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BIJLAGE I: DEFINITIES VAN GEBIEDSONTWIKKELING 

De definitie van gebiedsontwikkeling uit hoofdstuk 2, is tot stand gekomen op basis van de kenmerken 

en definiëringen van gebiedsontwikkeling uit diverse (literatuur-) bronnen. Onderstaand wordt geciteerd 

uit een aantal bronnen die elk gebiedsontwikkeling beschrijven. 

De adviescommissie gebiedsontwikkeling (Ontwikkel kracht, 2005) beschrijft op basis van 12 projecten 

de onderstaande kenmerken van gebiedsontwikkeling : 

• Een samenhangende ondernemende aanpak voor sociaal-economische opgaven, woningbouw, 

bedrijfsterreinontwikkeling, infrastructuur, de transformatie van de agrarische sector, natuur

en landschapsontwikkeling en de wateropgave in een duidelijk afgeperkt gebied. 

• Gemeentegrensoverschrijdende initiatieven op een schaalniveau dat voor burgers en 

volksvertegenwoordigers herkenbaar is en waarvoor bereidheid kan worden verkregen om te 

investeren in ontwikkelingen die het directe eigenbelang overstijgen. 

• Samenwerking tussen gemeenten onderling en met de provincie. 

• Samenwerking met private partijen, waaronder projectontwikkelaars en maatschappelijke 

organisaties zoals natuur- en milieuorganisaties. 

• Financiële constructies die sectorale en gemeentelijke grenzen overschrijden. 

• Een zeer lange looptijd. 

Jonathan de Bruijne (2007) benoemt vijf ingrediënten van gebiedsontwikkeling: het gebied, doelen, 

inhoud gebied, proces/partijen en integraliteit. Op basis van deze ingrediënten formuleert hij integrale 

gebiedsontwikkeling als : 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

gebiedsgerichte ruimtelijk-economische benadering; 

die ontstaat vanuit een gezamenlijke maatschappelijke urgentie of kans (doel); 

en een meerwaarde moet hebben voor een reg io of land; 

met als intentie het streven naar bepaalde effecten; 

die via het creëren van een optimale samenhang tussen de gebiedsfuncties worden bereikt; 

waarbij samenwerking tussen de betrokken partijen gedurende alle stappen van het proces 

noodzakelijk is. 

Van der Gijp (2004) benoemt vier relevante kenmerken van gebiedsontwikkeling, te weten: 

• 
• 
• 
• 

de totale ontwikkeling van een gebied; 

waarbij allocatie van relevante functies plaatsvindt vanuit een integrale ruimtelijke visie; 

met een verdeling van zeggenschap tussen de in het planproces betrokken partijen; 

waarbij marktpartijen risicodragend zijn . 
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In de definiër\ng voegt Van der Gijp één aspect toe, dit resulteert in de formulering: 

"Gebiedsontwikkeling is de totale ontwikkeling van een gebied, binnen een relevante context, waarbij 

allocatie van ~elevante ruimtelijke functies plaatsvindt vanuit een integrale ruimtelijke visie met een 

verdeling van zeggenschap tussen de in het plan proces betrokken partijen waarbij marktpartijen 

risicodragend participeren". 

Bovenstaande definiëringen zijn opgebouwd door het beschrijven van de kenmerken van 

gebiedsontwikkeling om daaruit een definitie te formuleren. Een andere manier die in de literatuur 

wordt gebrui~t verloopt op omgekeerde wijze. Er wordt een compacte definitie geformuleerd en waaruit 

verschillende onderdelen worden onderscheiden en nader toegelicht. 

Roeloffzen (2004) definieert gebiedsontwikkeling als: "De totale ontwikkeling van een gebied waarbij 

alle functies in beschouwing worden genomen, zoals (indien aanwezig) wonen, werken, natuur en 

landschap, recreatie, landbouw en infrastructuur en waarbij het planproces interactief tussen alle 

actoren (belanghebbenden) plaatsvindt" . 

