningen afneemt. Het gaat hier om maximaal veertig van de overgebleven, niet 

verkochte zeventig woningen die worden afgenomen door de belegger. Deze woningen zullen 

worden aangeboden in het middensegment huur. De vraag naar woningen in het middensegment 

huur neemt toe, waardoor de belegger geen moeilijkheden verwacht bij de verhuur van deze 

woningen. De parkeergarage kan worden bekostigd, vanwege het feit dat de provincie als opvangnet 

garant staat mocht de ontwikkeling van volgende fases stokken. Middels deze garantie weet 

Gemeente Maastricht zich verzekerd, dat de parkeerplaatsen beschikbaar blijven voor een latere 

ontwikkeling van fase 2 en 3. Op 25 februari 2014 is de eerste paal geslagen voor het 

appartementencomplex De Linde voor woningcorporatie Maasvallei, hetgeen fase 1A omvat.  

 



 
74 

 

Figuur 5.4: Fasering Lindenkruis (awg architecten, 2013) 

5.3  Stakeholders   

De stakeholders bij de casus worden in deze paragraaf benoemd. Het Lindenkruis heeft een doorstart 

kunnen maken en wordt op dit moment gerealiseerd door de samenwerking tussen stakeholders. 

Doordat de ontwikkelaar een samenwerking is aangegaan met een woningstichting en met een 

belegger, werd het verkooppercentage gehaald en is de start gemaakt met de bouw van het 

Lindenkruis. Daarnaast is ook een vangnet ingebouwd voor de ondergrondse parkeergarage. Bij het 

optreden van stagnatie zorgt een provinciale subsidie ervoor dat de gemeente Maastricht garant 

staat voor het overnemen van de parkeerplaatsen. Hierdoor kan de parkeergarage in zijn geheel bij 

de eerste fase worden gerealiseerd. Goede samenwerking, veel overleg en openheid in stukken zorgt 

voor voortgang en realisatie.  

Wijkontwikkelmaatschappij Belvédère speelt een rol bij de herontwikkeling van het binnenstedelijk 

gebied Belvédère, waarvan het Lindenkruis een onderdeel is. De partij neemt namens de gemeente 

deel aan de gebiedsontwikkeling en is eigenaar van de grond. Een van de redenen dat het 

Lindenkruis kan worden gerealiseerd is vanwege de afwaardering van de grond, hetgeen wederom 

verwezenlijkt is door openheid in stukken. Het ontwikkelaarsdeel bij Lindenkruis wordt 

waargenomen door RO groep en Hurks Vastgoed, die beide geloven in een goede open 

samenwerking en willen denken in oplossingen. Stienstra Vastgoed, de belegger bij Lindenkruis, staat 

garant voor de koop van 40 woningen, mochten deze niet verkocht worden in de particuliere 

koopmarkt. Stienstra Vastgoed is niet geïnteresseerd in de duurdere woningen, zoals de hoekhuizen 

en de grotere gebonden woningen. Stienstra Vastgoed haalt rendement uit het indirecte rendement 
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op termijn, waardoor de duurdere woningen niet in aanmerking komen vanwege de prijsklasse. De 

overgebleven woningen, die door Stienstra Vastgoed worden afgenomen, worden te huur 

aangeboden in het middensegment. De samenwerking met Maasvallei, de woningcorporatie die het 

eerder gebouwde appartementencomplex dat in samenwerking met RO groep en BPF Bouwinvest 

werd ontwikkeld als succes bestempelde, levert opnieuw een afname van een geheel 

appartementencomplex op. De appartementen, die worden afgenomen door Maasvallei, komen 

terecht in het sociale huursegment. Uit de samenwerking met Maasvallei en Stienstra Vastgoed komt 

het voordeel dat deze partijen marktkennis in huis hebben, waardoor kennisdeling plaats vindt. 

Alvorens de definitieve plannen voor het Lindenkruis zijn opgesteld, is er een marktonderzoek 

uitgevoerd door Léon Partouns b.v. om in te kunnen spelen op de vernieuwde 

marktomstandigheden. Daarnaast is kennis over de markt ingewonnen door middel van een 

samenwerkingsverband met twee makelaardijen, namelijk Marie-Louise Groeneweg Makelaardij en 

Tijs Hillen Makelaardij. Het vroegtijdig betrekken van partijen met marktkennis zorgt voor verwerving 

en deling van kennis over eindgebruikers. Daarnaast worden de eindgebruikers rechtstreeks 

betrokken bij een ontwikkeling voor een verdieping in hun belevingswereld. Hierdoor kan 

marktgerichter te werk worden gegaan en zekerheden worden in gebouwd ten opzichte van de afzet.  

Bij deze casus is goed te zien dat een open samenwerking voordelen oplevert bij het realiseren van 

een gebiedsontwikkeling. De partijen zoeken samen naar oplossingen en zorgen door onderlinge 

regelingen dat de bouw van start kan gaan. De aanwezigheid van wederzijds vertrouwen zorgt voor 

vangnetconstructies, verkooppercentages worden gehaald en kennis wordt gedeeld.  

5.4  Interview 

Het doel van het afnemen van een interview bij stakeholders is het achterhalen of ‘Aanpak 

Gebiedsontwikkeling anno nu’ daadwerkelijk de aanpak is, die in deze tijd bij gebiedsontwikkeling 

geldt. De aanpak is voort gekomen uit een literatuurstudie en wordt aan de hand van interviews 

getoetst aan de praktijk. Er is getracht alle stakeholders, die deelnemen aan het Lindenkruis, uit te 

nodigen voor een gesprek om een breed spectrum van stakeholders te interviewen. Op deze manier 

worden verschillende invalshoeken bekeken en toegelicht door de stakeholders zelf. Er wordt 

gestreefd naar het schetsen van een evenwichtig beeld naar gebiedsontwikkeling in deze tijd, de tijd 

na hoogtijdagen, van structurele problemen en een kredietcrisis.  

De gesprekshandleiding is opgesteld met open vragen, waardoor eenieder alle ruimte heeft om de 

vraag op zijn of haar manier te beantwoorden. De vragen zijn onderverdeeld in de thema’s van 

‘Aanpak Gebiedsontwikkeling anno nu’ en worden ingeleid aan de hand van een aanname, die voort 

komt uit de ‘Aanpak Gebiedsontwikkeling anno nu’. De gesprekshandleiding geeft daarnaast ruimte 

aan onderbelichte of te weinig benadrukte zaken. De gesprekshandleiding, die tijdens de interviews 

wordt gehanteerd, is bijgevoegd in bijlage 4. In figuur 5.5 zijn de partijen en degenen die namens de 

partij deelnemen aan het interview weergegeven.  
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Partij Gesprekspartner Functie Gesprekspartner 

RO groep Zuid André Darding Senior Ontwikkelaar 

Hurks Vastgoed Rogier Middelburg Ontwikkelaarsmanager 

Wijkontwikkelmaatschappij Belvédère Arie Versluis Omgevingsmanager Belvédère  

Stienstra Vastgoed  Bas Rijken Senior Projectmanager 

MLG Makelaardij Marie-Louise Groeneweg Makelaar 

Léon Partouns b.v. Léon Partouns Marktonderzoeker 

Figuur 5.5: Deelnemende partijen interview 

De gesprekshandleiding bevat vragen die onderverdeeld zijn in de thema’s die voortkomen uit 

“Aanpak Gebiedsontwikkeling anno nu”. De volgorde van de thema’s is gewijzigd, vanwege de 

algemeenheid van de vragen die gesteld worden onder het thema ‘markt’. De vragen omtrent de 

markt zijn naar voren geplaatst. De algemene vragen over de markt spelen in op de regionale/ lokale 

ruimtelijke ontwikkeling, het afstemmen op de regio, het marktgericht te werk gaan en 

draagvlakcreatie in de markt. Bij de vragen omtrent het plan wordt gestart met de mening over het 

begrip integraliteit, waarna wordt ingespeeld op de criteria voor het plan Lindenkruis, het inspelen 

van het plan op de veranderende marktomstandigheden, het garanderen van de afzet door het plan, 

de duurzaamheid, bereikbaarheid en waterbeheer. Daarna wordt ingegaan op het planproces. De 

mening van de geïnterviewden wordt gevraagd over een efficiënt planproces, snelle doorlooptijd, 

belemmeringen en procesinnovatie. Als vierde worden de onderwerpen samenwerking, 

samenwerkingsvormen, partijen uit verschillende disciplines en voortstuwende krachten voor 

gebiedsontwikkeling behandeld onder het thema stakeholders. Tot slot wordt de financiering 

besproken in het interview, waarbij risicomanagement, risicoparticipatie, financiële situaties en 

sluitende exploitaties aan bod komen. Het interview wordt afgerond door te vragen naar één zin, 

waarin de veranderingen tussen nu en zes jaar geleden worden samengevat.  

5.5  Resultaten 

In deze paragraaf worden de antwoorden, die tijdens de gesprekken met de verschillende partijen 

zijn gegeven, verwerkt. De resultaten worden per thema weergegeven in de onderstaande 

subparagrafen. De antwoorden en meningen van de geïnterviewde personen komen bij sommige 

vragen overeen, waarbij de meningen bij andere vragen verschillende componenten uitdiepen. De 

specifieke componenten waarna verwezen wordt, zullen worden benadrukt in onderstaande 

subparagrafen. De uitgewerkte interviews zijn terug te vinden in bijlage 5.  

5.5.1 Markt 

De ontwikkelingen binnen regio’s in Nederland verschillen van elkaar. In Limburg speelt krimp een 

rol. In Maastricht zet de krimp niet door, vanwege de ontwikkeling van de kenniseconomie. Een 

plangebied is niet los te zien van de regio waarin deze ligt. De omstandigheden van de regio moeten 

worden meegenomen in de ontwikkeling. Daarnaast wordt door de heer Rijken gesteld dat iedere 

regio zijn eigen identiteit heeft, waarbij moet worden aangesloten met het stedebouwkundige plan. 

De ontwikkelingen in de regio Maastricht zorgen ervoor dat herprogrammering plaats vindt. Het 

accent komt te liggen bij projecten, die door de gemeente worden geprioriteerd. Daarbij neemt in 

Maastricht het aantal eenpersoonshuishoudens toe en treedt er een verandering op binnen de 

doelgroepen. Er moet worden ingespeeld op deze ontwikkelingen die per regio en zelfs per 
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gemeente kunnen verschillen. Er moet gezocht worden naar aansluiting tussen ontwikkelingen en 

programma aan de hand van marktonderzoek. Het verrichten van een uitgebreid marktonderzoek en 

het betrekken van adviseurs, makelaardijen en stakeholders zorgt voor inspelen op de regionale 

markt. Het vroegtijdig betrekken van eindgebruikers is van belang volgens de heer Middelburg, 

ondanks dat het in de beginfase een lastig verhaal is.  

De markt verandert van een aanbiedersmarkt naar een vragersmarkt. Bij de aanbiedersmarkt werd 

een product ontwikkeld, dat daarna aftrek vond in de markt. Nu is het van belang specifieke kennis 

over doelgroepen en de markt te verwerven volgens de heer Darding. Kennis van de markt wordt 

verkregen aan de hand van het uitvoeren van marktonderzoeken en kennisdeling vanuit 

verschillende partijen, die op de hoogte zijn van de wensen van de consument. De werving van 

kennis over doelgroepen gaat vooral over de locatie, de woonwensen en het besteedbare bedrag. 

Het draait nu om het inpassen van de specifieke wensen van de gebruiker, het afstemmen op de 

markt door aansluiting bij de vraag en het imago van de regio. Alle geïnterviewden delen deze 

mening. Het plan voor het Lindenkruis wordt specifiek afgestemd op de vraag bij een binnenstad 

locatie in Maastricht, benadrukt de heer Versluis. Dat houdt in dat het accent komt te liggen op 

grondgebonden woningen, differentiatie in prijsklassen en typen, en tot slot een hoge kwaliteit 

openbare ruimte. 

Daarnaast vallen de veranderingen in de financieringsmarkt op. Een grote doelgroep valt tussen wal 

en schip, wordt opgemerkt door de heer Darding en de heer Rijken. Ze verdienen te veel om in 

aanmerking te komen voor de sociale sector en verdienen te weinig voor de koopsector. Er zijn veel 

te weinig woningen voor het middensegment en daarnaast wordt er weinig nieuw gebouwd voor 

deze ‘nieuwe’ doelgroep. Een grondgebonden woning in het huursegment van rond de €850,- is 

amper voor handen. De investeringsruimte voor corporaties is vervallen door wetswijzigingen en 

investeringen blijven achter vanwege geldgebrek.  

Inspelen op de markt speelt een belangrijke rol. Alles draait om het inspelen op de markt aan de 

hand van de vraag van de consument, anders is de ontwikkeling gedoemd te mislukken (Darding, 

2014). De manier om in te spelen op de markt is het kennen van de doelgroep en het in kaart 

brengen van de markt, de mening die door alle geïnterviewden gedeeld wordt. Daaropvolgend is het 

inspelen op de markt door aanpassingen in het programma van belang. Door het marktgericht 

ontwikkelen wordt voorkomen dat er grote risico’s ontstaan. Het is van groot belang de wensen en 

eisen van de consument te kennen, anders worden de producten niet verkocht aldus de heer Rijken. 

Daarnaast is het volgens de heer Middelburg waardevol om de wensen zo vroeg mogelijk in beeld te 

brengen.  

Draagvlak is van belang bij gebiedsontwikkeling. Het creëren van draagvlak gebeurt aan de hand van 

risicoparticipatie en goede samenwerking op alle vlakken. Daarnaast is het cruciaal dat er vraag naar 

het te ontwikkelen product is om draagvlak te bereiken, voegt de heer Partouns hier aan toe. 

Volgens de heer van Middelburg zorgt ook het vroegtijdig betrekken van de consument voor 

draagvlakcreatie. Er wordt door alle geïnterviewden benadrukt dat communicatie een belangrijk 

aspect is, intern en extern om te voorkomen dat het tegenovergestelde wordt bereikt. Tot slot zijn de 

factoren van draagvlakcreatie vroegtijdige betrokkenheid stakeholders, grondig marktonderzoek, 

gericht werken na bepaling doelgroep en inspelen op identiteit van de regio van belang bij het 

creëren van draagvlak volgens de geïnterviewden.  
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5.5.2 Plan 

Er wordt gesproken over integraliteit binnen plannen. Integraliteit is een begrip met vele 

betekenissen, waardoor aan de geïnterviewden is gevraagd hun vertaling van het begrip integraliteit 

weer te geven:  

 Darding: Grondexploitatie versus opstalexploitatie en de verhouding daar tussen, 

optimalisatie gezocht in beide. In techniek, financiering en organisatie moet worden gezocht 

naar maximale efficiëntie in openheid, boeken en samenwerking. Ook het aangaan van een 

samenwerking tussen partijen uit verschillende disciplines is van belang. Het ultieme 

meetpunt is slagen van project, nog belangrijker is of de consument het product omarmd. 

 Versluis: Het realiseren van een haalbaar plan dat vergund kan worden, voorziet in behoefte, 

voldoet aan meer dan vereiste duurzaamheidseisen, met aantrekkelijke, 

onderhoudsvriendelijke en sociaal veilige openbare ruimte tegen maatschappelijk laagste 

kosten in samenwerking tussen alle betrokken partijen en erkenning van alle betrokken 

disciplines. 

 Rijken: Integraliteit is zeer zeker marktgericht werken, consumenten laten meedenken en 

goede samenwerkingsverbanden. Het commitment tussen verschillende partijen aan de 

voorkant van het gehele proces, waardoor wordt meegedacht en meegeholpen bij het 

uitwerken van het plan. Zodoende treedt kennisdeling op, worden vangnetconstructies 

geformeerd en afzetrisico’s verdeeld. 

 Middelburg: Er ontstaan verschillen tussen actief en passief grondbeleid. Hierdoor ontstaat 

integraliteit vanwege horizontale en verticale ontwikkelingen. Ofwel opstalexploitatie versus 

grondexploitatie.  

 Partouns en Groeneweg: geen beeld bij begrip integraliteit.  

Plannen worden in de huidige tijd aan een selectie onderworpen. De locatie van het Lindenkruis 

bevat alle criteria waaraan een ideale locatie aan moet voldoen, andere plannen niet of in mindere 

mate. De locatie van het Lindenkruis wordt gezien als een ideale locatie, waarbij de heer Darding en 

de heer Middelburg beide vertellen over een oud gezegde binnen vastgoed namelijk ‘er tellen maar 

drie zaken, locatie locatie en locatie’. Daarnaast is het Lindenkruis een onderdeel van 

gebiedsontwikkeling Belvédère, hetgeen prioriteit heeft in stedelijke programmering van de 

gemeente. De voordelen bij het Lindenkruis, buiten zijn ideale locatie, is de opwaardering van het 

binnenstedelijk gebied en het bijpassende programma van grondgebonden woningen met 

ondergrondse parkeerplaatsen. De heer Rijken en mevrouw Groeneweg benadrukken beide 

aspecten, de ideale locatie van het Lindenkruis en het bijpassende programma die samen het 

Lindenkruis uniek maken.  

Plannen worden geacht in te spelen op veranderende marktomstandigheden. Het stedebouwkundige 

programma is rigoureus aangepast naar de veranderende markt, zoals de toenemende vraag naar 

grondgebonden woningen in plaats van appartementen en sociale woningen in plaats van alleen 

koopwoningen. De heer Partouns, de heer Middelburg en mevrouw Groeneweg voegen hier aan toe 

dat door het vervangen van boven- en benedenwoningen in herenhuizen ook wordt ingespeeld op de 

veranderende omstandigheden. Het stedebouwkundige plan toont aan om te kunnen gaan met 

marktveranderingen en is daarnaast crisisbestendig. De visie van het plan is gelijk gebleven ondanks 

aanpassingen in het programma. Er wordt niet per definitie gewerkt met een globaal plan, maar het 
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bestemmingsplan kent enige flexibiliteit en de planontwikkeling vindt gefaseerd plaats. De heer 

Middelburg legt uit dat ondanks de wil een flexibel plan te ontwikkelen, toch het risico optreedt van 

het vastleggen van uitgekristalliseerde plannen, vanwege de ruimtelijke ordening en afspraken met 

stakeholders.  

Het marktgericht te werk gaan is van belang om afzet te garanderen. Aan de hand van 

marktonderzoek, makelaars en mensen met specifieke doelgroepenkennis wordt zoveel mogelijk 

kennis verworven over een specifieke groep consumenten, waardoor de afzet enigszins kan worden 

gegarandeerd. Al zijn alle stakeholders het er over eens, afzet wordt nooit gegarandeerd. Het 

formeren van vangnetconstructies en het zorgvuldig uitvoeren van marktonderzoek kan het 

garanderen van de afzet vergemakkelijken. Bij het Lindenkruis wordt de afzet in eerste instantie 

gegarandeerd, naast het uitvoeren van een marktonderzoek, door het commitment tussen de RO 

groep, de belegger en de woningstichting. Als laatste punt belicht mevrouw Groeneweg het punt 

maatwerk. De particulieren hebben inspraak en kunnen persoonlijke voorkeuren aangeven, 

waardoor een stukje maatwerk wordt geleverd en garantie ontstaat.  

Duurzaamheid speelt een belangrijke rol. In deze tijd kan men zich niet veroorloven het thema 

duurzaamheid niet mee te nemen bij gebiedsontwikkeling, aldus de heer Darding. Het certificeren 

van de woningen is een grote kostenpost, waardoor bij het Lindenkruis is gekozen voor extra 

investeringen om de duurzaamheid te optimaliseren. Het energielabel van het Lindenkruis is A+++, 

terwijl de wettelijke norm op A++ staat. De heer Versluis benadrukt dat een bovengemiddeld niveau 

ten aanzien van duurzaamheid wordt nagestreefd. De woningen worden aangesloten op de 

restwarmte van de papierfabriek en het hemelwater wordt geïnfiltreerd. Mevrouw Groeneweg voegt 

hier aan toe dat gewerkt wordt met eerlijke en duurzame materialen. De consument kijkt vooral naar 

de kostenbesparing, energiezuinigheid is om die reden van groter belang bij een project in plaats van 

een certificering volgens de heer Darding. De heer Partouns haakt in op de kostenbesparing, het is 

volgens hem een hype waarbij geld een rol speelt. Zolang de kosten dalen of gelijk blijven, wordt 

duurzaamheidscertificering gewaardeerd. De heer Middelburg laat merken dat zijn voorkeur bij 

duurzaamheid uit gaat naar het tijdaspect, hetgeen betekend dat het plan duurzaam is als de 

gebiedsontwikkeling de tijd kan doorstaan en blijft functioneren door de jaren heen.  

Bereikbaarheid is essentieel. De locatie van het plan waarborgt van nature de bereikbaarheid, 

ondanks de binnenstedelijke locatie van het Lindenkruis. De buslijnen van het openbaar vervoer 

lopen door het plangebied en de ringweg ligt naast de locatie. De komst van de tram in 2018 

verhoogt deze bereikbaarheid, wordt toegevoegd door de heer Versluis. De ondergrondse 

parkeerplaatsen worden door de ondervraagden positief onderstreept. Daarbij is de binnenstad te 

voet te bereiken binnen 5 minuten. Het treffen van extra maatregelen en extra investeringen om 

goede bereikbaarheid te verwezenlijken, is niet nodig.  

5.5.3 Proces 

Het slagen van het plan heeft mede te maken met een efficiënt planproces. Alle stakeholders zijn van 

mening dat een efficiënt planproces bereikt kan worden aan de hand van goede controle, zekere 

mate van zorgvuldigheid, duidelijke verantwoordelijkheden, gemeenschappelijk doel, begrip voor 

elkaars positie en belangen, continuïteit in kernfuncties, strakke uitvoeringsplanning, samen inspelen 

op ontwikkelingen en een open communicatie. Naast controle momenten en een strakke organisatie, 
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moet er aandacht uitgaan naar de menselijke factor. De partijen moeten samen zoeken naar 

oplossingen, niet lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Openheid in stukken versnelt het 

planproces. 

Het verkorten van de doorlooptijd speelt een rol in gebiedsontwikkeling nieuwe stijl. Goede 

onderlinge communicatie, periodiek overleg, strak uitvoeringsplan en snel bouwen is belangrijk. De 

heer Middelburg voegt een marktconform product toe, omdat interesse vanuit de markt van belang 

is. De vangnetconstructie en het commitment met verschillende stakeholders spelen tevens een rol, 

vanwege risicoparticipatie en het behalen van voorverkooppercentages. De ruimtelijke en 

functionele kwaliteit speelt een belangrijke rol binnen gebiedsontwikkeling. Het verkorten van de 

doorlooptijd vormt geen bedreiging voor het waarborgen van de kwaliteit. De mening van de 

geinterviewden wordt gedeeld over de waarde van kwaliteit. Het is van belang de kwaliteit te 

handhaven en geen concessie te doen, waarbij een lange of korte doorlooptijd beide geen kwaliteit 

garanderen. 

