
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Krachtenspel planontwikkeling inzichtelijk
onderzoek naar de machtsverhouding tussen gemeente en ontwikkelaar in een
planontwikkelingsproces van binnenstedelijke herontwikkeling

van Leengoed, T.

Award date:
2007

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/52017e65-d62b-4666-8b4c-d81198e81647




BEGELEIDINGSCOMMISSIE 

Afstudeerins telling 
Technische Universiteit Eindhoven 

Faculteit Bouwkunde 

Masteropleiding Construction Management & Engineering 

Begeleidingscommissie 

Prof. dr. ir. W.F. Schaefer 01 oorzitter) 

Afstudeerrapport T. van Leengoed 

Faculteit Bouwkunde, Construction Management & Engineering 

ir. E.G.]. Blokhuis 

Faculteit Bouwkunde, Construction Management & Engineering 

Prof. dr. C.C.P. Snijders 

Faculteit Technologie Management, Technologie en Beleid 

Prof. dr. ir. B. de Vries 

Faculteit Bouwkunde, Ontwerp- en Beslissingsondersteunende Systemen 

Student 

Thomas van Leengoed (student nr.: s001149) 

Johannes van der Waalsweg 88 

5612 JD Eindhoven 

06 42220622 

t. v .leengoed@student. tue.nl 

Afstudeerbedrijf 
ECORYS Nederland BV 

Watermanweg 44 

3006 AD Rotterdam 

010 4538800 

Begeleider afstudeerbedrijf 

ir. N.C. Harkes 

Partner ECORYS Vastgoed 



Krachtenspel planontwikkeling inzichtelijk 

u 



Afstudeerrapport T. van Leengoed 

VOORWOORD 

''Bij rivaliteit dient individuele ambitie het algemeen belang. Ieder voor zich. En wie 

faalt, zit met haar vriendinnen .... Stel dat niemand achter het blondje aangaat. Dan 

lopen we elkaar niet in de weg en beledigen we de anderen niet. Alleen dan winnen 

we. . .. Adam Smith zei dat je het beste resultaat krijgt als ieder doet wat het beste 

voor hemzelf is .... Onvolledig. Je krijgt het beste resultaat als ieder doet wat het beste 

is voor hemzelf en de groep. Overheersende dynamica. Adam Smith zat ernaast." 

Bovenstaande tekstfragmenten komen uit een scène van de film 'A beuatiful mind' 

van Ron Howarcl., waarin acteur Russell Crowe de rol van de briljante wiskundige 

John Nash speelt. Nash komt in deze scène op speelse wijze (hij zit in een kroeg met 

studievrienden, waar drie vrouwen binnenkomen waarvan één er het meest in het oog 

springt) op zijn evenwichtsleer waar hij als speltheoreticus in 1992 de Nobelprijs van 

de economie mee won. 

De omschreven scène heeft mij in beginsel aangezet tot het gedane onderzoek. '] e 

krijgt het beste resultaat als ieder doet wat het beste is voor hemzelf én de groep'. Een 

stelling waar, gezien het verloop van een meegemaakte processimulatiedag voor het 

masterproject 'Binnenstedelijke herontwikkeling', weinig studenten naar handelden of 

van bewust waren (mezelf niet uitgesloten). Iedereen leek enkel voor eigen belang te 

gaan en degene met de grootste mond, kreeg gelijk. Ik vroeg mij af, of deze bevinding 

uit de simulatiedag representatief was voor de realiteit. 

In dit onderzoek ben ik daarom op zoek gegaan naar wat onderhandelende partijen in 

een planontwikkelingsproces aanzet tot bepaalde beslissingen en gedrag. Hierbij heb ik 

verondersteld dat het vertoonde gedrag inzicht zou kunnen geven in de verhouding 

waarop de partijen ten opzichte van elkaar staan. En dat deze verhouding invloed 

heeft op de te maken beslissingen. Wat het onderzoek heeft opgeleverd en of dit te 

linken is aan de evenwichtsleer uit de speltheorie, volgt verderop uit dit verslag. 

Nu wil ik enkele mensen bedanken die hebben bijgedragen aan mijn onderzoek. Ten 

eerste mijn begeleidingscommissie vanuit de TU/ e als geheel, bestaande uit Wim 

Schaefer, Erik Blokhuis, Chris Snijders en Bauke de Vries, voor hun toegankelijkheid 

en hun enthousiaste en inspirerende commentaar op mijn aangeleverde stukken. In 

het bijzonder Chris Snijders, omdat hij me op een cruciaal moment kennis heeft laten 

nemen van de vignetmethode, een onderzoeksmethode dat op zeer efficiënte wijze 

kwantitatief onderzoek mogelijk maakt. 

Binnen ECORYS Vastgoed bedank ik Nico Harkes, mijn bedrijfsbegeleider, vanwege 

zijn scherpe commentaar in gesprekken. Saskia Nieuwenhuizen, omdat zij de invulling 

van mijn afstudeerplek mogelijk heeft gemaakt. De acht geïnterviewde personen en de 
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achttien bereid gevonden respondenten uit het vignetonderzoek, vanwege hun 

vrijgemaakte tijd en de gegeven informatie. Dit was van grote waarde voor mijn 

onderzoek. En tot slot; de jongerendelegatie binnen ECORYS Vastgoed (ze weten wie 

ik bedoel), waarmee ik in het bijzonder zeer veel plezier heb beleefd aan mijn 

afs tudeerperiode. 

Thomas van Leengoed 

Eindhoven, maart 2007 
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SAMENVATTING 

'Krachtenspel in planontwikkeling inzichtelijk' is een fundamenteel onderzoek naar de 

machtsverhouding tussen een gemeente en ontwikkelaar in hun proces van 

onderhandelen gedurende een planontwikkelingsproces. 

De aanleiding van het onderzoek ligt in het feit dat binnenstedelijke 

herontwikkelingsprojecten aan de orde van de dag zijn. Enerzijds komt dit doordat 

het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer (VROM) 

beperkingen stelt aan ontwikkelingen op uitleggebieden. Anderzijds zijn binnensteden 

vaak toe aan fysieke (en eventueel sociale) vernieuwing. 

De bijbehorende planontwikkelingsprocessen zijn echter, gezien de vele vertragingen, 

moeilijk te sturen. De vertragingen zijn vaak een gevolg van optredende conflicten 

tussen de betrokken partijen die moeilijk beheersbaar blijken door een 

procesbegeleider. Niet enkel het conflict zelf vormt vaak een probleem, maar ook de 

oorzaken die hieraan ten grondslag liggen. Onvrede over concrete beslispunten, maar 

ook wederzijds wantrouwen en vermoeden van belangendivergentie kunnen hierin 

aanleiding zijn voor partijen om zich als vertragende factor op te stellen. 

Geobjectiveerd inzicht in machtsverhoudingen tussen de onderhandelende partijen 

kan een belangrijke bijdrage bieden aan een succesvoller verloop van een 

planontwikkelingsproces. Procesmanagers zullen in staat zijn om op gegronde wijze 

machtsverhoudingen te voorspellen en daaraan gerelateerde conflictsituaties te 

verhelpen. Hiernaast kan het ze helpen bij het verstandig inrichten van een 

planontwikkelingsproces. Op basis hiervan is voor dit afstudeeronderzoek de 

volgende doelstelling is geformuleerd: 

Uit de literatuur is naar voren gekomen dat er negen gedragsfactoren van invloed zijn 

op strategisch gedrag, te weten; geduld tegenover haast, outside options, commitment, 

risk of breakdown, inside options, asymetrische informatie, reputatie, leereffect en 

toekomst. Deze factoren zijn in acht interviews met ervaren procesbegeleiders binnen 

ECORYS Vastgoed getoetst op hun herkenbaarheid binnen het 

planontwikkelingsproces en vertaald in 28 onafhankelijke (meetbare) variabelen. 

Vervolgens is op statistische wijze onderzocht of en hoeveel deze onafhankelijke 

variabelen significant invloed hebben op de machtsverhouding tussen een gemeente 

en ontwikkelaar. 
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De hiervoor benodigde dataverzameling is bijeen gebracht met behulp van de 

vignetmethode. Hiertoe zijn 180 unieke vignetten aangemaakt, die elk een (fictief) 

project representeren. Per vignet zijn op random basis (tussen een realistisch 

ingeschatte range met specifieke stapgrootte) waardes voor de onafhankelijke 

variabelen toegekend. De vignetten zijn evenredig over achttien ervaren 

procesbegeleiders binnen ECORYS Vastgoed verdeeld en per stuk gewaardeerd op de 

(ingeschatte) machtspositie van de gemeente ten opzichte van de ontwikkelaar. Deze 

waardering geschiedde op een percentuele schaal van 0 tot 100. 

Op basis van de verworven dataset heeft de modelvonning plaatsgevonden. Met 

behulp van een multiple regressie analyse in SPSS (statistische software) is een model 

gevormd, dat het voor de toekomst mogelijk maakt om op basis meetbare variabelen 

een geobjectiveerde voorspelling te doen over de machtspositie van een gemeente ten 

opzichte van een ontwikkelaar op een willekeurig moment m een 

planontwikkelingsproces. Het model ziet er als volgt uit: 

ti 64.~ " o;()ftX:priootáit projccr - (h44 x gron.k<~rontwilikdaar + f1J97 :x .. toeg ~k. ~crub 
............. ·::::::::::·:::::-:-:-:::-:-:-:-·-·· ... ... ········ ... :-;,: ... ... :::::::::::::-:-:-:-· .... ... , . 

Y is de afhankelijke variabele en staat voor 'de machtspositie van de gemeente ten 

opzichte van de ontwikkelaar (%)'. Vanzelfsprekend zal de machtspositie van de 

ontwikkelaar ten opzichte van de gemeente 100-Y zijn. De X-en zijn de significante 

onafhankelijke variabelen, die uit de modelvonning zijn gevolgd. Het betreffen; 'de 

ervaren mate van prioritair project ten gevolge van maatschappelijke noodzaak door 

de gemeente (%)', 'het grondbezit van de ontwikkelaar (%/planoppervlakte)' en 'de 

toegevoegde grondwaarde voor de gemeente op basis van het (tussentijds) 

overeengekomen programma (%/m2)'. 

Gezien de oorspronkelijke verdeling van de onafhankelijke variabelen over de negen 

gedragsfactoren kan geconcludeerd worden dat enkel de factoren; geduld tegenover 

haast en outside options (indirect) significant gebleken zijn. 

Het geresulteerde model maakt een geobjectiveerde inschatting van 

machtsverhoudingen in een planontwikkelingsproces mogelijk. Dit feit is een aanwinst 

op zich. Het maakt rationele sturing in conflicten mogelijk en zorgt voor 

bewustwording onder partijen voor wat betreft hun positie ten opzichte van de ander. 

Hiermee kunnen ze zich op passende WlJZe (her)positioneren m een 

onderhandelproces. Hoe dit in de toekomst aan concrete besluitvonning, eventueel in 

combinatie met beginselen uit de coöperatieve speltheorie, gekoppeld zou kunnen 

worden, volgt uit de gedane aanbevelingen. 
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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

Herontwikkeling van binnensteden is actueel. Hiervoor zijn twee voorname redenen 

aan te wijzen. Ten eerste beperkt het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 

Ordening en Milieubeheer (VROM) nieuwe ontwikkelingen op uitleglocaties, door o.a. 

VINEX-locaties (geconcentreerde nieuwbouwlocaties) aan te wijzen en verdichting en 

intensivering van het stedelijk gebied te stimuleren. Hiermee voorkomt het ministerie 

dat de open ruimte in Nederland wordt aangetast en dat de mobiliteit minder hard 

groeit. 

Ten tweede zijn binnensteden vaak toe aan een vernieuwing. Veel binnensteden zijn 

verouderd en voldoen niet meer aan de huidige eisen van aantrekkelijkheid, 

bereikbaarheid en veiligheid. Gemeentelijke overheden stimuleren dan ook de 

herontwikkeling van binnensteden, omdat het daarmee de voorwaarden schept voor 

een groei in werkgelegenheid en economie. Ze spelen hiermee, gezien de aanhoudende 

aantrekkingskracht van de binnenstad op mensen, tevens in op maatschappelijke 

vraag. [Pleijte, 2005] 

Uit berichtgevingen in de media wordt echter duidelijk dat een groot aantal projecten 

op dit moment vast zit of vertraging oploopt als gevolg van een hoge mate van 

complexiteit door betrokkenheid van verschillende belangen in een vroegtijdig 

stadium. Ten gevolge hiervan kennen complexe binnenstedelijke herontwikkelingen 

een gemiddelde looptijd (van initiatief tot realisatie) van 10 tot 15 jaar, waarvan de 

planontwikkeling snel 5 tot 7 jaar in beslag kan nemen. De lengte en het verloop van 

dit proces heeft vanzelfsprekend zijn weerslag op de kwaliteit van het uiteindelijke 

resultaat. [Bruijn, 2004] 

Uit bovenstaande omschrijving kan men concluderen dat de toegepaste 

managementmethoden niet volstaan om het complexe krachtenspel in een 

planontwikkelingsproces probleemloos te laten verlopen. Het is daarom interessant 

om nieuwe invalshoeken te bekijken die het krachtenspel in de planontwikkeling van 

binnenstedelijke herontwikkeling inzichtelijk maken, teneinde een verbetering van het 

toegepaste management te bereiken. 

1.2 Probleemstelling 

Ter illustratie van (ogenschijnlijk) verschillende belangen, waardoor vertragende 

conflictsituaties ontstaan, draait binnenstedelijke herontwikkeling bij een ontwikkelaar 

doorgaans om het fmanciële rendement. Een belangrijk sturingselement in de 
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zoektocht naar rendement is de kwaliteit van de producten die uit de ontwikkeling 

voortkomen. Wanneer de kwaliteit van het product en dus ook haar omgeving niet 

voldoet aan de eisen van de doelgroep, is er geen rendabele markt. Hierdoor heeft de 

ontwikkelaar er direct belang bij dat het grotere geheel eveneens kwaliteit heeft en is 

hij ook bereid hierin te investeren. 

De gemeente is daarentegen op zoek naar kwaliteitsverbetering voor haar stad. Het 

geld dat zij tot haar beschikking heeft, kan maar één keer worden uitgegeven. 

Gemeenten zijn hierdoor steeds meer financieel gedreven. Verantwoording van 

investeringen en opbrengstmaximalisatie is dus van groot belang. [Wedding, 2002] 

De ontwikkelaar blijkt dus eigenlijk net zo goed op zoek naar kwaliteit als de 

gemeente naar een goede fmanciële investering. Beide partijen willen een gepast 

financieel en maatschappelijk rendement. Echter, voor een maximalisatie van een 

overeen te komen programma is een attitudeverandering noodzakelijk. Vertrouwen en 

het gezamenlijk belang zullen het moeten gaan winnen van wederzijds wantrouwen en 

het vermoeden van belangendivergentie. Hierbij is inzicht en inleving in elkaars 

belangen van cruciaal belang. 

Op basis van bovenstaande situatieschets is voor dit afstudeeronderzoek de volgende 

probleemstelling is geformuleerd: 

1.3 Doelstelling 

Het krachtenspel in een planontwikkelingsproces krijgt vorm door het strategische 

gedrag dat de betrokken partijen vertonen. Dit gedrag zegt iets over de gestelde doelen 

per partij, het ervaren belang van de doelen en de wijze waarop de doelen door de 

desbetreffende partijen worden nagestreefd. Als gevolg hiervan is het denkbaar dat het 

strategische gedrag tegelijkertijd iets zegt over de (verwachte) machtsverhouding 

tussen de betrokken partijen in het krachtenspel van planontwikkeling. Ofwel; over de 

mate van invloed die elke partij heeft uitgeoefend en zal kunnen uitoefenen op de 

besluitvorming in het planontwikkelingsproces. 

Het objectief kunnen inschatten van de verwachte machtsverhouding tussen de 

betrokken partijen in het krachtenspel van planontwikkeling kan waardevol zijn 

vanwege de volgende redenen: 

2 

Partijen krijgen met een verbeterd inzicht in hun machtsverhouding ten 

opzichte van de tegenpartij een realistisch beeld van de haalbaarheid van 
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gestelde doelen. Dit voorkomt onrealistische idealen die na afketsing tot 

vertragende frustraties kunnen leiden. Tevens helpt het partijen bij het 

verstandig inzetten van hun beschikbare onderhandelruimte; 

Aangestelde procesbegeleiders kunnen relatief eenvoudig een indruk krijgen van 

het strategische gedrag van de betrokken partijen en het bijbehorende 

(verwachte) krachtenspel hiertussen. Hiermee ZlJn waarschijnlijke 

conflictsituaties te voorspellen, waar voorbaat op kan worden ingespeeld. 

Tevens kan doelgericht bij ontstane conflictsituaties bemiddeld worden. 

Vandaar dat voor dit afstudeeronderzoek de volgende doelstelling is geformuleerd: 

':l: ; 

eey 

Verderop in het verslag zal nader ingegaan worden op de WIJZe waarop het 

strategische gedrag bepaald wordt, welke partijen meegenomen zijn in de analyse en 

op welk specifieke moment in het planontwikkelingsproces dit onderzoek zich richt 

en bruikbaar is. 

1.4 Onderzoeksopzet 

Figuur 1.4-1 geeft een schematische weergave van de opzet van dit 

afstudeeronderzoek. Hierin wordt duidelijk welk onderdeel in welk hoofdstuk 

behandeld wordt. 

AANLEIDING DOEL BASISPRINCIPES MIDDELEN AANPAK 

[Hoofdstuk I] f---4 [Hoofdstuk I] ~ [Hoofdstuk 2, 3 en 4] [Hoofdstuk 4 en 5] f---4 [Hoofd stuk 5 en 6] 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 
Plmontwtkkeling Managementverrijking Analyse Voorspeil en van Sta.ttstische 

planonl:\l!Lkkeling machtsverhoudingen ondet2oeksmethodc 

-Compie:< karakter -Inzicht in -PI anon twikkehngsproces -Modelleren van -Benoeming variabelen 

-Vert ragende dementen 
mld lt sverhoudingen in 

-M:wa.gementmethoden 
strate,9sche gedcrg 

-D:uaverzameiing met 
onderhand elingen 

m planonN11kkelmg 
-Speltheone 

vignetmalyse 

-Regress1e a.na.Jyse 

~-• t ecatuurfase J (Ontwerpfase] 

Figuur 1.4-1: Onderzoeksopzet afstudeerrapport T. van Leengoed [Baard a, 2001] 

De aanleiding en het doel van dit afstudeeronderzoek zijn besproken in paragraaf 1.2 

en 1.3. Hoofdstuk 2 en 3 gaan, in relatie tot de doelstelling, in op een aantal relevante 

kenmerken van binnenstedelijke herontwikkeling en toegepaste 

managementmethoden daarbinnen. Bespreking van deze kenmerken heeft als doel 

3 
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beide onderwerpen in te kaderen en uiteindelijk aan te geven op welke partijen en op 

welk moment in het planontwikkelingsproces dit onderzoek zich richt. 

Hoofdstuk 4 begint met een korte algemene introductie over de speltheorie, waarin 

spelsituaties en gedragskeuzes geanalyseerd worden. Vervolgens wordt ingegaan op de 

algemene factoren die ten grondslag liggen aan iemands strategisch gedrag. Deze 

informatie vormt het uitgangspunt op basis waarvan het strategische gedrag van de 

gekozen partijen gemodelleerd is, teneinde een inschatting te kunnen maken van de 

resulterende machtsverhouding ertussen in het planontwikkelingsproces. V anclaar dat 

het hoofdstuk gezien kan worden als een overgang van de literatuur- naar de 

ontwerpfase van het afstudeeronderzoek. 

Hoofdstuk 5 omschrijft de gebruikte kwantitatieve onderzoeksmethode, de 

vignetmethode, waarmee de doelstelling is aangepakt. Specifiek wordt ingegaan op 

welke efficiënte wijze tot een geschikte dataset is gekomen waarmee de modelvorming 

uit statistische data-analyse mogelijk gemaakt is. 

Hoofdstuk 6 geeft de resultaten van de vignetanalyse en kort inzicht in de werking van 

het hieruit geresulteerde model. Dit is gedaan op basis van een viertal beschikbaar 

gestelde projecten vanuit ECORYS Vastgoed. Tot slot wordt ingegaan op de 

bruikbaarheid en het nut van het model. 

4 
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2 BINNENSTEDELIJKE HERONTWII<KELING 

2.1 Inleiding 

Hoofdstuk 2 gaat in op een aantal karakteristieken van het planontwikkelingsproces 

van binnenstedelijke herontwikkelingen. Eerst wordt een omschrijving gegeven van de 

globale procesgang en van de aspecten die van invloed zijn op het slagen en falen van 

dit proces. Vervolgens worden de betrokken actoren besproken. Duidelijk wordt 

welke rol en welk belang zij doorgaans in het planontwikkelingsproces hebben en hoe 

hun relatie ten opzichte van elkaar is. Tot slot wordt nog ingegaan op de financiële 

haalbaarheid van binnenstedelijke herontwikkelingen en de aandachtspunten die 

hieruit voortkomen. 

Het hoofdstuk heeft als doel de lezer een globale indruk te geven van veld waarin dit 

onderzoek zich afspeelt. Een helder beeld van de complexiteit van de procesgang, de 

mogelijke partijen die hierin een rol spelen, hoe ze ten opzichte van elkaar kunnen 

staan en waarover ze onderhandelen, helpt bij het begrijpen van het belang van de 

onderzoeksdoels telling. 

2.2 Planontwikkelingsproces 

2.2.1 Procesbeschrijving 

Figuur 2.2-1 geeft op 

herontwikkelingsproces 

overzichtelijke WIJZe 

globaal worden 

aan welke 

doorlopen 

stappen 1fl een 

en hoe het 

planontwikkelingsproces zich hierin verhoudt tot het complete proces van initiatief tot 

realisatie. 

PLANONT'W'IKKELTI-JG PLANREALISATIE 
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Figuur 2.2-1: Fasering binnenstedelijke herontwikkeling [bewerking BCI, 1999] 

Ondanks dat de naamgeving van de opeenvolgende stappen, en de daarbij behorende 

documenten, niet eenduidig vastligt, kan gesteld worden dat een 
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planontwikkelingsproces doorgaans uit de volgende onderdelen bestaat [Schütte, 

2002]: 

1. Ontwikkelingsvisie: Als eerste stap wordt voor een gebied een visie ontwikkeld. 

De gemeente heeft hierin doorgaans een leidende rol in. In de visie wordt 

rekening gehouden met ruimtelijke, sociale en sociaal-economische aspecten en 

vormt het kader waarbinnen de verdere plannen worden uitgewerkt. Doel van 

de ontwikkelingsvisie is het creëren van draagvlak bij alle betrokken partijen. 