Deze definiëring wordt vervolgens verder vorm gegeven in 3 losse onderdelen te weten : 

• een gebied; 

• met een verzameling van functies; 

• waarbij het planproces interactief plaatsvindt. 

De definiëring van Wallagh & De Lijn (2005) luidt: "Gebiedsontwikkeling richt zich op de fysieke en 

functionele transformatie van een gebied, dat -gegeven het schaalniveau, de lange doorlooptijd van 

een gebiedsgericht aanpak en de ambitie om binnen het duidelijk begrensde gebied (ruimtelijke, 

sociale, economische en culturele) opgaven in samenhang en samenwerking te realiseren- plaats vindt 

in een (door de tUd veranderend) krachtenveld, waarbinnen partijen met uiteenlopende belangen, 

posities, rollen, verantwoordelijkheden en risico's te traceren zijn". 

Uit deze definiëring zijn vier dimensies van gebiedsontwikkeling te onderscheiden waar tussen 

afstemming pjaats moet vinden in het ontwikkelingsproces. Deze dimensies zijn: 

• Geografisch 

• Programmatisch 

• Instit'-Jtioneel 
I 

• Procesmatig 

Een laatste manier van definiëren vindt plaats vanuit een meer beschrijvende vorm. Zonder een 

uiteenrafeling in verschillende kenmerken of dimensies stellen de auteurs een beschrijvende definitie 

op . 
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Wolting (2006) formuleert: "Gebiedsontwikkeling is een containerbegrip voor grootschalige ruimtelijke 

ontwikkelingen in het landelijk gebied en in het stedelijk gebied. Voorbeelden zijn: herstructurering van 

woonwijken, herontwikkeling van centrum/winkelgebieden, aanleg van groen/water/recreatie, aanleg 

van woonwijken/bedrijven terreinen in uitleggebieden en aanpassingen/uitbreidingen van infrastructuur. 

Bij integrale gebiedsontwikkeling worden verschillende functies (zoals natuur, water, infrastructuur, 

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

Het Kenniscentrum PPS en het KEI-Centrum (uit Hesp, 2005) hanteren de definitie: 

"Gebiedsontwikkeling is de verzamelterm voor projecten van substantiële omvang waarin een bepaalde 

functie wordt ontwikkeld, bijvoorbeeld wonen, werken, winkelen en recreatie, al dan niet in combinatie 

met elkaar of met de aanleg van infrastructuur. Daarbij kan het zowel gaan om nieu'1e ontwikkeling als 

om herontwikkeling van bestaande locaties of gebieden en zowel als stedelijke als landelijke gebieden". 

De definities voor gebiedsontwikkeling lopen in de literatuur uit een. Dit onderzoek legt de focus op 

spin-oft van gebiedsontwikkeling. Vanwege deze specifieke focus is het noodzakelijk een definiëring te 

hanteren die hierbij aansluit. De definitie is hoofdstuk 02.01 van het verslag terug te vinden. 

Afstudeeronderzoek M.E.Pleijte Blad 4 



De spin - off effecten v a n gebiedsontwikkeling 

Afstudeeronderzoek M . E.Pleijte Blad 5 



De spin - off effecten van gebiedsontwikkeling 

BIJLAGE Il : NIEUWE WET RUIMTELIJIKE ORDENING EN GREX - WET 

Deze bijlage is gebaseerd op informatie van het ministerie van VROM (www.vrom.nl) en de 
literatuurstudie van Van den Goor (2007). 

De huidige Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) stamt uit 1965 en is door vele herzieningen 

onoverzichtelijk geworden. Daarom is een nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening (Wro) opgesteld die 

naar verwachting medio 2008 in werking zal treden. Met deze nieuwe wet wordt gestreefd naar een 

samenhangend pakket van regels voor de rUimtelijke ordening. Door de komst van de Wro veranderen 

een aantal zaken. Volgens de nieuwe wet stellen Rijk, Provincie en gemeente een structuurvisie op. Dit 

beleidsdocument komt in plaats van het bestaande PKB, streekplan en structuurplan. De structuurvisie 

vormt de basis voor het bestemmingsplan. In principe stelt de gemeente nog steeds het 

bestemmingsplan op. Door deze veranderingen wordt o.a. de besluitvorming efficiënter, de plannen 
actueler en de procedures verkort. 