Er zijn veel belemmeringen te bedenken die een efficiënt verloop van het proces in de weg kunnen 

staan, aldus de heer Darding. Een van de belemmeringen is de menselijke factor, die een rol speelt 

vanwege subjectiviteit en gewenning. De menselijke factor kan het proces vermoeilijken bij het 

aanpassen op de veranderingen qua openheid, het inspelen op de veranderende markt, het 

doorbreken van patronen, klantgericht werken en denken in kwaliteit. Het managen van 

verwachtingen kan een oplossing zijn voor het doorbreken van gewenning.  

Procesinnovatie binnen gebiedsontwikkeling is volgens de heer Darding terug te zien in 

productverantwoordelijk ondernemen, waardoor een overlapping plaats vindt tussen engineering en 

realisatie door een verschuiving in verantwoordelijkheidsgebieden. Daarnaast wordt in deze tijd 

gebruik gemaakt van een pragmatische aanpak, hetgeen wordt voorgedragen door de heer Versluis. 

De heer Rijken spreekt bij procesinnovatie in de meest brede vorm graag over ketensamenwerking 

met daarnaast strakke planningen en een goed samenwerkingsproces. De heer Middelburg is zeer te 

spreken over de leanmethodiek, waarbij in de beginfase commitment ontstaat onder stakeholders.  

5.5.4 Stakeholders 

De manier van samenwerken bij gebiedsontwikkeling is veranderd. Een goede samenwerking is 

volgens de geïnterviewden gebaseerd op vertrouwen, leidt tot begrip, het samen in oplossingen 

willen denken en openheid in stukken geven. Toegevoegd door de heer Rijken is dat ieders belang 

van belang is. Doordat men samen wil werken en niet elkaar tegen werken, kunnen projecten ook in 

deze tijd worden gerealiseerd. Openheid met inzicht in elkaars financiële stukken werkt verhelderend 

en biedt nieuwe uitkomsten voor het vinden van de oplossing. Respect voor elkaars 

verantwoordelijkheden is van belang binnen de gebiedsontwikkeling. De kracht bij een goede 

samenwerking is openheid van zaken. 

Samenwerkingsvormen ondervinden veranderingen, geheel nieuwe vormen van samenwerking zijn 

niet ontstaan. De vormen zijn in principe gelijk aan de oude samenwerkingsvormen, maar dan met 

veel meer openheid. Hetgeen wel veranderd is, is de manier van samenwerken. Voorheen werden de 

overige partijen alleen geïnformeerd, tegenwoordig wordt alles op elkaar afgestemd en 

geoptimaliseerd door middel van een goede samenwerking. Kortom, de samenwerking is anders en 

intensiever. Vooral veel meer openheid en duidelijke rolverdelingen is ontstaan. De basis voor een 
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goede samenwerking is openheid, vertrouwen en transparantie. Bij het Lindenkruis is openheid in 

stukken doorslaggevend geweest voor een doorstart. Het vertrouwen in elkaar is voelbaar en door 

openheid in stukken wordt er gedacht in oplossingen om de gebiedsontwikkeling te realiseren. De 

geïnterviewden benadrukken dat alles draait om communicatie bij een goede samenwerking.  

Risico’s en verantwoordelijkheden worden gescheiden, waarbij eenieder in zijn eigen gebied 

functioneert. De grondkosten worden opgevangen door de gemeente, de bijkomende kosten neemt 

de ontwikkelaar op zich en de bouwkosten liggen bij de aannemer. Het risico wordt op deze manier 

verspreidt, zodat eenieder de verantwoordelijkheid heeft overeenkomstig met zijn specialiteit/ 

hoofdactiviteit. Op deze manier functioneert het, is het voor iedereen beheersbaar en acceptabel. Er 

vindt geen verschuiving plaats in rollen en verantwoordelijkheden, alleen ligt de 

verantwoordelijkheid in gespecialiseerd gebied en vindt risicoparticipatie plaats. De rolverdeling 

wordt duidelijker, aldus de heer Versluis. Er wordt meer bereikt door het betrekken van 

stakeholders, doordat ze zich aan de voorkant committeren waardoor de druk afneemt en de risico’s 

verspreid worden door risicoparticipatie. 

Voortstuwende krachten voor gebiedsontwikkeling komen voort uit allerlei disciplines, wordt 

bekrachtigd door de heer Darding, Rijken en Middelburg. De heer Versluis licht toe dat vooral in de 

initiatieffase van een gebiedsontwikkeling sprake is van partijen uit allerlei disciplines als 

voortstuwende kracht. De uiteindelijke opdrachtgevers sturen hun achterban aan, die 

vertegenwoordigd wordt door partijen uit verschillende disciplines. Er vindt kennisdeling plaats, 

vanwege de expertise van stakeholders, waardoor een optimaal product kan worden gecreëerd. In 

de vragersmarkt moet rekening worden gehouden met alle belangen van stakeholders, die een 

positie binnen het plan hebben. De heer Middelburg voegt toe dat er draagvlak gecreëerd moet 

worden, waardoor commitment ontstaat. Er moet gezocht worden naar een optimaal evenwicht bij 

het inwilligen van wensen van belanghebbenden, al is het niet haalbaar om alle eisen van 

belanghebbenden mee te nemen. Door te wijzen op haalbaarheid en uitvoerbaarheid wordt begrip 

getoond voor evenwicht in het inwilligen van wensen. Communicatie is opnieuw van wezenlijk 

belang, aldus de geinterviewden.  

Er vinden veel veranderingen plaats, ze vereisen een ander kijk op gebiedsontwikkeling volgens de 

heer Darding. Het begint bij het veranderen van de houding en het in willen zien dat er 

veranderingen plaats vinden. De stappen na het veranderen van de mindset is het verwerven van 

kennis door ‘learning by doing’ en het verwerven van marktkennis. Het advies is bezig blijven en 

meegaan in veranderingen, dan loopt het proces van kennisverwerving vanzelf aldus de heer 

Partouns. De heer Middelburg is van mening dat de nieuwe kennis eerder vernieuwde kennis is, 

waarbij gekeken moet worden of nieuwe vormen en methodes daadwerkelijk een lang leven is 

beschoren. 

5.5.5 Financiering 

Een goed risicomanagement is van belang, want risico’s worden nauwelijks meer geaccepteerd en 

moeten worden geëlimineerd. Hierover zijn alle stakeholders het eens. Als eerste is het zorg een 

product te ontwikkelen, dat wordt afgenomen door de markt. Daarnaast is het van belang om 

vangnetten te creëren, risico’s te spreiden, faseringen in te bouwen en de bouw starten na het 

behalen van een bepaald voorverkooppercentage.  
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De risico’s worden bij het Lindenkruis op de volgende manier opgevangen; 
- Vangnet constructie met belegger voor onverkochte woningen (afzetrisico) 
- Vangnet constructie met gemeente voor onverkochte parkeerplaatsen (afzetrisico) 
- Risico sanering bij gemeente (grondrisico) 
- Risico bouwkosten bij aannemer aan de hand van een prijsplafond 
- Buffer voor stagnatie door provinciale subsidie  

 

De eisen zijn strikter geworden voor het krijgen van een financiering. Hierover zijn alle 

geïnterviewden het over eens. De bank accepteert geen enkel risico, hetgeen betekent dat bij een 

enkel risico geen financiering beschikbaar wordt gesteld door de bank. Alles wordt onder de loep 

genomen, zoals het kostenrisico, afzetrisico, risico’s omtrent de locatie en de grond, partner en 

samenwerkingsrisico’s en de kwaliteit van de ontwikkelaar wordt onderzocht. Meer eigen geld, hoger 

percentage voorverkoop, meer zekerheden inbouwen, minder financiering, en terughoudendheid 

van banken zijn voorbeelden van de strikter wordende eisen bij het krijgen van een financiering. 

Naast strikter wordende eisen zullen er ook kostenbesparende maatregelen getroffen moeten 

worden, zoals bijvoorbeeld het zoeken naar economische oplossingen bij bodemsanering. 

Stakeholders uit verschillende disciplines participeren in het gebiedsontwikkelingsproces, waardoor 

risicoverdeling kan plaats vinden. Alle betrokken stakeholders delen het risico, waardoor de risico’s 

worden verkleind. Er wordt geen financiering verkregen, wanneer er risico’s zijn. Oftewel het 

betrekken van stakeholders die deze risico’s eenvoudig kunnen opvangen, is een van de weinige 

manieren om financiering te krijgen. Een van de oplossingen voor het krijgen van financiering ligt bij 

risicoparticipatie, het verdelen van de risico’s onder verschillende stakeholders. De locatie is het 

belangrijkste van het gehele plan plus daarbij het inspelen op de markt, ofwel het verkleinen van 

risico’s door een goede locatie plus marktgericht programma zorgen voor het krijgen van een 

financiering. Het afzetrisico voor de onverkochte woningen plus parkeerplaatsen ligt bij de belegger 

respectievelijk de gemeente.  

5.5.6 Veranderingen 2008-2014 

Veranderingen zijn ontstaan door een aantal factoren, volgens de heer Darding. De vraag is 

veranderd door het veranderen van de doelgroepen, hetgeen veroorzaakt wordt door vergrijzing, 

eenpersoonshuishoudens, kenniseconomie en wetswijzigingen in de zorg- en corporatiesector. 

Daarnaast zijn er drie soorten crisissen die hun invloed uitoefenen en veranderingen te weeg hebben 

gebracht. De kredietcrisis, corporatiecrisis en internetcrisis zorgen voor problemen voor het krijgen 

van een financiering, kleinere investeringsruimten en leegstand. De heer Partouns legt de nadruk op 

de verandering tussen zeven jaar geleden en half jaar geleden. Eenieder zocht tot zeven jaar geleden 

naar een reden om een ontwikkeling te realiseren. Tot aan een half jaar geleden, zocht iedereen naar 

een reden om het niet te ontwikkelen. Een half jaar geleden is een kentering hierin gestart, men 

durft langzaam weer te ontwikkelen. De algemene veranderingen zijn, volgens de heer Versluis, de 

afname van de intensieve rol van beleggers en ontwikkelaars, waardoor kleinschaligere projecten en 

organische ontwikkelingen ontstaan. 

Commitment wordt aan de voorkant gesloten, financiering wordt alleen verkregen bij het opvangen 

van alle risico’s, meerdere partijen zijn nodig voor het realiseren van een project, lagere aantallen 

worden gebouwd en de kapitaalkrachtigheid  van stakeholders en individuen is gedaald aldus de heer 

Rijken. De huurmarkt is enorm gegroeid door de vraag naar woningen in het middensegment en 

daardoor is de aantrekkelijkheid voor het beleggen in huurwoningen toegenomen. De landelijke 



 
83 

demografische ontwikkeling van het trekken naar centra speelt in Maastricht een rol, waardoor de 

behoefte naar appartementen in binnenstedelijke gebieden wordt vergroot. De veranderingen 

vinden niet alleen plaats door de crisis, maar zeker ook door de veranderende consument. De 

consument is mondiger, vindt allerlei informatie via internet, verwacht meer dan alleen 

woonprogramma en speelt beleving een grote rol. Daarnaast is er een behoefte ontstaan om alles 

snel te doen, veel sneller dan zes jaar geleden aldus de heer Middelburg. Risicobeheersing bij 

gebiedsontwikkeling anno nu is van groot belang, hetgeen een verlenging van doorlooptijd met zich 

meebrengt. Twee tegenstellingen waarbij gezocht moet worden naar een balans tussen beide. 

Mevrouw Groeneweg raadt aan om makelaardijen in een eerdere fase te betrekken bij 

gebiedsontwikkeling, waardoor kan worden meegedacht en wensen van de consument kunnen 

worden meegenomen.  

5.6 Conclusie  

In dit hoofdstuk wordt de casus Lindenkruis behandeld. Aan de hand van het Lindenkruis wordt 

“Aanpak Gebiedsontwikkeling anno nu” getoetst aan de praktijk door middel van interviews met zes 

deelnemende partijen bij gebiedsontwikkeling Lindenkruis. Hieruit komt een nieuwe aanpak voor 

gebiedsontwikkeling anno nu naar voren, de antwoorden naar aanleiding van aannames uit “Aanpak 

Gebiedsontwikkeling anno nu” vormen de basis voor “Aanpak Gebiedsontwikkeling anno nu - 

praktijk”. De aanpak gevormd vanuit de praktijk wordt weergegeven in figuur 5.6. In het volgende 

hoofdstuk zal een vergelijking worden gemaakt tussen een theoretische “Aanpak 

Gebiedsontwikkeling anno nu” vanuit de literatuurstudie en een “Aanpak Gebiedsontwikkeling anno 

nu” vanuit de praktijk.  

 

Aanpak Gebiedsontwikkeling anno nu - praktijk 

 
   
 
 
 

 
 

1. Markt 

Een plangebied is niet los te zien van de regio, de omstandigheden moeten 
worden meegenomen in de ontwikkeling. Iedere regio heeft zijn eigen identiteit. 
Er moet gezocht worden naar aansluiting tussen ontwikkelingen en programma. 
Inspelen op de markt speelt een belangrijke rol, specifieke kennis over 
doelgroepen en de markt is van belang. Het draait om het inpassen van 
specifieke wensen gebruiker, het afstemmen op de markt door aansluiting bij 
vraag en imago van de regio door het kennen doelgroep en in kaart brengen van 
de markt. Aanpassingen in het programma is van belang bij het inspelen op de 
markt en voorkomt risico’s. Draagvlak is van belang en wordt gecreëerd aan de 
hand van risicoparticipatie en goede samenwerking, waardoor gedeelde 
verantwoordelijkheid ontstaat. Ontwikkelen marktgericht product, vroegtijdig 
betrekken consument, goede communicatie, grondig marktonderzoek, gericht 
werken na bepaling doelgroep en inspelen identiteit regio zijn van belang bij 
draagvlakcreatie.  

   
 
   
 

2. Plan 

Plannen worden onderworpen aan een selectie. Hierdoor wordt marktgericht 
gewerkt, risico’s geëlimineerd, de ideale locatie gezocht en het programma 
aangepast op de regionale ontwikkelingen. Plannen worden geacht flexibel te 
zijn en zich aan te kunnen passen op veranderende marktomstandigheden. 
Afzetgarantie is van belang en wordt bereikt door marktgerichte plannen, kennis 
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over eindgebruikers, ingebouwde vangnetconstructies en commitment tussen 
stakeholders. Overige zaken, die van belang zijn in het plan, zijn optimalisatie van 
duurzaamheid, opvang van restwarmte van de omgeving, hemelwateropvang, 
doorstaan van de tijd, bereikbaarheid en waterbeheer. 

 
 
 
 

 

3. Planproces 

Een efficiënt planproces en daarmee een verkorte doorlooptijd wordt bereikt 
aan de hand van controle, zorgvuldigheid, duidelijke verantwoordelijkheden, 
gemeenschappelijk doel, begrip voor elkaars positie en belangen, continuïteit in 
kernfuncties, strakke uitvoeringsplanning, inspelen op ontwikkelingen, open 
communicatie, periodiek overleg, marktconforme producten, 
vangnetconstructies, commitment, risicoparticipatie. Er worden geen concessie 
gedaan op kwaliteit. De menselijke factor speelt een rol bij belemmeringen door 
subjectiviteit en gewenning, het managen van verwachtingen kan dit 
doorbreken.  

 
 
 

  

4. Stakeholders 

Een goede samenwerking is gebaseerd op vertrouwen, leidt tot begrip, het 
samen in oplossingen willen denken en openheid van zaken. 
Samenwerkingsvormen ondervinden veranderingen, maar er zijn geen nieuwe 
vormen ontstaan. De manier van samenwerken is veranderd, er treedt een 
toename op van intensiteit, openheid, vertrouwen, transparantie en 
communicatie.  Risicoparticipatie vindt plaats, rolverdeling wordt duidelijker en 
verantwoordelijkheden liggen in gespecialiseerd gebied. Voortstuwende kracht 
gebiedsontwikkeling uit allerlei disciplines, waardoor kennisdeling plaats vindt 
vanwege de expertise van betrokken stakeholders. Draagvlakcreatie en 
commitment is van belang voor begrip bij inwilligen wensen stakeholders door 
verwijzingen naar haalbaarheid en uitvoerbaarheid.  

 
 
 

    
 
 
 

5. Financiering 

Een goed risicomanagement is van belang, want risico’s worden nauwelijks meer 
geaccepteerd en moeten worden geëlimineerd om een financiering te krijgen. 
Hieronder vallen markgerichte producten ontwikkelen, inbouwen 
vangnetconstructies, verspreiding risico’s, faseringen en behalen 
voorverkooppercentage. De eisen voor krijgen financiering zijn strikter, alles 
wordt meegewogen van afzetrisico tot samenwerkingsrisico. Hierbij speelt meer 
eigen vermogen, hoger voorverkooppercentage, zekerheden inbouwen, 
terughoudendheid banken, kostenbesparende maatregelen en risicoparticipatie 
een rol. De locatie plus het inspelen op de markt zijn belangrijke factoren bij het 
krijgen van financiering. 

Figuur 5.6: “Aanpak Gebiedsontwikkeling anno nu – praktijk”  

 

  



 
85 



 
86 

6. Evaluatie 

“De geschiedenis bewijst dat onze voorspellingen op zijn minst onnauwkeurig zijn.” (Hutten,2013) 

Het literatuuronderzoek uit de hoofdstukken twee tot en met vier vormen het theoretische kader 

van dit onderzoek. Hieruit is “Aanpak Gebiedsontwikkeling anno nu” geformuleerd. In hoofdstuk vijf 

is de aanpak getoetst aan de praktijk door middel van interviews met zes deelnemende partijen bij 

gebiedsontwikkeling Lindenkruis. Hieruit is “Aanpak Gebiedsontwikkeling anno nu – praktijk” 

geformuleerd, waarbij toevoegingen worden gedaan op de aanpak uit het theoretisch kader. In dit 

hoofdstuk vindt een terugkoppeling plaats, waarbij een evaluatie wordt gevormd en een vergelijking 

wordt gemaakt tussen de twee geformuleerde aanpakken voor gebiedsontwikkeling in de huidige 

situatie. In de eerste paragraaf wordt in gegaan op de markt en het fungeren van 

gebiedsontwikkeling in de huidige markt. In paragraaf 6.2 wordt het plan behandeld voortkomend uit 

het planproces en het concept. De financiering bij gebiedsontwikkeling anno nu wordt toegelicht in 

paragraaf 6.3. In paragraaf 6.4 wordt de rol van de stakeholders beschreven. Tot slot zal een 

conclusie worden getrokken in paragraaf 6.5.  

6.1  Gebiedsontwikkeling  

Het wachten op betere tijden om dan verder te gaan met gebiedsontwikkeling waar we gebleven 

waren, is geen optie. De veranderingen binnen gebiedsontwikkelingen moeten worden 

geaccepteerd. De veranderingen zijn structurele veranderingen binnen het vakgebied en versneld 

zichtbaar geworden door de in 2008 startende crisis. Hierbij gaat het om vraaguitval en verandering 

van de vraag voortkomend uit demografische en maatschappelijke ontwikkelingen, grote verschillen 

tussen regio’s en de verandering naar een vragersmarkt. Het is noodzakelijk om op zoek te gaan naar 

manieren om gebiedsontwikkeling te realiseren. Na acceptatie van de veranderingen binnen 

gebiedsontwikkeling zal gewerkt worden aan de menselijke factor, met name aan het doorbreken 

van gewenning. Het managen van verwachtingen kan een oplossing zijn voor het doorbreken van 

gewenning. De consument anno nu is veranderd. De consument is mondiger en kritischer. Daarnaast 

is er grote diversiteit aan behoeften en heeft eenieder specifieke wensen ten opzichte van zijn 

toekomstige woning en woonomgeving. Hierop moet worden ingespeeld. Een gebiedsontwikkeling 

moet marktgericht zijn om aan de wensen van consumenten te voldoen.  

Binnen de gebiedsontwikkeling komen de vragen ‘Wat?’, ‘Waar?’, ‘Met Wie?’ en ‘Onder welke 

condities?’ centraal te staan. Hierbij komt de bewustwording dat gebiedsontwikkeling geen 

vanzelfsprekendheid meer is naar voren. De vier vragen komen voorop te staan bij ontwikkelingen, 

waarbij zorgvuldig moet worden nagedacht over de antwoorden om een gebiedsontwikkeling te 

realiseren. Het draait om de betrokken stakeholders, de onderlinge verhoudingen, de samenwerking 

en het proces. Het proces zorgt voor het samenbrengen van de markt, het programma en de 

financiering uitkomend bij een concept. De verschuiving van aanbods- naar vragersmarkt, de 

stakeholders en de onderlinge samenwerkingsverbanden zijn van belang bij de huidige 

gebiedsontwikkelingen, hetgeen duidt op ‘Met wie?’ en ‘Onder welke condities?’. De praktijk laat 

zien dat de locatie als zijnde ‘Waar?’ van belangrijke waarde is bij een gebiedsontwikkeling, een 

locatie kan doorslaggevend zijn bij het selecteren van plannen. Het ‘Wat?’ is van belang in een 

vragersmarkt, marktgerichte plannen komen tot uitvoering en het concept zorgt voor commitment 

bij de stakeholders. Uiteindelijk komen de vier vragen bij elkaar doordat het commitment 
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duidelijkheid geeft over ‘Met wie?’ en ‘Onder welke condities?’. Gebiedsontwikkeling anno nu draait 

om samenwerkingsvormen tussen stakeholders, die de identiteit van het gebied en de marktvraag 

kennen en benutten. Bij de ontwikkeling wordt een gezamenlijk doel nagestreefd, waar een ieder 

achter staat. Door de ontstane betrokkenheid kunnen concessies worden gedaan. Bij een 

gebiedsontwikkeling wordt gezocht naar hetgeen de particulieren partijen willen, hetgeen volgens de 

publieke partijen mag en via de expertise en kennis van de privaten partijen bepalen wat kan.  

De markt is op alle fronten een belangrijk aspect bij gebiedsontwikkeling anno nu. Inspelen op de 

regionale en lokale verschillen is van belang. Een plangebied is niet los te zien van de regio, het 

meenemen van de omstandigheden in de ontwikkeling is belangrijk. Iedere regio heeft zijn eigen 

identiteit. Er moet gezocht worden naar aansluiting tussen ontwikkelingen en programma. Het 

marktgericht werken is van significante waarde, waarbij de essentie ligt op het inspelen op de 

wensen van alle stakeholders. Het draait om het inpassen van specifieke wensen van eindgebruikers, 

het afstemmen op de markt door aansluiting bij vraag en imago van de regio door het kennen 

doelgroep en in kaart brengen van de markt. Een uitwerking van het programma rekening houdend 

met alle wensen levert een plan, waarbij alle stakeholders zich betrokken bij voelen, hun 

verantwoordelijkheid zullen nemen en risicoreductie plaats vindt. Daarbij zorgt betrokkenheid voor 

begrip bij stakeholders bij het maken van bepaalde keuzes tijdens het gebiedsontwikkelingsproces. 