Hiervoor worden vaak partijen als bewoners, ondernemers en andere 

marktpartijen geconsulteerd; 

2. Masterplan: Voor grotere gebieden wordt de Vlsle vaak omgezet in een 

Masterplan. Een Masterplan is een globaal stedenbouwkundig plan, waarin de 

hoofdontsluiting van het gebied, de hoofdverkaveling, de bestemmingen 

(programma, bouwvolurne en bouwhoogten, in bandbreedtes) en de 

randvoorwaarden worden aangegeven. Een Masterplan wordt opgesteld door 

stedenbouwkundigen en dient als uitgangspunt bij het maken van een 

bestemmingsplan, waarmee het plan juridische status krijgt; 

3. Stedenbouwkundig plan: In het stedenbouwkundig plan worden de besluiten 

omtrent de programma- en kwaliteitseisen waaraan het gebied moet voldoen, 

vastgelegd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van sfeer- en beeldmateriaal; 

4. Verkaveling- en inrichtingsplan: In het inrichtingsplan wordt, per deelgebeid, 

het stedenbouwkundig plan in samenspraak met betrokken partijen op 

detailniveau uitgewerkt. Op basis van het verkavelingplan vindt vervolgens de 

(eventuele) gronduitgifte plaats aan de projectontwikkelaars en in het 

inrichtingsplan wordt aangegeven hoe de openbare ruimte wordt ingericht. 

Hierbij kan worden opgemerkt dat vooral in de laatste twee stappen van de 

planontwikkeling sprake moet zijn van een eenduidige koppeling tussen plan- en 

besluitvorming. Deze koppeling tussen plan- en besluitvorming is een complexe 

opgave en kan dan ook gezien worden als een belangrijke oorzaak tot vertraging in het 

planontwikkelingsproces. 

De complexiteit van de koppeling tussen plan- en besluitvorming ligt in het 

eigenaardige karakter van beide en het feit dat de koppeling als iteratief proces moet 

worden doorlopen. Planvorming kan namelijk gezien worden als een ontwerpproces 

van 'trial and error' dat van grof naar fijn loopt. Het is gericht op het vaststellen van 

de ruimtelijke en functionele oplossingen van het gebied, waarbij uit de vele 

mogelijkheden die er aan het begin van het proces zijn, uiteindelijk één ontwerp moet 

overblijven dat in detail wordt uitgewerkt. Omdat in het begin weinig partijen 
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betrokken zijn en aan het eind een grote groep van specialisten, is het moeilijk een 

totaaloverzicht te krijgen van alle doelen en belangen van deze partijen. 

Besluitvorming is daarentegen gericht op het samenstellen van de eisen waaraan het 

plan dient te voldoen en het bijeen krijgen van (financiële) middelen voor de realisatie 

van het plan. Uiteindelijk met als doel om een combinatie van partijen te vinden die 

voldoende (financiële) middelen bijeen kan brengen om een plan te realiseren, dat aan 

hun ieders doelstellingen bijdraagt en maatschappelijk wordt geaccepteerd. Dit proces 

verloopt niet volgens de fasen van het ontwerpproces en kent geen opbouw van grof 

naar fijn. Wat voor de één een detail is, kan voor de ander van groot belang zijn. Er is 

dus geen consensus over de hiërarchie in de verschillende belangen, waardoor het 

vaak moeilijk is om tot één ontwerpoplossing te komen. [Peek, 2006] 

Figuur 2.2-2 geeft het complexe karakter van plan- en besluitvorming schematisch 

weer. 

Economisch 
onderzoek onderzoek 

Ruimtelijk: kwalitatief ontwerp 

Figuur 2.2-2: Iteratieve koppeling plan- en besluitvorming [Harkes, 2004] 

2.2.2 Aandachtspunten 

Uit een analyse van een groot aantal herontwikkelingen van o.a. oude 

bedrijventerreinen, blijken steeds terugkerende aandachtspunten naar voren te komen 

die van invloed zijn op het verloop van een planontwikkelingsproces. Tabel 2.2-1 

geeft de gevonden factoren overzichtelijk weer. Hierbij is een opdeling gemaakt in de 

projectmatige beheersaspecten tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie, zoals in 

hoofdstuk 3 toegelicht wordt. 

' " .,AAA~dl,j:sp).ltitçn :; .. 

Tijd - Moeizame grondverwerving door verschillende grondeigenaren; 

- Langdurige art. 19 procedures en verlening van benodigde vergunningen; 

- Traditioneel: Moeizaam bereik optimale afzetsnelheid; 

-Joint Venture: Moeizame samenwerking tussen zelfstandige partijen; 

- Betrokkenheid overbodige partijen op specifiek onderhandelmornent; 

- Ter discussie stellen van reeds genomen beslissingen die niet contractueel vastliggen. 
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Geld - Hoge verwervingskosten als gevolg van verschillende grondeigenaren; 

- Onzekerheid over tegemoetkoming uit subsidies ten gevolge van onoverzichtelijke 

voorwaarden; 

- Complexe beheersexploitatie door lange overbrugperiode (10 á 15 jaar); 

- Moeizame toedeling van bouwkosten onder partijen t.g.v. multifunctioneel vastgoed; 

- Conjunctuurgevoeligheid van functies en concurrentie van andere projecten; 

- Negatief eindsaldo gebiedsexploitaties. 

Kwaliteit - Tegenstrijdige belangen en visies van verschillende stakeholders; 

- Lang traject waardoor korte en lange termijn belangen elkaar in de weg kunnen 

zitten; 

- Concurrentie van andere projecten; 

- Gemeentelijk protectiebeleid op mesoniveau; 
- Traditioneel: Moeizame handhaving van samenhang in functies en gebouwen. 

Informatie -Joint Venture: Dubbele agenda's en belangen van stakeholders; 

- Onoverzichtelijke brei aan wet- en regelgeving; 

- I neonsequentie in signaal naar buiten toe per stakeholder; 

- Weinig onderling vertrouwen als gevolg van asymmetrische informatie; 

- Complexiteit in het, in vroeg stadium, contractueel vastliggen van genomen 

beslissingen. 

Organisatie - Monopolistische gedragspatronen en gescheiden visies van verschillende 

stakeholders; 

- Discrepantie tussen herontwikkelingsdoelstelling en doelstellingen van de 

verschillende stakeholders; 

- Moeilijk voorspelbare procedure ten gevolge van een onoverzichtelijke brei aan wet-

en regelgeving; 

- Verdeeldheid binnen gemeentelijke projectorganisatie; 

- Weinig onderling vertrouwen ten gevolge van asymmetrische informatie; 

- Ter discussie stellen van reeds genomen beslissingen die niet contractueel vastliggen. 

Tabel2.2-1: Kenmerken planontwikkelingsproces [bewerking BCI, 1999] 

Ondanks de opdeling in tastbare beheersaspecten blijken een aantal aandachtspunten 

niet rationeel van aard en daarmee slecht beheersbaar. Dit kan mede verklaard worden 

uit het eerder beschreven complexe karakter van plan- en besluitvorming, en het feit 

dat dit proces beïnvloed wordt door emoties. De wijze waarop hiermee omgegaan 

wordt, zal volgen uit hoofdstuk 3. 

2.3 Betrokken partijen 

In betrokken partijen is onderscheid gemaakt in publieke en private partijen. Onder 

publieke partijen worden achtereenvolgens het Rijk, de provincie en de gemeente 

besproken. Onder private partijen worden achtereenvolgens de projectontwikkelaar, 

de woningcorporatie en de belegger besproken. Op het einde van deze paragraaf 

wordt ingegaan op de mogelijke samenwerkingsvormen tussen deze partijen. 
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2.3.1 Publieke partijen 

Het Rijk 

Het Rijk is verantwoordelijk voor het ruimtelijke beleid op landelijk niveau en legt dit 

vast in planologische kernbeslissingen (pkb's). Een pkb bevat een beschrijving van de 

meest gewenste ruimtelijke ontwikkelingen op middellange termijn, die als kaders 

dienen voor de provinciale en gemeentelijke ruimtelijke plannen. Het belang van het 

Rijk ten aanzien van ruimtelijke ordening ligt vooral op het versterken van 

economische structuur, met de randvoorwaarden dat de kwaliteit, duurzaamheid en de 

leefbaarheid van de omgeving gewaarborgd wordt. 

Het Rijk is bij gebiedsantwikkeling betrokken door het toetsen van de door de 

gemeente en marktpartijen gemaakte plannen aan het Rijksbeleid. Op basis van deze 

toetsing worden door het ministerie van Financiën Rijksmiddelen beschikbaar gesteld, 

om bijvoorbeeld infrastructurele ingrepen en verbetering van de openbare ruimte te 

financieren. 

Provincie 

De provincie is intermediair tussen het Rijk en de gemeente. Provincies streven naar 

optimale ontwikkelingen in regionaal verband door invulling te geven aan 

structuurschetsen, rekening houdend met de uitgangspunten van de pkb's. Provincies 

controleren of de bestemmingsplannen van gemeenten passen binnen de opgestelde 

structuurplannen. De provincie is tevens belast met het verwerken van voortijdige 

aanvragen tot besterruningsplanwijzigingen, de zogenaamde art. 19 procedures. 

Gemeente 

Het belangrijkste doel van de gemeente is het behartigen van de belangen van de 

lokale gemeenschap en het nastreven van een optimale ruimtelijke en duurzame 

ontwikkeling van en voor de omgeving. Dit doel wordt nagestreefd door het schrijven 

van beleidsplannen, -nota's en verordeningen. In een structuurplan en een streekplan 

staan respectievelijk het ruimtelijke beleid in hoofdlijnen en de uitbreidingslocaties van 

dorpen en steden vastgelegd. Aan de hand hiervan stellen gemeenten een juridisch 

bindend bestemmingsplan op waarin de ruimte nauwkeurig wordt ingevuld in termen 

van kavels met bijbehorende functies. 

Binnen gemeenten wordt onderscheid gemaakt in de ambtelijke organisatie en de 

politieke organisatie. De ambtelijke organisatie is opgedeeld in verschillende diensten, 

die verantwoordelijk zijn voor o.a. de ontwikkeling en handhaving van een kwalitatief 

hoogwaardig en duurzaam klimaat voor wonen, werken en leven. De politieke 

organisatie wordt gevormd door de gemeenteraad en het college van Burgemeester en 

Wethouders (B&W). De gemeenteraad is volksvertegenwoordiger, stelt beleidskaders 

vast en controleert het college van B&W. Het college van B&W neemt de dagelijkse 

besluiten. 
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De samenstelling van de politieke organisatie heeft logischerwijs veel invloed op de 

ruimtelijke ordening van de gemeente. Het feit, dat de samenstelling van de politieke 

organisatie om de vier jaar gekozen wordt door de burgers, kan tevens een risicofactor 

betekenen voor de voortgang in een planontwikkelingsproces. [Pleijte, 2005] 

2.3.2 Private partijen 

Projectontwikkelaar 

Een projectontwikkelaar ts een partij binnen de vastgoedmarkt, welke actief als 

initiator en drager van financiële risico's, betrokken ts bij 

projectontwikkelingsactiviteiten in de vastgoedmarkt [Keeris, 2001]. Het doel van een 

projectontwikkelaar is het waarborgen van de eigen continuïteit en het behalen van 

een zo hoog mogelijke winstmarge, door voor eigen rekening en risico projecten voor 

de markt tot stand te brengen. Dit wordt meestal mogelijk gemaakt door het hebben 

of verkrijgen van grondposities. 

~oningcorporatie 

Een woningcorporatie bouwt, verhuurt en beheert oorspronkelijk sociale 

huurwoningen. Een woningbouwcorporatie is een door het Rijk erkende en toegelaten 

instelling die zich dient te beperken tot het dienen van het belang van de 

volkshuisvesting. Dit neemt een aantal rechten en plichten met zich mee. 

Corporaties dienen voorrang te geven aan het huisvesten van minder draagkrachtige 

burgers, welke zonder steun van de overheid niet zelfstandig in hun 

huisvestingsbehoefte kunnen voorzien. Hiertegenover staat dat een corporatie in een 

aantal gevallen geen legeskosten hoeft te betalen over ingediende bouwplannen en 

vrijgesteld is van de betaling van overdrachtsbelasting (per 2003 onder aangescherpte 

voorwaarden) Tevens wordt in bijzondere gevallen van renovatie slechts het lage 

BTW-tarief (6%) gerekend. 

Belegger 

Een belegger is een financiële instelling die met een zekere regehnaat beschikking 

krijgt over gelden, waarvoor langlopende beleggingen moeten worden gezocht, 

waarmee een afzonderlijk onderdeel van de organisatie belast wordt [Keeris, 2001]. 

Een belegger heeft als doel het beheerde vermogen zo waardevast mogelijk te 

beleggen in direct of indirect onroerend goed. De keuze voor het aankopen van een 

vastgoedobject is een afweging tussen het te lopen risico en het mogelijke rendement 

dat op die belegging te verwachten is. Spreiding in de portefeuille (aanwezigheid van 

verschillende typen vastgoed) is een belangrijk middel om het risico op het belegde 

vermogen te verminderen. 
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Er kan onderscheid gemaakt worden tussen institutionele beleggers (pensioenfondsen 

en verzekeringsmaatschappijen), particuliere beleggers en vastgoedfondsen. Een 

institutionele belegger wil er zeker van zijn dat zijn deelnemers na een aantal jaren hun 

geld krijgen. Voor hen is vastgoed interessant omdat het een behoorlijke bescherming 

biedt tegen inflatie (de huurprijs wordt namelijk geïndexeerd naar inflatie). Een 

particuliere belegger wil vooral een waardevaste oudedagsvoorziening en een 

vastgoedfonds wil juist een zo hoog mogelijk rendement behalen. 

2.3.3 Samenwerkingsvormen 

Door de jaren heen is bij de gemeenten een omslag te zien van actief naar faciliterend 

grondbeleid. De belangrijkste reden hiervoor is dat, vooral in binnensteden, vaak 

sprake is van gedifferentieerd grondbezit, waardoor het moeilijk is actief grondbeleid 

uit te voeren. Hierdoor zijn gemeenten genoodzaakt om op een andere wijze te 

denken en te onderhandelen met partijen die belang in het gebied hebben. 

De wijze waarop de partijen met elkaar samenwerken, is afhankelijk van het gekozen 

samenwerkingsmodel. De keuze van het juiste samenwerkingsmodel (en de juridische 

vormgeving die daarbij past) is cruciaal voor het succesvol uitvoeren van een 

binnenstedelijk herontwikkelingsproject De overheid (gemeente) speelt bij dit 

keuzeproces doorgaans een leidende rol. De factoren die invloed uitoefenen op de 

vorm waarin de samenwerking tot stand komt zijn grondeigendom, risicoverdeling, 

zeggenschap (sturing), ambtelijke capaciteit, financiële draagkracht, duur van het 

proces en complexiteit. De volgende samenwerkingsvormen worden onderscheiden 

[PPS Kenniscentrum, februari 2004] : 

Traditioneel I [publiek gestuurde ontwikkeling] 

In dit model is sprake van een eenduidige rolverdeling. De gemeente doet de 

grondexploitatie en marktpartijen verzorgen de opstalontwikkeling. De gemeente 

maakt een plan, verwerft de benodigde gronden, maakt deze bouw- en woonrijp, 

verkoopt de bouwrijpe kavels aan private partijen en maakt verder afspraken over de 

inhoud van het bouwprogramma. De gemeente draagt in dit model dus het volledige 

grondexploitatierisico en er is sprake van een éénmatige grondoverdracht 

Het bouwclaimmodel 

In dit model draagt de gemeente het grondexploitatierisico en voert de regie over het 

proces van de gronduitgifte ondanks het feit dat zij in eerste aanleg niet alle gronden 

in het plangebied in eigendom had. De gronden die de private partijen in bezit 

hebben, worden aan de gemeente overgedragen. In ruil daarvoor krijgen de 

marktpartijen te zijner tijd een bepaald aantal bouwrijpe kavels toebedeeld. 

De gemeente zal op basis van een stedenbouwkundig plan eisen stellen aan de 

bouwproductie en aan de fasering van de uitvoering. Voor de private partijen ontstaat 
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op deze wijze een zekerheid dat zij zogenaamde 'productierechten' verwerven als 

gevolg van hun grondpositie in het gebied. 

Het joint-venture model 

In dit model richt de gemeente samen met de marktpartij(en) een vennootschap op 

voor de realisatie van een project. Deze samenwerking kan zich beperken tot een 

gezamenlijke grondexploitatie voor het verwerven, bouw- en woonrijp maken en 

uitgeven van de grond. In dit geval wordt de samenwerkingsconstructie een 

grondexploitatiemaatschappij (GEM) genoemd. Het is ook mogelijk dat de gemeente 

risicodragend participeert binnen de opstalrealisatie en -exploitatie. In dit geval wordt 

de samenwerkingsconstructie een vastgoedontwikkelingsmaatschappij (VO:M) 

genoemd. 

Het concessiemodel 

In het concessiemodel krijgen de ontwikkelaars de beschikking over alle gronden op 

een locatie doordat de gemeente haar gronden aan hen verkoopt. Het bouw- en 

woonrijp maken gebeurt vervolgens voor eigen risico van de marktpartij. De gemeente 

beperkt zich wat betreft de inrichting van de locatie tot het vaststellen van een 

programma van eisen, waaraan de marktpartij bij de ontwikkeling gebonden is. Ook is 

de realisatie en inrichting van het openbare gebied en de realisatie van de publieke 

voorzieningen, binnen de door de gemeente te stellen kwalitatieve randvoorwaarden, 

een zaak van de private partijen. 

Traditioneel 11 [private ontwikkeling] 

In dit model heeft de private partij de benodigde gronden verworven. Hij laat deze 

gronden voor eigen rekening en risico bouwri.ip maken en ontwikkelen conform het 

bestemmingsplan en de overige, door de gemeente gestelde, planologische kaders. In 

dit model loopt de overheid enkel het risico dat, veranderde marktomstandigheden 

invloed kunnen hebben op de functioneel ruimtelijke opzet van het plan of de 

doorlooptijd. 

Tabel 2.3-1 geeft op basis van bovenstaande omschrijving de voor- en nadelen van de 

typen samenwerkingsvormen vanuit het perspectief van de gemeente. 

Traditioneel I 

[publiek] 

Bouwclaim 

12 

-Sterke inhoudelijke sturing 

ontwikkeling 

- Sterke sturing op voortgang 

op - Geen optimaal gebruik van marktkennis 

- Zeer forse inzet van overheidscapaciteit 

- Hoog (fmancieel) risico 

-Eventuele winsten uit grondexploitatie 

voor de overheid 

-Koppeling van 

overheidskennis 

-Privaat management 

markt- en - Beperkte inhoudelijke sturing op 

ontwikkeling 

- Samenwerking voor lange duur 
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- Eventuele winsten uit grondexploitatie - Forse inzet van overheidscapaciteit 

voor de overheid - Hoog (financieel) risico 

Joint Venture -Koppeling van markt- en - Forse inzet van overheidscapaciteit 

overheidskennis - Samenwerking voor zeer lange duur 

- Risicobeperking door risicodeling - Dubbelzijdig belang (participant en 

- Participatie in eventuele winsten beleidsmaker) 

-Sturing op inhoudelijke ontwikkeling - (FinancieeD risico 

en voortgang 

Concessie -Koppeling van markt- en -Beperkte inhoudelijke sturing op 

overheidskennis ontwikkeling en voortgang 

- Sterke risicobeperking - Dubbelzijdig belang (participant en 

-Toegenomen haalbaarheid project beleidsmaker) 

- Risicoloos invloed op plan -Inzet overheidscapaciteit 

T raclitioneel II - Sterke risicobeperking -Zeer beperkte sturing op inhoud en 

[privaat] - Maximale inzet van marktkennis voortgang 

-Beperkte inzet van overheidscapaciteit 

- Geen overheidsfinaciering 

Tabel 2.3-1 : Voor- en nadelen per samenwerkingsvorm vanwt perspeeoef gemeente 

2.4 Financiële haalbaarheid 

Kenmerkend voor binnenstedelijke herontwikkeling ten opzichte van ontwikkelingen 

in nieuwe uitleggebieden is dat het afbreukrisico groter is ten gevolge van de grote 

omvang van het plangebied, een bestaande stedelijke structuur, veel betrokken partijen 

met uiteenlopende belangen en een lange doorlooptijd. Deze risico's, uitgedrukt in 

(meer)kosten, hebben grote invloed op de (financiële) haalbaarheid van 

binnenstedelijke herontwikkeling en dienen daarom inzichtelijk te worden gemaakt. 

2.4.1 Gebiedsexploitatie 

Om de kosten en opbrengsten bij binnenstedelijke ontwikkeling in beeld te brengen, 

wordt gebruik gemaakt van een gebiedsexploitatie. Hiermee wordt inzicht verkregen 

in het totaalsaldo van een voorlopig plan. Hierbij wordt ervan uit gegaan dat alles met 

betrekking tot de fasering van de deelplangebieden en de opname door de markt, 

verloopt zoals gepland. Wanneer de partijen het eens zijn over deze gebiedsexploitatie 

wordt deze uitgesplitst in een grond-, opstal- en parkeerexploitatie. Hiermee worden 

de overeengekomen kosten en opbrengsten verdeeld onder de betrokken partijen. 

Het is voor de gemeente noodzakelijk, dat zij met haar grondbezit een 

ondernemendere positie inneemt. Doordat doorgaans de opstallen door private 

partijen worden gerealiseerd en de grond bouw- en woonrijp wordt gemaakt door de 

gemeente, heeft deze een instrument in handen om te onderhandelen. Met het bezit 

van de grond heeft de gemeente namelijk ook de ontwikkelingsrechten. Zogenaamde 

ontwikkelclaims kunnen door private partijen worden verkregen door een prijs te 
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betalen voor de bouwrijpe grond. Dit betreft een spel van onderhandeling. [Wedding, 

2002] 

2.4.2 Grondexploitatie 

In een grondexploitatie staan de verschillende kosten en opbrengsten die te maken 

hebben met het geschikt maken van de grond. Globaal genomen bestaat de 

kostenkant uit verwervingskosten van grond en opstal, kosten met betrekking tot het 

bouw- en woonrijp maken van de grond en de rentekosten en eventuele bijkomende 

kosten. De factor tijd is hierin belangrijk. Plannen worden in de loop van de tijd steeds 

gedetailleerder. Parallel hieraan lopen de ontwikkelingen in budgetten. Detailkennis 

betreffende het plan wordt gebruikt om budgetten bij te stellen en omgekeerd. 