Afhankelijk van rol die gemeente speelt, heeft zij behoefte aan (grond)beleidsinstrumenten om haar 

beleid uit te voeren. Tegelijk met de ontwikkeling van de Wro is de Grondexploitatie-Wet (GREX-Wet) 

opgesteld. Dit nieuwe instrumentarium is ontwikkeld omdat er in de huidige situatie onvoldoende 

instrumenten zijn. Met name op gebied van het verhalen van gemaakte kosten (verevening) en het 

stellen van locatie-eisen. Onder gemaakte kosten vallen kosten met betrekking tot de aanleg van 

openbare voorzieningen, planschadeclaims en bouw- en woonrijp maken. Deze dienen rechtvaardig 

verdeeld te worden en dat is nu vaak niet het geval. Locatie-eisen zijn bijvoorbeeld eisen over het 

bouwprogramma, aanleg van voorzieningen van openbaar nut, fasering en inrichting van de openbare 

ruimte. 

Het uitgangspunt van de GREX-Wet is dat de initiatiefnemer van de ruimtelijke activiteit ook 

verantwoordelijk is voor de gevolgen van de activiteiten (veroorzakerbeginsel). Daarbij kent de GREX

Wet 3 beginselen: causaliteitjtoerekeningbaarheid, proportionaliteit en profijt. Om kosten te verhalen 

op grondeigenaren dienen de te verhalen kosten verband te hebben met de planontwikkeling 

(toerekenbaarheid), dienen de kosten evenredig te worden verdeeld indien meerdere locaties profijt 

hebben van de voorzieningen (proportionaliteit) en dient de grondexploitatie nut te ondervinden van 

deze voorzieningen (profijt). Met het nieuwe instrumentarium kan zowel een publiek- als 

privaatrechtelijk traject doorlopen worden. De GREX-Wet biedt enerzijds een juridisch kader voor het 

sluiten van een exploitatieovereenkomst en anderzijds de mogelijkheid om gemaakte kosten te 

verhalen en locatie-eisen te stellen indien men niet tot overeenstemming komt. Om inzichtelijk te 

maken welke kosten verhaald kunnen worden is een kostensoorten lijst opgesteld. Dit is een limitatieve 

lijst met de kosten die met een exploitatieplan verhaald mogen worden . De kosten op deze lijst bestaan 

naast het bouw- en woonrijp maken (sloop, bodemonderzoek, aanleg (nuts- )voorzieningen, 

apparaatskosten, rente etc.) uit kosten voor schadevergoedingen, inrichting van de openbare ruimte 

(o.a. wegen, pleinen, waterpartijen, speelplaatsen, verlichting, straatmeubilair etc.) enjof uit 

archeologisch- of gezondheidsoogpunt noodzakelijke voorzieningen. In het exploitatieplan dient een 

overzicht te worden opgenomen waarin de kosten en opbrengsten worden geschat. Daarin mogen ook 
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afspraken worden gemaakt over financiële bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen buiten de locatie, 

dus in een groter gebied. Er kunnen niet meer kosten worden verhaald dan de totaal geschatte kosten. 

Dat vormt een belangrijke rem op het kostenverhaal. Eigenaren kunnen daardoor niet geconfronteerd 

worden met een plan dat financieel-economisch niet uitvoerbaar is. De uiteindelijke afrekening vindt 

plaats bij de verlening van de bouwvergunning. 