Tot slot speelt draagvlak een rol. Draagvlak is van belang en wordt gecreëerd aan de hand van 

risicoparticipatie en goede samenwerking. Er ontstaat gedeelde verantwoordelijkheid. Ontwikkelen 

marktgericht product, vroegtijdig betrekken consument, goede communicatie, grondig 

marktonderzoek, gericht werken na bepaling doelgroep en inspelen identiteit regio zijn van belang bij 

draagvlakcreatie. 

6.2  Proces - Concept - Plan 

De focus bij gebiedsontwikkeling komt te liggen op de markt en de toenemende regionale 

verschillen, met daarbij een integraal plan en stakeholders uit verschillende disciplines. Een plan 

heeft een integraal karakter en is op alle aspecten haalbaar. Daarbij is een plan en planproces 

efficiënt en flexibel. Een plan werkt marktgericht, is transparant en duurzaam. Vanuit de 

literatuurstudie wordt geconstateerd dat er een verandering van spelers en speelveld plaats vindt, 

met daaropvolgend een verschuiving van de rolinvulling en verantwoordelijkheden. De praktijkstudie 

laat zien dat het vooral meer duidelijkheden schept door gesplitste verantwoordelijkheden en 

duidelijke taken. De samenwerking tussen alle betrokken stakeholders wordt complexer, waardoor 

transparantie een grote rol speelt en het planproces gestructureerd en efficiënt moet zijn. Hierdoor 

zullen ook de samenwerkingsvormen een nieuwe dimensie krijgen, waarbij combinaties en 

afgeleiden van bestaande vormen ontstaan. Uit het theoretisch kader komt naar voren dat er nieuwe 

samenwerkingsvormen ontstaan, de casus laat zien dat vooral de manier van samenwerken 

verandert. Er treedt een toename op van intensiteit, openheid, vertrouwen, transparantie en 

communicatie. Een samenwerking tussen stakeholders is van groot belang. Samenwerking leidt tot 

een dynamiek en uiteindelijk tot het creëren van een meerwaarde. Het delen van kennis en risico is 

van belangrijke waarde bij gebiedsontwikkeling anno nu. Een goede samenwerking is gebaseerd op 

vertrouwen, leidt tot begrip, het samen in oplossingen willen denken en openheid van zaken. 

Risicoparticipatie vindt plaats, rolverdeling wordt duidelijker en verantwoordelijkheden liggen in 

gespecialiseerd gebied van de stakeholder. Voortstuwende krachten binnen gebiedsontwikkeling 
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komen voort uit allerlei disciplines, waardoor kennisdeling plaats vindt vanwege de expertise van 

betrokken stakeholders. Draagvlakcreatie en commitment is van belang voor begrip bij inwilligen 

wensen stakeholders door verwijzingen naar haalbaarheid en uitvoerbaarheid. 

Haalbaarheid bij alle aspecten komt naar voren bij gebiedsontwikkeling anno nu, waarbij de markt en 

de duurzaamheid een grote rol spelen. Het werken met globale, efficiënte en flexibele plannen is van 

belang. Uit de theorie komt naar voren dat plannen worden onderworpen aan een selectie, hetgeen 

bevestigd wordt vanuit de casus. De geselecteerde plannen zijn daardoor marktgericht, waarbij 

risico’s worden gereduceerd en het programma flexibel is zodat aanpassingen mogelijk zijn bij 

regionale ontwikkelingen. Daarnaast komt naar voren dat de locatie van groot belang is bij het 

selecteren van de plannen, het ‘Waar?’ bij een gebiedsontwikkelingsopgave. Een optimale locatie is 

een doorslaggevende factor voor de selectie van een gebiedsontwikkeling. Daarnaast is in de huidige 

plannen bij gebiedsontwikkeling de markt, de duurzaamheid en de bereikbaarheid van belang. De 

marktgerichtheid van de plannen, het benutten van doelgroepenkennis en het bouwen van 

vangnetconstructies door middel van garanties spelen een rol bij de factor markt. Bij duurzaamheid 

komt de opvang van restwarmte uit de omgeving, het tijdsaspect oftewel de toekomstgerichtheid 

van het plan en het waterbeheer aan de orde. De factoren markt, duurzaamheid en bereikbaarheid 

bij een gebiedsontwikkeling worden samengebracht in een concept, hetgeen wordt uitgewerkt in 

een plan. De factoren en het daaruit voortkomend concept zorgen voor commitment onder 

stakeholders met daaruit volgend vangnetconstructies.  

Het planproces bij gebiedsontwikkeling anno nu behoort efficiënt en innovatief te zijn, waarbij 

belemmeringen worden voorkomen, kwaliteit wordt behouden en een korte doorlooptijd wordt 

bereikt. Een efficiënt planproces wordt verwezenlijkt door controle, zorgvuldigheid en duidelijke 

verantwoordelijkheid. Daarbij hoort open communicatie tussen de stakeholders, die een 

gemeenschappelijk doel na streven met begrip voor elkaars belangen en hun positie binnen 

gebiedsontwikkeling. Hierdoor ontstaat commitment, worden vangnetconstructies gebouwd en vindt 

risicoparticipatie plaats. Tot slot is het concept en het uiteindelijke plan van belang, waarbij 

ingespeeld wordt op de markt door marktconforme producten te ontwikkelen.  

6.3 Financiering 

De financiering is een belangrijk aandachtspunt bij gebiedsontwikkeling. De financiële crisis heeft 

ervoor gezorgd dat banken en instellingen niet eenvoudigweg financieringen verstrekken. Banken 

kunnen structureel minder krediet verstrekken, vanwege nieuwe regelgeving en randvoorwaarden. 

Naast beperkte leencapaciteit en terughoudendheid bij banken spelen ook diverse onzekerheden 

over de toekomst een rol. Het meebrengen van eigen vermogen bij een ontwikkeling is wederom van 

toepassing. Bij het verstrekken van een financiering wordt door de bank hoge eisen gesteld aan 

voorwaarden en zekerheden, die kunnen worden geboden vanuit het project. Daardoor zijn goede 

plannen op de juiste locatie van wezenlijk belang voor het krijgen van een financiering, naast het 

reduceren van risico’s en het inbouwen van vangnetconstructies. Er wordt gezocht naar alternatieve 

partijen en alternatieve financieringsvormen. De participatie van partijen uit verschillende disciplines 

spelen een rol bij het krijgen van financiering en het bieden van garanties.  
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Een goed risicomanagement is van belang, want risico’s worden nauwelijks meer geaccepteerd en 

moeten worden geëlimineerd om een financiering te krijgen. De eisen voor het krijgen van 

financiering zijn strikter, alles wordt meegewogen van afzetrisico tot samenwerkingsrisico. Er moeten 

zekerheden en vangnetconstructies worden ingebouwd. Hogere percentages voorverkoop en eigen 

vermogen worden voorgeschreven. Daarbij is het marktgericht ontwikkelen op ideale locaties een 

vereiste, evenals kostenbesparende maatregelen en risicoreductie door spreiding en fasering. 

Risicoreductie is een belangrijke factor bij het krijgen van een financiering. Risico’s worden 

beheersbaar en acceptabel door het verkleinen van financiële risico’s aan de hand van een verdeling 

onder de stakeholders, waarbij zekerheden worden ingebouwd. Een goed samenwerkingsmodel 

zorgt ervoor dat  eenieder zijn eigen verantwoordelijkheden neemt. De risico’s bevinden zich in hun 

eigen vakgebied, waardoor deze beheersbaar zijn en risicoreductie plaats vindt. Het gefaseerd 

ontwikkelen van een gebiedsontwikkeling kan zorgen voor een verlaging van de risico’s. Een fasering 

zorgt voor overzicht, geeft mogelijkheden voor bijsturing en de kosten worden gespreid. Daarbij 

kunnen per fase nieuwe stakeholders worden betrokken in de samenwerking en nieuwe 

investeringsmogelijkheden worden bewerkstelligd. Veranderingen in de markt en innovatie in de 

techniek kunnen in deze vernieuwde samenwerking worden meegenomen voor het slagen van de 

volgende fase bij de gebiedsontwikkeling.  

6.4  Stakeholders 

Bij een gebiedsontwikkeling moet worden getracht alle belanghebbende partijen te betrekken in het 

proces. De juiste afstemming tussen de stakeholders en het moment van participeren moet per 

ontwikkeling bepaald worden. Alle gebiedsontwikkelingen zijn verschillend, waardoor de 

verhoudingen en de mate van betrokkenheid van stakeholders iedere keer op een andere manier zal 

worden vormgegeven. Binnen de gebiedsontwikkeling komen de vragen ‘Wat?’, ‘Waar?’, ‘Met Wie?’ 

en ‘Onder welke condities?’ centraal te staan. De verschuiving van aanbods- naar vragersmarkt, de 

stakeholders en de onderlinge samenwerkingsverbanden zijn van belang bij de huidige 

gebiedsontwikkelingen, wat duidt op ‘Met wie?’ en ‘Onder welke condities?’. Bij gebiedsontwikkeling 

wordt getracht in te spelen op de regionale markt, door het kennen van de doelgroepen en de 

identiteit van het gebied te benutten. De stakeholders kunnen hierbij een belangrijke rol spelen, 

vanwege hun kennis en expertise. 

De rollen van de stakeholders bij gebiedsontwikkeling veranderen en er nemen meerdere partijen uit 

verschillende disciplines deel. Publieke en private partijen participeren in gebiedsontwikkeling anno 

nu. De eindgebruiker speelt een rol, waarbij de woonconsument en de belegger beide aan de 

vraagzijde van de markt zitten. De wensen van de eindgebruiker zullen meegenomen moeten 

worden om marktgerichte producten te ontwikkelen. De rol van de gemeente is het weergeven van 

een aantal structurerende hoofdelementen, een kaderstellende rol binnen gebiedsontwikkeling voor 

het vast stellen van de ruimtelijke randvoorwaarden. Binnen de structurele hoofdelementen is een 

grote mate van flexibiliteit ingebouwd in een plan om in te spelen op ontwikkelingen en 

veranderende marktomstandigheden. Wijzigingen in de regelgeving omtrent ruimtelijke ordening 

zorgen voor een vereenvoudiging van het Omgevingsrecht, hetgeen zal worden uitgewerkt in de 

Omgevingswet waarvan het wetsvoorstel medio 2014 naar de Tweede Kamer is gegaan. De 

wetswijzing zorgt ervoor dat initiatieven vanuit de markt eenvoudiger ontstaan en de procedures 

korter zijn. Uit voorgaande hoofdstukken komt naar voren dat de top-down benadering niet meer 
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van deze tijd is, waarbij de bottom-up benadering zijn intrede doet. Hierbij wordt gewerkt vanuit 

bestaande waarde van het stedelijk gebied, hetgeen van belang is bij gebiedsontwikkeling anno nu. 

Een volledige bottom-up benadering is meestal niet aan de orde, de eindgebruikers willen invloed op 

gebiedsontwikkeling maar niet de volledige uitvoering met bijbehorende kosten en risico’s. Kennis en 

kunde is een vereiste bij het realiseren van een gebiedsontwikkeling, naast het inzicht in de lokale 

kwaliteiten en de wensen van de eindgebruikers. 

Het belang van een goede samenwerking komt veelvuldig naar voren in voorgaande hoofdstukken. 

Het betrekken van stakeholders bij een gebiedsontwikkeling zorgt voor begrip bij concessies, voor 

het bieden van garanties en risicoparticipatie. Het bieden van garanties en het participeren in de 

risico’s zorgt voor het afdekken van de risico’s met daaruit voortvloeiend het krijgen van een 

financiering. Daarnaast zorgt een goede samenwerking voor openheid en vertrouwen. Het gevolg 

van rechtstreekse contacten en strakke planningen kan het verkorten van de doorlooptijd met 

behoud van kwaliteit zijn.  

6.5 Conclusie 

In dit hoofdstuk wordt de aanpak voor gebiedsontwikkeling geëvalueerd. Hierbij wordt gekeken naar 

de theoretische “Aanpak Gebiedsontwikkeling anno nu” in vergelijking met de uitkomsten uit 

hoofdstuk vijf naar aanleiding van het toetsen van de aanpak aan de praktijk. De veranderingen 

binnen de gebiedsontwikkelingen zijn structurele veranderingen, waardoor gezocht wordt naar 

manieren om gebiedsontwikkelingen te realiseren in de huidige situatie. Gebiedsontwikkeling was 

voorheen door de omvang en integraliteit een ontwikkeling waarbij meerdere stakeholders deel 

namen. In de huidige tijd groeit dit vaak uit tot hechte samenwerkingsverbanden, waarbij open 

communicatie en vertrouwen een grote rol spelen. Binnen de gebiedsontwikkeling komen de vragen 

‘Wat?’, ‘Waar?’, ‘Met Wie?’ en ‘Onder welke condities?’ centraal te staan. De vragen ‘Met wie?’ en 

‘Onder welke condities?’ duiden op de stakeholders, de samenwerkingsverbanden en de 

financieringsmogelijkheden, waarbij garanties worden ingebouwd, risico’s worden gedeeld, 

verantwoordelijkheden worden genomen en begrip wordt gecreëerd. Bij de vraag ‘Wat?’ komt het 

gebiedsconcept naar voren, waarbij het planproces van belang is voor het verwezenlijken van het 

plan. Het proces zorgt voor het samenbrengen van de markt, het programma en de financiering 

uitkomend bij een concept, dat wordt uitgewerkt in een plan. Een gebiedsconcept kan bijdragen aan 

het creëren van draagvlak en commitment. Daarnaast kan draagvlakcreatie voortkomen door 

betrokkenheid van stakeholders. De locatie komt naar voren bij ‘Waar?’ en kan doorslaggevend zijn 

bij het selecteren van plannen. De financiering is een belangrijk aandachtspunt bij 

gebiedsontwikkeling anno nu, vanwege beperkte leencapaciteit, terughoudendheid en 

onzekerheden. Daarbij worden voorwaarden en eisen gesteld voor het krijgen van een financiering, 

waardoor een goed risicomanagement van belang is. Stakeholders spelen hierbij een rol door 

risicoparticipatie en het inbouwen van zekerheden aan de hand van vangnetconstructies. 

Bovenstaand wordt weergegeven in figuur 6.1.  
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Figuur 6.1: Gebiedsontwikkeling anno nu (eigen ontwerp, 2014) 
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7. Conclusies & Aanbevelingen 

“ Misschien is niets geheel waar…. En zelfs dát niet” (Multatuli, 19e eeuw) 

In dit hoofdstuk worden de conclusies en de aanbevelingen behandeld als afronding van dit 

onderzoek. Allereerst vindt er in paragraaf 7.1 een reflectie op het totale onderzoek plaatst, waarbij 

de belangrijkste conclusies worden beschreven. In paragraaf 7.2 worden vervolgens aanbevelingen 

gedaan vanuit dit onderzoek. Er worden aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek in paragraaf 

7.3 en samenvattend geëindigd in paragraaf 7.4.  

7.1  Conclusie 

De doelstelling van dit onderzoek wordt in het eerste hoofdstuk als volgt geformuleerd: ‘Het 

achterhalen van de bijdrage van een gebiedsconcept bij het realiseren van een haalbare 

gebiedsontwikkeling’. Gebiedsontwikkeling is in beweging, de veranderingen zijn structureel en 

versneld zichtbaar geworden zijn door de crisis. Het draait hierbij om demografische en 

maatschappelijke ontwikkelingen, de verschillen tussen de regio’s, wijzigingen in 

financieringsmogelijkheden en de overgang naar een vragersmarkt. In dit onderzoek wordt op zoek 

gegaan naar manieren om gebiedsontwikkeling te realiseren, rekening houdend met en inspelend op 

zo veel mogelijk ontwikkelingen, omdat gebiedsontwikkeling nog altijd van belang is. In dit onderzoek 

wordt getracht een aanpak voor gebiedsontwikkeling te actualiseren, waarbij de componenten 

markt, plan, planproces, stakeholders en financiering naar voren komen (zie figuur 7.1). Zowel uit het 

literatuuronderzoek als praktijkonderzoek komt naar voren dat deze componenten een belangrijke 

rol spelen bij gebiedsontwikkeling in de huidige tijd. 

 
Figuur 7.1: Gebiedsontwikkeling anno nu (eigen ontwerp, 2014) 
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Gebiedsontwikkeling is een totale (her)ontwikkeling van een gebied, waarbij de betrokken partijen 

uit verschillende disciplines samenwerken met gedeelde verantwoordelijkheid tijdens het gehele 

planproces en streven naar waardencreatie. De markt speelt in alle opzichten een rol, zoals bij het 

marktgericht te werk gaan en de identiteit van de regio meenemen. De vragersmarkt, die voortkomt 

uit de structurele veranderingen, zorgt voor marktgerichtheid en deelname van alle eindgebruikers. 

Bij conceptontwikkeling worden de locatie, de marktbehoefte en het maatschappelijk doel 

meegenomen. Hierdoor ontstaat een gebiedsconcept, hetgeen op alle aspecten haalbaar zou 

moeten zijn. Het plan voortkomend uit het concept zal in zijn geheel haalbaar zijn en daarnaast 

integraal, flexibel, marktgericht en duurzaam zijn. Bij het planproces is efficiëntie, flexibiliteit en 

transparantie van belang. Bij alle aspecten van haalbaarheid worden de belanghebbenden betrokken 

en speelt het maatschappelijke doel een rol. Stakeholders spelen een belangrijke rol in de huidige 

tijd. Aan de hand van een samenwerking tussen stakeholders wordt gezocht naar een haalbare 

gebiedsontwikkeling, waarbij het delen van kennis, verantwoordelijkheden en risico’s van belang zijn. 

In de huidige tijd groeit deelname van stakeholders uit tot hechte samenwerkingsverbanden, waarbij 

open communicatie en vertrouwen een grote rol spelen. Bij een goede samenwerking tussen 

stakeholders kan er gewerkt worden aan de componenten van gebiedsontwikkeling en kan er 

vroegtijdig draagvlak worden gecreëerd voor het ontwikkelen van een gebied. Interactie tussen 

belanghebbenden en het streven naar een gezamenlijk doel levert een samenwerking op, waarbij 

begrip gecreëerd wordt voor elkaars standpunten. Hierdoor wordt meegedacht en worden 

afwegingen gemaakt, zodat het optimale programma bereikt wordt. Uit de casus bleek dat de 

samenwerkende partijen beseffen dat vooral de manier van samenwerken verandert en dat een 

open samenwerking van belang is bij gebiedsontwikkeling anno nu. De financiering is een belangrijk 

aandachtspunt. De eisen voor het krijgen van een financiering zijn strikter geworden, waardoor een 

goed risicomanagement van belang is. Risicoreductie en het inbouwen van zekerheden zijn 

belangrijke factoren. Stakeholders spelen hier een rol in, door het nemen van verantwoordelijkheid, 

het verdelen van risico’s en het afgeven van garanties wordt het krijgen van financiering 

vereenvoudigd.  

Bij gebiedsontwikkeling worden concepten veelvuldig gebruikt, omdat het gebiedsconcept voor 

binding en draagvlak kan zorgen bij stakeholders. Een gebiedsconcept is een naar type, functie en/of 

ontwerp integrale aanpak, rekening houdend met de commerciële, maatschappelijke, 

stedebouwkundige en functionele haalbaarheid. Het betrekken van stakeholders bij bepaalde 

besluiten kan een meerwaarde leveren op het gebied van kennis, kwaliteit en inzichten en voorkomt 

weerstand door het tegemoet komen aan belangen van stakeholders. Het kan voorkomen dat er 

nauwelijks wensen van belanghebbenden worden meegenomen, maar vanwege de participatie 

ontstaat een positief effect richting draagvlak door het inzicht leveren in meerdere belangen tijdens 

een afwegingsproces. In deze tijd neemt het belang voor het bundelen van krachten en het 

verwerven van draagvlak toe. Draagvlakcreatie kan worden bereikt door meerdere facetten, namelijk 

door het ontwikkelen van een gebiedsconcept, het betrekken van alle belanghebbenden en het 

aangaan van een samenwerking waardoor begrip voor elkaars standpunten wordt gecreëerd. Er 

ontstaat een wisselwerking tussen concepten en stakeholders. Het gebiedsconcept kan ervoor 

zorgen dat stakeholders zich willen binden aan een gebiedsontwikkeling. Daarnaast kunnen 

stakeholders zich verenigen en opzoek gaan naar een concept om een haalbare gebiedsontwikkeling 

te realiseren.  
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Binnen de gebiedsontwikkeling komen de vragen ‘Wat?’, ‘Waar?’, ‘Met Wie?’ en ‘Onder welke 

condities?’ centraal te staan. De vijf componenten bij “Aanpak Gebiedsontwikkeling anno nu”  als 

aandachtspunten voor het realiseren van een ontwikkeling zijn hierin terug te vinden. De vraag ‘Met 

wie?’ en ‘Onder welke condities?’ duiden op de stakeholders, samenwerkingsverbanden en 

financiering, waarbij garanties worden ingebouwd, risico’s worden gedeeld, verantwoordelijkheden 

worden genomen en begrip wordt gecreëerd. Bij de vraag ‘Wat?’ komt het plan naar voren, waarbij 

het gebiedsconcept en het planproces van belang zijn voor de uitwerking hiervan. De locatie en de 

markt komen naar voren bij de ‘Waar?’-vraag en kunnen doorslaggevend zijn bij het selecteren van 

plannen. In figuur 7.1 worden de aanpak, de centrale vragen en de aandachtspunten per component 

samengevoegd en gevisualiseerd. 

Bovenstaand is een ideaal beeld geschetst, een streven bij elke gebiedsontwikkeling. Elke 

gebiedsontwikkeling is anders, waarbij andere partijen deelnemen en verschillende onderlinge 

verhoudingen ontstaan. Er kunnen altijd situaties ontstaan waarbij het niet lukt om alle partijen 

rondom tafel te krijgen, financieringen net niet geheel rondkomen of draagvlak en commitment niet 

over de gehele linie verkregen wordt. Daarnaast is de huidige markt als uitgangspunt gebruikt en van 

daaruit verder gewerkt, de komende jaren zullen de verwachtingen langzaam veranderen.  

7.2  Aanbevelingen vanuit Gebiedsontwikkeling anno nu 

De doelstelling van dit onderzoek draait om het achterhalen van de bijdrage van een gebiedsconcept 

bij de realisatie van een haalbare gebiedsontwikkeling. Aan de hand van de tweede deelvraag wordt 

een gebiedsconcept uiteengezet, waarna de derde deelvraag antwoord geeft op de manieren 

waarop draagvlak kan worden gecreëerd voor een haalbare gebiedsontwikkeling. Hieruit komt naar 

voren dat draagvlakcreatie kan worden bereikt door het ontwikkelen van een gebiedsconcept, het 

betrekken van alle belanghebbenden en het aangaan van een samenwerking waardoor begrip wordt 

gecreëerd. Het meenemen van deze punten voor het verwezenlijken van draagvlakcreatie wordt 

aanbevolen vanuit dit onderzoek, vanwege de toegevoegde waarde van commitment door het 

betrekken van stakeholders en binding aan de hand van gebiedsconcepten.  