Er zijn een aantal kosten, die niet of gedeeltelijk ten laste komen van de 

grondexploitatie. Dit zijn doorgaans de locatieonafhankelijke kosten, zoals: 

Nutsvoorzieningen: Nutsbedrijven moeten doorgaans voor eigen rekening de 

kabels en leidingen leggen. Bij binnenstedelijke herontwikkeling bestaat 

discussie over het feit dat de nutsbedrijven de kosten van de verplaatsing van 

kabels en leidingen in rekening willen brengen, terwijl deze in de meeste 

gevallen al afgeschreven zijn; 

Infrastructuur: Kosten voor de aanleg van railverbindingen en busbanen komen 

ten koste van een hiervoor bestemd fonds; 

Sociaal-culturele voorzieningen: Kosten voor bovengrondse voorzieningen die 

geen relatie met het plangebied hebben, worden eveneens niet meegenomen in 

de grondexploitatie (denk hierbij aan scholen, buurthuizen, etc.). Deze grond 

wordt verkocht aan de desbetreffende instelling en wordt daarmee gezien als 

onafhankelijke partij naast het grondbedrijf; 

Bodemsanering: De kosten voor bodemsanering komen niet of gedeeltelijk ten 

laste van de grondexploitatie. In de regel geldt dat voor verontreinigingen die 

zijn ontstaan na 1987, de vervuiler moet betalen voor de schoonmaak. 

Daarnaast zullen bedrijven die zich willen vestigen op vervuilde grond, moeten 

meebetalen aan de sanering. 

De opbrengstenkant van de grondexploitatie bestaat uit opbrengsten uit gronduitgifte, 

door middel van verkoop of erfpacht, en Rijkssteun en subsidies. De opbrengsten uit 

de gronduitgifte kunnen worden bepaald door middel van een residuele 

grondwaardeberekening. Dit is het verschil tussen de verkoopprijs van de opstallen en 

de totale bouwkosten. [Bosse, 2000] 
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2.4.3 Opstalexploitatie 

Een opstalexploitatie bestaat uit kosten en opbrengsten die gerelateerd zijn aan de 

realisatie van het feitelijke vastgoed. Globaal genomen wordt onderscheid gemaakt in 

de volgende kostenposten: 

Grondkosten: Deze kosten hebben betrekking op de aankoop van de grond en 

komen overeen met de grondopbrengsten uit de grondexploitatie; 

Bouwkosten: Dit is de aanneemsom van de ontwikkelaar. Afhankelijk van de 

organisatie is dit in- of exclusief advieskosten; 

Bijkomende kosten: Deze kosten hebben betrekking op leges en aansluitkosten; 

Begeleidende kosten: Deze kosten hebben betrekking op grondonderzoek en 

eventuele advieskosten; 

Afzetkosten: Dit zijn kosten die direct gerelateerd zijn aan de verkoop van het 

onroerend goed. 

De opbrengstenkant van de opstalexploitatie bestaat uit de verkoopprijzen van de 

gerealiseerde opstallen. Hiervoor is een inschatting gemaakt van de marktwaarden van 

het uit te geven vastgoed per type en segment. Bij koopwoningen wordt de 

marktwaarde uitgedrukt in een VON-prijs (vrij op naam). De marktwaarde van 

verhuurbaar vastgoed wordt uitgedrukt in een bedrijfswaarde. 

Een bedrijfswaarde is de netto contante waarde (NCW) van de verwachte kasstroom. 

De kasstroom bestaan enerzijds uit huurinkomsten plus een eventuele restwaarde en 

anderzijds uit uitgaven voor onderhoud en beheer. Door middel van een discontovoet 

(gemiddeld aangenomen rentepercentage) wordt de contante waarde van deze 

toekomstige kasstromen bepaald. Bij commercieel vastgoed wordt bijvoorbeeld vaak 

gebruik gemaakt van het bruto aanvangstendement (BAR) als discontovoet. De 

opbrengst per m 2 bruto vloeroppervlak (bvo) wordt dan bepaald door de jaarhuur per 

m2 verhuurbaar vloeroppervlak (vvo) te delen door het BAR. 

2.4.4 Parkeerexploitatie 

Met het schaarser worden van de grond is het bij binnenstedelijke herontwikkelingen 

gebruikelijk dat parkeervoorzieningen worden opgenomen in een zelfstandige 

exploitatie met eigen kosten en opbrengsten. Hiermee is het niet (meer) 

vanzelfsprekend dat de parkeergelegenheid gerealiseerd wordt op het maaiveld en 

daarmee valt de kostenpost 'verharding' in de grondexploitatie, voor rekening van de 

gemeente. 

Parkeren op het dak, ondergronds of half-verdiept zijn oplossingen van parkeren 

waarmee efficiënt wordt omgegaan met de beschikbare ruimte en toch kan worden 

voldoen aan de gestelde parkeemorm. Vanzelfsprekend kennen de verschillende 
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vormen van parkeren een unieke eenheidsprijs die opgenomen is aan de kostenzijde 

van de parkeerexploitatie. 

De opbrengstenkant van de parkeerexploitatie bestaat uit de verkoop of verhuur van 

de gerealiseerde parkeerplekken. Bij de verkoop wordt, ten gevolge van de toegepaste 

parkeernorm, onderscheid gemaakt in een eerste en een (gedeeltelijk) tweede 

parkeerplek De eerste plek is exclusief voor eigen gebruik en wordt verkocht tegen 

marktwaarde aan een gebruiker. De resterende plekken zijn worden in het openbaar 

gebied gesitueerd en als parkeerrecht verkocht. Dit garandeert de bezitter dus niet 

werkelijk van een parkeerplek 

Voor de huuropbrengst van parkeerplaatsen wordt ten slotte, zoals bij opstallen, de 

bedrijfswaarde per parkeerplek berekend en contant gemaakt. De bedrijfswaarde is 

afhankelijk van de verwachte gemiddelde bezetting per plek en het tarief waartegen 

geparkeerd zal gaan worden. [Wedding, 2002] 

2.4.5 Risico rendementsverhouding 

In de verdeling van de kosten en opbrengsten onder de betrokken partijen wordt 

rekening gehouden met de ingeschatte financiële risico's die ten gevolge van de 

projectonzekerheden uit de verschillende planonderdelen voortvloeien. Figuur 2.4-1 

geeft op schematische wijze aan welke projectonzekerheden er bestaan. 

Figuur 2.4-1: Categorisering projectonzekerheden [Wedding, 2002] 

Organisatorische onzekerheden bestaan uit onzekerheden met betrekking tot de 

projectdefinitie, de projectorganisatie, de planning, de interne communicatie en de 

samenwerking. Technische onzekerheden bestaan uit onzekerheden met betrekking 

tot de kwalitatieve en duurzame invulling van het stedenbouwkundig plan. 

Institutionele onzekerheden bestaan uit onzekerheden met betrekking tot de 

wetgeving, contracten, vergunningen en het politieke klimaat. Ruimtelijke 

onzekerheden zijn onzekerheden met betrekking tot de externe communicatie en 

economisch onzekerheden hebben tot slot betrekking op de financieringsconstructie, 

de prijsontwikkeling en overige marktontwikkelingen. 
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Elke partij zal zichzelf tegen het ingeschatte fmanciële risico, dat voortkomt uit de 

projectonzekerheden, willen indekken. Dit gaat ten koste van het verwachte 

rendement van de tegenpartij. Dit feit, in combinatie met de wetenschap dat een 

herontwikkelingsproject doorgaans op een negatief eindsaldo uitkomt, resulteert vaak 

in een moeizaam proces van onderhandeling tussen de betrokken partijen. 
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3 MANAGEMENTMETHODEN 

3.1 Inleiding 

Hoofdstuk 2 heeft inzicht gegeven m een aantal kenmerken van het 

planontwikkelingsproces van binnenstedelijke herontwikkelingen. Hoofdstuk 3 gaat in 

op de bestaande managementmethoden waarop een planontwikkelingsproces gestuurd 

kan worden. Achtereenvolgens worden de methoden projectmanagement, 

multiprojectmanagement, programmamanagement en procesmanagement kort 

besproken. Tot slot wordt ingegaan op de verschillende stijlen waarop een project 

gemanaged kan worden. 

Het hoofdstuk heeft als doel duidelijk te maken welke sturingselementen de 

omschreven methoden bevatten. Een kritische lezer moet echter ook de tekortkoming 

in de omschreven methoden vinden, om de waarde van dit onderzoek te begrijpen. 

De machtsverhouding tussen onderhandelende partijen lijkt voor zowel project- als 

procesmanagement een zeer relevant begrip, zonder dat hier door de methoden 

concreet houvast voor wordt gegeven. De methoden beperken zich tot een abstracte 

omschrijving van wat macht is en waaruit het globaal kan blijken. 

3.2 Projectmanagement 

In de bestaande werkzaamheden kan onderscheid worden gemaakt in routinematig 

werken, improviserend werken en projectmatig werken. Routinematig werken heeft als 

voordeel boven beide andere methoden dat het efficiënt is. Deze aanpak ligt het meest 

voor de hand als men een bepaald resultaat moet blijven bereiken onder 

gelijkblijvende omstandigheden. Improviserend werken heeft het voordeel dat het 

flexibiliteit biedt. Men gebruikt dit als men iets volstrekt nieuws, onder onbekende 

omstandigheden met onvertrouwde middelen dient aan te pakken. [Wijnen, 2001] 

Projectmatig werken biedt over het algemeen het voordeel van een meer 

resultaatgerichte en effectieve aanpak. Projectmatig werken ligt voor de hand indien: 

Het gewenste resultaat niet volstrekt nieuw is, maar wel nieuwe elementen 

omvat; 

Mensen uit verschillende disciplines of vakgebieden dat resultaat samen moeten 

bereiken; 

Men eenmalig een maximale prestatie moet leveren; 

Men over beperkte middelen beschikt om dat resultaat te bereiken. 

Organisaties zullen hoe langer hoe meer projectmatig te werk moeten gaan. Deze 

stelling wordt onderbouwd met het argument dat de omgeving van de moderne 
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organisatie meer complex wordt en sneller verandert, ten gevolge van o.a. toenemende 

internationale concurrentie en de afname van de economische levensduur van 

producten. 

Projecten zijn tijdelijke, resultaatgerichte samenwerkingsverbanden tussen mensen, 

waarin gebruik gemaakt wordt van schaarse middelen. Een project is een reeks van 

samenhangende activiteiten en taken met de volgende eigenschappen: 

Een concreet omschreven eindresultaat; 

Een duidelijk gedefinieerd begin en eind; 

Realisatie binnen de gestelde beperkende randvoorwaarden; 

Eén opdrachtgever of klant, verbonden aan het eindresultaat [Gevers, 2001]. 

Globaal gezegd valt een projectmatige aanpak op te delen in de processen faseren, 

beheersen en beslissen. Faseren is het omschrijven, ordenen en uitvoeren van alle 

inhoudelijke werkzaamheden die een directe en noodzakelijke bijdrage leveren aan het 

bepalen en bereiken van het projectresultaat Onder beheersen verstaan we alle 

managementactiviteiten die gericht zijn op flexibel, creatief en doelgericht plannen en 

bewaken van de inhoudelijke activiteiten. Onder beslissen vallen tot slot de 

werkzaamheden die tot eenduidige, integrale keuzes binnen het project leiden. In 

onderstaande figuur staan de drie processen van projectmatig schematisch 

weergegeven. 

PASEREN 

BEHEERSEN 

BESLISSEN Projectopdr1cht Projectprogramma Projectontwerp Real.! smeprogramma Nazorgprogramma 

Figuur 3.2-1: Schema projectmanagement [Gevers, 2001] 

Zoals in figuur 3.2-1 is te zien, kan een project in globaal zes fasen opgedeeld worden. 

Hieronder staat per fase beknopt het doel wat nagestreefd wordt 
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Initiatieffase: Overeenstemming bereiken over het projectresultaat; 

Defmitiefase: Formuleren van een zo concreet en duidelijk mogelijk programma 

van eisen, rekening gehouden met de gestelde randvoorwaarden, functionele en 

operationele eisen en ontwerpbeperkingen; 

Ontwerpfase: Akkoord bereiken over de oplossing van het beoogde 

proj ectresultaat; 

Voorbereidingsfase: Akkoord bereiken over de exacte realisatiewijze van het 

beoogde projectresultaat; 
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Realisatiefase: Uitvoeren van het beoogde projectresultaat; 

Nazorgfase: Beheer en onderhoud van het projectresultaat. 

Per benoemde fase kan een projectmanager de voortgang van het project beheersen 

aan de hand van een vijftal aspecten (T, G, K, I, 0). De beheersaspecten worden 

hieronder kort toegelicht [Peeters, 2006]: 

Tijd: Denk hierbij aan planning, fasering, prioritering, processturing en go/no

go momenten. Het aspect tijd gaat om de voortgang van de activiteiten en de 

consequenties van afwijkingen voor andere activiteiten. De bewaking van het 

aspect kan o.a. door middel van een netwerkplanning, balkenschema en 

capaciteitsplanning; 

Geld: Denk hierbij aan de exploitatie (grond en opstal) en de fmanciering (eigen 

vermogen, vreemd vermogen en subsidies). Een projectmanager dient ervoor te 

zorgen dat alle projectactiviteiten efficiënt worden uitgevoerd zodat er een 

rendabel projectresultaat tot stand komt. Dit kan o.a. door middel van een 

kostenbegroting, fmanciële projectevaluatie, discounted cash-flow, interne 

rentabiliteit en terugverdientijd; 

Kwaliteit: Denk hierbij aan het stedenbouwkundig plan, de beeldkwaliteit, het 

programma en de ambitie. Een projectmanager dient de kwaliteit van het 

projectresultaat te waarborgen. Om een relevante kwaliteitscontrole mogelijk te 

maken, zullen de kwaliteitseisen gekwantificeerd moeten zijn, zodat ze meetbaar 

worden. Dit kan o.a. door middel van normalisatie, kwaliteits-kostenanalyse en 

failure mode effect analysis; 

Informatie: Denk hierbij aan communicatie, marketing en interne 

informatiesystemen. Een projectmanager moet ervoor zorgen dat de 

betrokkenen op de hoogte zijn van de actuele projectgegevens zoals 

afzonderlijke eisen en wensen met betrekking tot projectresultaat, tekeningen 

van projectontwerp en draaiboeken van projectuitvoering. Dit kan o.a. door 

middel van projectdocumentatie en projectarchivering; 

Organisatie: Denk hierbij aan organisatievorm, shareholders, zeggenschap, 

belangen- en doelenbehartiging en juridische en fiscale aspecten. Een 

projectmanager moet ervoor zorgen dat de betrokkenen weten in welke 

samenwerkingsverbanden zij met elkaar ten behoeve van het project 

functioneren. Dit kan o.a. door middel van een doelstellings- en 

taaktoewijzingsanalyse, doelgerichte teamontwikkeling, sociale vaardigheden en 

besluitvorming. 
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Opgemerkt dient te worden dat niet alle beheersaspecten gelijktijdig ter sprake hoeven 

te komen bij het managen van een project. Elk beheersaspect heeft vaak een eigen 

natuurlijke frequentie in de voortgangsbewaking. Voor een gedegen integrale 

projectbeheersing zullen de vijf beheersaspecten onderling afgestemd moeten zijn op 

het concrete project, naar verloop van tijd. 

De faseovergangen vormen een belangrijk integratiemoment in het projectverloop. 

Zoals in figuur 3.2-1 is te zien, markeert elk van de vijf faseovergang een essentiële 

keuze tussen twee of meer alternatieven, de zogenaamde beslispunten. Kort gezegd 

wordt eerst één globaal gewenst projectresultaat gekozen, vervolgens één concreet 

gewenst resultaat, vervolgens één realiseerbare oplossing, vervolgens één 

realisatiewijze en tot slot één gebruikswijze. 

Deze vijf keuzes worden achtereenvolgens vastgelegd m zogenaamde 

beslisdocumenten, zoals is benoemd in figuur 3.2-1. Elk beslisdocument is een 

beschrijving van het projectresultaat (in toenemende mate van detail) en een 

beschrijving van de projectweg met toelichting op het beheersplan en de daarbij 

behorende marges. Het beslisdocument fungeert als formeel eindpunt 

(informatiebron) van de voorgaande fase, en als formeel startpunt (toetssteen) van de 

komende fasen. [Wijnen, 2001] 

3.3 Multiprojectmanagement 

Multiprojectmanagement (MPM) is het organiseren en het in stand houden van een 

infrastructuur in een organisatie voor een groot aantal onafhankelijke projecten 

tegelijkertijd. De enige overeenkomst tussen deze projecten is dat ze door één 

organisatie worden uitgevoerd. Multiprojectmanagement omvat twee hoofdzaken, te 

weten: 
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Dagelijkse beheersing van projectenportefeuille. Hierbij worden projecten 

gestuurd op doelen, resultaat, voorwaarden, consequenties en risico's; 

Inrichten en handhaven van een adequate projecteninfrastructuur binnen de 

multiproject-organisatie. Hierbij wordt rekening gehouden met de 

organisatorische ontwerpvariabelen strategie, structuur, systemen, personeel, 

managementstijl en cultuur, zoals afgebeeld op figuur 3.3-1 [Wijnen, 1997]. 
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Figuur 3.3-1: Samenhangende organisatie-ontwerpvariablen [Wijnen, 1997] 

Hieronder worden de ontwerpvariabelen, zoals opgenomen in figuur 3.3-1, beknopt 

omschreven. 

Strategie: De manier waarop, en de middelen waarmee de vooraf gestelde 

doelen nagestreefd worden; 

Structuur: De taak-, verantwoordelijkheid- en bevoegdheidsverdeling; 

Systeem: Regels en procedures waarmee het functioneren van personen door 

het management wordt beïnvloed; 

Managementstijl: De kenmerkende gedragspatronen van het management; 

Personeel: De karakteristieken en competenties van personen; 

Cultuur: De gemeenschappelijke waarden en nonnen en het daaruit 

voortvloeiende gedrag van personen. 

3.4 Programmamanagement 

Een programma is een verzameling van tijdelijke, samenhangende en dynamische 

doelen. Het kan gezien worden als een paraplu waaronder samenhangende projecten 

in een groter geheel worden geplaatst. Een gebouw kan ter illustratie een project zijn 

voor een ontwikkelaar en tegelijkertijd onderdeel uitmaken van een groter 

herontwikkelingsprogramma voor de gemeente. 

Het managen van programma's wordt programmamanagement genoemd en bestaat 

uit vijf geïntegreerde processen, te weten programmeren, besturen, autoriseren, 

afstemmen en samenwerken. 

Onder programmeren verstaat men het vastleggen van doelen en de daarop gerichte 

inspanningen in een zogenaamd programmaplan wat naar verloop van tijd kan 

evolueren. Besturen is vervolgens gericht op het mogelijk maken van de vastgelegde 

doelstellingen. Dit gebeurt door middel van een realistische sturing op de criteria 

tempo, haalbaarheid, efficiëntie, flexibiliteit en doelgerichtheid. Autoriseren betreft het 

vastleggen van bevoegdheden en verantwoordelijkheden in relatie tot het opgestelde 
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programma. Afstemmen betreft het monitoren van en anticiperen op de interne en 

externe omgevingsinvloeden, zoals bestuurlijke, maatschappelijke, financiële, 

technische en juridische invloeden. Tot slot betreft samenwerken het faciliteren van 

een gewenste samenwerkingsconditie [Wijnen, 2002] . 

3.5 Procesmanagement 

Een projectmatige aanpak is gebaseerd op de veronderstelling dat de bij het project 

betrokken partijen verstandig willen samenwerken, ook al hebben zij verschillende 

belangen. Hiermee is de projectmatige aanpak resultaatgericht en rationeel. Hierbij 

wordt ervan uitgegaan dat samenwerkingsproblemen opgelost kunnen worden door 

een beroep te doen op het gezonde verstand of door de samenwerking te beëindigen. 

Er bestaan echter vastgelopen momenten, waarop emoties de boventoon voeren en 

de partijen dusdanig ver en verweven in het project zitten, dat geen van beide opties 

een oplossing is. In zo'n situatie is een procesmatige aanpak beter dan een 

projectmatige aanpak. 

Bij een procesmatige aanpak richt men zich primair op het proces van samenwerking 

en secundair op de inhoudelijke activiteiten. Procesmanagement richt zich 

hoofdzakelijk op het beïnvloeden van wilskracht, houding en gedrag met het oog op 

het doorbreken van een patstelling. Een procesmanager zorgt ervoor dat betrokkenen 

zich steeds bewust worden van het scenario dat zich om hen voltrekt als gevolg van 

gemaakte inhoudelijke keuzes. Tevens maakt hij hierin de beperkte individuele 

mogelijkheden inzichtelijk, om, onafhankelijk van anderen, strategisch in plaats van 

tactisch te handelen. Deze handelingen hebben als doel om partijen zover te krijgen 

om hun eenzijdige tactiek (het doorschuiven van risico naar andere partijen) te 

verrijken door samen naar oplossingen te zoeken. 

Procesmanagement wordt gestuurd op de volgende vier kemelementen: 
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Openheid: Een procesmanager moet partijen in de gelegenheid stellen om de 

besluitvorming mede richting te geven; 

Veiligheid: Een procesmanager moet ervoor zorgdragen dat partijen voldoende 

bescherming krijgen voor de eigen 'core values'; 

Voortgang: Een procesmanager moet voldoende snelheid 10 het proces 

genereren; 

Inhoud: Een procesmanager moet ervoor zorgen dat besluiten voldoende 

inhoud hebben. Dit kan lastig zijn vanwege grote belangenverstrengelingen 

[Bruijn, 1998]. 
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3.6 Managementstijl 

Managen wordt gezien als het aansturen van mensen om vastgestelde doelen 

gerealiseerd te krijgen. De zogenaamde managementstijl zegt iets over de manier 

waarop de mensen aangestuurd worden. Leiderschap en macht zijn twee van invloed 

zijnde aspecten hierop. Hieronder zullen deze aspecten kort besproken worden. 