De GREX wet is niet ontwikkeld met als doel dit instrument altijd in te zetten. Maar alleen als partijen 

niet mee willen werken aan realisatie van bestemmingsplan en andere ruimtelijke plannen, én zij profijt 

ervaren van overheidsinvesteringen . Daarnaast vindt het Rijk belangrijk dat de financiering van groene 

en blauwe functies zoveel mogelijk deel uitmaken van de reguliere grondexploitatie en dat actief 

gebruik wordt gemaakt van vereveningsmogelijkheden. Het instrument voor het kostenverhaal is 

aanvullend en werkt als stok achter de deur. De werking en mogelijkheden van de Wro en GREX-Wet in 

de praktijk zullen in 2008 duidelijk worden. Op dit moment worden er diverse onderzoeken, 

brainstormsessies en bijeenkomsten georganiseerd over de mogelijkheden en beperkingen van deze 

nieuwe wetgeving voor de verschillende actoren bij gebiedsontwikkeling. 

In het kader van dit onderzoek moet vermeld worden dat de kostensoortenlijst die ten 

grondslag ligt aan de nieuwe Grondexploitatiewet, slechts een klein deel van de spin-off 

effecten betrekt. Daarnaast legt deze lijst de nadruk op de negatieve effecten, de kosten, en 

niet op de verevening van de opbrengsten. De ontwikkeling van GREX-Wet is een stap in de 

goede richting, maar ten aanzien van de spin-off effecten bij gebiedsontwikkeling zijn nog 

vele aanvullingen nodig. 
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BIJLAGE 111 : RUBRICERING VAN SPIN-OFF EFFECTEN 

Spin-oft effecten van gebiedsontwikkeling Factoren van haalbaarheid 
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Werkgelegenheid X 

lCLeef-lomj!evin.9. X 

Opbren.gsten te realiseren vastgoed X 

Waardefluctuatie bestaand vastgoed in gebied X 

Waardefluctuatie bestaand vastgoed in omliggend ....9.ebied X 

Imago / prest.!.9.e X 

Toegankelijkheid X 

Vestigingsklimaat X 

Milieu flora & fauna en luchtkwaliteit X 

Bereikbaarheid X 

Cultuur & historie X 

Demografische verandering X 

Veiligheid X 

Voorziening..enniveau X 

Gezondheid X 

Synergievoordelen X 

Draagvlak bestaande voorzieningen X 

Consumentensu~lus X 

Recreatie & toerisme X 
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BIJLAGE IV: INTERVIEW PROTOCOL 

In deze bijlage wordt het interview protocol dat gebruikt is tijdens de expertinterviews weergegeven. 

Tijdens de interviews heeft dit protocol als leidraad gediend . Waar van toepassing zijn additionele 

vragen gesteld en is op aanvullende onderwerpen in gegaan. Alle interviews hebben plaatsgevonden op 

de werklocatie van de geïnterviewde en zijn gemiddeld in één uur afgerond. 

Inleiding interview 

Voorstellen: 

Doel van interview: 

Beschikbare tijd: 

Geluidsopname: 

Afstudeertraject aan TU/e. Onderwerp spin-off effecten gebiedsontwikkeling 

Na inzichten uit literatuur de praktijksituatie onderzoeken dmv 

expertinterviews: hiermee inzicht verkrijgen in haalbaarheidsstudies en 

toepasbaarheid van spin-off 

+/- 1 uur 

Geluidsopname toegestaan en naam als bron opnemen 

Achtergrond geïnterviewde: 

Huidige functie & achtergrondschets. 

Probleemschets : 

Gebiedsontwikkeling aan orde van de dag ~ vanuit maatschappelijk probleem en/of onbenutte 

kans en gedachte dat g.O. vergaande spin-off effecten creëert. 

Uit analyse van blijkt: weinig aandacht voor andere spin-off in haalbaarheidsstudies, onbekend of 

de doelen worden gehaald en een volledige inschatting van de haalbaarheid wordt gemaakt. 

Doelstelling onderzoek en definitie gebiedsontwikkeling toelichten. 

Opbouw interview: 

Haalbaarheidsstudies, spin-off effecten, besluitvorming en stellingen 

Haalbaarheidsstudies bij gebiedsontwikkelIng 

1. Wat verstaat u onder een haalbaarheidsstudie bij gebiedsontwikkeling? Wat is het doel van deze 

studie? 