De eerste deelvraag zorgt voor een uitgebreid onderzoek naar de totstandkoming van 

gebiedsontwikkeling en de veranderingen naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen. Een 

belangrijke vraag die hierbij naar voren komt is of de verdere voortgang van gebiedsontwikkeling 

mogelijk is. Het einde van gebiedsontwikkeling is niet aan de orde, veranderende manieren en 

strategieën voor het ontwikkelen van gebiedsontwikkeling des te meer. Er is getracht een aanpak te 

ontwikkelen voor gebiedsontwikkeling anno nu. Het draait hierbij om vijf componenten en hun 

kenmerken, waardoor het realiseren van een gebiedsontwikkeling mogelijk kan worden gemaakt. 

Een aanbeveling vanuit dit onderzoek is het in acht nemen van de vijf componenten met de 

bijbehorende kenmerken uit “Aanpak Gebiedsontwikkeling anno nu”. In de ogen van de auteur zijn 

deze vijf componenten van groot belang bij het realiseren van een haalbare gebiedsontwikkeling in 

de huidige situatie.  

Een conceptontwikkeling brengt een concept voort, waaruit de haalbaarheid blijkt. Een concept kan 

zorgen voor een drive bij partijen, waardoor interesse wordt gewekt en commitment wordt gesloten. 

Een aanbeveling van dit onderzoek is het ontwikkelen van een gebiedsconcept bij elke 

gebiedsontwikkeling, waarbij alle aspecten van haalbaarheid worden meegenomen en het concept 
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de rode draad vormt voor het realiseren van de gebiedsontwikkeling. Een gebiedsconcept zorgt voor 

haalbaarheid en draagvlak, waardoor het ontwikkelen van een gebiedsconcept wordt aanbevolen.  

Het betrekken van belanghebbenden bij bepaalde besluiten kan een meerwaarde leveren en 

voorkomt weerstand door het tegemoet komen aan en het erkennen van belangen van stakeholders, 

hetgeen een positieve invloed levert op draagvlakcreatie. Een belangrijke boodschap van dit 

onderzoek is om alle stakeholders te betrekken bij de gebiedsontwikkeling. Al lijken de betrokkenen 

geen serieuze partij voor deelname, is het toch gewenst deze partij meer dan alleen te informeren 

over de toekomstige ontwikkeling. Het betrekken van alle stakeholders levert een meerwaarde, 

waardoor het wordt aanbevolen vanuit gebiedsontwikkeling anno nu.  

7.3  Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

In dit onderzoek komt gaande weg een aanpak voor gebiedsontwikkeling anno nu naar voren. Hierbij 

draait het vooral om vijf componenten en de manier waarop deze componenten zouden 

meegenomen worden in een gebiedsontwikkeling voor het behalen van een optimaal resultaat. Een 

aanbeveling voor een vervolgonderzoek is het toetsen van de componenten in meerdere casussen. 

Vooral het verwezenlijken van betrokkenheid van alle stakeholders, manieren van 

samenwerkingsverbanden, het inbouwen van zekerheden en het afgeven van zekerheden bij andere 

casussen zou een interessant vervolgonderzoek opleveren. Daarnaast worden in “Aanpak 

Gebiedsontwikkeling anno nu” aandachtspunten gegeven, maar omvat geen specifieke omschrijving 

voor het bereiken van flexibeliteit in het plan, efficiëntie in het proces, betrokkenheid van 

stakeholders en een uitgebalanceerd risicomanagement. Het onderzoeken van meerdere casussen 

zou hier licht op kunnen werpen.  

Een optimaal resultaat kan worden bereikt als alle stakeholders betrokken zijn bij de 

gebiedsontwikkeling aan de hand van een samenwerkingsvorm. Bij een goede samenwerking tussen 

stakeholders kan er gewerkt worden aan de componenten van gebiedsontwikkeling en kan er 

vroegtijdig draagvlak worden gecreëerd voor het ontwikkelen van een gebied. Een open 

samenwerking zorgt voor betrokkenheid en het willen meedenken, waardoor gestreefd kan worden 

naar een optimaal resultaat. Een vervolgonderzoek omtrent samenwerkingsvormen lijkt voor de 

hand liggend, maar het draait dan om stappen te zetten verder dan het uitzoeken van bestaande 

samenwerkingsvormen of het creëren van nieuwe samenwerkingsverbanden. Het gaat dan om de 

achterliggende factoren voor het bereiken van een open samenwerking. Openheid en vertrouwen 

zijn van belang, maar het bereiken hiervan en het overtuigen van partijen om hierin mee te gaan 

vraagt om inzichten.   

In deze tijd neemt het belang voor het bundelen van krachten en het verwerven van draagvlak toe. 

Een van de factoren voor draagvlakcreatie is het ontwikkelen van een gebiedsconcept. Een 

gebiedsconcept wordt ontwikkeld naar aanleiding van marktbehoefte of maatschappelijk doel 

rekening houdend met commerciële, maatschappelijke, stedebouwkundige en functionele 

haalbaarheid. Het uitzoeken van factoren waardoor concepten naar een hoger niveau getild worden 

is van belang. Het draait hierbij om vaste waarden, waardoor draagvlakcreatie ontstaat en het 

binden van stakeholders door middel van een gebiedsconcept kan uitgroeien tot een zekerheid. Een 

verdiepend onderzoek naar conceptionele en conceptuele gebiedsconcepten wordt aanbevolen. 
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De financiering speelt een belangrijke rol bij gebiedsontwikkeling in de huidige tijd. De eisen voor het 

krijgen van een financiering zijn strikter, waarbij risicorductie en het inbouwen van zekerheden een 

rol spelen. In dit onderzoek wordt gesproken over risicoparticipatie, het inbouwen van zekerheden 

en het afgeven garanties. Een vervolgonderzoek zou de totstandkoming hiervan kunnen 

onderzoeken. Het verwerven van inzicht in financieel commitment bij stakeholders is een 

aanbeveling voor een vervolgonderzoek.  

7.4  Resumé 

De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek zijn: 

 De componenten van “Aanpak Gebiedsontwikkeling anno nu” zijn; 

o Markt  

o Plan  

o Planproces 

o Stakeholders 

o Financiering  

 Door het creëren van draagvlak kan een haalbare gebiedsontwikkeling worden gerealiseerd. 

 Draagvlakcreatie kan worden bereikt door het ontwikkelen van een gebiedsconcept. 

 Draagvlakcreatie kan worden bereikt door het betrekken van alle stakeholders en het 

aangaan van samenwerkingsverbanden, waardoor begrip voor elkaars standpunten wordt 

gecreëerd. 

 Stakeholders spelen een belangrijke rol binnen gebiedsontwikkeling. Risicoparticipatie en het 

afgeven van garanties kunnen financieringsmogelijkheden vereenvoudigen.  

De aanbevelingen vanuit dit onderzoek zijn: 

 Het in acht nemen van de punten voor draagvlakcreatie; ontwikkelen gebiedsconcept, 

betrekken stakeholders en aangaan samenwerkingsverbanden. 

 Het in acht nemen van de vijf componenten met de bijbehorende kenmerken uit “Aanpak 

Gebiedsontwikkeling anno nu”. 

 Het ontwikkelen van een gebiedsconcept bij elke gebiedsontwikkeling, waardoor alle 

aspecten van haalbaarheid worden meegenomen en de rode draad wordt gevormd voor het 

realiseren van een gebiedsontwikkeling. 

 Het betrekken van alle stakeholders levert een meerwaarde, waardoor het wordt 

aanbevolen vanuit gebiedsontwikkeling anno nu. 

De aanbevelingen voor vervolgonderzoek zijn: 

 Het toetsen van de componenten van gebiedsontwikkeling anno nu in meerdere casussen. 

 Inzichten in achterliggende factoren voor het bereiken van een open samenwerking en het 

overtuigen van partijen om hierin mee te gaan. 

 Een verdiepend onderzoek naar conceptionele en conceptuele gebiedsconcepten. 

 Het verwerven van inzicht in financieel commitment bij stakeholders. 
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Bijlage 1  

Opsommingen uit “Gebiedsontwikkeling in een andere realiteit: Wat nu te doen?” 

Kansen voor kostenreductie: 

- Buitenruimte anders uitvoeren (hogere kwaliteit levert lagere beheerkosten). 
- Slimmer organiseren parkeren (bijvoorbeeld gebundeld i.p.v. eigen terrein). 
- Goedkoper en meer functiegericht de bodem saneren. 
- Scherper prioriteren bij archeologisch onderzoek, opgravingen en conserveringsmaatregelen. 
- Schrappen of matigen van extra kwaliteitseisen, die door de gemeente worden gesteld en 

niet gewaardeerd worden door eindgebruikers. 
- Vermijden van (dure) technische milieuvoorzieningen, die niet wezenlijk bijdragen aan de 

(ruimtelijke) kwaliteit. 
- Verder doorvoeren van gefaseerde aanpak. 
- Inventiever mixen van sloop, behoud en gedeeltelijke transformatie. 
- Oneigenlijke kostencomponenten uit de grondexploitatie verwijderen (hoofinfrastructuur, 

bouw scholen en maatschappelijke voorzieningen). 
 

Kansen voor opbrengstverhoging: 

- Het plan marktconformer maken en dus preciezer aansluiten op wensen van eindgebruikers. 
- Verminderen van het aandeel sociale huurwoningen met een lage grondprijs. 
- Inventiever omgaan met de waterbergingsopgave (leidt tot waardecreatie en efficiënter 

ruimtegebruik). 
- Grondgebruik kritisch bezien. 
- Creëren van (huur)inkomsten uit tijdelijk of voortgezet gebruik. 

 

Verbeteringen die aansluiten op knelpunten bij besluitvorming: 

- Vereenvoudiging van de onderzoeksverplichtingen. 
- Projectbesluitvorming krijgt een volwaardige plaats en de daaraan te stellen eisen worden 

verlicht. 
- Vereenvoudiging en verbreding van de stad- en milieuregeling. 
- Verbeterde inbedding van concessiemodel en publiek-private overeenkomsten. 
- Vereenvoudiging en vergroting flexibiliteit van het bouwbesluit 
- Integratie van verschillende fasen in het gebiedsontwikkelingsproces. 
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Bijlage 2  

Samenhang bij Gebiedsontwikkeling, de stappen voor “Aanpak Gebiedsontwikkeling” 
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Bijlage 3 

Categorieën BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling 

 

Categorie Weging Categorie Weging 

1. Gebiedsmanagement 18 % 2. Synergie 18 % 

 Management   Gebiedsaard  

 Stakeholdersanalyse   Gebiedsvisie  

 Participatie   Adaptief vermogen  

 Faseovergang naar Beheer- & Gebruiksfase   Duurzaam rendement  

 Maatschappelijk verantwoord ondernemen   Synergie  

 

3. Bronnen 17 % 4. Ruimtelijke ontwikkeling 20 % 

 Beperk primair energiegebruik   Landgebruik  

 Opwekken hernieuwbare energie   Verontreinigde bodem  

 Watergebruik   Stedenbouwkundig programma  

 Materiaalkringloop   Hergebruik bestaande structuren  

 Milieubelasting materialen   Cultureel erfgoed  

 Onderbouwde herkomst materialen   Abiotische structuren  

 Robuust ontwerpen   Ecologische waarden  

 Voedsel   Mobiliteit  

    Ondergrondse infrastructuur  

    Duurzaamheidsprestatie gebouwen  

    Overstromingsrisico  

    Hemelwatermanagement  

 

5. Welzijn & Welvaart 12 % 6. Gebiedsklimaat 15 % 

 Sociale veiligheid   Thermisch buitenklimaat   

 Sociale cohesie   Windklimaat  

 Omgevingsbeleving   Luchtkwaliteit  

 Regionale werkgelegenheid & bedrijvigheid   Waterkwaliteit  

 Eigenaarschap   Bodemkwaliteit  

    Bodemgesteldheid  

    Geluid  

    Lichttoetreding   

    Lichthinder  

    Stralingsrisico  
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Bijlage 4 

Gesprekshandleiding Interview Casus Lindenkruis 

 

Gebiedsontwikkeling  

Partij  

Functie Gebiedsontwikkeling   

Hoofdactiviteit Partij  

Achtergrond Partij   

 

ALGEMEEN - MARKT 

De ontwikkelingen binnen regio's in Nederland verschillen van elkaar. Hoe wordt er ingespeeld op 
de regionale/lokale ruimtelijke ontwikkelingen? 

Regio's verschillen van elkaar. Hoe worden verschillende typen gebiedsontwikkelingen afgestemd 
op de regio?  

Inspelen op de markt speelt een belangrijke rol. Waarom is het marktgericht werken van 
significante waarde? Op welke manier wordt er ingespeeld op de markt?  

Draagvlak is van belang bij gebiedsontwikkeling. Op welke manier wordt er draagvlak gecreëerd in 
de markt? 

 

PLAN 

Plannen worden in de huidige tijd aan een selectie onderworpen.Op basis van welke criteria is er 
voor dit plan gekozen? Welke voordelen had dit plan ten opzichte van andere plannen?  

Plannen worden geacht programmatisch flexibel te zijn. Waarin zie je dit terug? Wordt er gewerkt 
met een globaal plan met geschetst eindbeeld? 

Er wordt gesproken over integraliteit binnen plannen. Op welke wijze wordt integraliteit 
toegepast? Hoe wordt de integraliteit gemeten? 

Het marktgericht te werk gaan is van belang. Hoe wordt de afzet in de markt gegarandeerd? Op 
welke manier speelt het plan in op de markt? 

Duurzaamheid speelt een rol, waarbij gebiedsmanagement, synergie, bronnen, ruimtelijke 
ontwikkeling, welzijn & welvaart en gebiedsklimaat van belang zijn. Hoe wordt de duurzaamheid 
van het plan gegarandeerd? Welk duurzaamheidslabel wordt gebruikt? Waarin zien we de 
uitwerking terug komen? 

 

PROCES 

Het slagen van het plan heeft mede te maken met een efficiënt planproces. Welke zaken leiden 
tot een efficiënt planproces? Welke stappen worden hiervoor genomen? Spelen goede 
voorbereiding en procesmanagement hierbij een rol? 

Het verkorten van de doorlooptijd speelt een rol in gebiedsontwikkeling nieuwe stijl. De start is 
tien jaar geleden, welke maatregelen worden na de doorstart genomen om een snelle 
doorlooptijd te realiseren? 

De ruimtelijke en functionele kwaliteit speelt een belangrijke rol. Hoe wordt de kwaliteit van het 
plan gegarandeerd bij het verkorten van de doorlooptijd?  

Zijn er (onnodige) belemmeringen voor een efficiënt verloop van het proces? Zo ja, welke en hoe 
worden deze opgelost? 

Er wordt gesproken over procesinnovatie. Zijn hierbij voorbeelden te noemen? 
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PARTIJEN 

De manier van samenwerken bij gebiedsontwikkeling is veranderd. Wat is van belang bij een 
goede samenwerking?  

Samenwerkingsvormen ondervinden veranderingen. Zijn de samenwerkingsvormen verandert? 
Zijn er nieuwe vormen ontstaan? Welke kenmerken zijn typerend voor de vernieuwde 
samenwerkingsvormen? 

Het belang van het samenwerkingsvermogen is vergroot. Is de samenwerking  transparant? Is het 
onderlinge vertrouwen voelbaar? Waar worden deze antwoorden op gebaseerd? 

Meerdere partijen uit verschillende disciplines nemen deel aan gebiedsontwikkeling, waardoor 
initiatiefnemers veranderen en risico’s worden verspreid. Waarin is dat merkbaar? Verschuiven de 
rollen en verantwoordelijkheden? Wordt er meer bereikt door het betrekken van meerdere 
belanghebbenden? Waarin zie je dat terug? 

Voortstuwende krachten voor gebiedsontwikkeling komen voort uit allerlei disciplines. Klopt dat? 
Welke disciplines komen het meeste voor? Op welke manier wordt draagvlak gecreëerd bij alle 
belanghebbenden? Worden alle eisen van belanghebbenden meegenomen? Zo nee, op welke 
manier wordt een afweging gemaakt? 

Er vinden veranderingen plaats binnen gebiedsontwikkeling. Vereisen deze veranderingen nieuwe 
kennis? Wat wordt verstaan onder nieuwe kennis? Op welke manier wordt deze kennis 
verworven? 

 

FINANCIERING 

Een goed risicomanagement is van belang. Op welke manier wordt overeenstemming gezocht 
tussen de kosten, baten en risico’s? Welke risico's spelen een rol? Hoe worden de risico's uit het 
slechtste scenario opgevangen? 

Gronduitgifteprijzen van de gemeente worden aangepast. Was dit ook van toepassing bij 
Lindenkruis? Welke invloed heeft dit gehad? 

De financiële situatie is van belang. Op welke manier wordt er gezorgd voor financiële soliditeit? 
Welke eisen zijn strikter geworden? 

Partijen uit verschillende disciplines participeren in het gebiedsontwikkelingsproces. Welke 
gevolgen heeft dat voor de financiële situatie? Komt het betrekken van verschillende partijen de 
financiële situatie ten goede of ontstaan er extra kostenposten?  

Het komen tot een sluitend financieel plaatje vergt veel tijd. Op welke manier wordt naar 
oplossingen gezocht? Op welke manier kunnen sluitende plannen op de juiste locaties een rol 
spelen in het verkrijgen van een financiering?   Op welke manier wordt het afzetrisico 
opgevangen? 
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Bijlage 5 

Uitwerkingen Interviews Casus Lindenkruis 

 

Gebiedsontwikkeling Lindenkruis Maastricht 

Partij RO groep Zuid 

Functie Gebiedsontwikkeling  Ontwikkelaar 

Hoofdactiviteit Partij Duurzaam ontwikkelen of transformeren van vastgoedobjecten 
en gebieden met maatschappelijke relevantie 

Functie Gesprekspartner  Projectontwikkelaar 

 

ALGEMEEN - MARKT 

De ontwikkelingen binnen regio's in Nederland verschillen van elkaar. Hoe wordt er ingespeeld op 
de regionale/lokale ruimtelijke ontwikkelingen? ‘wat’ 
In Limburg speelt krimp een rol. In Maastricht is hier weinig van te merken, de krimp zet niet door 
vanwege de ontwikkeling van de kenniseconomie. Het aantal eenpersoonshuishoudens neemt toe 
en de doelgroepen veranderen. De doelgroepen zijn veel  eenpersoonshuishoudens, 
hoogopgeleiden, buitenlandse studenten en studenten in de eindfase van hun studie. De 
genoemde doelgroepen hebben over het algemeen  meer te besteden en zijn op zoek naar 
kwalitatieve woningen. Hierop moet worden aangesloten met het programma. Er wordt 
ingespeeld aan de hand van kennis verwerving van doelgroepen en het verzorgen van aansluiting 
in het programma.  

Regio's verschillen van elkaar. Hoe worden verschillende typen gebiedsontwikkelingen afgestemd 
op de regio? ‘hoe’ 
De markt verandert van een aanbiedersmarkt naar een vragersmarkt. Bij de aanbiedersmarkt 
werd een product ontwikkeld, wat daarna toch wel aftrek vond. Nu is het van belang specifieke 
kennis over doelgroepen te verwerven. De werving van kennis over doelgroepen gaat vooral over 
de locatie, de woonwensen en het besteedbare bedrag. Het draait nu om het inpassen van de 
specifieke wensen van de gebruiker.  Daarnaast valt ook de financieringsmarkt op. Een grote 
doelgroep valt tussen wal en schip. Ze verdienen te veel om in aanmerking te komen voor de 
sociale sector en verdienen weer te weinig voor de koopsector.  Er zijn veel te weinig woningen 
voor het middensegment en daarnaast wordt er ook weinig nieuw gebouwd. Een grondgebonden 
woning uit het huursegment van rond de €850,- is amper voor handen. Ook deze groep kan 
worden gezien als nieuwe doelgroep. De investeringsruimte voor corporaties is vervallen, 
investeringen blijven achter vanwege geldgebrek.   
Er speelt een hoop en een aantal factoren spelen een rol,  waardoor er afstemming moet worden 
bereikt. De factoren zijn vergrijzing, krimp, eenpersoonshuishoudens, groei kenniseconomie, 
financieringsproblemen, kredietcrisis, internetcrisis en de corporatiesector ligt op z’n gat. Kortom, 
het afstemmen gebeurt door in te spelen op de factoren en het marktgericht ingaan op de 
wensen van de gebruiker. 

Inspelen op de markt speelt een belangrijke rol. Waarom is het marktgericht werken van 
significante waarde? Op welke manieren kan worden ingespeeld op de markt?  
Volgens de heer Darding ligt dit heel simpel. Als men niet luistert naar de vraag in deze 
vragersmarkt, gaat men failliet. Alles draait om het inspelen op de markt aan de hand van de 
vraag van de consument, anders is de ontwikkeling gedoemd te mislukken. De manier om in te 
spelen is het kennen van de doelgroep.  

Draagvlak is van belang bij gebiedsontwikkeling. Op welke manier wordt er draagvlak gecreëerd in 
de markt? 
De tijd is voorbij dat de ontwikkelaar bepaalt en de rest vanzelf volgt. Samen met de stakeholders 
moet je komen tot een goed risicoprofiel, je hebt elkaar keihard nodig aldus de heer Darding. In 
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deze tijd is geld schaars, er is geen ruimte om verliezen te accepteren. Voorheen kon men 
verliezen permitteren. Iedereen realiseert zich dat bij gebiedsontwikkeling anno nu men samen 
moet werken, samen kan men projecten realiseren. De partijen willen wel allemaal nog 
ontwikkelen, maar men kan niet meer in z’n eentje alle risico’s dragen. Een goede samenwerking 
op alle vlakken en risicoparticipatie is de manier om draagvlak te creëren.  

 

PLAN 

Er wordt gesproken over integraliteit binnen plannen. Wat houdt integraliteit in volgens u? Op 
welke wijze wordt integraliteit toegepast? Hoe wordt de integraliteit gemeten? 
Grondexploitatie versus opstalexploitatie en de verhouding daar tussen, optimalisatie gezocht in 
beide. In techniek, financiering en organisatie moet worden gezocht naar maximale efficiëntie in 
openheid, boeken en samenwerking. Erg bijzonder aan het Lindenkruis is dat al deze zaken 
werden ingebouwd om het project haalbaar te maken. Ook het aangaan van een samenwerking 
tussen partijen uit verschillende disciplines is van belang, gelukt bij het Lindenkruis.  Het ultieme 
meetpunt is slagen van project, nog belangrijker is of de consument het product omarmd.  

Plannen worden in de huidige tijd aan een selectie onderworpen. Op basis van welke criteria is er 
voor het Lindenkruis gekozen? Welke voordelen had dit plan ten opzichte van andere plannen?  
Het belangrijkste criteria is de locatie. Drie factoren van vastgoed zijn locatie locatie locatie, 
volgens een oud gezegde vertelt de heer Darding. De locatie van het Lindenkruis bevat alle criteria 
waaraan een ideale locatie aan moet voldoen, andere plannen niet of in mindere mate. 