Leiderschap heeft invloed op het door de medewerkers ervaren gevoel van richting 

(commitment), bezieling en betrokkenheid. Er bestaan vier verschillende stijlen van 

leidinggeven, die een onderscheid kennen in hun combinatie van sturend en 

ondersteunend gedrag. Figuur 3.6-1 illustreert deze verschillende stijlen van 

leidinggeven [Kor, 1996]. 

Veel 

Stij13 Stij12 

O nden teunen, participeren, Overtuigen, v erko pen, uitleggen~ 

helpen consulteren 

Stij14 Stijll 

O verlaten) delegeren, observ eren, Opdragen) mstrueren, directi ef 
mom toren . lelding gev en, vertellen. 

Wemig Veel 

Taakgericht directi ef 

Figuur 3.6-1: Verschillende stijlen van leidinggeven [Kor, 1996] 

Macht zegt iets over de manier waarop een manager in staat is om anderen te laten 

doen (of niet) wat hij of zij wil. De mate van macht van een manager wordt bepaald 

door de waardering die anderen eraan toekennen. Grofweg zijn er voor een manager 

twee typen machtsbronnen te onderscheiden, te weten persoonsmacht en 

positiemacht. Persoonsmacht wordt toegekend op basis van Wle men is, het 

zogenaamde charisma, terwijl positiemacht voortvloeit uit de positie van iemand 

binnen de hiërarchie van een organisatie. 
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4 SPELTHEORIE 

4.1 Inleiding 

In hoofdstuk 3 zijn de managementmethoden besproken die toegepast (kunnen) 

worden op het planontwikkelingsproces van binnenstedelijke herontwikkeling. Hieruit 

is duidelijk geworden, dat mogelijk alle elementen, waarop gestuurd kan worden in een 

planontwikkelingsproces, in één of een combinatie van de bestaande methoden zijn 

verwerkt. Echter, de wijze waarop de sturing van specifieke situaties concreet moet 

plaatsvinden, wordt doorgaans in het midden gelaten. Dit lijkt erg afhankelijk van een 

inschatting wat betreft de verhoudingen tussen de betrokken partijen door de 

desbetreffende manager. 

Hoofdstuk 4 geeft eerst een korte introductie over de speltheorie, de verschillende 

richtingen hierbinnen en haar toepassingsmogelijkheden. Vervolgens wordt 

aangegeven hoe speltheorie van toegevoegde waarde kan zijn in de keuze van de wijze 

waarop sturing van de bestaande managementelementen kan plaatsvinden. 

4.2 Inleiding speltheorie 

De wiskundigenJoho von Neumann en de econoom Oscar Morgenstem publiceerden 

in 1944 het boek ''The Theory of Games and Economie Behaviour". Vandaag de dag 

wordt dit boek als het fundament van de speltheorie gezien, waarin momenteel door 

velen actief onderzoek wordt verricht op het gebied van economie en wiskunde, maar 

ook sociologie en psychologie. Speltheorie draait om het modelleren van 

conflictsituaties, waarbij het vinden van een oplossing, in termen van 'de beste 

strategie' of de 'meest eerlijke verdeling', centraal staat. 

Speltheorie kan worden verdeeld in coöperatieve en non-coöperatieve speltheorie. 

Non-coöperatieve speltheorie heeft te maken met de analyse van conflictsituaties en 

tracht strategisch gedrag te achterhalen, dat de meest optimale uitkomst oplevert, 

rekening houdend met het strategische gedrag van de ander. Coöperatieve speltheorie 

gaat uit van situaties waarin een groep individuen op gecoördineerde wijze tot een 

optimale verdeling van de gezamenlijke winst of verlies moet komen. Paragraaf 4.2.1 

en 4.2.2 gaan kort in op de kenmerken van beide richtingen en de bijhorende 

evenwiehts theorieën. 

4.2.1 Non-coöperatieve speltheorie 

In de non-coöperatieve speltheorie wordt het strategische gedrag van partijen in 

conflictsituaties beschouwd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in statische spelen en 
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dynamische spelen. Statische spelen worden ook wel 'one-shot games' genoemd. Elke 

speler neemt onafhankelijk van een andere speler een beslissing, zonder dat hij de 

beslissing van hem of hen weet. De gemaakte beslissingen samen zorgen voor een 

specifiek resultaat per speler. Bij dynamische spelen maken de spelers na verloop van 

tijd meerdere beslissingen. Dit kan tegelijkertijd of achtereenvolgens. Ook deze 

opeenvolging van beslissingen zorgt uiteindelijk voor een specifiek resultaat per speler. 

In de bepaling van het gedrag dat leidt tot een optimaal gezamenlijk resultaat kan 

gebruik worden gemaakt van het zogenaamde Nash evenwicht (naar 

Nobelprijswinnaar economie, 1994). Het Nash evenwicht kan omschreven worden als 

de strategie per partij die leidt tot een optimaal resultaat, onder de aanname dat ook de 

andere partij zich aan de evenwichtsstrategie houdt. Het Nash evenwicht is efficiënt 

als er geen andere verdeling in het spel voorkomt, die voor beide partijen evenveel of 

meer oplevert. Dat dit in werkelijkheid meestal niet voorkomt, illustreert het 

zogenaamde 'Prisoners' dilemma'. [Slikker, 2005] 

In het 'Prisoners' dilemma' zijn twee gevangenen gearresteerd op verdenking van een 

overval. Ze worden onafhankelijk van elkaar verhoord, waarbij elk van hen kan kiezen 

tussen zwijgen (beslissing 1) en bekennen (beslissing 2). Figuur 4.2-1 geeft in een 

eenvoudig overzicht weer wat de gevolgen in jaren gevangenisstraf zijn na iedere 

combinatie van gemaakte beslissingen. 

Gevangene 2 

Zwijgen Bekenoen 

Gevangene 1 Zwijgen I -2, -2 
Bekennen -1, -10 

-10, -1 

-8, -8 

Figuur 4.2-1: Voorbeeld Prisoners' Dilemma 

Uit figuur 4.2-1lijkt te volgen dat voor de gevangenen het beste gezamenlijke resultaat 

te behalen is, indien ze beiden zwijgen. Het Nash evenwicht stelt echter dat beide 

gevangenen zullen bekennen. Dit is een gevolg van het feit, dat de uitbetalingen van 

de spelers niet alleen afhankelijk zijn van hun eigen beslissingen, maar ook door die 

van de ander. De beste beslissing voor gevangene 2 is namelijk om, ongeacht of 

gevangene 1 zwijgt of bekent, te bekennen. Dit levert hem namelijk maar 1 in plaats 

van 2 jaar gevangenisstraf op of 8 in plaats van 10 jaar. Omgekeerd kan dit ook gesteld 

worden voor gevangene 1. 

Het feit dat hiermee niet vanzelfsprekend tot de meest efficiënte gezamenlijke 

verdeling gekomen wordt, wordt ook geillustreerd in Stackelberg's Trust game, zoals 

weergegeven in figuur 4.2-2. Het spel wordt gespeeld door twee spelers. Speler 1 krijgt 

bij aanvang van het spel 50 euro, die hij kan houden of kan toevertrouwen aan speler 

2. In het eerste geval is het spel afgelopen. In het tweede geval wordt het bedrag 
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vermenigvuldigd met een bepaalde factor (bijvoorbeeld 3), waarna speler 2 de keus 

krijgt tot verdeling van het totaalbedrag of niet. 

Partij 2 

Delen Niet delen 

Partij 1 Vertrouwen 75,75 0, 150 
Niet vertrouwen f--5""0~,-=o---11------:5::-:0c---, 70---1 

Figuur 4.2-2: Voorbeeld Trust game 

Speler 2 moet dus beslissen of hij meer geld wil verdienen over de rug van speler 1. 

Speler 1 moet echter beslissen of hij überhaupt bereid is om speler 2 deze keuze toe te 

vertrouwen. De analyse van dit spel is om verschillende redenen interessant. 

Economen zijn geïnteresseerd of aanpassing van de geldbedragen de beslissingen van 

mensen veranderen. Psychologen willen weten welke motieven precies een rol spelen 

bij dit soort beslissingen en speltheoretici vragen zich af hoe je de wijze van 

besluitvorming in dit soort interacties kan modelleren. Over het algemeen geldt; dat 

bestaande aannames in deze spelen zijn gebaseerd op experimentele gegevens van 

mensen die dit soort spelen in het laboratorium hebben gesimuleerd. [Snijders, 2005] 

Uit de gegeven voorbeelden blijkt dat de uitkomst van een spel bijzonder gevoelig kan 

zijn voor een wijziging in de beschikbare strategieën of de volgorde van beslissen. In 

veel praktijksituaties is het echter onmogelijk om een situatie exact volgens de 

benodigde karakteristieken van een non-coöperatief spel (spelers, acties, uitbetalingen, 

informatie en regels) vast te leggen. In dat geval dient men te beschikken over een 

analysemethode die kan omgaan met situaties waarin geen regels zijn opgelegd aan de 

wijze waarop spelers met elkaar interacteren. De coöperatieve speltheorie, zoals 

besproken in paragraaf 4.2.2, is een dergelijke methode. [Hendrikse, 1998] 

4.2.2 Coöperatieve speltheorie 

In de coöperatieve speltheorie worden situaties beschouwd waarin twee of meerdere 

partijen onderhandelen over een verdeling van een gezamenlijk resultaat. Ter illustratie 

geeft f.!guur 4.2-3 een voorbeeld van een onderhandelsituatie schematisch weer. 

3 1,2 1,3 2,3 1,2,3 

4 4 5 8 10 

Figuur 4.2-3: V oorbeeld weergave coöperatief spel 

S geeft de mogelijke deelverzamelingen ofwel coalities van alle individuele partijen N 

aan. v(S) is de bijhorende waarde per coalitie. Hiermee komt tot uitdrukking hoeveel 

macht de coalitie heeft ten opzichte van de partijen die buiten de desbetreffende 

coalitie vallen. Een vraag in het voorbeeld zou kunnen zijn, hoe op basis van de 
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veronderstelde machtsbalans, de totaalwaarde van 10 op acceptabele wijze verdeeld 

zou kunnen worden onder de partijen. 

Er zijn verschillende methoden om tot acceptabele verdelingen te komen. Een 

bruikbare methode is het achterhalen van de 'kern' van het spel. Dit zijn de 

verzameling verdelingen van een coöperatief spel die coalitioneel rationeel zijn. Dit wil 

zeggen, dat zowel elk individu als elke deelcoalitie minimaal zijn eigen waarde 

toegewezen krijgt. Het kruis in figuur 4.2-4 geeft de kern aan van het coöperatief spel 

dat in figuur 4.2-3 is weergegeven. 

( 10, 0, 0) 

(0, 0, 10) 

( 1, 0,9) \ 

(2, 0, B) 

\ \ \ , (0, 3, T) 

(4,0,6J ------\---;L- co, 4,6J 

\ :' ~-- (0, 5, 5) 

,, o. ,, -------- _:/:\)+. ___ ·,:·· ,, 
' ' ' ./ \ \ 

(7, 3, 0) (5, 5, 0) (2, 8, 0) (1, 9, 0) (0, 10, 0) 

Figuur 4.2-4: Kern voorbeeld coöperatief spel 

Een beperking van deze methode is dat de kern vele verdelingen bevat of soms 

helemaal geen. Het laatste is het geval indien het spel niet individueel of coalitioneel 

rationeel is. 

Oplossing voor de het feit dat de kern vele verdelingen bevat is in 1969 gegeven door 

David Schmeidler in zijn artikel "The nucleolus of a characteristic function fonn 

game". Wanneer de kern niet leeg is, kunnen de grenzen van de kern op gelijkmatige 

wijze naar elkaar toegeschoven worden totdat er één punt overblijft, de zogenaamde 

nucleolus. Dit gebeurt door voor alle coalities (met uitzondering van de lege (0) en 

grote (1,2,3) coalitie) de coalitiewaarden met eenzelfde bedrag op te hogen waardoor 

de kern steeds kleiner wordt, totdat de nucleolus overblijft. Het weergeven voorbeeld 

in figuur 4.2-3 zal op basis van deze methode de optimale verdeling kennen, zoals in 

figuur 4.2-5 is weergegeven. 

s 0 2 3 1,2 1,3 2,3 1,2,3 

v(S) 0 1,5 3,75 4,75 4,75 5,75 8,5 10 

Figuur 4.2-5: Optimale verdeling voorbeeld coöperatief spel figuur 4.2-3 

Indien de kern leeg is, kan men per bovenstaande omschrijving in tegengestelde 

richting tot de nucleolus komen. Een andere oplossing in dit geval is in 1953 gegeven 
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door Lloyd Shapley in zijn artikel "A value for n-person games". In dit artikel liet hij 

zien dat er voor elk coöperatief spel, ongeacht of deze rationeel is of niet, een unieke 

verdeling bestaat die voldoet aan de eigenschappen anonimiteit, dummy en 

additiviteit. 

Anonimiteit wil zeggen dat het rangnummer van een speler (zijn of haar naam) geen 

invloed heeft op de uiteindelijke verdeling. Dummy wil zeggen dat een speler die aan 

elke coalitie enkel zijn eigen waarde bijdraagt, in de verdeling altijd precies zijn eigen 

waarde toebedeeld krijgt. Additiviteit wil tot slot zeggen dat verschillende 

verdeelproblemen voor dezelfde groep spelers bij elkaar gevoegd kunnen worden en 

dat de oplossing voor de som van deze verdeelproblemen gelijk is aan de som van de 

oplossingen voor de afzonderlijke verdeelproblemen. 

De Shapley waarde (<I>) kan gevonden worden met de formule <I>i = L ((s! * (n-s-1)!) / 

n!) * (v(S+i)-v(S)). Het getal s! * (n-s-1)! kan geïnterpreteerd worden als het aantal 

volgorden waarop s mensen een coalitie S vormen, voordat speler i zich bij hen voegt, 

waarna de resterende n-s-1 mensen toetreden om de grote coalitie N te vormen. Het 

getal v(S+i)-v(S) is de marginale bijdrage van speler i aan coalitie S. Gegeven het 

voorbeeld in figuur 4.2-1 heeft speler 2 voor de volgorde 2-3-1 een marginale bijdrage 

van 3 ((v(2)-v(0) = 3-0 = 3). Speler 3 heeft een marginale bijdrage van 5 ((v(2,3)-v(2) 

= 8-3 = 5) en speler 1 een marginale bijdrage van 2 (v(1,2,3)-v(2,3) = 10-8 = 2). 

Op deze wijze worden de marginale bijdragen van de spelers voor elk van de 

mogelijke volgorden bepaald en genoteerd in een tabel. Hiermee kan men per speler 

tot een gemiddelde marginale bijdrage komen, de Shapley waarde. Figuur 4.2-6 toont 

aan dat het gegeven voorbeeld in figuur 4.2-3 een Shapley waarde heeft van <I>= (8/6, 

23/6, 29/6) als unieke verdeling van de waarde 10 over de drie spelers. [Thuijsman, 

2005] 

Mogelijke volgorden speler 1 speler 2 speler 3 
1-2-3 1 3 6 
1-3-2 1 5 4 

2-1-3 1 3 6 
2-3-1 2 3 5 

3-1-2 1 5 4 
3-2-1 2 4 4 
Som 8 23 29 

Shapley waarde c.J> 8/6 23/6 29/6 

Figuur 4.2-6: Shapley waarde voorbeeld coöperatief spel figuur 4.2-3 
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4.3 Macht in relatie tot strategisch gedrag 

Ondanks dat er in dit onderzoek niet direct gebruik zal worden gemaakt van de 

besproken evenwichtsconcepten, is getracht om het strategische gedrag van partijen in 

een planontwikkelingsproces te modelleren. Dit met als doel om de hieruit volgende 

machtsverhouding tussen de onderhandelende partijen te kunnen voorspellen, dat zijn 

invloed zal hebben op te maken afspraken (zoals een toedeling van een gezamenlijk 

resultaat). [Faes, 2004] 

Hieronder volgt eerst een korte toelichting op de verschillende typen voorspellingen. 

Vervolgens wordt het stakeholder principe uitgelegd, aan de hand waarvan 

onderhandelende partijen zijn te categoriseren op basis van macht. Tot slot volgt een 

omschrijving van de factoren die iemands strategisch gedrag beïnvloeden en daarmee 

zijn of haar machtspositie bepalen. 

4.3.1 Voorspelling van toekomst 

V oorspelling kan gezien worden als een analyse welke tot doel heeft een beeldvorming 

te krijgen ten aanzien van toekomstige ontwikkelingen. Niemand kan werkelijk in de 

toekomst kijken. V anclaar dat voorspelling is gebaseerd op gegevens uit het verleden. 

Door middel van het interpreteren van historische data en het leggen van causale 

verbanden tussen de eliverse datareeksen kan men tot een gegronde voorspelling 

komen. De significantie van de voorspelling is afhankelijk van de kwaliteit van de data 

en de gevonden causale verbanden. 

In figuur 4.3-1 zijn vier kwadranten weergegeven, met elk een typische voorspelling als 

gevolg van de behaalde significantie. Er bestaat onderscheid in de volgende typen 

voorspellingen: 
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Prognose (kwadrant I): Er is voldoende tot veel beschikbare betrouwbare, 

relevante en representatieve historische data en voldoende acceptabele tot 

overtuigende causale verbanden; 

Projectie (kwadrant IJ): Er is voldoende tot veel beschikbare betrouwbare, 

relevante en representatieve historische data, maar onvoldoende acceptabele tot 

geen causale verbanden; 

Speculatie (kwadrant liJ): Er is onvoldoende tot geen beschikbare betrouwbare, 

relevante en representatieve historische data en onvoldoende acceptabele tot 

geen causale verbanden; 

Scenario (kwadrant IV): Er is onvoldoende tot geen beschikbare betrouwbare, 

relevante en representatieve historische data, maar voldoende acceptabele tot 

overtuigende causale verbanden. 



+ 

Scenario Prognose 

(Kwadrant IV] (K\lradrant IJ 

Speculatie Projectie 

(Kwadrant IIl) (K\lradrant IIJ 

Mat e van voldoende beschikbaarheid van betrouwbare, 
relevant e en represental1eve historische data 

Figuur 4.3-1: Vier-kwadrantenmodel van voorspelling [Keeris, 2001b] 
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+ 

Het is duidelijk dat een prognose de meest gegronde voorspelling vormt en speculatie 

de minst gegronde. De gegrondheid is echter afhankelijk de kwaliteit van de gebruikte 

data en de significantie van de gevonden causale verbanden. De wijze waarop in dit 

afstudeeronderzoek toegewerkt wordt naar een kwalitatieve dataset en significante 

causale verbanden zal in hoofdstuk 5 worden toegelicht. 

4.3.2 Stakeholder principe 

De partijen die betrokken zijn m de onderhandelingen van het 

planontwikkelingsproces van binnenstedelijke herontwikkelingen kunnen worden 

gezien als stakeholders. Een stakeholder is in haar oorspronkelijke betekenis een 

grootaandeelhouder van een bedrijf, waaraan het management verantwoording dient 

af te leggen, wat betreft de besluitvorming. Tegenwoordig kan een stakeholder echter 

breder gezien worden als een partij die doorslaggevende invloed kan uitoefenen op de 

besluitvorming binnen een organisatie. Deze invloed is gebaseerd op drie elementen, 

te weten [Graaf, 2005]: 

Power: Een stakeholder heeft invloed als het in staat is zijn wil op te leggen in 

een onderhandeling op basis van fysiek gestel, financiële middelen of charisma; 

Legitimacy: Een stakeholder's invloed is tevens gebaseerd op de mate van 

rechtvaardigheid van zijn of haar standpunt. Dit wil zeggen, dat de algemeen 

aangenomen wenselijkheid en correctheid van een stakeholder's standpunt van 

invloed is op de mate waarin het van doorslaggevend belang is in een 

onderhandeling; 

Urgency: Een stakeholder's invloed is tot slot gebaseerd op de algemeen 

aangenomen mate van urgentie van zijn of haar standpunt in een 

onderhandeling. 
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Ten gevolge van bovenstaande toelichting ZlJn er verschillende stakeholders te 

benoemen, die terug kunnen vallen op één van de, of een combinatie van de 

omschreven invloedselementen. In figuur 4.3-2 zijn de verschillende stakeholders 

schematisch weergegeven. 

Ul"gency Non
Stakeho\der 

Figuur 4.3-2: Kenmerken verschillende typen Stakeholders [Graaf, 2005] 

Op het moment bestaat de aanname dat stakeholders vooral op basis van power 

invloed uitoefenen op de onderhandeling gedurende de planontwikkelingsfase van 

binnenstedelijke herontwikkelingen. De wijze waarop en waarom 1n dit 

afstudeeronderzoek gebruik gemaakt wordt van een verdeling in betrokken partijen 

volgens het stakeholders principe zal tevens in hoofdstuk 5 worden toegelicht. 

4.3.3 Modellering strategisch gedrag 

Volgens de literatuur bestaan er negen factoren die iemands machtspositie bepalen en 

daarmee van invloed zijn op het vertoonde strategische gedrag in een proces van 

onderhandeling. Dit zijn respectievelijk; geduld tegenover haast, outside options, 

cornmitment, risk of breakdown, inside options, assymetrische informatie, reputatie, 

leereffect en toekomst. Hieronder volgt een korte omschrijving van de negen factoren. 

[Jongbloed, 2004] 

Geduld tegenover haast 

Aangenomen wordt dat onderhandelende partijen er over het algemeen bij gebaat zijn 

zo snel mogelijk tot overeenstemming te komen in een spel van onderhandeling. 

Zaken waarover onderhandeld wordt, zijn vaak aan waardevermindering onderhevig. 

Tevens is een onderhandelingsproces op zichzelf vrijwel nooit kosteloos. Er is geen 

probleem als de voortschrijdende tijd alle partijen op dezelfde manier beïnvloedt. 

Echter, wanneer één van de partijen hier meer nadeel van ondervindt dan de andere 

partijen, heeft de situatie invloed op het strategische gedrag van beiden. Aangenomen 

wordt, dat de partij die onder de hoogste tijdsdruk staat, het zwakst staat in de 

onderhandeling. 
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Outside options 

Een onderhandelingsproces kan ondermijnd worden vanwege het feit dat één of 

meerdere partijen over alternatieven beschikt, waardoor het niet noodzakelijk is dat zij 

met elkaar in overeenstemm.ing komen. Deze zogenaamde outside options kunnen 

ervoor zorgen dat de onderhandelingen voortijdig afgebroken worden als het 

alternatief voldoende aantrekkelijk is voor tenminste één van de partijen. Aangenomen 

wordt, dat het hebben van een geloofwaardig alternatief de onderhandelingspositie ten 

opzichte van andere partijen versterkt. 