2. Welke factoren bepalen in deze studies de haalbaarheid? De rol van de financiële aspecten? 

3. Vindt u de huidige haalbaarheidsstudies compleet/volledig? Behoefte aan verbetering, 

kansen/aanvullingen? 

4. Worden andere methodieken/studies ingezet bij besluitvorming over gebiedsontwikkeling? 
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Spin-aft effecten 

5. Wat verstaat u onder spin-off effecten van gebiedsontwikkeling? 

6. Welke soorten spin-off effecten kunt u noemen? Kunnen deze opgenomen worden in de 

haalbaarheidsstudie? 

7. Is spin-off van gebiedsontwikkeling belangrijk? Zijn deze effecten te sturen? 

8. Heeft spin-off nu een rol in vroege fase van gebiedsontwikkeling en welke? 

Besluitvorming bij gebiedsontwikkenng 

9. Kunt u toelichten hoe besluiten worden genomen over gebiedsontwikkeling? 

10. Kunt u voorbeelden geven van gebiedsontwikkelingen waarbij de totale spin-off een rol speelde 

en met name hoe deze terugkwam in de besluitvorming? 

11. Heeft u aanvu"ingen/ commentaar / verbeteringen voor dit besluitvormingsproces? 

Stellingen 

a. De huidige haalbaarheidsstudies kijken slechts naar enkele spin-off effecten en "vergeten" de vele 

andere spin-off van gebiedsontwikkeling . 

b. Het opnemen van spin-off effecten in de haalbaarheidsstudie leidt tot een vergroting van de 

haalbaarheid, doordat doelen beter bereikt worden en plannen minder gewijzigd en/of afgestoten 

worden. 

c. De besluitvorming en haalbaarheidsstudies bij gebiedsontwikkeling hechten onvoldoende belang 

aan de achterliggende doelste"ingen (maatschappelijk probleem en/of kans) van de 

gebiedsontwikkeling . 

Tabel met spin-off effecten uit literatuur 

Er zijn 20 effecten van ruimtelijke ontwikkelingsopgaven die veelvuldig naar voren komen in de 

literatuur. Graag zou ik nader ingaan op deze effecten en hoe zij in de praktijk een rol spelen 

• Kunt u aangeven hoe belangrijk deze spin-off is voor de beoordeling van haalbaarheid van een 

gebiedsontwikkeling? 

• Of er volgens u te sturen valt op deze spin-off en wellicht kunt u in die gevallen kort aangeven 

hoe die sturing plaats kan vinden? 

Afsluiting 

Geïnterviewde bedanken voor medewerking 

Wil geïnterviewde zelf nog iets kwijt? (aanvu"ingen/opmerkingen) 

Zal indien gewenst het eindrapport aan geïnterviewde toezenden. 
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BIJLAGE V: UITWERKING INTERVIEWS 

Onderstaand zijn de uitwerkingen van de expertinterviews terug te vinden. Alle uitwerkingen zijn ter 

verificatie teruggestuurd naar de experts. In een enkel geval zijn aanvullingen gegeven die zijn 

opgenomen in de definitieve uitwerkingen. Op hoofdlijnen komen in alle interviews drie onderwerpen 

aan bod . Aan de hand van deze onderwerpen worden de interviews uitgewerkt. De onderwerpen zijn: 

haalbaarheidsstudies, spin-off effecten, besluitvorming en tenslotte een aantal stellingen & figuren. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interview Erik Deiman (19/06/07) 

I ntroductie 

Erik Deiman maakt deel uit van de directie van de Brink Groep. Hij is ruim 13 jaar werkzaam bij Brink 

Groep. Daarvoor is hij werkzaam geweest als AIO aan de Technische Universiteit Eindhoven, alwaar 
Erik ook gestudeerd heeft. 