Plannen worden geacht  in te spelen op veranderende marktomstandigheden. (programma 
wijzigingen)  Waarin ziet u dit terug bij het Lindenkruis? Wordt er gewerkt met een globaal plan 
met geschetst eindbeeld? 
Het stedebouwkundige plan is rigoureus aangepast naar de veranderende markt, zoals de 
toenemende vraag naar grondgebonden woningen in plaats van appartementen. Hierin zie je 
letterlijk terug dat het plan kan inspelen op de veranderende marktomstandigheden en het 
overleven van een crisis. Een plan om trots op te zijn.  

Het marktgericht te werk gaan is van belang. Hoe wordt de afzet in de markt gegarandeerd? Op 
welke manier speelt het Lindenkruis in op de markt? 
Garanderen kan niemand, uiteindelijk is de consument degene die een handtekening moet zetten. 
De RO groep is daarom voortdurend bezig met het onderzoeken van de markt. Aan de hand van 
marktonderzoek, makelaars en mensen met specifieke doelgroepenkennis wordt zoveel mogelijk 
kennis verworden over een specifieke groep consumenten. De enige manier om de afzet enigszins 
te kunnen garanderen is het goed kennen van de wensen van de doelgroep. Ondanks dat er in 
verhouding weinig projecten worden gerealiseerd, blijft het toch van belang om te kijken naar 
hetgeen de concurrentie onderneemt, vanwege de positieve en negatieve punten. 

Duurzaamheid speelt een rol, waarbij gebiedsmanagement, synergie, bronnen, ruimtelijke 
ontwikkeling, welzijn & welvaart en gebiedsklimaat van belang zijn. Hoe wordt de duurzaamheid 
van het plan Lindenkruis gegarandeerd? Welk duurzaamheidslabel wordt gebruikt? Waarin zien 
we de uitwerking terug komen?  
Volgens de heer Darding kun je het tegenwoordig niet permitteren om het thema duurzaamheid 
niet mee te nemen in een ontwikkeling. Hierbij komt ook maatschappelijk verantwoord 
ondernemen naar voren. Het laten certificeren van de ontwikkeling aan de hand van BREEAM is 
duur,  de kosten wegen niet op tegen de voordelen. Bij het Lindenkruis is daarom gekozen om niet 
gecertificeerd te worden en het geld te investeren in extra isolatie en andere zaken. Een quickscan 
van BREEAM heeft plaats gevonden en de uitkomst was een goed. Het energielabel van het 
Lindenkruis is A+++, terwijl de wettelijke norm op A++ staat. De consument kijkt vooral naar de 
kostenbesparing, energiezuinigheid is om die reden van belang bij een project en niet de 
certificaatssticker.   

De onderwerpen bereikbaarheid en waterbeheer spelen naast duurzaamheid een steeds 
belangrijkere rol. Hoe worden deze onderwerpen  meegenomen bij het Lindenkruis?  
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De locatie van het plan waarborgt van nature de bereikbaarheid. De buslijnen van het openbaar 
vervoer lopen door het plangebied en de ringweg ligt naast de locatie. Daarbij is de binnenstad te 
voet te bereiken binnen 5 minuten.  Het treffen van extra maatregelen  en het doen van 
investeringen om een goede bereikbaarheid te verwezenlijken,  was niet nodig. Omtrent 
waterbeheer, het hemelwater wordt geïnfiltreerd.  

 

PROCES 

Het slagen van het plan heeft mede te maken met een efficiënt planproces. Welke zaken leiden tot 
een efficiënt planproces? Welke stappen worden hiervoor genomen? (Spelen goede voorbereiding 
en procesmanagement hierbij een rol?) 
Een goede controle en zekere mate van zorgvuldigheid spelen een rol. Daarnaast gaat zeer zeker 
ook  de aandacht uit naar de mensen, die deelnemen aan het proces. Over het algemeen is de 
samenwerking van langere tijd, waarbij er een wederzijds belang is bij het in het oog houden van 
het gezamenlijke doel.  Het is niet de bedoeling dat men lijnrecht tegenover elkaar komt te staan, 
maar vooral samen op zoek bent naar oplossingen. Naast controle momenten en een strakke 
organisatie, moet ook aandacht uitgaan naar de menselijke kant. Niet touw trekken, maar alle 
neuzen dezelfde kant op.  

Het verkorten van de doorlooptijd speelt een rol in gebiedsontwikkeling nieuwe stijl. De start is tien 
jaar geleden gemaakt, welke maatregelen worden na de doorstart van het Lindenkruis genomen 
om een snelle doorlooptijd te realiseren? 
Goede onderlinge communicatie en snel bouwen is belangrijk. Maar volgens de heer Darding ligt 
de kracht van het Lindenkruis bij de overeenkomst met de belegger. De belegger neemt maximaal 
40 van de 70 woningen over tegen een schappelijke prijs als deze niet worden verkocht. De 
overeenkomst zorgt er voor dat er geen voorverkooppercentage bij komt kijken en ook een zeer 
beperkt risico op leegstand aanwezig is.  

De ruimtelijke en functionele kwaliteit speelt een belangrijke rol. Hoe wordt de kwaliteit van het 
Lindenkruis gegarandeerd bij het verkorten van de doorlooptijd?  
Het waarborgen van de kwaliteit is in de heer Darding’s ogen vanzelfsprekend. Daarbij komt kijken 
dat de antwoorden bij de vorige vraag laten blijken dat de kwaliteit geen overeenkomst heeft met 
de argumenten voor een snellere doorlooptijd.  

Zijn er (onnodige) belemmeringen voor een efficiënt verloop van het proces? Zo ja, welke en hoe 
worden deze opgelost? 
Er zijn veel belemmeringen te bedenken. Ook hierbij zit een menselijk deel inbegrepen, dat komt 
kijken bij een project. Verandering van openheid binnen de samenwerking, het inspelen op de 
veranderende markt, doorbreken van patronen, klantgerichtheid, denken in kwaliteit. Om 
voorgaand allemaal te wijzigen heeft een bepaalde moeilijkheidsgraad, vanwege de gewenning 
aan een bepaalde manier van werken en het aanpassen daarvan. En hierdoor zijn we weer terug 
bij de menselijke factor. Hetgeen je hieraan kunt doen is het managen van verwachtingen. 
Concreet voorbeeld: gewend te denken in standaard, bij het nalaten van het communiceren dat 
het kwalitatief naar een hoger niveau moet, gaat het fout.  

Er wordt gesproken over procesinnovatie. Zijn hierbij voorbeelden te noemen? Heeft u eventueel 
nog innovatieve ideeën, die niet ter sprake zijn gekomen? 
Productverantwoordelijk ondernemen. Voorheen lag de verantwoordelijkheid van de 
ontwikkelaar bij het ontwerp en engineering, de realisatie is de verantwoordelijkheid van de 
ondernemer. Hetgeen volgens de heer Darding heel raar is en ook alleen in dit vakgebied gebeurt. 
Bij bijvoorbeeld auto’s, de fabrikant bemoeit zich de engineering en zal de auto daarna realiseren. 
Door product verantwoordelijk ondernemen verschuift het verantwoordelijkheidsgebied van de 
aannemer naar de engineering plus de realisatie, waardoor een overlapping plaats vindt.  

 

PARTIJEN 

De manier van samenwerken bij gebiedsontwikkeling is veranderd. Wat is van belang bij een 
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goede samenwerking?  
Een goede samenwerking is gebaseerd op vertrouwen, het samen in oplossingen willen denken en 
openheid in stukken geven. Doordat men samen wil werken en niet elkaar tegen werken, kunnen 
projecten ook in deze tijd worden gerealiseerd. Een kijkje in elkaars stukken werkt verhelderend 
en biedt nieuwe uitkomsten voor het vinden van de oplossing.  

Samenwerkingsvormen ondervinden veranderingen. Zijn de samenwerkingsvormen verandert? Zijn 
er nieuwe vormen ontstaan? Welke kenmerken zijn typerend voor de vernieuwde 
samenwerkingsvormen? 
Geheel nieuwe vormen van samenwerking zijn niet ontstaan. De vormen zijn in principe gelijk aan 
de oude samenwerkingsvormen, maar dan met veel meer openheid. Hetgeen wel verandert is, is 
de manier van samenwerking. Voorheen werden de overige partijen alleen geïnformeerd, 
tegenwoordig wordt alles op elkaar afgestemd en geoptimaliseerd door middel van een goede 
samenwerking. Kortom, de samenwerking is anders, intensiever.  

Het belang van het samenwerkingsvermogen is vergroot. Is de samenwerking  bij het Lindenkruis 
transparant? Is het onderlinge vertrouwen voelbaar? Waar worden deze antwoorden op 
gebaseerd? 
De basis voor een goede samenwerking is openheid en vertrouwen. Bij het Lindenkruis is 
openheid in stukken de sleutel geweest tot de doorstart. Het vertrouwen in elkaar was aanwezig 
en door de stukken open te leggen voor elkaar werd er gedacht in oplossingen.  

Meerdere partijen uit verschillende disciplines nemen deel aan gebiedsontwikkeling, waardoor 
initiatiefnemers veranderen en risico’s worden verspreid. Waarin is dat merkbaar? Verschuiven de 
rollen en verantwoordelijkheden? Wordt er meer bereikt door het betrekken van meerdere 
belanghebbenden? Waarin zie je dat terug bij het Lindenkruis? 
Hetgeen je ziet ontstaan is dat de risico’s en verantwoordelijkheden gescheiden zijn en in ieder 
zijn gebied ligt. De grondkosten worden opgevangen door de wijkontwikkelmaatschappij, de 
bijkomende kosten neemt de RO groep op zich en de bouwkosten liggen bij de aannemer. Het 
risico wordt op deze manier verspreidt, zodat eenieder de verantwoordelijkheid heeft 
overeenkomstig met  z’n specialiteit/hoofdactiviteit. Het risicogebied valt dan binnen het 
kennisgebied waardoor een dubbele verkleining van risico optreedt. Op deze manier functioneert 
het, is het voor iedereen te behappen en acceptabel. Er vindt geen verschuiving plaats, alleen is 
nu iedere verantwoordelijk in hun gespecialiseerde gebied en vindt er risicoparticipatie plaats. 

Voortstuwende krachten voor gebiedsontwikkeling komen voort uit allerlei disciplines. Klopt dat? 
Welke disciplines komen het meeste voor? Op welke manier wordt draagvlak gecreëerd bij alle 
belanghebbenden binnen het Lindenkruis? Worden alle eisen van belanghebbenden meegenomen? 
Zo ja, waarin is dit terug te zien? Zo nee, op welke manier wordt een afweging gemaakt? 
Je hebt rekening te houden met alle belangen, helemaal in deze tijd van een vragersmarkt. De 
belangen van alle stakeholders zijn van belang, die hebben allemaal een positie binnen het plan. 
Er moet gezocht worden naar een optimaal evenwicht bij het inwilligen van wensen van 
belanghebbenden, een tien halen voor iedereen is niet haalbaar.  

Er vinden veranderingen plaats binnen gebiedsontwikkeling. Vereisen deze veranderingen nieuwe 
kennis? Wat wordt verstaan onder nieuwe kennis? Op welke manier wordt deze kennis verworven? 
Er vinden veel veranderingen plaats, ze vereisen een ander kijk op gebiedsontwikkeling. Het 
begint bij het veranderen van de houding en het in willen zien dat er veranderingen plaats vinden, 
als belangrijkste twee punten.  De enige manier om deze nieuwe kennis te verwerven is door 
‘learning by doing’, aldus de heer Darding.  

 

FINANCIERING 

Een goed risicomanagement is van belang. Op welke manier wordt overeenstemming gezocht 
tussen de kosten, baten en risico’s? Welke risico's spelen een rol? Er wordt veelal gewerkt met 
scenario's. Hoe worden de risico's uit het minst gunstige scenario opgevangen? 
Risico’s worden nauwelijks meer geaccepteerd. Risico’s moeten worden geëlimineerd. De risico’s 
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en de manier van opvangen zijn als volgt; 
- Vangnet constructie met belegger voor onverkochte woningen (afzetrisico) 
- Vangnet constructie met gemeente voor onverkochte parkeerplaatsen (afzetrisico) 
- Risico sanering volledig bij gemeente, wat men ook aantreft (grondrisico) 
- Risico bouwkosten bij aannemer aan de hand van een prijsplafond 

Gronduitgifteprijzen van de gemeente worden aangepast. Was dit ook van toepassing bij 
Lindenkruis? Welke invloed heeft dit gehad? 
De gemeente is gezakt in grondprijs, waardoor het plan haalbaar werd.  

De financiële situatie is van belang. Op welke manier wordt er gezorgd voor financiële soliditeit? 
Welke eisen zijn strikter geworden? 
Alle eisen zijn strikter geworden. De bank accepteert geen enkel risico. Hetgeen betekent dat bij 
een enkel risico geen geld beschikbaar wordt gesteld door de bank. Alles wordt onder de loep 
genomen. Kostenrisico, afzetrisico, risico’s omtrent de locatie en de grond, partner en 
samenwerkingsrisico’s en de kwaliteit van de ontwikkelaar wordt onderzocht.  

Partijen uit verschillende disciplines participeren in het gebiedsontwikkelingsproces, waardoor 
risicoverdeling kan plaatsvinden. Welke gevolgen heeft dat voor de financiële situatie? Op welke 
manier komt het betrekken van verschillende partijen de financiële situatie ten goede?  
Alle betrokken partijen delen het risico, waardoor de risico’s worden verkleind. Er wordt geen 
financiering verkregen, wanneer er risico’s zijn. Het ligt simpel, want bij risico’s wordt geen 
financiering verschaft. Oftewel het betrekken van partijen die deze risico’s met gemak kunnen op 
vangen, is de enige manier om financiering te krijgen.   

Het komen tot een sluitende financiële exploitatie vergt veel tijd. Op welke manier wordt naar 
oplossingen gezocht? Op welke manier kunnen sluitende plannen op de juiste locaties een rol 
spelen in het verkrijgen van een financiering?   Op welke manier wordt het afzetrisico 
opgevangen? 
De oplossingen voor het verkrijgen van financiering liggen bij de risicoparticipatie. Het verdelen 
van de risico’s. De locatie is het belangrijkste van het gehele plan plus daarbij het inspelen op de 
markt, ofwel het verkleinen van risico’s door een goede locatie plus marktgericht programma 
zorgen voor het verkrijgen van een financiering. Het afzetrisico voor de onverkochte woningen 
plus parkeerplaatsen ligt bij de belegger respectievelijk de gemeente. Daarnaast is het komen tot 
een financieel sluitend plan altijd een puzzel en kan er aan drie knoppen worden gedraaid. De 
opbrengsten minus de kosten vormen het resultaat. Mocht er een gat zijn moeten waarden 
worden bij gedraaid, namelijk de opbrengsten (verkoopresultaten omhoog), kosten (grond-, 
bouw-, bijkomende -, algemene kosten en financieringslasten omlaag) of genoegen nemen met 
een lager percentage resultaat.  

 

Er is veel besproken door bovenstaande gesprekshandleiding door te nemen. Zijn er thema’s 
onderbelicht gebleven? Zijn er zaken, die ik over het hoofd heb gezien?  
 
Vat de veranderingen tussen nu en 6 jaar geleden  in één zin samen.  
Factoren verandering (A.Darding); 

- Krimp  minder nodig  Maastricht uitzondering 
- Vergrijzing  ouder  andere vraag 
- Eenpersoonshuishoudens  andere vraag 
- Kenniseconomie  campus (health en chemelot) plus universiteit maastricht  andere 

vraag 
- Kredietcrisis  financierbaarheid plus huizenmarkt op slot 
- Corporatiecrisis (wetswijziging)  waarborgfonds sociale woningbouw  

investeringsruimte is kleiner 
- Internetcrisis  leegstand winkelvastgoed en kantoren 
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Gebiedsontwikkeling Lindenkruis Maastricht 

Partij Marktonderzoek voor Projectontwikkeling & Belegging in 
Onroerend Goed B.V. 

Functie Gebiedsontwikkeling  Marktonderzoek (eenmanszaak) 

Hoofdactiviteit Partij Marktonderzoek  

Functie Gesprekspartner  Marktonderzoeker 

 

ALGEMEEN - MARKT 

De ontwikkelingen binnen regio's in Nederland verschillen van elkaar. Hoe wordt er ingespeeld op 
de regionale/lokale ruimtelijke ontwikkelingen? ‘wat’ 
Gebied is niet los te zien van de regio, alles speelt mee wat gebeurt in de regio. Je behoort de 
omstandigheden van de regio mee te nemen in de ontwikkeling. Ontwikkeling is maatschappelijk 
proces. Je moet altijd weten wat er speelt, aldus de heer Partouns. Je hoort te weten wat speelt 
en wat moet en kan gebeuren. 

Regio's verschillen van elkaar. Hoe worden verschillende typen gebiedsontwikkelingen afgestemd 
op de regio? ‘hoe’ 
Er moet rekening worden gehouden met de functies voor de afstemming op het typen 
gebiedsontwikkeling.   

Inspelen op de markt speelt een belangrijke rol. Waarom is het marktgericht werken van 
significante waarde? Op welke manieren kan worden ingespeeld op de markt?  
Gebiedsontwikkeling is niet mogelijk zonder marktonderzoek anders kun je niet inspelen op 
markt. Eerst moet de markt heel goed in kaart worden gebracht. De eerste stap en enige stap om 
marktgericht te werken, volgens de heer Partouns.  

Draagvlak is van belang bij gebiedsontwikkeling. Op welke manier wordt er draagvlak gecreëerd in 
de markt? 
Draagvlak wordt gecreerd door een product te maken waar vraag naar is. Als je daarbij het accent 
verkeerd legt op een aspect breek je het ergens anders af.  Er zijn altijd mensen die hun kont 
tegen krib gooien, maar goed communiceren en alles meenemen is belangrijk bij het creëren van 
draagvlak. Communicatie is een belangrijk aspect. 

 

PLAN 

Er wordt gesproken over integraliteit binnen plannen. Wat houdt integraliteit in volgens u? Op 
welke wijze wordt integraliteit toegepast? Hoe wordt de integraliteit gemeten? 
Geen beeld bij begrip. 

Plannen worden in de huidige tijd aan een selectie onderworpen. Op basis van welke criteria is er 
voor het Lindenkruis gekozen? Welke voordelen had dit plan ten opzichte van andere plannen?  
De heer Partouns is betrokken na de keuze van het plan. Adviezen zijn meegenomen in het plan.  

Plannen worden geacht  in te spelen op veranderende marktomstandigheden. (programma 
wijzigingen)  Waarin ziet u dit terug bij het Lindenkruis? Wordt er gewerkt met een globaal plan 
met geschetst eindbeeld? 
Langs Maagdendries was een mengvorm van  herenhuizen en appartementen gepland, waarvan 
de heer Partouns de keuze zeer ongelukkig vond. De planning was appartementen op de 
benedenverdieping met een tuin en daarboven een maisonette. De mening van de heer Partouns 
was, dat een meerwaarde uit een tuin bij maisonette kan worden gehaald, meer dan bij een 
appartement vooral vanwege het verschil van doelgroep bij deze verschillende woningtypen. 
Uiteindelijk is gekozen voor herenhuizen, hetgeen waar vraag naar is en de heer Patrouns 
tevreden mee is.  

Het marktgericht te werk gaan is van belang. Hoe wordt de afzet in de markt gegarandeerd? Op 
welke manier speelt het Lindenkruis in op de markt? 
Afzet is nooit gegarandeerd. Je kunt het proberen te vergemakkelijken aan de hand van een 
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zorgvuldig marktonderzoek en het creëren van vangnetten. Daarbij geldt ook nog eens, dat 
zeggen geen garantie levert op daadwerkelijke koop.  Het vangnet door een belegger brengt wel 
een dubbele uitwerking met zich mee, volgens de heer Partouns. De verkoop gaat sowieso door 
vanwege het vangnet, waardoor de particulier sneller koopt door de zekerheid van het bouwen. 
Daarnaast werkt het ook negatief op kopers, vanwege eventuele buren die huren bij belegger.  

Duurzaamheid speelt een rol, waarbij gebiedsmanagement, synergie, bronnen, ruimtelijke 
ontwikkeling, welzijn & welvaart en gebiedsklimaat van belang zijn. Hoe wordt de duurzaamheid 
van het plan Lindenkruis gegarandeerd? Welk duurzaamheidslabel wordt gebruikt? Waarin zien 
we de uitwerking terug komen?  
Duurzaam vindt de heer Partouns een hype. Volgens hem kiest de koper toch voor het geld in 
plaats van voor een op en top duurzaam huis.  

De onderwerpen bereikbaarheid en waterbeheer spelen naast duurzaamheid een steeds 
belangrijkere rol. Hoe worden deze onderwerpen  meegenomen bij het Lindenkruis?  
Bereikbaarheid is essentieel, macro en micro, per auto en ov, alles is meegenomen in het 
marktonderzoek. Het Lindenkruis is goed bereikbaar, is de conclusie. Normaal gesproken zijn 
binnenstadlocaties niet goed bereikbaar zijn met de auto, dus een pluspunt voor het Lindenkruis.  

 

PROCES 

Het slagen van het plan heeft mede te maken met een efficiënt planproces. Welke zaken leiden tot 
een efficiënt planproces? Welke stappen worden hiervoor genomen? (Spelen goede voorbereiding 
en procesmanagement hierbij een rol?) 
/ 

Het verkorten van de doorlooptijd speelt een rol in gebiedsontwikkeling nieuwe stijl. De start is tien 
jaar geleden gemaakt, welke maatregelen worden na de doorstart van het Lindenkruis genomen 
om een snelle doorlooptijd te realiseren? 
Bij het oprekken van de doorlooptijd is het essentieel om marktonderzoek up tot date te houden. 

De ruimtelijke en functionele kwaliteit speelt een belangrijke rol. Hoe wordt de kwaliteit van het 
Lindenkruis gegarandeerd bij het verkorten van de doorlooptijd?  
Geen verband.  Risico kan er zijn, maar er is maar één belang en dat is handhaven kwaliteit. Lange 
doorlooptijd garandeert ook geen kwaliteit.  

Zijn er (onnodige) belemmeringen voor een efficiënt verloop van het proces? Zo ja, welke en hoe 
worden deze opgelost? 
/ 

Er wordt gesproken over procesinnovatie. Zijn hierbij voorbeelden te noemen? Heeft u eventueel 
nog innovatieve ideeën, die niet ter sprake zijn gekomen? 
/ 

 

PARTIJEN 

De manier van samenwerken bij gebiedsontwikkeling is veranderd. Wat is van belang bij een 
goede samenwerking?  
De heer Partouns heeft puur advies gegeven, niet betrokken in de samenwerking.  