Commitment 

Onderhandelaars zijn vaak vertegenwoordigers die de belangen moeten dienen van de 

organisaties waartoe zij behoren. Ten gevolge hiervan moeten zij het resultaat van hun 

inspanningen verantwoorden bij hun achterban. De achterban kan er door tactische 

middelen voor zorgen dat haar vertegenwoordiger sterker zal komen te staan in het 

onderhandelingsproces. Dit kan door bijvoorbeeld de negatieve gevolgen (casts of 

backing down) te vergroten als de onderhandelingen niet naar de wens worden 

afgerond. Aangenomen wordt dat naarmate de negatieve gevolgen voor de 

onderhandelaar groter zijn bij het niet bereiken van de doelstellingen, het commitment 

om te komen tot een overeenstemm.ing, groter zal zijn. 

Risk of breakdown 

Veranderende, maar oncontroleerbare externe effecten kunnen ervoor zorgen dat de 

onderhandelingssituatie ophoudt te bestaan. Dit kan doordat de tegenstrijdigheid van 

belangen tussen de partijen wegvalt, waardoor een samenwerking ontstaat zonder 

spanningsveld. Het kan ook zijn dat de basis onder het onderhandelingsproces, de 

wederzijdse interesse voor een overeenkomst, wegvalt. Aangenomen wordt dat de 

partij die het minst afbreukrisico wil nemen, het zwakst staat in de onderhandeling. 

Dit kan gezien worden als een karakteristieke eigenschap van een onderhandelende 

partij. 

Inside options 

In een onderhandelingssituatie wordt aangenomen dat een overeenkomst voor alle 

partijen een meerwaarde betekent ten opzichte van de situatie zonder overeenkomst. 

Echter, ook de uitgangssituatie vertegenwoordigt een bepaalde waarde voor de 

onderhandelende partijen. Aangenomen wordt, dat de partij die het meeste 

meerwaarde zal ondervinden van een bepaald compromis het zwakst staat in de 

onderhandeling. 

Asymmetrische informatie 

In speltheoretische modellen wordt vaak ter versimpeling aangenomen dat de partijen 

beschikken over alle aanwezige informatie, op basis waarvan zij hun tactiek en 
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strategie bepalen. Ongelijke informatie tussen de partijen ondermijnt echter de 

efficiëntie in het onderhandelingsproces. Niet alleen de beoogde overeenkomst, maar 

ook de overdracht van aanwezige kennis wordt in dit geval namelijk een onderwerp 

van onderhandeling. Aangenomen wordt, dat naarmate partijen meer relevante kennis 

hebben ze sterker staan in de onderhandeling. 

Reputatie 

Een eventuele reputatie van partijen waarmee onderhandeld wordt, heeft invloed op 

de aan te nemen onderhandelstrategie. Indien partij A op basis van ervaringen uit het 

verleden of op basis van duidelijk afgegeven signalen voorafgaand aan de 

onderhandeling, de onderhandelingsstrategie van partij B kan voorspellen, zal partij A 

zijn onderhandelingsstrategie hiervan laten afhangen. Enerzijds kan men stellen dat 

partij A voordeel heeft door op de hoogte te zijn van de reputatie van partij B. 

Anderzijds kan partij B voordeel halen uit de opgebouwde reputatie, indien deze 

gunstig is voor hem. 

Leereffect 

Ervaringen uit het verleden hebben invloed op de aan te nemen onderhandelstrategie 

voor de toekomst. Partijen zijn naarmate ze meer ervaring hebben beter in staat om de 

eigen machtspositie en die van de andere partijen in te schatten en kunnen zich beter 

inleven in de andere partijen. Deze zaken verbeteren hun kennis van het te spelen 

spel, dat voordeel biedt bij het bepalen van een succesvolle onderhandelingsstrategie. 

Ondanks dat het niet eenduidig vastgesteld is, wordt er een positief verband 

veronderstelt tussen de mogelijkheid tot leren en de snelheid en effectiviteit waarmee 

onderhandelende partijen tot overeenstemming komen. 

Toekomst 

Als partijen in een onderhandelingssituatie verkeren waarvan ze weten dat deze zich in 

de toekomst vaker zal voorkomen, dan zijn partijen doorgaans eerder geneigd om tot 

een compromis te komen. Dit is te verklaren uit het feit dat een eventuele onenigheid 

zou kunnen leiden tot een tegenwerking in een volgend stadium. Hier is niemand bij 

gebaat, aangezien er een wederzijds belang tot samenwerking bestaat. Het gegeven 

voorbeeld in figuur 4.2-2 illustreert dit principe. Zal partij 1 in het voorbeeld 'Trust 

game' speler 2 nogmaals het bedrag toevertrouwen als hij zich hiermee eerder in de 

vingers heeft gesneden (aangezien speler 2 er toen voor koos het bedrag niet te delen)? 

Of en hoe bovenstaande factoren werkelijk de machtsverhouding tussen 

onderhandelende partijen in een planontwikkelingsproces bepalen en het strategische 

gedrag ervan beïnvloeden, zal in hoofdstuk 5 en 6 nader worden bekeken. 
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5 ONTWIKKELING MODEL 

5. 1 Inleiding 

Uit hoofdstuk 2 tot en met 4 volgt dat aangenomen is dat het vertoonde strategische 

gedrag van de partijen in een onderhandelproces inzicht kan bieden in de bestaande 

machtsverhoudingen tussen de partijen. Uit alinea 4.3.3 volgt tevens dat de oorsprong 

van het vertoonde strategische gedrag ligt in negen bepalende gedragsfactoren. 

Deze bevinding wordt in hoofdstuk 5 gebruikt om een indruk te krijgen van de 

machtsverhouding tussen een gemeente en ontwikkelaar m een 

planontwikkelingsproces. Het planontwikkelingsproces wordt gezien als een spel van 

onderhandeling waarin overeenstemming bereikt wordt over een te realiseren 

prograrruna. Getracht wordt om modelmatig aan te tonen wat, welke mate van invloed 

heeft op de besluitvorming in deze onderhandeling. Dit maakt een eenvoudige, maar 

gegronde inschatting van de machtsverhoudingen tussen gemeente en ontwikkelaar in 

een planontwikkelingsproces voor de toekomst mogelijk. 

Achtereenvolgens geeft hoofdstuk 5 aan, welke uitgangspunt voor het model is 

opgesteld, welke meetbare variabelen uit de negen gedragsfactoren zijn benoemd om 

deze aanname te toetsen en op welke wijze de statistische toetsing heeft 

plaatsgevonden. 

5.2 Uitgangspunt 

Onderstaand tekstkader geeft ter verduidelijking aan welk uitgangspunt 1s 

geformuleerd dat met een nader omschreven onderzoeksmethode is getoetst. 

,pè til~chtspo~~tie V:~IJ een ~mçËl!~ê'"~Ë~ :qpzi<Bh~e ~n ~npn~a.i ~~ru;~r.(~e êén 
plilnö~~W?~qce.~ is' t~ ;<yb~r~J?#I~ ·· qp basis van het strategisd1é ~~ yàJi 
beide (gdia~ê~~~ ;, qp ,~~~ ;fibr()~ : l~~d t~genqveK" Haast; oufSige , ·op~hs; 

· commitmënt :,P~ of btéakdbwn.fiiside ,ö ptions, assy;i:ûé~s'êhê iiifêifi:l~t;ie, feJ?tl,1:a.®,l 
léétèffect ~ti · eoe~~t),eti ~!ë!:;!~~ë~:Ê~f~~met1/proj~c·~:·n~etk~t1, 

Hiermee is vastgesteld dat het beoogde model zich beperkt tot de stakeholders 

gemeente en ontwikkelaar. Tevens zal het model bruikbaar zijn op elk willekeurig 

moment in een planontwikkelingsproces waarop de gemeente en ontwikkelaar een 

(voorlopige) overeenstemming bereiken over een te realiseren prograrruna. 
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5.3 Modelvariabelen 

Het geformuleerde uitgangspunt kan met behulp van een geschikte dataset op 

statistische wijze gemodelleerd worden. De geschiktheid van de dataset is enerzijds 

afhankelijk van de zorgvuldigheid waarmee de uitgangspunt is opgezet en welke, 

hieruit voortkomende, variabelen worden meegenomen in de modelvorming. 

Anderzijds is de hoeveelheid beschikbare data van belang. 

De paragrafen 5.3.1 en 5.3.2 gaan eerst in op de vertaalslag van het geformuleerde 

uitgangspunt in meetbare variabelen, waarmee statistische modelvorming mogelijk is 

gemaakt. Paragraaf 5.4 gaat vervolgens in op de wijze waarop tot een geschikte 

omvang van de dataset gekomen is . 

5.3.1 Afhankelijke variabele 

De machtspositie van de gemeente ten opzichte van de ontwikkelaar is in het 

uitgangspunt benoemd als afhankelijke variabele. Macht wordt gezien als de mate van 

doorslaggevende invloed die een partij heeft uitgeoefend en zal kunnen uitoefenen op 

de besluitvorming binnen een projectorganisatie gedurende het 

planontwikkelingsproces. Dit is mogelijk op basis van de elementen 'power', 

'legitimacy' en 'urgency', zoals besproken in paragraaf 4.3.2. 

Macht is uitgedrukt in een percentage vanuit het oogpunt van een gemeente. Ter 

illustratie betekent een macht kleiner 50%, dat de ontwikkelaar een sterkere 

machtspositie had en heeft dan de gemeente en daarmee meer invloed heeft 

uitgeoefend en zal kunnen uitoefenen op de besluitvorming m het 

planontwikkelingsproces. Uit paragraaf 5.4 volgt hoe per project tot een specifieke 

machtswaarde is gekomen. 

5.3.2 Onafhankelijke variabelen 

Het uitgangspunt stelt dat macht afhankelijk is van de gedragsfactoren zoals 

omschreven in paragraaf 4.3.3. Deze factoren zijn omschrijvend van aard en daarmee 

nog niet meetbaar. In een zevental interviews met professionals op het gebied van 

procesbegeleiding binnen ECORYS Vastgoed (zie literatuurlijst) zijn de factoren 

besproken op hun relevantie binnen dit werkveld en omgevormd tot meetbare 

onafhankelijke modelvariabelen. Het resultaat hiervan is te zien in figuur 5.3-1. 

In de figuur is per gedragsfactor aangegeven tot welke meetbare variabelen 1s 

gekomen. Tevens wordt duidelijk welke (overeengekomen) projectkenmerken 

meegenomen zijn als variabelen in de modelvorming. Per variabele is aangegeven in 

welke eenheid ze meetbaar zijn, wat het meetniveau is (ordinaal, nominaal, interval of 

ratio) en wat de verwachte invloed (richting) ervan is op de afhankelijke variabele. 
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Pro.ectkenmerken 

Programma I oppervlakte plangebied fsi rntio ? 2 

Programma I behoefte 
Sociaal % rntio + 2 
Woningen koop % rntio ? 2 
Commercieel vastgoed % rntio 2 
Maatschappelijk % rntio + 2 
Parkeren % rntio ? 2 

Progrnmma I voorraad 
Sociaal % rntio + 2 

Woningen koop % rntio ? 2 

Commercieel vastgoed % rntio - 2 

Maatschappelijk % rntio + 2 
Parkeren % rntio ? 2 

Geduld regenover haast Eenheid Meetniveau Invloed Meermoment 
Initiatiefoemer gemeente I ontwikkelaar nominaal - 1 
Prioritair project i.v.m maatschappelijke noodzaak %-schaal rntio - I 
Tijdsduur tot verkeizingen #maanden rntio + 2 
Grondbezit gemeente % I planoppervlakte rntio + I 
Grondbezit ontwikkelaar % I planoppervlakte rntio - 1 
Ervaren prestige_ Gemeente 0/o-schaal rntio - 2 
Ervaren prestige_ Ontwikkelaar 0/o-schaal rntio + 2 

Outside ootions 
Alternatieve locaties voor planinvulling # rntio + 2 
Alternatieve scenario's voor plangebied # rntio + 2 

lnside options 
Toegevoegde grondwaarde_ Gemeente '1oim2 rntio + 2 
Toegevoegde grondwaarde_Ontwikkelaar '1oim2 rntio - 2 

Cornmi tment 
Tijdsbesteding vertegenwoordiger_ Gemeente %I week ratio + 2 
Tijds besteding vertegenwoordiger_ Ontwikkelaar %I week rntio - 2 
Mandaat vertegenwoordiger_ Gemeente 0/o-schaal ratio + 1 
Mandaat vertegenwoordiger_ Ontwikkelaar %-schaal ratio - 1 

Asymetrische infoernatie 
Tevredenheid betreft projectkenmerken_Gemeente 0/o-schaal ratio + 2 
Tevredenheid betreft procesgang_ Gemeente 0/o-schaal ratio + 2 
Tevredenheid betreft projectkenmerken_Ontwikkelaar 0/o-schaal ratio 2 
Tevredenheid betreft procesgang_ Ontwikkelaar 0/o-schaal rntio - 2 

Risk of breakdown 
Ingeschat afbreukcisico_Gemeente '/o-schaal rntio - 2 
Ingeschat afbreukcisico_Ontwikkelaar 0/o-schaal rntio + 2 

Leereffecten 
Ervaring afdeling_ Gemeente #jaar rntio + I 
Ervaring vertegenwoordiger_Gemeente #jaar rntio + 1 
Ervaring organisatie_ Ontwikkelaar #jaar rntio - 1 
Ervaring vertegenwoordiger_ Ontwikkelaar #jaar rntio - I 

Reputatie 
Samenwerking afgelopen 2 jr_Gemeente % I opdrachten ratio - 1 
Samenwerking afgelopen 2 jr_Ontwikkelaar % I opdrachten rntio + 1 
Tevredenheid_ Gemeente '/o-schaal ratio + I 
Tevredenheid_ On !Wikkelaar 0/o-schaal rntio - I 

Toekomst 
Samenwerking komende 2 jr_Gemeent.e % I opdrachten ratio - 2 
Samenwerking komende 2 jr Ontwikkelaar % I opdrachten ratio + 2 

Figuur 5.3-1: Onafhankelijke modelvariabelen 
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5.4 Vignetmethode 

5.4.1 Introductie 

Aangezien het ondoenlijk leek om in een periode van ongeveer 3 maanden vele 

tientallen projecten te verzamelen waarvan de benodigde informatie beschikbaar was, 

is er voor gekozen de modelvorming met behulp van een vignetanalyse te laten 

plaatsvinden. 

Een vignetanalyse is een methode waarmee relatief eenvoudig een grote dataset van 

relevant geachte informatie verzameld kan worden met behulp van uit te reiken 

vignetten. Een vignet is een korte beschrijving van een situatie die relevant geachte 

informatie bevat en wordt voorgelegd aan respondenten om een beschreven situatie te 

laten beoordelen. De 'beschrijving' van het vignet vormt in dit geval een unieke 

combinatie van toegekende waardes aan de meegenomen onafhankelijke 

modelvariabelen. Het 'oordeel' vormt in dit geval een inschatting van de afhankelijke 

variabele, de machtsverhouding, op basis deze beschrijving. 

De efficiëntie van deze onderzoeksmethode zit in de volgende drie aspecten: 

Complexe oordelen kunnen worden teruggebracht tot overzichtelijke situaties, 

het vignet. Hierdoor wordt goed inzicht verkregen in de wijze waarop een 

oordeel tot stand komt en welke factoren hierbij een rol spelen; 

Er wordt fictieve data (op stapgrootte, binnen een realistisch geschatte range) 

toegekend aan de onafhankelijke variabelen. Hiermee wordt tijd bespaard op 

het gebied van dataverzameling. Hierbij dient rekening te worden gehouden 

met de verhouding van de populatie van de vignetten tot het aantal 

waarnellllilgen; 

Elke beschikbare respondent kan op basis van de voorgelegde data 10 a 15 

unieke vignetten beoordelen op de verwachte afhankelijke variabelen. Hiermee 

wordt de complete dataset op eenvoudige, maar verantwoorde wijze vergroot. 

De exacte hoeveelheid vignetten is voomarnelijk afhankelijk van de complexiteit 

van de vignetten en daarmee de tijd en inspanning die het de respondent kost 

om het vignet te beoordelen. 

Er zitten echter ook nadelen aan deze onderzoeksmethode, zoals: 

40 

Respondenten worden gevraagd een keuze te maken op basis van beperkte 

informatie en in hypothetische situaties. Eén van de risico's die dit met zich 

meeneemt, is dat respondenten geneigd zijn situaties meer rationeel te 

beoordelen dan ze in werkelijkheid zouden doen. 
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Door de onderzoeksmethode toe te passen op een kleine selectie van 

respondenten is het niet mogelijk om de effecten van de persoonkenmerken 

van de respondent vast te stellen (geslacht, leeftijd, ervaring m 

procesbegeleiding), terwijl deze in het oordeel wel degelijk van invloed zou 

kunnen hebben. 

5.4.2 Uitgereikte vignetten 

Voor dit onderzoek hebben 18 ervaren procesbegeleiders binnen ECORYS Vastgoed 

elk 10 unieke vignetten beoordeeld op de ingeschatte machtsverhouding van de 

gemeente ten opzichte van de ontwikkelaar. De selectie van de respondenten is 

gebaseerd op de beschikbaarheid van de personen binnen ECORYS met relevante 

werkervaring. De keuze voor het 'minieme' aantal vignetten per persoon is gebaseerd 

op de hoge mate van complexiteit die een oordeel van een vignet met zich meeneemt. 

Per vignet is de vraag gesteld, wat op basis van de voorgelegde data (de 

overeengekomen projectkenmerken en het strategische gedrag van de gemeente en 

ontwikkelaar) de ingeschatte machtsverhouding tussen gemeente en ontwikkelaar is. 

Het antwoord kon met een kruis of een pijl worden aangegeven op een procentuele 

schaal, die in twee richtingen te lezen was (van links naar rechts voor de gemeente en 

van rechts naar links voor de ontwikkelaar). 

Tevens heeft iedere respondent moeten aangeven hoe zeker hij of zij was van het 

gegeven antwoord en wat het ingeschatte realiteitsgehalte van het vignet was (beide op 

een schaal van -5 'helemaal niet' tot +5 'helemaal wel'). Figuur 5.4-1 geeft ter 

verduidelijking 1 van de 180 uitgereikte vignetten weer. 
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VIGNETANALYSE THOMAS VAN LEENGOED 
Technische Universiteit Eindhoven- ECORYS Vastgoed, vrijdag 1 december 2006 

Gevraagd [1]: Bekijk nauwkeurig bet gegeven vignet [niet op een werkelijke casus gebaseerd) en geef aan 
de hand hiervan op onderstaande schaal, met een pijl of een kruis, een schatting van de 
machtsverhouding tussen gemeente en ontwikkelaar. 

VIGNET 1 I 180 
VOORSPELLERS MACHTSVERHOUDING 

1 V astgoedprogramma I oppervlakte plangebied (fsi) 
2 Vastgoedprogramma I vastgoedbehoefte (%) 

Woningen_Sociaal 
Woningeo_Koop 
Commercieel vastgoed 
Maatschappelijk 
Parkeren 

3 Vastgoedprogramma I vastgoedvoorraad (%) 
Woningen_Sociaal 
Woningen_Koop 
Commercjcel vastgoed 

Maatschappelijk 
Parkeren 

4 Initiatiefnemer (Gemeente I Ontwikkelaar) 
5 Prioritair project i.v.m. maatschappelijke noodzaak (schaaQ 
6 Tijdsduur tot verkeizingen (mnd.) 
7 Alternatieve locaties voor planinvulling (#) 
8 Alternatieve scenario's voor plangebied (#) 

9 Grondbezit (%) 
10 Toegevoegde grondwaarde (%I m2) 
11 Ervaren prestige (schaal) 
12 Ingeschat afbreukri:;;co (schaal) 
13 Tevredenheid [huidige samenwerking) (schaaQ 
14 Ervaring afdeling I organisatie Gr.) 
15 Ervaring vertegenwoordiger Gr.) 
16 Conunitment vertegenwoordiger (schaal) 
17 Mandaat vertegenwoordiger (schaal) 
18 Samenwerking afgelopen 2 jr (schaaQ 
19 Tevredenheid [voorgaande samenwerking) (schaal) 
20 Verwachte samenwerking_ komende 2 jr (schaaQ 

WAARDEN 
1,0 

Gemeente 
lage prioriteit 

2 

Gemeente Ontwikkelaar 
80 0 

100 0 
hoog zeer laag 

zeer laag zeer hoog 
neutraal neutraal 

10 jaar 
1 jaar 5 jaar 

gemiddeld zeer veel 
hoog gemiddeld 

weinig zeer vaak 

zeer ontevreden zeer tevreden 

gemiddeld gemiddeld 

MACHTSVERHOUDING GEMEENTE VERSUS ONTWIKKELAAR = 
Gemeente ~ 

I 0 I t o I 20 I 3o I 4o 1 50 I 6o I 1o I 8o I 9o 1100 

1001 90 I 8o I 10 I 6o I 50 I 40 I 30 I zo I 10 I 
0 I 

<--Ontwikkelaar 

Gevraagd [2.1]: Hoe zeker bent u van uw antwoord? (-5 - het is een gok, . .. , +5 - ik ben er zeker van): 

Gevraagd [2.2]: Is dit een case die u in uw dagelijkse praktijk goed tegen zou kunnen komen? (-5 - zeker 
niet, ... , +5 =zeker wel): 

Figuur 5.4-1: Voorbeeld van een uitgereikt vignet 
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Figuur 5.4-2 toont per onafhankelijke variabele de range met stapgrootte aan op basis 

waarvan de aanmaak van de vignetten heeft plaatsgevonden. Met de wetenschap 

hoeveel onafhankelijke variabelen zijn opgenomen per vignet en welke waarden deze 

kunnen aannemen, is de populatie van de vignetanalyse bekend. De populatie is het 

totaal aantal verschillende vignetten die aan te maken zijn. Dit kan in verhouding gezet 

worden tot het aantal uitgereikte vignetten, de waarnemingen. Hieruit volgt een 

dekking, zoals aangegeven in figuur 5.4-2. 