Haalbaarheidsstudie 

De haalbaarheidsstudie wordt beschouwd als een containerbegrip waar van alles onder gehangen kan 

worden. Per project is te definiëren hoe de studie ingericht gaat worden. Daarbij is belangrijk vast te 

stellen wanneer het projectteam iets haalbaar vindt. Is dat als het plansaldo op nul sluit, of als de 

kwalitatieve doelen zijn gehaald of is iets haalbaar als er consensus tussen de partijen bereikt is? Ook 

de methoden die gebrUikt worden hangen af van de definiëring. Als haalbaarheid breed geïnterpreteerd 

wordt zijn een MKBA en MER ook onderdelen van de haalbaarheidsstudie. 

In de haalbaarheidsstudie draait het om de driehoek financieel, kwalitatief & draagvlak. Kwalitatief kent 

in dat geval een brede invulling. Het kan gaan om de kwaliteit van de gerealiseerde bebouwing maar 

ook om sociaaleconomische structuurversterking of een andere bevolkingssamenstelling. Er geldt altijd 

dat er afstemming moet zijn over wat je wilt (PVE of kwaliteit), de financiële haalbaarheid daarvan (wie 

betaalt wat) en er zal draagvlak moeten zijn om vervolgens besluiten te kunnen nemen. 

Een haalbaarheidsstudie hangt samen met de fase waarin het project zich bevindt. Continu worden 

haalbaarheidsstudies gemaakt. In een vroege fase wordt de haalbaarheid op een abstracter niveau 

onderzocht, met hele andere vragen en antwoorden dan in een later stadium. Brink Groep wordt vaak 

ingehuurd om in verschillende fasen vanuit financieel-economische invalshoek te kijken. Maar het 

financiële plaatje heeft altijd een relatie met die andere invalshoeken. Een andere kwaliteit leidt tot 

andere financiële resultaten en omgekeerd. Maar in een haalbaarheidsstudie wordt bijna nooit gekeken 

naar de omgeving. In een enkele unieke situatie wordt naar de omgeving gekeken in de initiatieffase. 

Dit is gedaan bij project Waalfront op basis van een kwalitatieve beoordeling en het in kaart brengen 

van toekomstige OZB opbrengsten . 

Er zijn kansen voor het invoeren van een integrale haalbaarheid maar alleen zodra de effecten hard 

gemaakt kunnen worden. Naar wie verdwijnen die effecten en wie moet daarvoor investeren? Is het 

terecht dat de overheid extra miljoenen beschikbaar stelt in vergelijking met wat ze eraan terug 

verdient? Het vraagstuk omtrent de spin-off effecten wordt dan automatisch een politiek vraagstuk. 

Deze discussie wordt gemakkelijker als een aantal dingen die nu nog heel zacht zijn, grijpbaar kunt 
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maken. Als duidelijk is dat de spin-off effecten bijvoorbeeld binnen een bepaalde bandbreedte liggen, 

kan dit helpen in afwegingsproces om een te kort te accepteren in een project. Die vragen zijn niet 

opportuun als een project financieel haalbaar is. 

Maar er zijn vele projecten die financieel niet haalbaar zijn en afketsen. Als aangetoond kan worden dat 

projecten wel haalbaar zijn als de spin-off meegenomen wordt, dan is het weglaten van spin-off 

effecten impliciet dus de oorzaak voor het afketsen van projecten. 

Het lastige is echter dat het niet alleen gaat om het aantonen van spin-ofr, maar ook om hoe deze 

vervolgens terug gepompt wordt in het project. Of dat nu kwalitatief of kwantitatief is. Het gaat erom 

dat een project niet haalbaar is omdat er nu te weinig geld is. Hoe krijg je de partijen eromheen bereid 

dat ze meebetalen in dat project? Het project is waarschijnlijk wel gunstig voor de Nederlandse 

maatschappij, maar wat levert het de individuele partijen concreet op? Dat is het probleem van spin

off. Het terugpompen van de spin -off in het project is afhankelijk van de betrokken partijen. Het is 

meest voor de hand liggende is de gemeente te vragen meer te investeren in het project om de 

haalbaarheid te vergroten . Een corporatie is wellicht ook bereid meer investeren uit het oogpunt van 

maatschappelijk rendement . Maar een projectontwikkelaar is niet geïnteresseerd in de meeste spin-off 

effecten. 