Samenwerkingsvormen ondervinden veranderingen. Zijn de samenwerkingsvormen verandert? Zijn 
er nieuwe vormen ontstaan en welke kenmerken zijn typerend hierbij?  Is de samenwerking 
'anders' dan vroeger? 
De heer Partouns geeft aan dat er vaker gevraagd naar hetzelfde plan, er is meer aarzeling 
aanwezig voordat plannen van de grond komen. Ook wordt  er steeds vaker naar een second 
opinion gevraagd, naar de manier waarop het zal worden geaccepteerd in de markt. Ook de 
timing van het marktonderzoek is belangrijk.  

Het belang van het samenwerkingsvermogen is vergroot. Is de samenwerking  bij het Lindenkruis 
transparant? Is het onderlinge vertrouwen voelbaar? Waar worden deze antwoorden op 
gebaseerd? 
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/ 

Meerdere partijen uit verschillende disciplines nemen deel aan gebiedsontwikkeling, waardoor 
initiatiefnemers veranderen en risico’s worden verspreid. Waarin is dat merkbaar? Verschuiven de 
rollen en verantwoordelijkheden? Wordt er meer bereikt door het betrekken van meerdere 
belanghebbenden? Waarin zie je dat terug bij het Lindenkruis? 
/ 

Voortstuwende krachten voor gebiedsontwikkeling komen voort uit allerlei disciplines. Klopt dat? 
Op welke manier wordt draagvlak gecreëerd bij alle belanghebbenden binnen het Lindenkruis? 
Worden alle eisen van belanghebbenden meegenomen? Zo ja, waarin is dit terug te zien? Zo nee, 
op welke manier wordt een afweging gemaakt? 
Als je belanghebbenden bent, heb je ook belang dat er wat gebeurt. Het lukt niet om alle eisen 
van belanghebbenden mee te nemen, er zal altijd water bij de wijn moeten worden gedaan.  

Er vinden veranderingen plaats binnen gebiedsontwikkeling, zoals de financierbaarheid, 
risicoparticipatie en vragersmarkt. Vereisen deze veranderingen nieuwe kennis? Wat wordt 
verstaan onder nieuwe kennis? Op welke manier wordt deze kennis verworven? 
Nieuwe kennis is altijd welkom, maar meneer Partouns is van mening dat niemand kan 
voorspellen welke nieuwe kennis nodig is. Het proces van kennisverwerving loopt vanzelf, het is 
een filosofische vraag.  Het advies is bezig blijven en meegaan in veranderingen. Niets kun je 
voorspellen.  

 

FINANCIERING 

Een goed risicomanagement is van belang. Op welke manier wordt overeenstemming gezocht 
tussen de kosten, baten en risico’s? Welke risico's spelen een rol? Er wordt veelal gewerkt met 
scenario's. Hoe worden de risico's uit het minst gunstige scenario opgevangen? 
Product op de markt brengen, waarvan je weet dat het wordt afgenomen. Daarnaast vangnetten 
creëren, faseringen inbouwen en de bouw pas starten als je genoeg afnemers hebt. Als de markt 
niet wilt, kun je alles doen maar je verkoopt nog niets.  

Gronduitgifteprijzen van de gemeente worden aangepast. Was dit ook van toepassing bij 
Lindenkruis? Welke invloed heeft dit gehad? 
/ 

De financiële situatie is van belang. Op welke manier wordt er gezorgd voor financiële soliditeit? 
Welke eisen zijn strikter geworden? 
De eisen, die volgens de heer Partouns strikter zijn geworden, zijn meer eigen geld, hoger 
percentage voorverkoop, meer zekerheden inbouwen, minder financiering en terughoudendheid 
bij banken.  

Partijen uit verschillende disciplines participeren in het gebiedsontwikkelingsproces, waardoor 
risicoverdeling kan plaatsvinden. Welke gevolgen heeft dat voor de financiële situatie? Op welke 
manier komt het betrekken van verschillende partijen de financiële situatie ten goede?  
Als de partijen participeren in risico, dan pakt het goed uit.  

Het komen tot een sluitende financiële exploitatie vergt veel tijd. Op welke manier wordt naar 
oplossingen gezocht? Op welke manier kunnen sluitende plannen op de juiste locaties een rol 
spelen in het verkrijgen van een financiering?   Op welke manier wordt het afzetrisico 
opgevangen? 
Er is niets veranderd, volgens de heer Partouns. De grondprijs blijft een kwestie van terugrekenen, 
waarbij de opbrengsten worden bekeken en de kosten er vanaf worden getrokken waardoor je uit 
komt op een residuele grondwaarden. Doordat er bij het Lindenkruis veel gedaan kon worden aan 
de grondprijs is het Lindenkruis realiseerbaar.  

 

Er is veel besproken door bovenstaande gesprekshandleiding door te nemen. Zijn er thema’s 
onderbelicht gebleven? Zijn er zaken, die ik over het hoofd heb gezien?  
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Vat de veranderingen tussen nu en 6 jaar geleden  in één zin samen.  
De heer Partouns zou de nadruk willen leggen op de verandering tussen zeven jaar geleden en 
half  jaar geleden. Iedereen zocht zeven jaar geleden naar een reden om een ontwikkeling te 
doen. Tot aan een half jaar geleden, zocht iedereen naar een reden om het niet te doen. Een half 
jaar geleden is een kentering hierin gestart, men gaat nu heel voorzichtig ja proberen te zeggen. 
Heel langzaam durft men weer te ontwikkelen.  

 

Gebiedsontwikkeling Lindenkruis Maastricht 

Partij Wijkontwikkelmaatschappij Belvédère  

Functie Gebiedsontwikkeling  Gedelegeerd opdrachtgever Wijkontwikkelingsmaatschappij 
Belvédère (WOM) 

Hoofdactiviteit Partij  

Functie Gesprekspartner  Projectleider gemeente, gedelegeerd opdrachtgever 
Wijkontwikkelingsmaatschappij Belvédère (WOM) 

 

ALGEMEEN - MARKT 

De ontwikkelingen binnen regio's in Nederland verschillen van elkaar. Hoe wordt er ingespeeld op 
de regionale/lokale ruimtelijke ontwikkelingen? ‘wat’ 
Door de bijgestelde groeiverwachting van de gemeente en de crisis heeft een stedelijke 
herprogrammering voor woningbouw plaatsgevonden. Het accent bij de geprioriteerde projecten 
is verder verlegd naar grondgebonden woningen, volgens de heer Versluis. 

Regio's verschillen van elkaar. Hoe worden verschillende typen gebiedsontwikkelingen afgestemd 
op de regio? ‘hoe’ 
Het plan voor het Lindenkruis wordt specifiek afgestemd op de vraag bij een binnenstad locatie in 
Maastricht. Hetgeen inhoudt dat het  accent komt te liggen op grondgebonden woningen, 
differentiatie in prijsklassen en typen en een hoge kwaliteit openbare ruimte. 

Inspelen op de markt speelt een belangrijke rol. Waarom is het marktgericht werken van 
significante waarde? Op welke manieren kan worden ingespeeld op de markt?  
Marktgericht bouwen voorkomt grote risico’s in de grondexploitatie, waarbij bouwrijpe grond niet 
wordt verkocht. Verder is het onbebouwd blijven van terreinen in de binnenstad onaantrekkelijk 
voor de omgeving. Inspelen op de markt gebeurt door aanpassing programma, volgens de heer 
Versluis. De gemeente vraagt garanties ten aanzien van de afzet van de grond en het bebouwen 
daarvan. Ontwikkelaar is de verantwoordelijke partij ten aanzien van het ontwerp. 

Draagvlak is van belang bij gebiedsontwikkeling. Op welke manier wordt er draagvlak gecreëerd in 
de markt? 
Door vroegtijdige betrokkenheid ontwikkelaar. Tot voor kort door gedeelde verantwoordelijkheid 
met beleggers, vertelt de heer Versluis. 

 

PLAN 

Er wordt gesproken over integraliteit binnen plannen. Wat houdt integraliteit in volgens u? Op 
welke wijze wordt integraliteit toegepast? Hoe wordt de integraliteit gemeten? 
Onder integraliteit verstaat de heer Versluis: 
Het realiseren van een haalbaar plan dat vergund kan worden (bestemmingsplan, eisen 
Bouwbesluit), voorziet in behoefte, voldoet aan meer dan vereiste duurzaamheidseisen, met 
aantrekkelijke, goed onderhoudbare en sociaal veilige openbare ruimte tegen maatsschappelijk 
laagste kosten in samenwerking tussen alle betrokken partijen en erkenning van alle betrokken 
disciplines. 

Plannen worden in de huidige tijd aan een selectie onderworpen. Op basis van welke criteria is er 
voor het Lindenkruis gekozen? Welke voordelen had dit plan ten opzichte van andere plannen?  
Het Lindenkruis is onderdeel van gebiedsontwikkeling Belvédère, hetgeen prioriteit heeft in 
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stedelijke programmering. Daarnaast zijn de volgende punten volgens de heer Versluis van belang. 
Lindenkruis zorgt voor een opwaardering van het binnenstadsgebied, voorziet in grondgebonden 
woningen in stedelijk gebied,  een gegarandeerde afname van de grond en realisatie van de eerste 
100 woningen. Daarna zijn er reeds gedane investeringen (aankoop, sloop, planvoorbereiding) en 
is een snelle uitvoerbaarheid gegarandeerd ondanks de crisis. 

Plannen worden geacht  in te spelen op veranderende marktomstandigheden. (programma 
wijzigingen)  Waarin ziet u dit terug bij het Lindenkruis? Wordt er gewerkt met een globaal plan 
met geschetst eindbeeld? 
Het programma van het Lindenkruis is gewijzigd op een aantal punten. Er worden sociale 
woningen gebouwd in plaats van alleen koopwoningen en het eerder geplande aantal 
appartementen is voor een groot deel gewijzigd in grondgebonden woningen. Er wordt niet per 
definitie gewerkt met een globaal plan, maar het bestemmingsplan kent enige flexibiliteit en de 
planontwikkeling vindt gefaseerd plaats. 

Het marktgericht te werk gaan is van belang. Hoe wordt de afzet in de markt gegarandeerd? Op 
welke manier speelt het Lindenkruis in op de markt? 
De afzet wordt min of meer gegarandeerd, doordat de ontwikkelaar een woningstichting en een 
particuliere verhuurder heeft gecontacteerd. Hierdoor is een vangnet geconstrueerd voor de 
sociale woningbouw en 40 woningen.  Verder heeft de gemeente zich garant gesteld voor een 
aantal parkeerplaatsen in de ondergrondse garage,  voor het geval er na de eerste 100 woningen 
sprake zou zijn van stagnatie. Het prikkelt de ontwikkelaar om goed in te spelen op de behoefte 
van de aspirant bewoners. 

Duurzaamheid speelt een rol, waarbij gebiedsmanagement, synergie, bronnen, ruimtelijke 
ontwikkeling, welzijn & welvaart en gebiedsklimaat van belang zijn. Hoe wordt de duurzaamheid 
van het plan Lindenkruis gegarandeerd? Welk duurzaamheidslabel wordt gebruikt? Waarin zien 
we de uitwerking terug komen?  
Er wordt door de gemeente en ontwikkelaar een bovengemiddeld niveau ten aanzien van 
duurzaamheid nagestreefd. De woningen worden aangesloten op restwarmte van de 
papierfabriek. De ontwikkelaar heeft de ruimte om een optimum te zoeken tussen mogelijkheden 
en kosten. 

De onderwerpen bereikbaarheid en waterbeheer spelen naast duurzaamheid een steeds 
belangrijkere rol. Hoe worden deze onderwerpen  meegenomen bij het Lindenkruis?  
Door de ligging van het plangebied  is nabijheid van openbaar vervoer (bus) gegarandeerd. De 
komst van de tram in 2018 verhoogd deze bereikbaarheid. Onder het complex kunnen de auto’s 
van de bewoners worden geparkeerd. Door de verbetering van de aanlanding van de Noorderbrug 
wordt de bereikbaarheid via het stedelijk netwerk verder verbeterd. Het centrumgebied is op 
loopafstand.  

 

PROCES 

Het slagen van het plan heeft mede te maken met een efficiënt planproces. Welke zaken leiden tot 
een efficiënt planproces? Welke stappen worden hiervoor genomen? (Spelen goede voorbereiding 
en procesmanagement hierbij een rol?) 
Er is een wekelijks planteam overleg tussen gemeente-WOM/ontwikkelaar. De stappen voor een 
efficiënt planproces, volgens de heer Versluis, zijn duidelijke verantwoordelijkheden, 
gemeenschappelijk doel, begrip voor elkaars positie, continuïteit  in kernfuncties en samen 
inspelen op ontwikkelingen (zoals extra bodemsanering). 

Het verkorten van de doorlooptijd speelt een rol in gebiedsontwikkeling nieuwe stijl. De start is tien 
jaar geleden gemaakt, welke maatregelen worden na de doorstart van het Lindenkruis genomen 
om een snelle doorlooptijd te realiseren? 
Binnen de gebiedsontwikkeling is sprake van kleinere overzienbare deelprojecten, waar binnen 
weer fasering plaats vindt. Binnen de gebiedsontwikkeling heeft een verschuiving plaats gevonden 
van een omvangrijk woningbouwprogramma naar kleinschaliger woningbouw aan de rand van de 
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binnenstad, verbetering stedelijke infrastructuur, concentratie grootschalige detailhandel , 
kleinschalige bedrijvigheid, cultuur en parkontwikkeling. Hetgeen garantie ten aanzien van afname 
oplevert en financiering surplus aan parkeerplaatsen voor de eerste fase van de woningbouw. Ook 
een periodiek overleg versnelt de doorlooptijd. Binnen het deelgebied is geen sprake van 
verkorten doorlooptijd. 

De ruimtelijke en functionele kwaliteit speelt een belangrijke rol. Hoe wordt de kwaliteit van het 
Lindenkruis gegarandeerd bij het verkorten van de doorlooptijd?  
Evenwicht tussen kwaliteit en kosten. 

Zijn er (onnodige) belemmeringen voor een efficiënt verloop van het proces? Zo ja, welke en hoe 
worden deze opgelost? 
Het enige punt dat nog een belemmering zou kunnen vormen voor het Lindenkruis zijn 
onverwacht hoge kosten bij bodemsanering. Volgens de heer Versluis wordt dit verlies dan 
genomen in kader van grondexploitatie.  

Er wordt gesproken over procesinnovatie. Zijn hierbij voorbeelden te noemen? Heeft u eventueel 
nog innovatieve ideeën, die niet ter sprake zijn gekomen? 
Bij Lindenkruis is sprake van pragmatische aanpak. 

 

PARTIJEN 

De manier van samenwerken bij gebiedsontwikkeling is veranderd. Wat is van belang bij een 
goede samenwerking?  
Een goede samenwerking leidt tot begrip respectievelijk een integrale aanpak. Respect voor 
elkaars verantwoordelijkheden is van belang. 

Samenwerkingsvormen ondervinden veranderingen. Zijn de samenwerkingsvormen verandert? Zijn 
er nieuwe vormen ontstaan en welke kenmerken zijn typerend hierbij?  Is de samenwerking 
'anders' dan vroeger? 
De beleggers zijn uit de WOM getreden, hetgeen betekent dat de heer Versluis de trekker werd 
vanuit de gemeente. De zelfstandigheid van de WOM is ten opzichte van de gemeente 
afgenomen. De voordelen hiervan zijn dat de rollen duidelijker zijn, in de combinatie WOM zorgt 
de opdrachtgever voor het bouw- en woonrijpmaken en de gemeente fungeert als 
vergunningsverlener.  Er wordt op planteam-niveau minder “breed” vergaderd, pragmatischer.  

Het belang van het samenwerkingsvermogen is vergroot. Is de samenwerking  bij het Lindenkruis 
transparant? Is het onderlinge vertrouwen voelbaar? Waar worden deze antwoorden op 
gebaseerd? 
De samenwerking is transparant; ieder vanuit eigen verantwoordelijkheden. Er is sprake van een 
grondovereenkomst, waarin de wederzijdse verplichtingen zijn vastgelegd aldus de heer Versluis. 

Meerdere partijen uit verschillende disciplines nemen deel aan gebiedsontwikkeling, waardoor 
initiatiefnemers veranderen en risico’s worden verspreid. Waarin is dat merkbaar? Verschuiven de 
rollen en verantwoordelijkheden? Wordt er meer bereikt door het betrekken van meerdere 
belanghebbenden? Waarin zie je dat terug bij het Lindenkruis? 
Er is sprake van een aanspreekpunt van gemeente-WOM en van de ontwikkelaar. Beiden sturen 
hun “achterban” aan. De betrokkenheid van partijen is inherent aan de aard van het project, geen 
doel op zich benadrukt de heer Versluis. Niet iedereen hoeft overal bij aanwezig te zijn. Volgens 
de heer Versluis richt de ontwikkelaar zich vooral tot de architecten, woningstichting en de 
aannemer. De heer Versluis richt zich op het gemeentelijk apparaat, adviseur civiele techniek, 
bodemsanering en het bureau dat het plan maakt voor de openbare ruimte. 

Voortstuwende krachten voor gebiedsontwikkeling komen voort uit allerlei disciplines. Klopt dat? 
Op welke manier wordt draagvlak gecreëerd bij alle belanghebbenden binnen het Lindenkruis? 
Worden alle eisen van belanghebbenden meegenomen? Zo ja, waarin is dit terug te zien? Zo nee, 
op welke manier wordt een afweging gemaakt? 
In initiatieffase klopt het dat partijen uit allerlei disciplines de voortstuwende kracht zijn achter 
gebiedsontwikkeling. De uiteindelijke opdrachtgevers sturen hun achterban aan, die bestaat uit 
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partijen vanuit verschillende disciplines. Er is een verschil tussen eisen en wensen. Niet alle 
wensen kunnen worden meegenomen. Door te wijzen op haalbaarheid en uitvoerbaarheid 
ontstaat meestal wel begrip volgens de heer Versluis en hoeven er op hoger niveau geen besluiten 
te worden genomen.  Communicatie is van wezenlijk belang, aldus de heer Versluis. 

Er vinden veranderingen plaats binnen gebiedsontwikkeling, zoals de financierbaarheid, 
risicoparticipatie en vragersmarkt. Vereisen deze veranderingen nieuwe kennis? Wat wordt 
verstaan onder nieuwe kennis? Op welke manier wordt deze kennis verworven? 
Accent ligt op pragmatisme ,waarbij er aandacht wordt besteed aan uitvoerbaarheid. 

 

FINANCIERING 

Een goed risicomanagement is van belang. Op welke manier wordt overeenstemming gezocht 
tussen de kosten, baten en risico’s? Welke risico's spelen een rol? Er wordt veelal gewerkt met 
scenario's. Hoe worden de risico's uit het minst gunstige scenario opgevangen? 
De heer Versluis vertelt dat de gemeente sinds kort werkt met RISKMAN methode. Voor WOM is 
er risico met betrekking tot bodemsanering, overschrijding budget aanleg openbare ruimte, afzet 
grond voor fase 2 en 3. Er is een provinciale subsidie als buffer voor stagnatie. De grondexploitatie 
Lindenkruis is onderdeel van de totale gebiedsontwikkeling, waardoor risico wordt gespreid. De 
totale grondexploitatie kent overigens een fors tekort. 

Gronduitgifteprijzen van de gemeente worden aangepast. Was dit ook van toepassing bij 
Lindenkruis? Welke invloed heeft dit gehad? 
De grondprijs volgt de stichtingskosten, die sinds enkele jaren geleden enigszins zijn aangepast in 
de koopsector en fors bij de omzetting naar sociale woningbouw. Bij de sociale woningbouw is 
overigens sprake van een intensiever programma (appartementen) waardoor het effect meevalt. 

De financiële situatie is van belang. Op welke manier wordt er gezorgd voor financiële soliditeit? 
Welke eisen zijn strikter geworden? 
De heer Versluis vertelt dat er twee kostenbesparende maatregelen zijn getroffen, namelijk 
minder vergaderen en het zoeken naar economische oplossingen bij bodemsanering (niet meer 
weghalen dan echt noodzakelijk). 

Partijen uit verschillende disciplines participeren in het gebiedsontwikkelingsproces, waardoor 
risicoverdeling kan plaatsvinden. Welke gevolgen heeft dat voor de financiële situatie? Op welke 
manier komt het betrekken van verschillende partijen de financiële situatie ten goede?  
Door uittreding van de beleggers uit de WOM speelt dit niet meer. 

Het komen tot een sluitende financiële exploitatie vergt veel tijd. Op welke manier wordt naar 
oplossingen gezocht? Op welke manier kunnen sluitende plannen op de juiste locaties een rol 
spelen in het verkrijgen van een financiering?   Op welke manier wordt het afzetrisico 
opgevangen? 
/ 

 

Er is veel besproken door bovenstaande gesprekshandleiding door te nemen. Zijn er thema’s 
onderbelicht gebleven? Zijn er zaken, die ik over het hoofd heb gezien?  
 
Vat de veranderingen tussen nu en 6 jaar geleden  in één zin samen.  
Belangrijkste ontwikkeling is dat de beleggers uit de WOM zijn gestapt en de gemeente geheel 
verantwoordelijk is voor de grondexploitatie. Een ander programma dan een groot aandeel 
woningen en meer publieke functies worden toegepast bij Belvédère. De algemene veranderingen 
zijn volgen de heer Versluis de afname van de intensieve rol van beleggers en ontwikkelaars en 
het ontstaan van meer kleinschaligere projecten en organische ontwikkelingen zoals startende 
bedrijven en tijdelijke functies.  
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Gebiedsontwikkeling Lindenkruis Maastricht 

Partij Stienstra Vastgoed bv. 

Functie Gebiedsontwikkeling  Belegger 

Hoofdactiviteit Partij Het beleggen in en beheren, verhuren en verkopen van 
woningen 

Functie Gesprekspartner  Senior Projectmanager 

 

ALGEMEEN - MARKT 

De ontwikkelingen binnen regio's in Nederland verschillen van elkaar. Hoe wordt er ingespeeld op 
de regionale/lokale ruimtelijke ontwikkelingen? ‘wat’ 
De heer Rijken is van mening dat elke regio zijn eigen identiteit heeft. Men moet zich  aansluiten 
bij deze identiteit en de vraag die erbij hoort. Het aansluiten bij de identiteit en inspelen op de 
vraag kan alleen gebeuren na het uitvoeren van een ‘goed’ marktonderzoek.  

Regio's verschillen van elkaar. Hoe worden verschillende typen gebiedsontwikkelingen afgestemd 
op de regio? ‘hoe’ 
Het afstemmen gebeurt door aan te sluiten op de vraag. Ofwel door aan te sluiten op het imago 
en de vraag die speelt in de betreffende regio, aldus de heer Rijken. 