ONAFHANKELIJKE VRAIAJ3ELEN #NIVEAUS RANGE MET STAPGROOTTE 

Vastgoedprogramma I oppervlakte plangebied 3 1,0 2,0 3,0 
V astgoedprogramma I vastgoedbehoefte 6 0 20 4D 60 80 100 
V astgoedprogramma I vastgoedvoorraad 6 0 2 4 6 8 10 
Initiatiefnemer 2 1 2 
Prioritair project i.v.m. maatschappelijke noodzaak 5 0 25 50 75 100 
Tijdsduur tot verkeizingen 5 2 12 24 36 46 
Alternatieve locaties voor planinvulling 3 0 I 2 
Alternatieve scenario's voor plangebied 3 0 I 2 
Grondbezit 6 0 20 4D 60 80 100 
Toegevoegde grondwaarde 6 0 50 100 150 200 250 
Ervaren prestige 5 0 25 50 75 100 
Ingeschat afbreukrisico 5 0 25 50 75 100 
Tevredenbeid (huidige samenwerking) 5 0 25 50 75 100 
Ervaring afdeling I o.:ganisatie 4 1 5 10 25 
Ervaring vertegenwoordiger 4 I 5 10 25 
Commitrnent vertegenwoordiger 5 0 25 50 75 100 
Mandaat vertegenwoordiger 5 0 25 50 75 100 
Samenwerking afgelopen 2 jr 5 0 25 50 75 100 
Tevredenheid (voorgaande samenwerking) 5 0 25 50 75 100 
Verwachte samenwer~ komende 2 ·r 5 0 25 50 75 100 

Populatie 1 0. 935.000.000.000 
Populatie (opgeschoond] 903.656.250.000 
Waarnemingen 180 
Dekking 0,000000002% 
Delrkinu (opgeschoond] 0 000000020% 

Figuur 5.4-2: Toelichting populatie en dekking vignetanalyse 

Ondanks de zeer lage dekking is, vanwege de keus voor een minimale versimpeling 

van de weergave op het vignet ten opzichte van de werkelijkheid, er voor gekozen de 

vignetanalyse op deze wijze door te zetten. De vignetselectie die waargenomen is, 

komt voort uit een trekking uit de vignetpopulatie. Per vignet is hiervoor per 

onafhankelijke variabele een random waarde toegekend in het computerprogramma 

Excel (binnen de range en op de stapgrootte, zoals aangegeven in figuur 5.4-2). 

Ter verbetering van de dekking en ten behoeve van een zo realistisch mogelijke 

dataset heeft er een opschoning van de uitgereikte vignetten plaatsgevonden. Dit wil 

zeggen dat de onwaarschijnlijke combinaties van waarden voor de onafhankelijke 

variabelen uit de steekproef zijn gef.tlterd. Uit figuur 5.4-2 volgt, dat dit de dekking 

met 10% heeft opgehoogd. De opschoning heeft plaatsgevonden op basis van de 

volgende gestelde voorwaarden in de random toekenning van de waarden: 

Bij de toekenning van een waarde voor de variabele 'programma/voorraad' is 

rekening gehouden met de waarde voor 'programma/behoefte'. Hierbij is 
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gesteld dat 10% van de waarde voor 'programma/behoefte' het maximum is 

voor 'programma/voorraad'. Deze voorwaarde zorgt er, in combinatie met het 

feit dat de variabele 'programma/voorraad' omhoog is afgerond, voor dat beide 

variabelen in een realistische verhouding tot elkaar staan zonder dat er 

onmogelijke combinaties kunnen voorkomen (zoals een situatie waarin de ene 

variabele 0 is en de andere >0); 

Bij de toekenning van een waarde voor de variabele 'initiatiefnemer' is rekening 

gehouden met het feit dat dit niet 2 (=ontwikkelaar) kan zijn indien de 

ontwikkelaar geen 'grondbezit' heeft; 

Bij de toekenning van een waarde voor de variabele 'toegevoegde grondwaarde' 

is rekening gehouden met het feit dat dit 0 moet zijn, in het geval dat de 

desbetreffende partij geen 'grondbezit' heeft; 

Bij de toekenning van een waarde voor de variabele 'ervaren prestige' is 

rekening gehouden met de toegekende waarde voor 'prioriteitsgehalte' (in het 

geval van de gemeente) of met de variabele 'grondbezit' (in het geval van de 

ontwikkelaar). Hierbij is voorkomen, dat beide variabelen een te grote 

uiteenloop hebben. 

Tot slot kan men uit de vergelijking tussen figuur 5.4-1 en 5.4-2 afleiden dat de 

onafhankelijke variabelen met een 'subjectieve' procentuele schaal als meeteenheid in 

de uitgereikte vignetten zijn uitgedrukt in een 5-punts Likert-schaal. 

De omschreven vignetmethode heeft geleid tot een dataset van 180 (fictieve) 

projecten, waarvan de gemeentelijke macht in een waarde is uitgedrukt en bekend is 

en waarvan de bijbehorende waarden van de onafhankelijke variabelen bekend zijn. 

De verzamelde dataset is ten behoeve van de modelvorming geanalyseerd met behulp 

van het computerprogramma SPSS (Statistica! Package for the Social Sciences). De 

resultaten hiervan zijn vermeld in hoofdstuk 6. 
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6 RESULTATEN VIGNETANALYSE 

6.1 Inleiding 

Hoofdstuk 5 heeft de onderzoeksmethodiek omschreven dat tot een dataset geleid 

heeft waarmee met behulp van statistische analyses een model is gevormd, ter 

voorspelling van de machtsverhouding tussen gemeente ontwikkelaar in een 

planontwikkelingsproces. 

Hoofdstuk 6 gaat in op de resultaten van de vignetanalyse. Eerst worden de tekstuele 

en mondelinge reacties besproken die zijn gevolgd uit de vignetanalyse. Hierna zullen 

de resultaten uit de data-analyse met behulp van het computerprogramma SPSS 

gepresenteerd worden, van waaruit een model ter voorspelling van de 

machtsverhouding is gevormd. Vervolgens vindt er een eenvoudige toetsing van het 

geresulteerde model plaats op basis van vter realistische projecten, waarvoor data 

vanuit ECORYS beschikbaar is gesteld. Tot slot wordt ingegaan op het nut en 

bruikbaarheid van het resulterende model. 

6.2 Reacties dataverzameling 

Zoals aangegeven in paragraaf 5.4.2 is per voorgelegd vignet gevraagd aan de 

respondenten om op een schaal van -5 t/m +5 een inschatting te geven van de 

zekerheid van het gegeven antwoord en van het realiteitsgehalte van het voorgelegde 

vignet. De figuren 6.2-1 en 6.2-2 tonen hiervan de resultaten. 

ZEKERHEl DSGEHALTE GEGEVEN AN'IWOORDEN 
[sch.u.l-5 tm +5/ # gc:gcvw antwoordm] 

J>.-------....,.,1,-----"------)IJ---, 

)IJ 27 

" " 
20 

I> 12 12 

.. 

Figuur 6.2-1: Respons zekerheidsgehalte gegeven antwoorden 

ZEKERHEIDSGEHALTE GEGEVEN ANTWOORDEN 
!sdaal-5 tm +5 / 0/.-vcrddinggt:gcvm :antwoorrlcnJ 

1!116% 

Zoals uit figuur 6.2-1 blijkt valt de overall score van het zekerheidsgehalte relatief 

gunstig uit. 87% van de gegeven scores liggen op of tussen de 0 en 5. Ondanks dat de 

toegekende scores met waarschijnlijkheid persoonsgebonden zijn (op basis van 

ervaring, zelfvertrouwen, etc.), zijn de respondenten als homogene groep beschouwd. 
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Figuur 6.2-2: Respons realiteitsgehalte voorgelegde vignetten 

Zoals uit figuur 6.2-2 blijkt, is er een grotere spreiding te zien in de toegekende scores 

voor het realiteitsgehalte per vignet. Slechts 66% van de gegeven scores liggen op of 

tussen de 0 en 5. 

Uit navraag onder de respondenten en tekstuele toelichting op de geretourneerde 

vignetten, staan hieronder de belangrijkste oorzaken die invloed hebben gehad op de 

laag uitgevallen realiteitsscores en zekerheidsscores: 
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De uitgevoerde opschoning van de vignetten was niet voldoende zorgvuldig. Er 

bleken nog onwaarschijnlijke combinaties van waarden voor onafhankelijke 

variabelen voor te komen. Hierbij moet gedacht worden aan onvoldoende 

koppeling van 'prioriteitsgehalte' met 'sociaal programma', onvoldoende 

koppeling van 'ervaring' met 'mandaat' en onvoldoende koppeling met 

'tevredenheid nu' en 'tevredenheid vroeger' met 'verwachte samenwerking'. 

Tevens leek 'programma/voorraad' structureel aan de hoge kant. 

Enkele onafhankelijke variabelen waren op meerdere wijzen te interpreteren. 

Hierbij moet gedacht worden aan 'initiatiefnemer' en 'alternatieve 

programma's'. In bepaalde gevallen is een initiatiefnemer de machthebber (in 

het geval van ontwikkelaar met veel grond), terwijl deze in andere gevallen de 

probleemhebber kan zijn (in het geval van een gemeente met weinig grond en 

een hoog prioriteitsgehalte). In het geval van eventuele alternatieve 

programma's bleek het onduidelijk of deze binnen of buiten de gestelde 

juridische kaders van het bestemmingsplan vielen. 

Er resteerden twee externe aspecten die niet meegnomen zijn in de analyse, 

maar wel invloed kunnen hebben op de gevraagde inschatting van macht. Dit 

betreffen het effect van concurrerende ontwikkelingen buiten het voorgelegde 

project en (fmanciële) vereveningsmogelijkheden tussen lopende projecten 

onderling. Deze aspecten kunnen bepaalde overeenkomsten, zoals een 

minimaal sociaal programma of minimale toegevoegde grondwaarde, vanuit het 
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perspectief van de gemeente verklaren zonder dat het elireet ten koste zou 

moeten gaan van haar machtspositie. 

Eventuele invloed van de aangegeven kanttekeningen en de daaraan verbonden scores 

op de modelvorming is inzichtelijk gemaakt door meerdere deelanalyses uit te voeren. 

Eén waarbij alle data als gelijkwaardig is beschouwd, één waarvoor enkel de data is 

meegenomen met een zekerheidsgehalte van groter of gelijk aan nul en één waarvoor 

enkel de data is meegenomen met een realiteitsgehalte van groter of gelijk aan nul. 

6.3 Resultaten data-analyse met SPSS 

6.3.1 Verkennen van dataset 

Om te beginnen is het gebruikelijk een verzamelde dataset te controleren op 

onrealistische waarden, ten gevolge van invoerfouten of anders. In SPSS kan men via 

de optie <Analyse, Descriptive statistics, Frequencies> per variabele de verzamelde 

data opvragen en bekijken op o.a. gemiddelde, mediaan, standaard deviatie, minimum 

waarde, maximum waarde of de frequentie per voorkomende waarde. 

Bijlage I geeft de resultaten van de dataverkenning. De dataset ziet er naar 

tevredenheid uit. Hiernaast is het verstandig per variabele de volledige frequentietabel 

te controleren op vreemde waarden. In het geval van een eventuele vreemde waarde 

kan men deze uit de dataset verwijderen met de optie <Transform, Reeode into 

different variables>. De uitgevoerde controle heeft geen vreemde waardes gevonden. 

6.3.2 Correlatie overzicht 

Met behulp van een correlatie overzicht kan de samenhang tussen de variabelen 

worden achterhaald. Enerzijds is dit handig om een eerste indruk te krijgen van de 

onafhankelijke variabelen die met waarschijnlijkheid invloed zullen hebben op de 

afhankelijke variabele. Anderzijds wordt duidelijk welke onafhankelijke variabelen 

onderling correleren. Aangezien deze dataset aangemaakt is door middel van random 

toekenning van waarden voor de onafhankelijke variabelen berusten eventuele 

correlaties hiertussen op toeval. Hier is verder geen aandacht aan geschonken. 

Het correlatie overzicht verkrijgt men in SPSS via de optie <Analyse, Correlate, 

Bivariate>. Voor elke combinatie van twee variabelen wordt de mate van samenhang 

gegeven en de significantie ervan. De mate van samenhang wordt uitgedrukt in een 

coëfficiënt [Pearson Corr.], liggend tussen de -1 en +1. De uiterste waarden 

veronderstellen een zeer sterke correlatie, terwijl de waarde 0 een uiterst zwakke 

correlatie veronderstelt. Het teken geeft de richting van het veronderstelde verband 

aan. De significantiecoëfficiënt geeft vervolgens de mate van ondersteuning van het 

veronderstelde verband aan. Ter illustratie betekent een significatie kleiner of gelijk 
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aan 0,05 dat het verband binnen een 95%-betrouwbaarheidsinterval wordt 

ondersteund. 

Figuur 6.3-1 geeft een overzicht van de onafhankelijke variabelen die correleren met 

de afhankelijke variabele 'Macht gemeente'. 

Grondebezit Grondbezit Toeggtondw Prestige 
ontwikkelaar gemeente Gemeente ontwikkelaar 

Pearson Cocr. -0,55** 0,43•• 0,35•• -0,30•• 
Sig. (2-Wled) 0,00 0,00 0,00 0,00 

N 180 180 180 180 

Prestige Sociaal progt Mandaat Ervaring vert 
gemeente I behoefte gemeente gemeente 

Pearson Corr. -0,15• -0,13 - -0,12 0,12 
Sig. (2-Wled) 0,04 0,08 0,11 0,12 

N 180 180 180 180 
•• - s.gruficant m 99%-betr mterval I • - 95%-betr mierval I - - 90%-betr mterval 

Tabel 6.3-1: correlatie overzicht afhankelijke variabele, 'Macht gemeente' 

Toeggtondw Prioritair 
ontwikkelaar project 

-0,29•• -0,24•• 
0,00 0,00 
180 180 

Samenw 
gemeente 

0,11 
0,13 
180 

De resultaten uit figuur 6.3-1 ZIJn grotendeels volgens verwachting. De 

grondverdeling, de toegevoegde grondwaarde en de mate van prioritair project hebben 

een relatief grote invloed op de machtsverhouding tussen gemeente en ontwikkelaar. 

De coëfficiënten voor 'Prestige ontwikkelaar', 'Sociaal programma/behoefte' en 

'Mandaat gemeente' laten echter een verassende richting zien. 

6.3.3 Herstructureren van onafhankelijke variabelen 

Voordat overgegaan wordt op een regressie analyse is het verstandig om op basis van 

gezond verstand, de reacties op de vignetanalyse (zoals besproken in paragraaf 6.2) en 

de bevindingen uit de correlatie overzichten te bedenken of bepaalde variabelen 

geherstructureerd dienen te worden. Dit ter optimalisering van het model. Hiertoe kan 

men variabelen transformeren of er kunnen interactie-effecten tussen variabelen 

worden aangemaakt. 

Een transformatie van een variabele past men toe in het geval dat verondersteld 

wordt, dat er geen lineair maar een ander soort verband (b.v. logaritmisch of 

kwadratisch) bestaat tussen twee variabelen. Een interactie-effect maakt men aan in 

het geval dat verondersteld wordt, dat het effect van een onafhankelijke variabele 

afhankelijk is van een andere onafhankelijke variabele. Beide handelingen kan men in 

SPSS uitvoeren middels de optie <Transform, Compute variable>. 

Voor de modelvorming zijn de volgende transformaties en interactie-effecten 

aangemaakt: 
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De variabele die de initiatiefuemer aangaf is als nominale variabele omgezet in 

twee dummyvariabelen. Eén waarin de gemeente initiatiefnemer is (waarde 1) of 

niet (waarde 0) en één waarin de ontwikkelaar initiatiefuemer is (waarde 1) of 

niet (waarde 0); 

De invloed van de aanwezigheid van alternatieve locaties en scenario's is als niet 

lineair ingeschat. Met waarschijnlijkheid valt te zeggen dat de positieve invloed 

afneemt, naarmate er meer alternatieven zijn. Ten gevolge hiervan zijn deze 

twee variabelen getransformeerd met een wortdfunctie; 

Er is een interactie-effect aangemaakt voor de variabelen grondbezit en 

toegevoegde grondwaarde. Hierbij is ervan uit gegaan dat het effect van 

grondwaarde beïnvloed wordt door de hoeveelheid grond. Zoals ook voor de 

overige interactie-effecten geldt, is het effect aangemaakt door een nieuwe 

variabele aan te maken waarin beide variabelen na aftrek van de desbetreffende 

gemiddelden met elkaar te vermenigvuldigd ZIJn (Grond_Grondw 

(Grondbezit - gemiddelde grondbezit) * (Grondwaarde - gemiddelde 

grondwaarde)). Deze gemiddelden volgen uit de eerdere dataverkenning; 

Er is per type vastgoed een interactie-effect aangemaakt voor de variabelen 

programma/behoefte en programma/voorraad. Hierbij is ervan uit gegaan dat 

het effect van programma/behoefte beïnvloed wordt door de waarde voor 

programma/voorraad; 

Er is een interactie-effect aangemaakt voor de variabelen ervaring en mandaat 

van de vertegenwoordigers. Hierbij is ervan uit gegaan dat het effect van 

ervaring beïnvloed wordt door de het ingeschatte mandaat van de 

vertegenwoordiger. 

Tot slot is een interactie-effect aangemaakt voor de variabelen initiatiefnemer 

en grondbezit. Hierbij is ervan uitgegaan dat het effect van een ontwikkelaar als 

initiatiefnemer beïnvloed wordt door de hoeveelheid grond die hij bezit. 

Aangezien de ontwikkelaar als initiatiefuemer een (aangemaakte) 

dwnmyvariabele is, dient deze niet vermindert te worden met het gemiddelde. 

Het is namelijk een nominale variabele. 

6.3.4 Multiple regressie analyse 

Met behulp van een multiple regressie analyse is, op basis van de beschikbare data, een 

model gevormd waarmee de macht van een gemeente ten opzichte van een 

ontwikkelaar in een planontwikkelingsproces is te voorspellen op basis van een aantal 

significante onafhankelijke variabelen. Het model zal als volgt weergegeven zijn: 
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Y,nn .::i:L ~nXn + ~W 

f nn i: ~ö +~1 ~m~/opp + ~i~~~ii;~\JÄ{wefc~ + ; .. +·§®Xve~:,amC)lWcrking + e';j 
a.. - . ..... ······-·· ........... . 

Hierbij is Y de afhankelijke variabele en stelt de machtsverhouding van een gemeente 

ten opzichte van een ontwikkelaar voor, uitgedrukt in een percentage. :L X is de som 

van de onafhankelijke variabelen die significant invloed hebben op Y. ~ is de gegeven 

coëfficiënt, die per X aangeeft hoeveel invloed deze heeft op Y. Tot slot is êij een 

algemene storingsterm in het model dat, voor identiek aangenomen, heterogeniteit 

onder de X-en ondervangt. 

Hierbij dient te worden opgemerkt dat bij de analyse rekening gehouden is met het feit 

dat hier sprake was van geclusterde waarnemingen. In dit onderzoek hebben namelijk 

18 personen elk 10 vignetten gewaardeerd. Aangezien de gegeven waarderingen per 

persoon enigszins op elkaar zullen lijken, ontstaat er, ten gevolge van deze clustering, 

afhankelijkheid tussen de residuen in het geschatte model. Dit gaat in tegen de 

aannames van multiple regressie analyse en leidt tot geschatte 

betrouwbaarheidsintervallen om de coëfficiënten die te smal zijn. Hierdoor loopt men 

het risico om significante effecten te vinden die eigenlijk niet significant zijn. 

Om dit te ondervangen is onderzocht in welke mate er samenhang in de residuen is. 

Hieruit bleek dat door de clustering in de waarnemingen de standaardfouten van de 

geschatte coëfficiënten ongeveer met een factor 1.17 vergroot dienen te worden. In de 

weergegeven resultaten is reeds rekening gehouden met dit gevolg van clustering. 

Tabel 6.3-2 geeft de resultaten van de regressie analyse van waaruit het model 1s 

gevormd. Te zien is, dat de vijf deelanalyses, zoals aangegeven in paragraaf 6.2, geen 

noemenswaardig onderscheid vertonen. Door middel van de sterretjes of golfjes is 

aangegeven of de coëfficiënten een significant effect hebben. 

DEELANALYSE !I III IV V 
All z >- 0 Z>O R >- 0 R>O 

(Constante) 64,24 61,55 64,40 60,71 58,73 
Prioritair project -0,12** -0,10* -0,08* -0,07- -0,09-
Grondbezit ontwikkelaar -0,34** -0,35** -0,44** -0,35** -0,32** 
Toegevoegde grondwaarde Gemeente 0 04* 0 06** 0 07** 0 04 0 06* 
n 180 131 100 105 89 
Adjusted R2 0 372 0 405 0 503 0 329 0 374 
Std. Error of Estimate 16 648 16 668 16 549 16 787 15 979 
Sig. 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 
** - s1gmficant 10 99%-betr mterval I * - s1gmficant m 95%-betr Interval I - - s1gmficant m 90%-betr mterval 

Tabel 6.3-2: Resultaat modelvorming vignetanalyse met SPSS 
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Opgemerkt kan worden dat slechts drie van de veertig onafhankelijke variabelen 

uiteindelijk meegenomen zijn in de regressie analyse. Deze selectie is gebaseerd op de 

resultaten uit eerdere regressie analyses, zoals afgebeeld in bijlage II. 

De aangegeven adjusted R2 in tabel 6.3-2 is een maat tussen 0 en 1 die een vergelijking 

tussen de deelanalyses mogelijk maakt. De maat houdt (in tegenstelling tot de R2) 

rekening met hoeveel onafhankelijke variabelen en cases meegenomen worden in de 

regressie analyse. Over het algemeen geldt: Hoe hoger de adjusted R2 hoe beter het 

model is. Toepassingen in de sociale wetenschappen halen doorgaans een adjusted RZ 

van maximaal 0,5. Hiermee kan de derde deelanalyse, gebaseerd op de dataset met een 

gegeven zekerheidsgehalte van groter dan 0, als het meest respectabele resultaat 

worden beschouwd. 

Op basis van bovenstaande toelichting ziet het meest optimale model waarmee een 

voorspelling gedaan kan worden voor wat betreft de verwachte machtspositie van de 

gemeente ten opzichte van een ontwikkelaar in een planontwikkelingsproces er als 

volgt uit: 

Tot slot kan opgemerkt worden dat niet alle onafhankelijke variabelen die significant 

bleken uit het correlatie overzicht opgenomen zijn in het model. Dit is te verklaren uit 

het feit dat in een regressie analyse het effect van een variabele berekend wordt, 

gegeven dat de andere variabelen ook meegenomen zijn. Het gaat er dus niet enkel om 

of X samenhangt met Y (zoals volgt uit een correlatie overzicht), maar of X 

samenhangt met Y- bo- b1 X1- bn Xn. 