Spin-off 

De spin-off wordt vertaald in: 

directe financiële effecten 

economische dynamiek in bepaald gebied 

de leefbaarheid. Als die afgepelt wordt: 

- een evenwichtige bevolkingssamenstelling 

- minder eenzijdige opbouw van een gebied (multidisciplinaire activiteiten etc.) 

Dit is enkel de positieve zijde van spin-off effecten. Maar er zitten ook negatieve kanten aan. Door een 

gebiedsontwikkeling kan bijvoorbeeld de parkeerdruk toenemen . Daardoor moet er extra geld 

gereserveerd worden om een ondergrondse parkeergarage mee te nemen in ontwikkeling. Voor een 

heel aantal negatieve effecten bestaat al een instrumentarium . 

Alle spin-off effecten kunnen meegenomen worden in de haalbaarheidsstudie. Projecten lijken nu veelal 

niet haalbaar omdat men kijkt naar het project sec. Als de effecten in een veel breder kader worden 

meegenomen dan blijken projecten misschien veel eerder haalbaar. Immers als de leefbaarbaarheid in 

een gebied vergroot wordt, is dat een pluspunt voor de stad als geheel, maar het is ook een pluspunt 

voor de individuele bewoner en voor de corporatie die daar veel bezit heeft. Maar dan is de vraag of de 

corporatie moet meebetalen in het project. Een andere redenatie is : de gemeente ontvangt meer 

belasting omdat de WOZ waarde omhoog gaat, dus de gemeente kan meer bijdragen aan het gebied . 

Of omdat de leefbaarheid vergroot wordt door de ontwikkeling, hoeft de gemeente minder kosten te 

maken om problemen op te lossen. Die besparing kan ingezet worden om het plan financieel haalbaar 

te maken . 

Uit het bovenstaande blijkt dat de effecten vertaald moeten worden, vaak in termen van geld. Naar wie 

vloeit het toe en hoe kan dat ook ingezet worden in het project. Sommige effecten worden in financiële 

termen uitgedrukt en andere worden in termen van + en - afgewogen. Financiële waardering is niet het 
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enige om haalbaarheid te bepalen, maar vaak wel heel belangrijk. Zonder te kwantificeren wordt de 

spin-off heel moeilijk inzichtelijk. Want effecten alleen in termen van + en - maken een project niet 

haalbaarder. Dan blijft het gewoon een onderdeel van de politieke besluitvorming. Is de politieke wil er? 

Spin-off is belangrijk maar er wordt nu niet op gestuurd. Het is vaak 'een gevolg van' en wordt er met 

verbazing over gesproken. Alsof het gebied ondanks de ontwikkeling zomaar ineens in de lift gekomen 

is. Als voorbeeld worden de Zeedijk en de Pijp in Amsterdam genoemd. Beide locaties waren slecht en 

door ontwikkeling (vanuit gemeente) verdwenen de drugsproblemen en stegen de huizenprijzen. De 

Pijp bood ineens woonruimte voor mensen die eerst niks konden krijgen in Amsterdam. 

Besluitvorming 

De besluitvorming over gebiedsantwikkeling is een amorf proces en heeft erg veel te maken met de 

eigendomsverhouding in het gebied. Ook de betrokkenheid van partijen met verschil/ende belangen 

maakt besluitvorming complex. Ontwikkelaars willen bijvoorbeeld pas in een project stappen als ze een 

bepaald rendement kunnen halen. En het liefst op korte termijn. Terwijl een belegger best over een 

termijn van 20 jaar wil kijken. De overheid heeft per definitie een lange termijn visie waardoor ze naast 

de financiële haalbaarheid ook zeer geïnteresseerd is in de kwalitatieve effecten van een project. In een 

project moeten de partijen elkaar vinden omdat ze elkaar nodig hebben. Stagneert het proces, dan 

heeft dat ook vaak te maken met risico's die partijen niet kunnen dragen of niet kunnen overzien . Of 

dat teveel geld geïnvesteerd moet worden terwijl de opbrengsten verder in de tijd liggen. Een 

beursgenoteerd fonds dat nu moet afdragen aan de aandeelhouders is niet geïnteresseerd in een 

project dat pas over 50 jaar geld gaat opleveren. 