Inspelen op de markt speelt een belangrijke rol. Waarom is het marktgericht werken van 
significante waarde? Op welke manieren kan worden ingespeeld op de markt?  
Het is van groot belang de wensen en eisen van de klant te kennen. Volgens de heer Rijken kun je 
anders je product niet verkopen, al helemaal niet in deze tijd. Deze verandering wordt niet alleen 
veroorzaakt door de crisis, maar ook doordat de klant verandert is. De klant is mondiger, vindt alle 
informatie via internet, verwacht steeds meer van het woonprogramma en wordt gevoed door 
lifestyle. Daarnaast zie je ook dat wonen meer een beleving is geworden.  
Het advies van de heer Rijken is om eerst de doelgroep te bepalen en daarna gericht te werken 
richting de wensen en eisen van deze categorie. 

Draagvlak is van belang bij gebiedsontwikkeling. Op welke manier wordt er draagvlak gecreëerd in 
de markt? 
Bovenstaande drie antwoorden samen gevoegd. Goed marktonderzoek, gericht werken als de 
doelgroep eenmaal bepaald is, inspelen op de identiteit van de regio en meegaan in de beleving 
die de klant ervaart.  

 

PLAN 

Er wordt gesproken over integraliteit binnen plannen. Wat houdt integraliteit in volgens u? Op 
welke wijze wordt integraliteit toegepast? Hoe wordt de integraliteit gemeten? 
Volgens de heer Rijken is integraliteit zeer zeker marktgericht werken, klanten laten meedenken 
en samenwerkingsvormen.  Het commitment aan de voorkant van het hele proces tussen de RO 
groep en Stienstra is al iets unieks. Stienstra ziet potentieel in het plan, waardoor ze mee willen 
denken en helpen bij het uitwerken van het plan. Zodoende zijn de plattegronden mede ingevuld 
door Stienstra. Ook het plan van eisen werd in overleg opgesteld. De laatste jaren heeft Stienstra 
geinvesteerd in nieuwbouwwoning en veel soorten plattegronden de revu zien passeren. Hierdoor 
heeft Stienstra een goed beeld van de juiste plattegronden, aldus de heer Rijken. Er treedt kennis 
deling op tussen RO groep en Stienstra. Daarnaast wordt de RO groep geholpen door de afname 
van woningen, waardoor gestart kon worden met fase 1. 

Plannen worden in de huidige tijd aan een selectie onderworpen. Op basis van welke criteria is er 
voor het Lindenkruis gekozen? Welke voordelen had dit plan ten opzichte van andere plannen?  
Volgens de heer Rijken is Lindenkruis uniek. Lindenkruis is binnenstedelijk in Maastricht, binnen 
de ring wonen en dan ook grondgebonden woningen met ondergrondse parkeerplaatsen. 

Plannen worden geacht  in te spelen op veranderende marktomstandigheden. (programma 
wijzigingen)  Waarin ziet u dit terug bij het Lindenkruis? Wordt er gewerkt met een globaal plan 
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met geschetst eindbeeld? 
De heer Rijken vertelt dat de programmawijziging bij het Lindenkruis een goed voorbeeld is van 
inspelen op de markt. De visie is gelijk gebleven, maar het programma is aangepast naar 
aanleiding van de veranderende markomstandigheden. De vraag naar grondgebonden woningen 
is groot, helemaal in een binnenstedelijk gebied zoals het Lindenkruis.  

Het marktgericht te werk gaan is van belang. Hoe wordt de afzet in de markt gegarandeerd? Op 
welke manier speelt het Lindenkruis in op de markt? 
De afzet wordt in eerste instantie gegarandeerd vanwege het commitment dat de RO groep 
aangaat met de belegger en de woningstichting. Stienstra heeft een bepaalde filosofie, aldus de 
heer Rijken, ze zitten graag in een koopomgeving. Ze halen rendement uit indirect rendement, 
waarbij wordt uit gegaan van waardeontwikkeling. Stienstra wil helpen, daarnaast geloven ze in 
de locatie. De afname van 40 woningen is aan de hoge kant om de koopomgeving te waarborgen, 
maar op die manier was de start van fase 1 verzekerd. Daarbij ziet het er na uit dat het aantal 
grondgebonden woningen dat uiteindelijk over blijft en in handen van de belegger komt, lager zal 
uitvallen. De vraag of particulieren uiteindelijk kopen als er een kans is op huurders naast zich, 
wordt beantwoord door de heer Rijken. Er vindt een screening plaats en er worden voorwaarden 
(vooral financiële) gesteld, waardoor de particuliere koper gerust wordt gesteld. De woningen, die 
in bezit komen van Stienstra, zullen worden weggezet in het middensegment.  

Duurzaamheid speelt een rol, waarbij gebiedsmanagement, synergie, bronnen, ruimtelijke 
ontwikkeling, welzijn & welvaart en gebiedsklimaat van belang zijn. Hoe wordt de duurzaamheid 
van het plan Lindenkruis gegarandeerd? Welk duurzaamheidslabel wordt gebruikt? Waarin zien 
we de uitwerking terug komen?  
De heer Rijken verwijst naar de heer Darding. Als toelichting geeft de heer Rijken dat Stienstra 
geen bewuste keuze maakt richting energie-neutrale woningen, maar vanwege investeringen in 
nieuwbouw wordt het duurzaamheidsniveau over het algemeen gegarandeerd.   

De onderwerpen bereikbaarheid en waterbeheer spelen naast duurzaamheid een steeds 
belangrijkere rol. Hoe worden deze onderwerpen  meegenomen bij het Lindenkruis?  
Ondanks de binnenstedelijke locatie van Lindenkruis is het plangebied goed bereikbaar. Daarnaast 
worden ondergrondse parkeerplaatsen gerealiseerd, hetgeen in de ogen van de heer Rijken een 
‘pre’ is. Daarbij is het een echt unique selling point voor Lindenkruis, in het centrum kunnen 
parkeren bij je eigen woning. Wat betreft het waterbeheer, verwijst de heer Rijken wederom naar 
de heer Darding.  

 

PROCES 

Het slagen van het plan heeft mede te maken met een efficiënt planproces. Welke zaken leiden tot 
een efficiënt planproces? Welke stappen worden hiervoor genomen? (Spelen goede voorbereiding 
en procesmanagement hierbij een rol?) 
Als eerste geeft de heer Rijken de aannemer een compliment, ze gaan veel efficienter te werk en 
de uitvoeringsplanning is ongelooflijk. Volgens hem had men vier jaar geleden gezegd, dat halen 
we nooit.  Volgens de heer Rijken draait het niet alleen om harder werken, maar zeer zeker ook 
door open communicatie. Het proces is versnelt vanwege de kaarten op tafel te leggen. Elkaar 
helpen en niet vechten om wie het grootste stuk taart krijgt, maar uitzoeken hoe men samen de 
grootst mogelijke taart maakt, aldus de heer Rijken.  

Het verkorten van de doorlooptijd speelt een rol in gebiedsontwikkeling nieuwe stijl. De start is tien 
jaar geleden gemaakt, welke maatregelen worden na de doorstart van het Lindenkruis genomen 
om een snelle doorlooptijd te realiseren? 
De snellere doorlooptijd is volgens de heer Rijken te danken aan het uitvoeringsplan. Daarbij gaat 
de heer Rijken er van uit dat het succes van fase 1 bepalend is voor fase 2 en 3. 

De ruimtelijke en functionele kwaliteit speelt een belangrijke rol. Hoe wordt de kwaliteit van het 
Lindenkruis gegarandeerd bij het verkorten van de doorlooptijd?  
Volgens de heer Rijken worden er geen concessie gedaan op kwaliteit. Ondanks alles 
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verwezenlijken partijen een snellere doorlooptijd. 

Zijn er (onnodige) belemmeringen voor een efficiënt verloop van het proces? Zo ja, welke en hoe 
worden deze opgelost? 
Volgens de heer Rijken zijn er geen belemmeringen, maar hij geeft aan dat hij hier maar beperkt 
zicht op heeft.  

Er wordt gesproken over procesinnovatie. Zijn hierbij voorbeelden te noemen? Heeft u eventueel 
nog innovatieve ideeën, die niet ter sprake zijn gekomen? 
Een ketensamenwerking in de meest brede vorm is een procesinnovatie, volgens de heer Rijken. 
Daarnaast een strakke planning en een goed samenwerkingsproces.  

 

PARTIJEN 

De manier van samenwerken bij gebiedsontwikkeling is veranderd. Wat is van belang bij een 
goede samenwerking?  
Bij een goede samenwerking is ieders belang van belang, volgens de heer Rijken. Het honoreren 
van ieders belang komt voort uit het spelen van open kaart. De kracht bij een goede 
samenwerking is openheid van zaken. 

Samenwerkingsvormen ondervinden veranderingen. Zijn de samenwerkingsvormen verandert? Zijn 
er nieuwe vormen ontstaan en welke kenmerken zijn typerend hierbij?  Is de samenwerking 
'anders' dan vroeger? 
De heer Rijken is van mening dat de samenwerkingsvormen anders zijn dan voorheen. In het 
algemeen zijn de vormen anders. Je zoekt naar manieren op elkaar te helpen. Er zijn geen nieuwe 
vormen of modellen ontstaan, maar er is wel veel meer openheid binnen de samenwerking. Het 
traditionele model blijft bijvoorbeeld gelijk, maar met gaat anders met elkaar om.   

Het belang van het samenwerkingsvermogen is vergroot. Is de samenwerking  bij het Lindenkruis 
transparant? Is het onderlinge vertrouwen voelbaar? Waar worden deze antwoorden op 
gebaseerd? 
Zeker van mening dat samenwerking transparant is, het vertrouwen is voelbaar. Op het moment 
dat je iets zinnigs zegt wordt er iets meegedaan, vroeger gevecht en werd er toch niets mee 
gedaan. Het is wel echt een samenwerkingsverband. Niet het gevoel voor mes op keel, maar 
samen verder willen. Wel zo dat als iets is afgesproken, dan blijf je die verdedigen.  

Meerdere partijen uit verschillende disciplines nemen deel aan gebiedsontwikkeling, waardoor 
initiatiefnemers veranderen en risico’s worden verspreid. Waarin is dat merkbaar? Verschuiven de 
rollen en verantwoordelijkheden? Wordt er meer bereikt door het betrekken van meerdere 
belanghebbenden? Waarin zie je dat terug bij het Lindenkruis? 
Risico spreiding is heel duidelijk te zien bij Lindenkruis volgens de heer Rijken. Het behalen van 
een bepaald verkooppercentage, waardoor de bouw kan worden gestart, wordt gehaald door de 
samenwerking met de woningstichting en de belegger. Daarnaast wordt risico gespreid door deze 
samenwerking, een appartementencomplex plus veertig woningen worden sowieso afgenomen. 
De heer Rijken is van mening dat er geen verschuiving plaats vindt van rol en 
verantwoordelijkheid. Er wordt meer bereikt door het betrekken van partijen, doordat ze zich aan 
de voorkant committeren waardoor de druk afneemt.  

Voortstuwende krachten voor gebiedsontwikkeling komen voort uit allerlei disciplines. Klopt dat? 
Op welke manier wordt draagvlak gecreëerd bij alle belanghebbenden binnen het Lindenkruis? 
Worden alle eisen van belanghebbenden meegenomen? Zo ja, waarin is dit terug te zien? Zo nee, 
op welke manier wordt een afweging gemaakt? 
Ja dat klopt, zegt de heer Rijken over de krachten uit allerlei disciplines. Er vindt kennis deling 
plaats, vanwege de expertise van belanghebbende partijen. De heer van Rijken is van mening dat 
Stienstra kennis bezit over de plattegronden en het product, waarna op dit moment vraag is. 
Vanwege deze kennis wordt een optimaal product gecreëerd. De heer Rijken vertelt: ‘naar ons 
wordt geluisterd, naar ons plan van eisen en de optimale plattegronden. Als we de uitstraling van 
de gevel niet goed hadden gevonden, hadden we daar iets over kunnen inbrengen.’ 
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Er vinden veranderingen plaats binnen gebiedsontwikkeling, zoals de financierbaarheid, 
risicoparticipatie en vragersmarkt. Vereisen deze veranderingen nieuwe kennis? Wat wordt 
verstaan onder nieuwe kennis? Op welke manier wordt deze kennis verworven? 
De heer Rijken vertelt dat Stienstra veel kennis in huis heeft over de vragersmarkt. Er is in de 
markt behoefte aan huurwoningen in het middensegment, daarbij naar appartementen en 
grondgebonden woningen in het centrum. De trek naar centra is een landelijke demografische 
ontwikkeling, die ook in Maastricht een rol speelt. Daarnaast speelt ook vergrijzing een rol, 
waardoor de behoefte naar appartementen in binnenstedelijke gebieden groter wordt. Nieuwe 
kennis is in de heer Rijken zijn ogen vooral goed de markt kennen, luisteren naar de vragersmarkt. 
Nieuwe kennis komt wel kijken bij duurzaamheid, meer isoleren minder installaties. 

 

FINANCIERING 

Een goed risicomanagement is van belang. Op welke manier wordt overeenstemming gezocht 
tussen de kosten, baten en risico’s? Welke risico's spelen een rol? Er wordt veelal gewerkt met 
scenario's. Hoe worden de risico's uit het minst gunstige scenario opgevangen? 
/ 

Gronduitgifteprijzen van de gemeente worden aangepast. Was dit ook van toepassing bij 
Lindenkruis? Welke invloed heeft dit gehad? 
Doordat de grondprijs naar beneden werd aangepast en de parkeergelegenheid gesubsidieerd 
werd, kon een start worden gemaakt aan het Lindenkruis.  

De financiële situatie is van belang. Op welke manier wordt er gezorgd voor financiële soliditeit? 
Welke eisen zijn strikter geworden? 
Er is heel veel veranderd, de eisen zijn strikter geworden en het verkrijgen van een financiering is 
meer dan een A4’tje inleveren of een telefoontje plegen. Stienstra is een gezond bedrijf, waardoor 
de bank wel om de tafel wil voor het verlenen van een financiering.  

Partijen uit verschillende disciplines participeren in het gebiedsontwikkelingsproces, waardoor 
risicoverdeling kan plaatsvinden. Welke gevolgen heeft dat voor de financiële situatie? Op welke 
manier komt het betrekken van verschillende partijen de financiële situatie ten goede?  
De kapitaalkrachtigheid van Stienstra zorgt ervoor dat de overeenkomst ook daadwerkelijk wat 
voorstelt, het afzetrisico wordt weggenomen voor de RO groep.  

Het komen tot een sluitende financiële exploitatie vergt veel tijd. Op welke manier wordt naar 
oplossingen gezocht? Op welke manier kunnen sluitende plannen op de juiste locaties een rol 
spelen in het verkrijgen van een financiering?   Op welke manier wordt het afzetrisico 
opgevangen? 
De heer Rijken verwijst naar de heer Darding. Daarnaast wordt gewezen op het afzetrisico, 
vanwege de samenwerking tussen Stienstra en RO groep worden 40 niet-verkochte woningen 
overgenomen door de belegger. De afzet wordt gegarandeerd.  

 

Er is veel besproken door bovenstaande gesprekshandleiding door te nemen. Zijn er thema’s 
onderbelicht gebleven? Zijn er zaken, die ik over het hoofd heb gezien?  
 
Vat de veranderingen tussen nu en 6 jaar geleden  in één zin samen.  
Door de crisis is er veel veranderd, commitment wordt aan de voorkant gesloten, sluitende 
exploitaties zijn niet meer sluitend, meerder partijen zijn nog voor het realiseren van een project, 
lagere aantallen worden gebouwd en de kapitaalkrachtigheid  van partijen en individuen is 
gedaald. De aantrekkelijkheid voor het beleggen in huurwoningen is toegenomen. Ook beleggen 
in de sociale huur, vertelt de heer Rijken. De huurmarkt is enorm gegroeid, door meerdere 
oorzaken overigens.  
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Gebiedsontwikkeling Lindenkruis Maastricht 

Partij Hurks Vastgoed 

Functie Gebiedsontwikkeling  Ontwikkelaar 

Hoofdactiviteit Partij Hurks ontwikkelt uitdagende en multidisciplinaire 
vastgoedprojecten met een hoog ambitieniveau. Van solitaire 
gebouwen tot gebiedsontwikkeling en (binnen)stedelijke 
herstructureringen. 

Functie Gesprekspartner  Ontwikkelaarsmanager  

 

ALGEMEEN - MARKT 

De ontwikkelingen binnen regio's in Nederland verschillen van elkaar. Hoe wordt er ingespeeld op 
de regionale/lokale ruimtelijke ontwikkelingen? ‘wat’ 
Het inspelen op de markt begint met een uitgebreid marktonderzoek, zodat producten kunnen 
worden ontwikkeld waar de behoefte naar uit gaat. Daarbij komt het betrekken van adviseurs, 
makelaardijen en stakeholders kijken. Wellicht kunnen enquêtes worden afgenomen  bij een 
potentiele doelgroep, maar dan moet de doelgroep vast gesteld zijn. Daarnaast kun je ook een 
kleine database van geïnteresseerden opbouwen door middel van communicatie en promotie via 
een website, die je kunt enquêteren.  Hurks Vastgoed acht van belang  dat de consument wordt 
betrokken in de beginfase van de planvorming, het liefst al betrekken bij het stedenbouwkundig 
plan. Geïnteresseerden en directe omwonenden, die nu of in de toekomst een belang hebben bij 
de gebiedsontwikkeling moeten worden betrokken. Volgens de heer Middelburg beseft Hurks 
Vastgoed dat het betrekken van de eventuele eindgebruiker in deze fase een lastig verhaal wordt.  

Regio's verschillen van elkaar. Hoe worden verschillende typen gebiedsontwikkelingen afgestemd 
op de regio? ‘hoe’ 
Volgens de heer Middelburg wordt iedere keer dezelfde methodiek toegepast, waardoor de markt 
wordt onderzocht en er kan worden ingespeeld op de wensen en eisen. Daarnaast vertelt hij dat 
ook al vroegtijdig geconcludeerd kan worden dat een ontwikkeling op een bepaalde locatie niet 
haalbaar is. In Nederland zijn de verschillen per regio heel goed zichtbaar. 

Inspelen op de markt speelt een belangrijke rol. Waarom is het marktgericht werken van 
significante waarde? Op welke manieren kan worden ingespeeld op de markt?  
Uiteindelijk ontwikkel je voor iemand, maakt niet uit voor wie zegt de heer Middelburg, of het nu 
een corporatie of een  woningbelegger is. De heer Middelburg is van mening dat het altijd 
waardevol is om de wensen van klanten zo vroeg mogelijk in beeld te krijgen via 
marktonderzoeken en adviserende partijen. De huidige markt is een moeilijke markt en men is 
constant bezig met het beheersen van risico’s aan de hand van betrokkenheid belanghebbende 
partijen via vangnetconstructies en commitment. 

Draagvlak is van belang bij gebiedsontwikkeling. Op welke manier wordt er draagvlak gecreëerd in 
de markt? 
Het creëren van draagvlak begint bij het vroegtijdig betrekken van de klant. Het betrekken van de 
klant geeft een extra dimensie door het verwerkt zien worden van hun wensen of ieder geval de 
overweging om de wensen mee te nemen en in te willigen. Daarbij is goede communicatie van 
belang, het informeren van alle stakeholders. Het betrekken van omwonende is van belang, 
helemaal als publiekrechtelijke procedures nog moeten worden doorlopen en je bezwaren wilt 
tackelen.  

 

PLAN 

Er wordt gesproken over integraliteit binnen plannen. Wat houdt integraliteit in volgens u? Op 
welke wijze wordt integraliteit toegepast? Hoe wordt de integraliteit gemeten? 
Je ziet in de markt een verschil ontstaan tussen actief grondbeleid en passief grondbeleid. De 
gemeenten gaan over op passief grondbeleid en spelen kaderstellende rol. Vandaar dat de actieve 
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rol nu is weggelegd voor marktpartijen. Dit geldt ook bij grondexploitatie. Deze ontwikkeling leidt 
tot integraliteit bij opstalontwikkeling plus verticale ontwikkeling. (Opstalexploitatie versus 
Grondexploitatie). Negatieve punten voor een ontwikkelaar bij het onder je hoede nemen van de 
grondexploitatie is bijkomende risico’s plus meerdere stakeholders.  

Plannen worden in de huidige tijd aan een selectie onderworpen. Op basis van welke criteria is er 
voor het Lindenkruis gekozen? Welke voordelen had dit plan ten opzichte van andere plannen?  
In Limburg vinden minder projectontwikkelingen plaats, waarbij Maastricht een uitzondering 
vormt. Hier is nog altijd groei aanwezig. De locatie van het Lindenkruis is super. Ook de heer 
Middelburg benadrukt het oude gezegde binnen vastgoed, locatie locatie locatie. Er zijn meerdere 
redenen te benoemen waarom mensen graag in de stad wonen. De heer Middelburg gelooft in 
Lindenkruis. Uiteraard is een adviesbureau ingeschakeld om hun mening te geven over Maastricht 
en het Lindenkruis. Hurks Vastgoed heeft geen ander plannen aan zich voorbij moeten laten gaan 
door de keuze voor het Lindenkruis. 

Plannen worden geacht  in te spelen op veranderende marktomstandigheden. (programma 
wijzigingen)  Waarin ziet u dit terug bij het Lindenkruis? Wordt er gewerkt met een globaal plan 
met geschetst eindbeeld? 
Er worden tegenwoordig geen blauwdrukken meer gepresenteerd bij gebiedsontwikkeling, maar 
volgens de heer Middelburg ligt het risico op het vastleggen van uitgekristalliseerde plannen altijd 
op de loer. Voor Hurks was de zone Maagdendries een belangrijk punt binnen het Lindenkruis, 
waarbij boven- en benedenwoningen waren vastgelegd. Uiteindelijk is vanuit de markt gekozen 
voor Herenhuizen, terwijl dit in een eerder stadium had gekund. Er was ook vraag naar boven- en 
benedenwoningen, maar door de lagere prijs waardoor een negatieve grondprijs ontstaat is er 
vanaf geweken. Herenhuizen hebben dezelfde footprint en een positieve grondprijs. 
Het blijft lastig om te werken met globale plannen en een geschetst eindbeeld, vanwege het feit 
dat men vanalles wil vastleggen met de gemeente en stakeholders. Je krijgt dan automatisch een 
blauwdruk waar je je aan gaat houden, vanwege afspraken en ruimtelijke ordening. Een 
bestemmingsplan alleen al legt stiekem veel dingen vast.  

Het marktgericht te werk gaan is van belang. Hoe wordt de afzet in de markt gegarandeerd? Op 
welke manier speelt het Lindenkruis in op de markt? 
Je kunt nog zoveel marktonderzoek doen, garantie heb je nooit! Garantie is er pas bij het zetten 
van een handtekening. Als je het hebt over garanties, is de vangnetconstructie met Stienstra een 
hele belangrijke.  