6.4 Toetsing model 

ECORYS Vastgoed heeft vertrouwelijke informatie van een viertal projecten 

beschikbaar gesteld om een eenvoudige toetsing van het model zoals gepresenteerd in 

paragraaf 6.3 mogelijk te maken. Het betreffen twee deelprojecten binnen gemeente 

Noordwijkerhout (Centrumontwikkeling en Kerkstraat) en twee deelprojecten binnen 

gemeente Hardenberg (Markt e.o. en LOC), waar ECORYS als procesbegeleider in 

opdracht van de gemeente optreedt. Bijlage III geeft een korte omschrijving van de 

deelprojecten. 

Met behulp van het model is per project tot een machtspositie van de gemeente ten 

opzichte van de ontwikkelaar gekomen. De uitkomst van het model is vergeleken met 

de (ingeschatte) machtsverhouding, zoals die gezien wordt door de gemeentes en 

ontwikkelaars zelf. Deze inschatting komt voort uit een afgenomen enquête onder de 
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desbetreffende gemeentes en ontwikkelaars. Bijlage IV toont de verstuurde enquêtes. 

Tabel 6.4-1 toont de resultaten van de toetsing van het model. 

ENQUEIE ENQUEIE ENQUEIE 
PROJECI (t.g.v. power) (t.g.v. legitimacy) (t.g.v. urgency) MODEL 

Centrumontwikkeling Respons gemeente 50 50 50 21 
Respons ontwikkelaar 25 25 50 (0-54) 

Kerkstrnat Respons gemeente 50 75 - 31 
!Respons ontwikkelaar 50 50 50 (0-64) 

Markt e.o. Respons gemeente 75 50 50 54 
!Respons ontwikkelaar 50 50 50 (21-86) 

wc !Respons gemeente 50 75 75 56 
!Respons ontwikkelaar 50 75 75 (24-89) 

Tabel 6.4-1: Machtspositie gemeente t.o.v. ontwikkelaar (%) uit enquêtes en model 

Zoals volgt uit de tabel geeft het model een specifieke waarde en het 95%

betrouwbaarheidsinterval waarbinnen de waarde zou kunnen vallen (staat 

schuinsgedrukt tussen haakjes). Deze intervallen zijn bepaald op basis van de 

weergegeven 'standard error of estimate' uit tabel 6.3-1. Het product hiervan met 1,96 

geeft de afstand van de waarde tot de grenzen van het 95%-betrouwbaarheidsinterval 

waarbinnen de machtspositie valt. 

Het is lastig om conclusies te trekken op basis van bovenstaande vergelijking. De 

machtspositie die uit de enquête volgt, is aangegeven op een 5-punts Likert-schaal. 

Hierdoor kom je tot zeer globale indrukken, waarin uitschieters zo goed als uitgesloten 

zijn. Hiernaast laat het model, o.a. ten gevolge van de lage dekking zoals besproken in 

paragraaf 5.4.2, een zeer breed betrouwbaarheidsinterval zien. Vandaar dat de toetsing 

het beste gezien kan worden als illustratie van de wijze waarop het model te gebruiken 

lS. 

6.5 Bruikbaarheid model 

Een voorspelling van de machtverhouding tussen een gemeente en ontwikkelaar met 

behulp van het resulterende model betreft een waardering van een gegeven situatie. 

Paragraaf 6.5 gaat tot slot in op een drietal bruikbare aanknopingspnnten, waaruit het 

nut blijkt van het resulterende model. 

6.5.1 Positionering van partijen 

Kenmerkend voor het model is dat het een geobjectiveerde weergave van een 

onderbuikgevoel betreft. Voor zowel een gemeente als ontwikkelaar maakt het model 

inzichtelijk in welke mate, welke variabelen significant invloed hebben op de 

machtsverhouding tussen beide. Dit maakt het voor beide partijen mogelijk om 

relatief eenvoudig een concrete indruk te krijgen van de verwachte machtspositie ten 

opzichte van de ander. 
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Op basis van het model kunnen gemeenten en ontwikkelaars zichzelf gegrond 

schikken in hun onderhandelingspositie en daarmee een realistische prioritering 

aanbrengen op de doelen die zij wensen te realiseren. Ook kunnen ze zichzelf bewust 

herpositionering in een onderhandelingsproces, doordat zij bekend zijn met de 

invloed die bepaalde voorafgaande tactische acties (zoals de aankoop van grond) tot 

gevolg hebben. 

Het inzicht in de machtsverhouding tussen een gemeente en ontwikkelaar met behulp 

van het model 1s te verkrijgen op een willekeurig moment m het 

planontwikkelingsproces. Dit feit is te verklaren uit de gebruikte variabelen in de 

modelvorming. De gebruikte variabelen zijn in de volgende twee groepen te verdelen 

(figuur 5.3-1 geeft in de laatste kolom per onafhankelijke variabele aan tot welke type 

het behoort): 

Type 1: Uitgangspunten. Dit zijn onafhankelijke variabelen die bij aanvang van 

het project definitief bekend zijn (ex ante), zoals o.a. wie de initiatiefnemer was 

en wat hoe de oorspronkelijke grondverdeling lag; 

Type 2: Voortschrijdende inzichten. Dit zijn onafhankelijke variabelen die op 

een willekeurig meetmoment na het initiatief bekend zijn (ex post). De waarden 

van deze variabelen kunnen gedurende het planontwikkelingsproces aan 

verandering onderhevig zijn, wat een veranderende output van het model tot 

gevolg heeft. Dit belemmert echter niet het gebruik van het model. 

Ondanks dat voor de modelvorming zelf de overgang van planontwikkeling naar 

planrealisatie als meetmoment is gekozen, is het model dus bruikbaar op een 

willekeurig moment in een planontwikkelingsproces. Figuur 6.5-1 toont dit 

schematisch aan. 

Meebnoment 
onafhankelijke varlab elen 

Beteik afhankelijke variab ele 

INITIATIEF 

I 

eb Bepalende 
wtgangspunten 

PLANONTWIKKELING I REALISATIE 

-';~···· ·>·l".··· i 
0 Bepalende vo o rt

schojdende in2ichten 

-=::::::::::== = o MEETMOMENT oo==> 

Figuur 6.5-1: Meetmoment X en bereik Y beoogd model 

Het objectief kunnen vaststellen van de machtspositie is een belangrijke stap. Hoe een 

partij deze kennis echter concreet kan gebruiken om zijn doelstellingen te bereiken, 

vraagt nader onderzoek. 
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6.5.2 Begrip voor procesmanager 

Het managen van processen geschiedt, zoals aangegeven in paragraaf 3.5, op basis van 

de kemelementen; openheid, veiligheid, voortgang en inhoud. Omdat het managen 

van processen om beweging gaat en het waarnemen van beweging lastig is, kunnen 

bevroren momentopnames hulp bieden bij het begrijpen van een actuele stand van 

zaken en de daarbij horende procesgang. 

Het MKDH-model is een diagnose-instrument voor een procesmanager om een 

momentopname te maken van een proces. Het instrument is vernoemd naar de 

parameters waaruit het model is opgezet. Dit zijn; het idee, de ideehebber, de macht 

rondom het initiatief, de kracht van het idee, het draagvlak van de hoofdrolspelers en 

de haalbaarheid van het idee. De wijze waarop deze parameters ten opzicht van elkaar 

staan, wordt geillustreerd in figuur 6.5-2. 

+------ IntrinsJek E x trin siek ____ __. 
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Figuur 6.5-2: MKDH (Macht/Kracht/Draagvlak/Haalbaarheid) model [Bekkering 2001) 

De parameter macht in het model is de bron om invloed uit te oefenen op de 

ontwikkeling van het idee. Dit betekent dat naarmate de invloedrijkheid van partijen 

toeneemt, ze meer invloed kunnen uitoefenen op de ideeontwikkeling. Tevens 

betekent dit, dat wanneer invloedrijke partijen het idee omarmen, de kans op 

uitvoering van het idee toeneemt en daarmee het proces naar uitvoering beter zal 

verlopen. 

Macht speelt in procesmanagement dus een rol bij het besluiten welke partij op welk 

moment in een planontwikkelingsproces betrokken dient te worden. Tevens helpt het 

bij het rationeel oplossen van geschillen tussen partijen. Hiermee vormt het model 

voor een procesmanager een aanwinst op tweeërlei gebieden, welke beide invloed 

hebben op de voortgang van het proces. Welke concrete inrichtingsbeslissingen een 

procesmanager echter kan nemen op basis van dit verkregen inzicht dient nader 

onderzocht te worden. 
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6.5.3 Keuze tot samenwerkingsvorm 

Een nut van het machtsmode~ dat ook te maken heeft met de inrichting van een 

planontwikkelingsproces, betreft de keuze voor het type samenwerkingsvorm die 

partijen op basis van hun verhouding ten opzichte van elkaar aan zouden moeten 

gaan. Figuur 6.5-3 geeft een simplistische weergave van de meest geschikte 

samenwerkingvorm, zoals besproken in paragraaf 2.3.3, op basis van de 

veronderstelde machtsverhouding tussen gemeente en ontwikkelaar. 

PRIV {l.TE INVLOED 

PUBLIEKE il'J'fLOED 

Traditioneel I Bouwclaim J omt V enture Concesste Traditioneel II 

Figuur 6.5-3: Weergave globale machtsverhouding per samenwerkingsvorm [ECORYS] 

Tot nu toe lijkt het gebruikelijk om o.a. op basis van enkele globale begrippen, zoals 

'veel of weinig risico willen nemen' of 'veel of weinig grond bezitten' een 

samenwerkingsvorm te kiezen. Deze begrippen komen samen in het opgestelde 

machtsmodel. Hierdoor lijkt een meetbare koppeling van het model aan de keuze tot 

een meest optimale samenwerkingsvorm goed mogelijk. 

Een voorlopige beperking van deze koppeling is echter dat figuur 6.5-3 een evenredige 

verdeling van machtverdeling over de verschillende samenwerkingsvormen 

veronderstelt. Dit lijkt te simplistisch, waardoor concrete koppeling van het model aan 

de keuze tot samenwerkingsvormen nader onderzoek vraagt. 
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7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

'Krachtenspel in planontwikkeling inzichtelijk' geeft de resultaten van fundamenteel 

onderzoek naar de machtsverhouding tussen een gemeente en ontwikkelaar in een 

proces van onderhandelen. 

De aanleiding van het onderzoek ts gelegen in het feit dat binnenstedelijke 

herontwikkelingsprojecten aan de orde van de dag zijn. De bijbehorende 

planontwikkelingsprocessen zijn echter, gezien de vele vertragingen, moeilijk te sturen. 

De vertragingen zijn vaak een gevolg van optredende conflicten tussen de betrokken 

partijen die moeilijk beheersbaar blijken door een procesbegeleider. 

Geobjectiveerd inzicht in machtsverhoudingen tussen de onderhandelende partijen 

kan een belangrijke bijdrage leveren aan een succesvoller verloop van 

planontwikkelingsprocessen. Betrokken partijen zelf zullen in staat zijn een gegronde 

inschatting te maken van de haalbaarheid van de door hun gestelde doelen. Tevens 

kan het ze helpen bij het verstanclig inzetten van hun onderhandelruimte. 

Procesmanagers zullen in staat zijn om op gegronde wijze conflictsituaties te 

verhelpen. Hiernaast kan het ze helpen bij het verstanclig inrichten van een 

planontwikkelingsproces. 

Uit de literatuur is naar voren gekomen dat er negen gedragsfactoren van invloed zijn 

op strategisch gedrag, te weten; geduld tegenover haast, outside options, commitment, 

risk of breakdown, inside options, asymetrische informatie, reputatie, leereffect en 

toekomst. Deze factoren zijn in acht interviews met ervaren procesbegeleiders binnen 

ECORYS Vastgoed getoetst op hun herkenbaarheid binnen het 

planontwikkelingsproces en vertaald in 28 onafhankelijke (meetbare) variabelen. 

Vervolgens is op statistische wijze onderzocht of en hoeveel deze onafhankelijke 

variabelen significant invloed hebben op de machtsverhouding tussen een gemeente 

en ontwikkelaar. 

Vignetonderzoek onder 180 respondenten heeft tot een model geleid, dat het voor de 

toekomst mogelijk maakt om op basis meetbare variabelen een exacte voorspelling te 

doen over de machtspositie van een gemeente ten opzichte van een ontwikkelaar op 

een willekeurig moment in een planontwikkelingsproces. In formulevorm ziet het 

model er als volgt uit: 

Y is de afhankelijke variabele en staat voor; 'de machtspositie van de gemeente ten 

opzichte van de ontwikkelaar (%)'. Vanzelfsprekend zal de machtspositie van de 
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ontwikkelaar ten opzichte van de gemeente 100-Y zijn. De drie X-en zijn de 

significante onafhankelijke variabelen, die zijn gevolgd uit een vignetanalyse. Het 

betreffen; 'de ervaren mate van prioritair project ten gevolge van maatschappelijke 

noodzaak door de gemeente (%)', 'het grondbezit van de ontwikkelaar 

(%/planoppervlakte)' en 'de toegevoegde grondwaarde voor de gemeente op basis van 

het (tussentijds) overeengekomen programma (%/m2)'. 

Het geresulteerde model maakt een geobjectiveerde inschatting van 

machtsverhoudingen in een planontwikkelingsproces mogelijk. Dit feit is een aanwinst 

op zich. Het maakt rationele sturing in conflicten mogelijk en zorgt voor 

bewustwording onder partijen voor wat betreft hun positie ten opzichte van de ander. 

Hiermee kunnen ze zich op passende WlJZe (her)positioneren 111 een 

onderhandelproces. Hoe dit in de toekomst aan concrete besluitvorming, eventueel in 

combinatie met beginselen uit de coöperatieve speltheorie, gekoppeld zou kunnen 

worden, volgt uit de gedane aanbevelingen. 
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Het model geeft een gemeente en ontwikkelaar inzicht in hun machtspositie ten 

opzichte van elkaar, waarin ze kunnen berusten. Tevens stelt het model ze in 

staat tactische acties te ondernemen op basis waarvan ze zich kunnen 

herpositioneren ten opzichte van elkaar. Zo weten ze bijvoorbeeld exact wat de 

aankoop van extra grond met hun onderhandelpositie doet. Echter, de concrete 

invloed van hun (verkregen) machtspositie op het verwezenlijken van welke 

specifieke doelen dit tot gevolg heeft, is hiermee nog niet inzichtelijk. Deze 

koppeling vraagt nader onderzoek. 

Het model biedt tevens een procesmanager kwantitatief inzicht in het 

krachtenspel waarin hij zich bevindt. Dit kan hem helpen bij oplossen van 

inhoudelijke conflicten en tevens bij het inrichten van 

planontwikkelingtrajecten. De vraag welke partij op welk moment betrokken 

moet worden in een planontwikkelingsproces om zoveel mogelijk conflicten uit 

de weg te gaan, is een zeer relevante voor een procesmanager. Hierop kan hij 

sturen, waarmee dreigende conflicten te voorkomen zijn. In dit kader kan de 

koppeling van het model tevens doorgetrokken worden naar de keus tot meest 

ideale samenwerkingsverband op basis van de gegeven machtsverhoudingen. 

Bij het oplossen van inhoudelijke conflicten kan tot slot een link gelegd worden 

met de coöperatieve speltheorie. Deze wetenschap bekijkt machtsbalansen 

tussen partijen op basis van welke bijdragen ze in de verschillende mogelijke 

coalities zouden hebben. Op basis hiervan komt de theorie tot suggesties over 

wat een 'redelijk eindpunt' van een onderhandeling zou kunnen zijn. Deze 

suggesties worden bepaald op basis van de berekende kern, nucleosus of de 

Shapley waarde. Omdat het niet voor de hand ligt deze theorie op slechts twee 
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partijen toe te passen, kan gedacht worden om het machtsmodel uit te breiden 

tot drie of meer partijen (met een corporatie, belegger of private derden). 

Hiermee zou bijvoorbeeld onderzocht kunnen worden of de toedeling van een 

eindsaldo onder de betrokken partijen volgens de 'redelijke eindpunten' te 

benaderen is. 
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BIJLAGEN 

Bijlage I Resultaten data verkenning 

N Missing N Mean Median Minimum Maximum 

AFHANKELIJKEVARIABELE 
Macht gemeente ten opzicchte van ontwikkelaar 180 0 46,7 45 5 90 

Zekerheidsgehalte gegeven antwoorden 150 30 1,3 2 -3 5 

Realistietsgehalte voorgelegde vignetten 160 20 0,7 1 -5 5 

ONAFHANKELIJKE VARIABELEN 
fsi 180 0 2,1 2 1 3 

Programma I behoefte 
Sociaal 180 0 60,0 60 0 100 

Woningen koop 180 0 57,1 60 0 100 

Commercieel vastgoed 180 0 52,2 50 0 100 

Maatschappelijk 180 0 57,7 60 0 100 

Parkeren 180 0 56,1 60 0 100 

Programma I voorraad 
Sociaal 180 0 4,0 4 0 10 

Woningen koop 180 0 3,8 4 0 10 

Commercieel vastf,>e>ed 180 0 3,6 2 0 10 

Maatschappelijk 180 0 3,8 4 0 10 

Parkeren 180 0 3,7 2 0 10 

Initiatiefnemer 180 0 1,5 2 1 2 

Prioritair gebied 180 0 49,6 50 0 100 

Tijdsduur tot verkeizingen 180 0 21,3 24 2 46 

Alternatieve locaties voor planinvulling 180 0 1,2 1 0 2 

Alternatieve scenario,s voor plangebied 180 0 1,3 1 0 2 

Grondbezit gemeente 180 0 29,8 20 0 100 

Grondbezit ontwikkelaar 180 0 45,8 40 0 100 

Toegevoegde grondwaarde_Gemeente 180 0 101,7 100 0 250 

Toegevoegde grondwaarde_Ontwikkelaar 180 0 125,8 100 0 250 

Ervaren prestige_ Gemeente 180 0 59,2 75 0 75 

Ervaren prestige_ Ontwikkelaar 180 0 62,5 75 0 75 

Ingeschat afbreukrisico_ Gemeente 180 0 54,7 50 0 100 

Ingeschat afbreukrisico_ Ontwikkelaar 180 0 46,9 50 0 100 

Tevredenbeid proces I projectkenmerken_Gemeeote 180 0 51,5 50 0 100 

Tevredenbeid proces I projectkenmerken_Ontwikkelaar 180 0 52,8 50 0 100 

Ervaring afdeling_ Gemeente 180 0 14,1 10 1 25 

Ervaring organisatie_ Ontwikkelaar 180 0 13,2 10 1 25 

Ervaring vertegenwoordiger_ Gemeente 180 0 13,6 10 1 25 

Ervaring vertegenwoordiger_ Ontwikkelaar 180 0 13,1 10 1 25 

Tijdsbesterling vertegenwoordiger_ Gemeente 180 0 51,0 50 0 100 

Tijdsbesterling vertegenwoordiger_ Ontwikkelaar 180 0 48,5 50 0 100 

Mandaat vertegenwoordiger_ Gemeente 180 0 52,1 50 0 100 

Mandaat vertegenwoordiger_ Ontwikkelaar 180 0 44,7 50 0 100 

Samenwerking afgelopen 2 jr_Gemeente 180 0 49,6 50 0 100 

Samenwerking afgelopen 2 jr_Ontwikkelaar 180 0 56,0 50 0 100 

Tevredenheid proces I projectkenmerken_Gemeente 180 0 46,1 50 0 100 

Tevredenbeid proces I projectkenmerken_Ontwikkelaar 180 0 51,3 50 0 100 

Samenwerking komende 2 jr_Gemeente 180 0 49,6 50 0 100 

Samenwerkino: komende 2 ·r Ontwikkelaar 180 0 47,2 50 0 100 

III 
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Bijlage II Resultaten regressie analyses 

Analyse 1: Alle onafhankelijke variabelen. inclusief interactie-effecten 

All Z>=O Z[2] >= 0 R>=O R[2] >= 0 

(Constante) 88,46 51,67 54,59 90,60 88,53 

Programma I opp. plangebied -2,98 -3,01 -2,54 1,05 -1,25 

Programma I behoefte 

Sociaal -0,11 -0,06 -0,11 0,08 -0,02 

Woningen koop 0,06 0,12 0,13 0,06 0,11 

Conunercieel vastgoed -0,25- -0,19 -0,25- -0,02 -0,16 

MaatschappeLjk 0,02 -0,08 -0,01 -0,03 0,02 

Parkeren 0,12 0,12 0,12 0,17 0,12 

Programma I voorraad 

Sociaal -0,29 -0,45 -0,20 -2,50 -1,38 

Woningen koop -0,47 -1,11 -1,04 -3 ,09 -2,16 

Commercieel vastgoed 3,39- 2,32 3,38- 2,79 3,36* 

MaaiSChappelijk -0,76 -0,12 -0,69 -0,74 -1,06 

Parkeren -0,86 -0,60 -0,35 -1,72 -0,25 
Initiatiefnemer (dwnmy gemeente) 21,27 25,47* 
Prioritair project 0,01 -0,11 0,10 0,13 0,14 

Tijdsduur tot verkeizingen -0,04 0,01 -0,07 -0,03 -0,08 

Alternatieve locaties voor planinvulling -1,92 -4,14 -3,31 -7,92 -3,49 

Alternatieve scenario's voor plangebied 2,98 -0,20 2,54 2,24 2,98 

Grondbezit gemeente 0,04 0,02 0,04 0,25 0,16 

Grondbezit ontwikkelaar -0,57** -0,71* -0,67** -0,55- -0,43 

Toegevoegde grondwaarde_Gemeente 0,05* 0,05 0,06* O,ül 0,05 

Toegevoegde grondwaarde_Ontwikkelaar -0,06* -0,07* -0,05- -0,08 -0,05 

Ervaren prestige_ Gemeente -0,27 -0,09 -0,30 -0,30 -0,41 

Ervaren prestige_ Ontwikkelaar 0,35 0,60 0,51 0,39 0,23 

Ingeschat afbreukrisico_Gemeente 0,01 -0,05 -0,01 0,03 0,02 

Ingeschat afbrcukrisico_Ontwik.kelaar -0,06 -0,07 -0,07 -0,10 -0,07 

Tevredenheid proces I projectkerunerken_Gemeentc 0,00 -0,06 -0,01 -0,03 0,00 

Tevredenheid proces I projcctkerunerken_Ontwikkelaar -0,02 0,04 0,01 -0,06 -0,05 

Ervaring afdeLng__Gemeent.e 0,17 0,31 0,26 0,30 0,47* 

Ervaring organisatie_Onr."-ikkelaar -0,19 -0,14 -0,12 0,20 0,20 

Ervaring vertegenwoordiger_ Gemeente 0,08 0,33 0,25 0,33 0,00 

Ervaring vertegenwoordiger_ Ontwikkelaar 0,07 0,10 0,06 -0,06 0,03 

Tijdsbesteding vertcgenwoordiger_Gemcente 0,00 -0,03 -0,02 -0,08 -0,04 

Tijdsbesteding vertegenwoordiger_ Ontwikkelaar -0,02 -0,02 -0,03 0,03 -0,04 

Mandaat vertegenwoordiger_ Gemeente -0,03 -0,01 -0,01 0,01 0,01 

Mandaat vertegenwoordiger_ Ontwikkelaar -0,05 -0,06 -0,06 -0,15- 0,11-

Samenwerking afgelopen 2 jr_Gemecnte 0,07 0,05 0,06 0,02 0,00 

Samenwerking afgelopen 2 jr_ Ontwikkelaar 0,03 0,04 0,04 -0,02 0,03 

Tevredenheid proces I projectkerunerken_Gemcente -0,03 0,01 -0,01 -0,09 -0,05 

Tevredenheid proces I projcctkerunerken_Ontwikkelaar 0,00 0,00 -0,02 0,00 -0,02 

Samenwerking komende 2 jr_ Gemeente 0,02 0,04 0,02 -0,01 0,00 

Samenwerking komende 2 jr_Ontwik.kelaar 0,02 0,04 0,04 0,02 0,00 

Interactie-effecten 
Grondbezit x Grondw_Gemeente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Grondbezit x Grondw_Ontwikkelaar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sociaal programma 0,01 0,04 0,02 0,04 0,02 

Koop won. Programma O,ül 0,00 0,01 0,01 0,04 

Commercieel programma -0,04- -0,03 -0,04- -0,06 -0,05 

Maatscb. Programma 0,00 -0,01 -0,01 -0,02 0,00 

Parkeer programma 0,02 0,04 0,02 0,05 0,01 

Ervaring x Mandaat_ Gemeente 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 

Ervaring x Mandaat_ O ntwikkelaar 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,01 

Totaal pres~ Ontwikkelaar 0,02 0,02 0,02 0,03 0,01 

n 180 131 161 105 125 

Adjust.ed R2 0,384 0,370 0,402 0,294 0,325 

Std. Error of Estimatc 16,490 17145 16 602 17,211 17,070 

Sig. 0,000 0,000 0,000 0000 0,000 

-"*=significant m 99%t-bctr uuerval I*= significant m 95%-betr mterval /- = significant m 90%-bett mierval 

IV 
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Analyse 2: Alle onafhankelijke variabelen. exclusief interactie-effecten 

All Z>=O Z[2l >=0 R>=O R[21 >= 0 

(Constante) 77;28 61,13 59,78 83,89 71,42 

Programma I opp. plangebied -1,87 -1,23 -1,98 2,06 -0,20 

Programma I behoefte 

Sociaal -0,12- -0,10 -0,11 -0,05 -0,04 

Woningen koop 0,03 0,12 0,08 0,03 -0,02 

Commercieel vastgoed -0,16- -D,11 -0,15- 0,10 0,00 

Maatschappelijk 0,00 -0,05 0,00 -0,02 0,01 

Parkeren 0,08 0,05 O,D7 0,05 0,09 

Programma I voorraad 

Sociaal 0,12 0,24 0,03 -1,09 -D,82 

Woningen koop -0,29 -1,44 -D,68 -2,50- -1,00 

Commercieel vastgoed 1,85- 1,27 1,7()- 0,55 1,37 

Maatschappelijk -0,31 -0,03 -0,30 -0,73 -0,76 

Parkeren -0,36 0,29 0,21 O,D3 0,05 

Initiatiefnemer (dummy gemeente) 4,62 13,19- 9,89 2,02 1,84 

Prioritair project -D,07 -0,01 -0,05 0,04 -D,05 

Tijdsduur tot verkeizingen -0,03 -0,01 -D,04 -D,05 -0,09 

Alternatieve locaties voor planinvulling -D,92 -2,57 -1,16 -5,13 -1,44 

Alternatieve scenario's voor plangebied 1,70 -D,88 1,56 0,20 1,95 

Grondbezit gemeente 0,04 0,04 0,06 0,19 0,19-

Grondbezit ontwikkelaar -D,32** -D.39** -0,38** -0,24* -0,25* 

Toegevoegde grondwaarde_Gemeente 0,05* 0,05- 0,05* 0,02 O,D3 
Toegevoegde grondwaarde_ Ontwikkelaar -0,04- -0,06* -D,04 -0,03 -0,01 

Ervaren prestige_ Gemeente -D,11 -0,14 -0,06 -D,15 -0,08 

Ervaren prestige_ Ontwikkelaar 0,08 0,25 0,20 -0,04 -0,01 

Ingeschat afbreukrisico_ Gemeente -D,01 -0,05 -0,03 -0,01 -0,02 

Ingeschat afbreukrisico_Ontwikkelaar -0,08- -0,08 -D,08 -0,12 -0,09 

Tevredenheid proces I projectkenmcrken_Gemeente 0,01 -0,04 -0,01 -0,02 0,01 

Tevredenheid proces I projectkenmerken_Ontwikkelaar -0,02 0,03 0,01 -0,03 -0,02 

Ervaring afdeling_ Gemeente 0,11 0,17 0,17 0,20 0,40-

Ervaring organisatie_ Ontwikkelaar -D,19 -D,11 -D,17 0,12 0,09 

Ervaring venegcnwoordigcr_Gemeente 0,08 0,32 0,25 0,16 0,01 

Ervaring venegenwoonliger_ Ontwikkelaar 0,02 -D,03 0,00 -D,14 -0,04 

jTijdsbesteding venegenwoordigcr_Gemecntc O,D3 0,00 0,01 -0,05 -0,03 

Tijdsbesteding venegenwoordiger_ Ontwikkelaar -0,01 -0,02 -D,02 0,03 -0,01 

Mandaat vertegenwoordiger_ Gemeente -0,03 -0,02 -0,02 -0,01 -0,01 

Mandaat vertegenwoordiger_ Ontwikkelaar -0,04 -0,05 -0,05 -0,11- -0,09-

Samenwerking afgelopen 2 jr_Gemeente 0,06 0,05 0,04 0,04 0,01 

Samenwerking afgelopen 2 jr_ Ontwikkelaar O,D3 0,05 0,03 0,02 0,02 

Tevredenheid proces I projectkenmcd<en_Gemeente -D,05 -D,02 -D,02 -0,10 -0,05 

Tevredenheid proces I projectkenmcrken_Ontwikkelaar -D,01 0,00 -D,01 -D,02 -D,04 

Samenwerking komende 2 jr_Gemeente 0,04 0,04 0,03 0,01 0,02 

Samenwerking komende 2 ir Ontwikkelaar 0,00 O,D3 002 -D,01 -D,03 

n 180 131 161 105 125 

Adjusted R2 0,387 0394 0,402 0,327 0,315 

Std. Error of Estimate 16,460 16808 16598 16808 17,199 

SiR 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

** = signifit:<'tnl lfl 99%-betr mierval I * = Slgn.ificaot ut 95%-betr wterval I ~ = s~SWficaot Ul 90%-betr mtcrval 
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Analyse 3: Selectie significante onafhankelijke variabelen uit voorgaande regressies 

All z >=0 Z[2] >= 0 R>=O Rf2] >= 0 
(Constante) 82,17 75,95 76,43 71,65 68,81 

Sociaal programma I behoefte -0,11- -0,11- -0,11- -0,09- -0,08 
Commercieel programma I behoefte -0,21- -0,14 -0,21- 0,01 -0,06 

Koop won. programma I voorraad 0,04 -0,16 0,10 -1.>7* -0,72 

Commercieel programma I voorraad 2,59- 1,66 2,68- 1,13 1,91 
Initiatiefnemer (dummy gemeente) -0,64 1,81 1,83 -1,56 -0,80 

Prioritair project -0,14** -0,12* -0,12** -0,09 -0,12* 
Alternatieve locaties -0,17 0,65 0,80 -3,26 -1,68 

Grondbezit gemeente 0,01 0,04 0,03 0,18- 0,15-

Grondbezit ontwikkelaar -0.)3** -0,31** -0,33** -0,26** -0,26** 

T oegcvoegde grondwaarde_ Gemeente 0,05* 0,06* 0,06** 0,03 0,03 

Toegevoegde grondwaarde_ Ontwikkelaar -0,03 -0,03 -0,02 -0,03 -0,02 

Ingeschat afbreukrisico_ Ontwikkelaar -0,07 -0,10- -0,08- -0,09 -0,06 

Ervaring afdeling_ Gemeente 0,14 0,15 0,16 0,29 0,35* 
Mandaat vertegenwoordiger_ Ontwikkelaar -0,05 -0,05 -0,05 -0,08 -0,08-

Commercieel programma (mteraetie effect) -003 -002 -003 -001 -0 03 
n 180 131 161 105 125 
Adjusted R2 0,432 0,441 0,453 0423 0,424 

Std. Error of Estimate 15,844 16150 15,878 15,570 15,775 

Sig. 0,000 0,000 0,000 0,000 0000 

** = significant m 99%-bctr mierval I * = s:ignificant m 95%-bctr mterval / ~ - significant m 900/o-bctr mtcrval 
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Bijlage lil Omschrijving projecten (toetsing model) 

PROJECT 1: Centrumontwikkeling. gemeente Noordwijkerhout 

Noordwijkerhout is een landelijk gelegen, gezellige woon- en werkgemeente in het 

"Hart van de Bollenstreek". Bos, duinen, zee en strand liggen op fietsafstand van de 

dorpskern. 

Het Nieuwe Centrum bestaat uit acht fraai vormgegeven woonblokken die naadloos 

aansluiten op de sfeer en uitstraling van het historische centrum van 

Noordwijkerhout. Blok A bestaat uit 18 appartementen aan de Victoriberg, met 3 

slaapkamers en een fraai uitzicht over het woonplein. Blokken B en C voorzien ieder 

in 5 woningen met een riant dakterras. Blok D bestaat uit vier eengezinswoningen met 

tuin, waarvan één met een extra dakterras. Twee schitterende herenhuizen met een 

fraaie entree aan het woonplein worden aangeboden in Blok E. Blokken F en G 

voorzien in totaal in 14 appartementen, respectievelijk aan de Zeestraat en aan de 

Dorpsstraat. Blok H bestaat uit 6 worungen met een riant dakterras. 

[www.nieuwecentrum.nl] 

De autovrije inrichting van het nieuwe centrum is volledig afgestemd op het creëren 

van een sfeervolle en veilige openbare ruimte. Onder de gebouwen bevinden zich 

winkels met hun entree aan de Dorpsstraat of de Zeestraat. Er is tevens een 

ondergrondse, beveiligde parkeergarage voor circa 200 auto's gepland. Voor bewoners 

van het Nieuwe Centrum is de parkeergarage 24 uur per dag toegankelijk. 

Naast de 54 woningen en de parkeergarage wordt in het Nieuwe Centrum circa 4.000 

m2 aan nieuwe winkelruimte toegevoegd. De trekkers worden gevormd door twee 

supermarkten. Hieromheen komen een aantal kleinere winkels. 
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PROJECT 2: Kerkstraat gemeente Noordwijkerhout 

Op de voormalige locatie van partycentrum ''Bowling Oostdam" en omliggende 

terreinen wordt het hoogwaardige woningbouwproject Victori / Kerkstraat 

gerealiseerd. Het te ontwikkelen plan ligt tussen de Kerkstraat, de provinciale weg 

N206 en de bosrand aan de zuid-westzijde. 

Plan Victori bestaat uit totaal 62 koopwoningen. Vanwege de toekomstige verplaatsing 

van het Bowlingcentrum wordt het totale plan in twee fasen verkocht en gebouwd. 

De eerste fase omvat 8 vrijstaande woningen, 16 twee-onder-een-kapwoningen, 10 

rijwoningen en 17 appartementen. Het tweede deelplan zal niet eerder op de markt 

komen dan eind 2007. 

Vanaf medio januari 2007 zal gestart worden met de bouw van de woningen en de 

aanleg van de wegen, parkeerplaatsen en voetpaden. Deze werkzaamheden duren in 

totaal ca. 1 V2 jaar, behoudens onvoorziene omstandigheden. 

PROJECT 3: Markt en omgeving. gemeente Hardenberg 

Het Masterplan Centrum Hardenberg betreft een groot en ambitieus plan, bestaande 

uit diverse deelprojecten, die over een periode van 10 à 15 jaar gerealiseerd worden. 

Voord dit onderzoek zijn de projecten Markt e.o. en het LOC bekeken. Onderstaande 

informatie over deze projecten is afkomstig van de gemeentelijke website: 

www.hardenberg.nl 

De Markt en omgeving in het centrum van Hardenberg ondergaat een ingrijpende 

metamorfose. Op en rond de Markt worden winkels en appartementen gebouwd en 

op de Gedempte Haven wordt de parkeercapaciteit uitgebreid. 

De bouw start volgens planning in het voorjaar van 2006 en duurt zo'n anderhalf jaar. 

Bij de fasering van de bebouwing is er gekozen voor een snelle variant, zodat er zo 

min mogelijk overlast ontstaat voor de bewoners, winkeliers en bezoekers. Met de 
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gekozen variant, is het ook mogelijk dat de totale pleinwand aan de markt, dus alle 

winkels, tegelijk word opgeleverd. Dit geeft een krachtige impuls voor het centnun. 

De Markt, de omgeving van de Markt en de Gedempte Haven worden een kwalitatief 

hoogwaardig winkel-, woon- en verblijfsgebied. In totaal worden op en rond de Markt 

vijf blokken gebouwd. Drie bouwblokken (blok 1, 2 en 3) worden rond de Markt 

gebouwd. Het gaat om gebouwen van meerdere lagen. De ruimtes op de begane 

grond zijn bedoeld voor winkels, horeca of dienstverlenende bedrijven. Daarboven 

worden appartementen gebouwd, in diverse prijsklassen en voor diverse doelgroepen. 

Bovenop één van de bouwblokken dat noordelijk van de Markt wordt gebouwd, 

wordt een toren gebouwd die in totaal uit negen bouwlagen bestaat. Deze ranke toren 

zal straks het baken van de Markt en het centnun van Hardenberg zijn. 

Op de huidige Gedempte Haven (blok 5) wordt de bestaande parkeercapaciteit 

uitgebreid van ctrca 140 naar 280 parkeerplaatsen. Bovenop de huidige 

parkeervoorziening wordt een parkeerdek gerealiseerd, er kan dan zowel op als onder 

het dek geparkeerd worden. Ook worden er twee paviljoens op het dek aangelegd en 

een wandelpromenade voor voetgangers. De wandelpromenade is zowel vanaf de 

Marktzijde als vanaf de Vechtzijde bereikbaar via een trap. De trappen zijn dan ook te 

gebruiken als tribunes bij bijvoorbeeld openluchtvoorstellingen. 

Aan de Havenweg, vlakbij de Vecht, zijn appartementen gepland (blok 4) . Het gaat 

om een gebouw van zeven lagen. De bouw hiervan vindt niet eerder dan na 2007 

plaats. 

Tussen de nieuwe bebouwing wordt een nieuwe markt gerealiseerd. Dit wordt een 

prettig verblijfsgebied met verschillende in elkaar overlopende pleinen waar ook de 

reguliere weekmarkt gehouden kan worden. Bij de bebouwing is rekening gehouden 

met het vrijhouden van zichtlijnen. Doordat de nieuwe Markt omsloten wordt door 

hogere gebouwen, ontstaat een pleinachtige en gezellige sfeer. Dit maakt de nieuwe 

Markt uitermate geschikt als prettig verblijfsgebied, om bijvoorbeeld op een mooie 

zomeravond gezellig op een terras te zitten. 

Natuurlijk brengt uitbreiding van winkels en woningen een grotere behoefte aan 

parkeerplaatsen met zich mee. Daar is in het Masterplan rekening meegehouden, de 

toenemende parkeerbehoefte in het centrum is berekend. Deze behoefte wordt deels 

opgevangen door de parkeervoorziening op de Gedempte Haven. Ook is er op het 

dak van blok 1 parkeerruimte, deels voor bewoners maar ook voor bezoekers van het 

centrum. Daarnaast wordt ten noorden van de Markt, tussen de Marslaan en de 

Burgemeester Bramerstraat, een parkeerterrein voor zo'n 125 auto's aangelegd. 
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PROJECT 4: Lokaal Opleidingen Centrum (LOC). gemeente Hardenberg 

De locatie van de Technische School aan de Parkweg in Hardenberg wordt 

herontwikkeld. Op deze locatie wordt een Lokaal Opleidingen Centrum (LOC) 

gerealiseerd. De start van de bouwactiviteiten vond eind september 2005 plaats en het 

gebouw zal medio 2007 opgeleverd worden. 

Het LOC wordt gebouwd ten behoeve van diverse onderwijsinstellingen zoals AOC 

De Groene Welle, het Alfa College, ROC Twente en het Deltion College. Daarnaast 

zullen in het LOC+ deel diverse sociaal-culturele functies waaronder het Onderwijs 

Adviescentrum, de Stichting Werk en Scholing, Topgroep,de openbare bibliotheek, de 

Muzerie, het Kreatief Centrum en het Centrum voor Werk en Inkomen worden 

gehuisvest. 

Naast het LOC zal een appartementencomplex met ruun 60 woningen worden 

gebouwd en onder het LOC wordt een parkeergarage met circa 200 parkeerplaatsen 

aangelegd, die een bronpunt vormt van het centrum. 

In het LOC werken gemeente, gesubsidieerde organisaties, non-profit en commerciële 

bedrijven samen. Dit levert exploitatievoordelen en ruimtevoordelen op. Maar nog 

belangrijker is, dat alle instellingen van elkaars kennis kunnen profiteren. Met name de 

samenwerking van het :MBO met de diverse arbeidsorganisaties is vernieuwend. De 

gemeente Hardenberg werkt in het LOC-project samen met twee andere 

opdrachtgevers, te weten het Alfa-college uit Groningen en AOC De Groene Welle 

uit Zwolle. Er wordt gestreefd naar een duurzaam complex, dat past in de omgeving. 
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Bijlage IV Verstuurde enquête (toetsing model) 

Beueffende project 

Naam vertegenwoordiger 
lns1clliog 
Projectorg,ulisatic 

J• N•• 
1 Was u I uw projt."Ctorganisatie iniWticfnemer i.n het project? c c 

0-5 m.nd. 6-17 mud. 18-Z9 mod. J0..41mnd. ?42 rnod. 

2 Wat was op het moment v-an tekenen van de cxploituieovcrccnkomst de tijdsduur tot de c c c c c 
eerstvolgende vcrk.it:zingen? 

0 >l 

3 Hocveel alternatieve locaties waren er blnncn de gemeente voor de i.ovulling van het c c c [J [J 
overeengekomen programma? 

4 Hoeveel a.Jtcrnatieve prognunma's waren er voor de invulling van het plange!J;ed? c c c c c 

leer 1.ug ....... Neulnal Hoog Zeer hoog 

5 Wat was, t.g.v. de maatschappelijke vru.g of nood7..aak, het ervaren pcioriteitsgchaltc van het c c c c c 
proj<.:ct birulea de gemeente? 

6 Wat was, t.g.v. de groone van het project en de bijdrage ervan aan de interne doelstellingen, c c c c c 
de ervaren prestige: van het project? 

7 Wat was, t.g.v. de houding van de ontwikkelaar en de kenmerken van het overeengekomen c c c c c 
prognnuna, bet ingesehane afbreukrisico van het project? 

8 Wat was, op basis van het overeengekomen programma, de mate van tt.~rcdenheid over het c c c c c 
project? 

9 Wat was, op basis van de procesgang ertoe, de mate van tevredenheid over het project? c c c c c 
JO Geef t:en inschatting van uw comm.ibllent voor dlt project op basis van de gemiddeld c c c c c 

beschikbare projecttijd pct weck: 

11 Geef een iruchattiog v.w uw nu.nda.at in dit project op basis van uw beslissingsbevoegdheid c c c c c 
en uw ervaren drugvb.k binnen de projcctorg:anjsatic: 

4Mjr. 5-9jr. 10-19jr. 20-29 jr. ?JOjt. 

l2 Hocveel j:ur bestond uw projectorg:utiS2tie op bet moment van tekenen van de c c c c c 
exploiuticovcrccnkomst? 

IJ 1-Iocveel jad.! lrdcvanteJ werkervaring hul u op het moment van tekenen van de c c c c c 
exploitatieovereenkom st? 

~ccrweÎDÎ@ Weinig Gc.middc.ld v~• Zc.e,Yaa.lr. 

t4 Hoe vaak vcrwacht u I uw projectorgaoi~atic komende 2 jr. ~amen te werken met deze c c c c c 
ontwikkcla.ar? 

lS Hoe vaak heeft u I uw projcctorganlsatie afgelopen 2 jr. samengt.-werkt met deze c c c c c 
ontwikk.eb..ar? 

Zeer laag L..,. Neutraal Hoog Zcc:r boog 

16 Wat was, op basis va.n hel overeengekomen progrunma en de procesgang ertoe, de mate van c c c c c 
tevredenheid over deze eerdere s:unenwerking? 

IBeanrwoord tot slot onderst:u.ndc drie vragen, met de wetcnsdup dat 'macht' wordt gezien :ds de mate v:~.n doorslaggevende invlot-d die een parrij k.an 
(uitoefenen op de bcslujtvomUog_ binnen een q_rgani53tic. 

z ... ~aag Lug Neutraal HoOf< z .. ,hootl 
17 Geef een inschatting van uw macht t.o.v. de ontwikkcla.ar op basis van 'power' [charisma, c c c c c 

fysiek gcstel en I of financiele (JliddelcnJ: 

IS Geef een inschatting van uw Olacht t.o.v. de ontwikkeb..ar op basis van 'lcgitimacy' [algemeen c c c c c 
aangenomen mate van rechtvaardigheid vao el.kurs standpunten]: 

t9 Geef een inschatting v.w uw macht t.o.v. de ontwikkelu.r op basis van 'urgcacy' [algemeen c c c c c 
aa.ogenomen mate van ur:gcntic van elkaars standpunten]: 
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