Duurzaamheid speelt een rol, waarbij gebiedsmanagement, synergie, bronnen, ruimtelijke 
ontwikkeling, welzijn & welvaart en gebiedsklimaat van belang zijn. Hoe wordt de duurzaamheid 
van het plan Lindenkruis gegarandeerd? Welk duurzaamheidslabel wordt gebruikt? Waarin zien 
we de uitwerking terug komen?  
Duurzaamheid is containerbegrip. In Engels wordt onderscheidt gemaakt bij duurzaamheid tussen 
het milieutechnische aspect (sustainability) en het tijdsaspect (durability).  De heer Middelburg wil 
graag het tijdsaspect benadrukken bij het Lindenkruis. Het Lindenkruis zal over 50 jaar ook nog in 
trek zijn. Binnenstedelijk wonen met alle voorzieningen binnen handbereik. Je kunt nog zo mooi 
duurzaam zijn, als alles binnen 50 jaar moet worden afgebroken is er niets duurzaams aan. Daarbij 
is het Lindekruis nieuwbouw, waardoor het voldoet aan de EPC-normering. Daarbij biedt het 
Lindenkruis ook nog mogelijkheden tot verduurzaming, zoals het plaatsen van zonnepanelen. De 
heer Middelburg benadrukt nogmaals dat tijd het belangrijkste aspect is, het plan is duurzaam als 
de gebiedsontwikkeling de tijd kan door staan en door de jaren heen kan blijven functioneren.  

De onderwerpen bereikbaarheid en waterbeheer spelen naast duurzaamheid een steeds 
belangrijkere rol. Hoe worden deze onderwerpen  meegenomen bij het Lindenkruis?  
De bereikbaarheid bij het Lindenkruis is goed ten aanzien van alle mogelijke vervoermiddelen. Het 
plangebied sluit aan op de ring rondom Maastricht, met daarbij een toekomstige verbetering van 
de aanlanding van de Noorderbrug. Het openbaar vervoer is super met daarbij een toekomstige 
toevoeging van de tram. De bereikbaarheid met de fiets of te voet is heel goed. En tot slot hoef je 
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niet meteen voor alles de auto te pakken. 

 

PROCES 

Het slagen van het plan heeft mede te maken met een efficiënt planproces. Welke zaken leiden tot 
een efficiënt planproces? Welke stappen worden hiervoor genomen? (Spelen goede voorbereiding 
en procesmanagement hierbij een rol?) 
Goede communicatie leidt tot efficiënt planproces. Je moet er achter zien te komen wat het 
belang is van iedere partij, zodat je het proces goed kunt inrichten.  De lean-methodiek is een 
goede methode om een scherpe planning met het meenemen van belangen te realiseren. Een 
scherpe planning in Utrecht met 500 woningen, waarbij een leansessie gepland staat met alle 
stakeholders. Na een middag opsluiting alles duidelijk is. Door het betrekken van stakeholders 
zullen deze zich sneller committeren. Daarbij is het belangrijk alle belangen te kennen en er 
discussies over te voeren. Tot slot zorgt het kennen van de belangen er voor dat deze gemanaged 
kunnen worden.  

Het verkorten van de doorlooptijd speelt een rol in gebiedsontwikkeling nieuwe stijl. De start is tien 
jaar geleden gemaakt, welke maatregelen worden na de doorstart van het Lindenkruis genomen 
om een snelle doorlooptijd te realiseren? 
Om de doorlooptijd te verkorten is het belangrijkste het type product, dat marktconform moet 
zijn waardoor er interesse vanuit de markt is. Daarbij speelt de aantrekkende woningmarkt ook 
een rol. Zodra fase 1 afgerond is, is het van belang meteen door te gaan met fase 2 en 3.  

De ruimtelijke en functionele kwaliteit speelt een belangrijke rol. Hoe wordt de kwaliteit van het 
Lindenkruis gegarandeerd bij het verkorten van de doorlooptijd?  
Bij een korte doorlooptijd moet je oppassen dat je jezelf niet voorbij rent. Kwaliteit is hetgeen dat 
je aanbiedt, hierbij kun je geen concessie doen om een kortere doorlooptijd te realiseren.  

Zijn er (onnodige) belemmeringen voor een efficiënt verloop van het proces? Zo ja, welke en hoe 
worden deze opgelost? 
Je ziet altijd dat je partijen moet meekrijgen, hetgeen discussie oplevert om de open einde in 
overeenkomsten te kunnen sluiten. De efficiëntie is afhankelijk van het dichten van 
overeenkomsten, waarbij het betrekken van stakeholders van wezenlijk belang is en discussie 
gevoerd moeten worden. 

Er wordt gesproken over procesinnovatie. Zijn hierbij voorbeelden te noemen? Heeft u eventueel 
nog innovatieve ideeën, die niet ter sprake zijn gekomen? 
De heer Middelburg geeft aan dat een partner bij een project in Utrecht de leanmethodiek 
toepast, dat volgens hem innovatief is en resultaat levert. Deze methodiek zorgt voor 
commitment van alle stakeholders in het proces. Hierbij is communicatie weer van belang. Men 
weet door leansessie van elkaar wat ze wanneer moeten doen, in overleg worden samen de 
planningen gemaakt. Normaal gesproken is er spraken van tussencommunicatie, maar doordat 
men elkaar heeft leren kennen tijdens de sessie wordt rechtstreeks gecommuniceerd en advies 
ingewonnen.  

 

PARTIJEN 

De manier van samenwerken bij gebiedsontwikkeling is veranderd. Wat is van belang bij een 
goede samenwerking?  
Bij een samenwerking is communicatie van belang, ondanks de wetenschap dat er tegengestelde 
belangen zijn. Een basis van vertrouwen moet aanwezig zijn om er samen uit te komen aan de 
hand van goede communicatie. 

Samenwerkingsvormen ondervinden veranderingen. Zijn de samenwerkingsvormen verandert? Zijn 
er nieuwe vormen ontstaan en welke kenmerken zijn typerend hierbij?  Is de samenwerking 
'anders' dan vroeger? 
Als je kijkt naar het Lindenkruis, is de samenwerking niet verandert aldus de heer Middelburg. De 
samenwerkingsvorm is de traditionele vorm, waarbij de traditionele rollen nog worden 
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gehandhaafd. Er zijn vernieuwde vormen, waarbij risico’s verder gaan dan alleen de ontwikkeling. 
In deze vernieuwde vormen worden beheer en onderhoud ook meegenomen. Deze vormen zijn 
niet echt nieuw, ze bestaan al en daarbij heeft de heer Middelburg geen idee of een lang leven 
beschoren is.  

Het belang van het samenwerkingsvermogen is vergroot. Is de samenwerking  bij het Lindenkruis 
transparant? Is het onderlinge vertrouwen voelbaar? Waar worden deze antwoorden op 
gebaseerd? 
Bij de samenwerking is het vertrouwen voelbaar, we komen er samen uit benadrukt de heer 
Middelburg. Een doorlopend aandachtspunt bij samenwerking is wel vertrouwen, communicatie 
en transparantie.  

Meerdere partijen uit verschillende disciplines nemen deel aan gebiedsontwikkeling, waardoor 
initiatiefnemers veranderen en risico’s worden verspreid. Waarin is dat merkbaar? Verschuiven de 
rollen en verantwoordelijkheden? Wordt er meer bereikt door het betrekken van meerdere 
belanghebbenden? Waarin zie je dat terug bij het Lindenkruis? 
De rollen en verantwoordelijkheden zijn bij het Lindenkruis niet verandert, omdat het Lindenkruis 
vrij traditioneel is aldus de heer Middelburg. Het beheersen van risico’s vooraf is belangrijker dan 
ooit, hetgeen bij het Lindenkruis zeer goed zichtbaar is.  

Voortstuwende krachten voor gebiedsontwikkeling komen voort uit allerlei disciplines. Klopt dat? 
Op welke manier wordt draagvlak gecreëerd bij alle belanghebbenden binnen het Lindenkruis? 
Worden alle eisen van belanghebbenden meegenomen? Zo ja, waarin is dit terug te zien? Zo nee, 
op welke manier wordt een afweging gemaakt? 
Het klopt dat voortstuwende krachten voort komen uit allerlei disciplines. Het is van belang 
draagvlak te creëren, waardoor commitment ontstaat. Verschillende stakeholders hebben bij het 
Lindenkruis een commitment afgesloten, waardoor draagvlak aanwezig is. Het draagvlak bij de 
eindafnemer wordt gecreëerd door marktconform te ontwikkelen.  

Er vinden veranderingen plaats binnen gebiedsontwikkeling, zoals de financierbaarheid, 
risicoparticipatie en vragersmarkt. Vereisen deze veranderingen nieuwe kennis? Wat wordt 
verstaan onder nieuwe kennis? Op welke manier wordt deze kennis verworven? 
Nieuwe kennis is eerder vernieuwde kennis, al moet worden gekeken of deze nieuwe vormen en 
methodes daadwerkelijk een lang leven beschoren is.  

 

FINANCIERING 

Een goed risicomanagement is van belang. Op welke manier wordt overeenstemming gezocht 
tussen de kosten, baten en risico’s? Welke risico’s spelen een rol? Er wordt veelal gewerkt met 
scenario’s. Hoe worden de risico’s uit het minst gunstige scenario opgevangen? 
Risicomanagement is heel belangrijk tegenwoordig, aldus de heer Middelburg. De risico’s moeten 
goed in beeld worden gebracht. Risico’s worden verdeeld en marktonderzoeken worden keer op 
keer uitgevoerd. De risico’s qua grondkosten is bij het Lindenkruis overgedragen aan de 
Wijkontwikkelmaatschappij. De risico’s qua opbrengsten zijn gedeeltelijk afgenomen door 
Maasvallei en Stienstra, waardoor het overgebleven deel marktconform moet zijn voor afname. 
Marktconforme producten worden bereikt door het veelvuldig uitvoeren van marktonderzoeken.  

Gronduitgifteprijzen van de gemeente worden aangepast. Was dit ook van toepassing bij 
Lindenkruis? Welke invloed heeft dit gehad? 
De heer Middelburg weet dat de grondprijs is aangepast, maar weet hier verder niet veel vanaf. 

De financiële situatie is van belang. Op welke manier wordt er gezorgd voor financiële soliditeit? 
Welke eisen zijn strikter geworden? 
Het verkrijgen van projectfinanciering gaat gepaard met hele strikte eisen. Alle risico’s moeten 
worden afgedekt, overeenkomsten mogen geen open einde vertonen en alle stukken moeten 
worden ingediend voordat de financiering vrij komt.  

Partijen uit verschillende disciplines participeren in het gebiedsontwikkelingsproces, waardoor 
risicoverdeling kan plaatsvinden. Welke gevolgen heeft dat voor de financiële situatie? Op welke 
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manier komt het betrekken van verschillende partijen de financiële situatie ten goede?  
Er wordt geen financiering verkregen zonder het afdichten van alle risico’s. De 
wijkontwikkelmaatschappij neemt het grondrisico op zich, het risico bij de bouwkosten zijn voor 
Hurks Bouw, Stienstra neem het afzetrisico op zich en het risico bij de bijkomende kosten zijn voor 
RO groep. Zodoende kun je alle risico’s afvinken en een financiering verkrijgen door het betrekken 
van verschillende partijen.  

Het komen tot een sluitende financiële exploitatie vergt veel tijd. Op welke manier wordt naar 
oplossingen gezocht? Op welke manier kunnen sluitende plannen op de juiste locaties een rol 
spelen in het verkrijgen van een financiering?  Op welke manier wordt het afzetrisico opgevangen? 
De locatie is van groot belang bij gebiedsontwikkeling, plannen moet markconform zijn en risico’s 
moeten worden afgedekt voor het verkrijgen van een financiering. Het afzetrisico wordt 
opgevangen door Maasvallei en Stienstra. 

 

Er is veel besproken door bovenstaande gesprekshandleiding door te nemen. Zijn er thema’s 
onderbelicht gebleven? Zijn er zaken, die ik over het hoofd heb gezien?  
 
Vat de veranderingen tussen nu en 6 jaar geleden  in één zin samen.  
De behoefte om alles snel te doen is groter geworden, veel groter dan 6 jaar geleden. 
Risicobeheersing bij gebiedsontwikkeling anno nu is van groot belang, hetgeen een verlenging van 
tijd met zich mee brengt. Het is van grote zorg om botsing tussen deze twee veranderingen te 
voorkomen.  

 

Gebiedsontwikkeling Lindenkruis Maastricht 

Partij MLG Makelaardij 

Functie Gebiedsontwikkeling  Makelaardij 

Hoofdactiviteit Partij Makelaardij 

Functie Gesprekspartner  Makelaar 

 

ALGEMEEN - MARKT 

De ontwikkelingen binnen regio's in Nederland verschillen van elkaar. Hoe wordt er ingespeeld op 
de regionale/lokale ruimtelijke ontwikkelingen? ‘wat’ 
/ 

Regio's verschillen van elkaar. Hoe worden verschillende typen gebiedsontwikkelingen afgestemd 
op de regio? ‘hoe’ 
/ 

Inspelen op de markt speelt een belangrijke rol. Waarom is het marktgericht werken van 
significante waarde? Op welke manieren kan worden ingespeeld op de markt?  
/ 

Draagvlak is van belang bij gebiedsontwikkeling. Op welke manier wordt er draagvlak gecreëerd in 
de markt? 
/ 

 

PLAN 

Er wordt gesproken over integraliteit binnen plannen. Wat houdt integraliteit in volgens u? Op 
welke wijze wordt integraliteit toegepast? Hoe wordt de integraliteit gemeten? 
/ 

Plannen worden in de huidige tijd aan een selectie onderworpen. Op basis van welke criteria is er 
voor het Lindenkruis gekozen? Welke voordelen had dit plan ten opzichte van andere plannen?  
Er is een grote vraag naar grondgebonden woningen in de binnenstad. In het centrum van  
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Maastricht hebben de afgelopen ca.  15 jaren diverse ontwikkelingen op het gebied van wonen 
plaatsgevonden, waarbij in al deze plannen (op een enkele uitzondering na) appartementen 
werden ontwikkeld. In het Lindenkruis is gekozen voor (grondgebonden) woningen met stadstuin 
én parkeerplaats. De locatie plus programma zijn doorslaggevend, aldus mevrouw Groeneweg. 

Plannen worden geacht  in te spelen op veranderende marktomstandigheden. (programma 
wijzigingen)  Waarin ziet u dit terug bij het Lindenkruis? Wordt er gewerkt met een globaal plan 
met geschetst eindbeeld? 
De herenhuizen aan de Maagdendries waren oorspronkelijk ontwikkeld als boven- en 
benedenwoningen. Om aan de vraag naar ruime woningen met een individuele uitstraling te 
voldoen, zijn de herenhuizen ontwikkeld. Elke woning is opgetrokken uit een ander soort 
baksteen. Tevens kan de koper een keuze maken uit een voorgevel met 3 of 4 ramen. Hieraan zie 
je dat de plannen inspelen op de marktomstandigheden. 

Het marktgericht te werk gaan is van belang. Hoe wordt de afzet in de markt gegarandeerd? Op 
welke manier speelt het Lindenkruis in op de markt? 
In het Lindenkruis hebben kopers een grote keuzemogelijkheid bij de inrichting van de woning 
volgens mevrouw Groeneweg. Elke koper krijgt een afspraak met een kopersbegeleider van de 
aannemer waar de persoonlijke wensen en voorkeuren van de koper besproken wordt.  Er wordt 
als het ware een stukje maatwerk geleverd. Vooral kopers in het hogere segment graag inspraak 
krijgen in de indeling en afwerking van hun woning, aldus mevrouw Groeneweg. 

Duurzaamheid speelt een rol, waarbij gebiedsmanagement, synergie, bronnen, ruimtelijke 
ontwikkeling, welzijn & welvaart en gebiedsklimaat van belang zijn. Hoe wordt de duurzaamheid 
van het plan Lindenkruis gegarandeerd? Welk duurzaamheidslabel wordt gebruikt? Waarin zien 
we de uitwerking terug komen?  
Bij Lindenkruis kan bij duurzaamheid gedacht worden aan het werken met eerlijke en duurzame 
materialen zoals handgevormde bakstenen, natuurstenen elementen, stadsverwarming door 
gebruik te maken van de restwarmte van Sappi en de mogelijkheid om zonnepanelen aan te 
brengen.  

De onderwerpen bereikbaarheid en waterbeheer spelen naast duurzaamheid een steeds 
belangrijkere rol. Hoe worden deze onderwerpen  meegenomen bij het Lindenkruis?  
Qua bereikbaarheid is de ligging goed. Op loopafstand van het kernwinkelgebied en dichtbij de 
uitvalswegen. 

 

PROCES 

Het slagen van het plan heeft mede te maken met een efficiënt planproces. Welke zaken leiden tot 
een efficiënt planproces? Welke stappen worden hiervoor genomen? (Spelen goede voorbereiding 
en procesmanagement hierbij een rol?) 
Een goede voorbereiding is zeker belangrijk. Het beantwoorden van de volgende vragen zijn 
essentieel volgens mevrouw Groeneweg. Hoe ga je het plan in de markt zetten? Hoe kun je 
potentiële kopers bereiken? Voor welke doelgroep zijn de woningen geschikt? Met name het 
moment waarop een plan in verkoop gaat is belangrijk. Zelfs in onroerend goed zijn er seizoenen, 
hoe vreemd dit ook mag klinken.  

Het verkorten van de doorlooptijd speelt een rol in gebiedsontwikkeling nieuwe stijl. De start is tien 
jaar geleden gemaakt, welke maatregelen worden na de doorstart van het Lindenkruis genomen 
om een snelle doorlooptijd te realiseren? 
Mevrouw Groeneweg is nu een jaar betrokken bij het Lindenkruis, waardoor ze niet geheel op de 
hoogte is van de ontwikkelingen van de afgelopen tien jaar.  

De ruimtelijke en functionele kwaliteit speelt een belangrijke rol. Hoe wordt de kwaliteit van het 
Lindenkruis gegarandeerd bij het verkorten van de doorlooptijd?  
/ 

Zijn er (onnodige) belemmeringen voor een efficiënt verloop van het proces? Zo ja, welke en hoe 
worden deze opgelost? 
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Volgens mevrouw Groeneweg is het van belang om de verkoop vlot te laten. Hiervoor dienen bij 
de start alle contractstukken op orde te zijn, zoals de koopakte, aannemingsovereenkomst, 
technische omschrijving, verkooptekeningen en kopers-keuzelijst etc. De koper dient goed 
geïnformeerd te zijn voordat er een definitieve beslissing wordt genomen. Ook informatie over 
mogelijke ontwikkelingen het omringende gebied is belangrijk.  

Er wordt gesproken over procesinnovatie. Zijn hierbij voorbeelden te noemen? Heeft u eventueel 
nog innovatieve ideeën, die niet ter sprake zijn gekomen?  
Als makelaar ben je goed op de hoogte van veranderde woonwensen, aldus mevrouw Groeneweg. 
Dit heeft niet direct te maken met procesinnovatie. Het beantwoorden aan de veranderde 
woonwensen leidt natuurlijk wel tot een meer verkopen. Het is volgens mevrouw Groeneweg 
voor projectontwikkelaars en architecten dan ook belangrijk om bij de ontwikkeling van 
nieuwbouwplannen vooraf contact te hebben met een makelaar. 

 

PARTIJEN 

De manier van samenwerken bij gebiedsontwikkeling is veranderd. Wat is van belang bij een 
goede samenwerking?  
Een makelaar wordt pas aan het einde van het ontwikkelingsproces ingeschakeld. 

Samenwerkingsvormen ondervinden veranderingen. Zijn de samenwerkingsvormen verandert? Zijn 
er nieuwe vormen ontstaan en welke kenmerken zijn typerend hierbij?  Is de samenwerking 
'anders' dan vroeger? 
/ 

Het belang van het samenwerkingsvermogen is vergroot. Is de samenwerking  bij het Lindenkruis 
transparant? Is het onderlinge vertrouwen voelbaar? Waar worden deze antwoorden op 
gebaseerd? 
/ 

Meerdere partijen uit verschillende disciplines nemen deel aan gebiedsontwikkeling, waardoor 
initiatiefnemers veranderen en risico’s worden verspreid. Waarin is dat merkbaar? Verschuiven de 
rollen en verantwoordelijkheden? Wordt er meer bereikt door het betrekken van meerdere 
belanghebbenden? Waarin zie je dat terug bij het Lindenkruis? 
/ 

Voortstuwende krachten voor gebiedsontwikkeling komen voort uit allerlei disciplines. Klopt dat? 
Op welke manier wordt draagvlak gecreëerd bij alle belanghebbenden binnen het Lindenkruis? 
Worden alle eisen van belanghebbenden meegenomen? Zo ja, waarin is dit terug te zien? Zo nee, 
op welke manier wordt een afweging gemaakt? 
/ 

Er vinden veranderingen plaats binnen gebiedsontwikkeling, zoals de financierbaarheid, 
risicoparticipatie en vragersmarkt. Vereisen deze veranderingen nieuwe kennis? Wat wordt 
verstaan onder nieuwe kennis? Op welke manier wordt deze kennis verworven? 
/ 

 

FINANCIERING 

Een goed risicomanagement is van belang. Op welke manier wordt overeenstemming gezocht 
tussen de kosten, baten en risico’s? Welke risico's spelen een rol? Er wordt veelal gewerkt met 
scenario's. Hoe worden de risico's uit het minst gunstige scenario opgevangen? 
/ 

Gronduitgifteprijzen van de gemeente worden aangepast. Was dit ook van toepassing bij 
Lindenkruis? Welke invloed heeft dit gehad? 
/ 

De financiële situatie is van belang. Op welke manier wordt er gezorgd voor financiële soliditeit? 
Welke eisen zijn strikter geworden? 
/ 
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Partijen uit verschillende disciplines participeren in het gebiedsontwikkelingsproces, waardoor 
risicoverdeling kan plaatsvinden. Welke gevolgen heeft dat voor de financiële situatie? Op welke 
manier komt het betrekken van verschillende partijen de financiële situatie ten goede?  
/ 

Het komen tot een sluitende financiële exploitatie vergt veel tijd. Op welke manier wordt naar 
oplossingen gezocht? Op welke manier kunnen sluitende plannen op de juiste locaties een rol 
spelen in het verkrijgen van een financiering?   Op welke manier wordt het afzetrisico 
opgevangen? 
/ 

 

Er is veel besproken door bovenstaande gesprekshandleiding door te nemen. Zijn er thema’s 
onderbelicht gebleven? Zijn er zaken, die ik over het hoofd heb gezien?  
 
Vat de veranderingen tussen nu en 6 jaar geleden  in één zin samen.  
Een makelaar wordt pas in de laatste fase van een ontwikkeling ingeschakeld, op een moment dat 
de plannen en de woningen vaak al tot in detail zijn uitgewerkt, hetgeen mevrouw Groeneweg erg 
jammer vindt. Als makelaar zit je aan tafel met kopers, waardoor je op de hoogte bent van de 
veranderende woonwensen. De veranderingen tussen nu en zes jaar geleden zijn dus volgens 
mevrouw Groeneweg, dat makelaars eerder betrokken moeten worden bij de ontwikkeling omdat 
de markt een vragersmarkt  is geworden die  constant veranderd.  

 
 