De structuur van het besluitvormingsproces is altijd weer anders. Het begint altijd bij een 

initiatiefnemer die mensen om zich heen verzamelt die het met hem eens zijn. Draagvlak ontwikkelen, 

samen overtuigd raken dat er kansen zijn voor het gebied. Daarbij is het de kunst niet te verzanden in 

kleine details maar juist daarover heen kunnen en durven kijken. Dat vraagt vaak om politieke durf en 

moed. Want het is toch vaak de politiek die daar besluiten over neemt. Dit betekent ook dat de 

ontwikkeling gemakkelijker gaat wanneer er gedreven bestuurders zitten, dan daar waar de politiek een 

jojo is. In de situatie waar partijen op hoofdlijnen overeenstemming hebben over wat te doen, dan is er 

sprake van een globale haalbaarheidstudie: wat zijn de mogelijke risico's en kan het politiek beoordeeld 

worden. Er zijn enkel kaders geschept en over vele aspecten kan op kwalitatieve wijze een uitspraak 

gedaan worden. Vervolgens gaan die partijen op basis van de 10K en visie de pianontWikkelingsfase in. 

Dan wordt er een ontwikkelingsstrategie geformuleerd, over sommige aspecten (starten met infra, 

deelgebied A zo laten voorlopig en ondertussen starten met B etc) wordt besluitvorming over 

afgedwongen. Daarin zou die spin-off eigenlijk al meegenomen moet worden. 

Gebiedsontwikkelingsprojecten lopen per definitie heel erg lang. Daarom is het belangrijk aan het 

begin, eventueel in een masterplan, een visie neer te leggen wat er in het gebied gewenst wordt. Maar 

in praktijk blijkt dat er naast het masterplan een veelheid aan deelplannen is die door elkaar heenlopen. 

Het grote kader is uitgezet in het masterplan en is vervolgens uitgewerkt in deelplannen. Dan is het ene 

deelplan bijvoorbeeld in de definitiefase en het andere al in voorbereidingsfase. Dat dwingt om heel 

vroegtijdig al de contouren vast te leggen. Zeker als er infra-ingrepen bij zitten. Daar moet vaak mee 

begonnen worden. Die zijn duur en daar gaat het vaak mis. Er moet veel upfront in het project gestopt 

worden terwijl de risico's nog heel groot zijn. Let wel deelplannen voor over 10 jaar zijn vaag, en spin-
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off effecten voor die deelplannen over 20 jaar is helemaal vaag. Deze zal waarschijnlijk op meer 

kwalitatieve wijze meegenomen moeten worden. 

Interview Joop Strik (11-06-07) 

lntroductie 

Joop Strik is senior manager bij de business unit vastgoedadvies & gebiedsontwikkeling van Brink 

Groep, waar hij sinds 1973 werkt. Hij is voornamelijk betrokken geweest bij de grotere 

gebiedsontwikkelingsprojecten zoals Ypenburg, Kop van Zuid en Jaffa. Voordat Joop Strik in dienst trad 

bij Brink Groep heeft hij bouwkunde aan de HTS gestudeerd. 

Haalbaarheid 

Haalbaarheidsstudies van wijkontwikkeling (zoals bij Jaffa) zijn integrale studies over de totale 

haalbaarheid van een plan . Daarbij gaat het over economische, sociale en fYSieke aspecten . Bij 

economie gaat het om bijvoorbeeld wijkeconomie, bij sociaal om sociale opbouwen onder fysiek valt 

niet alleen het vastgoed maar ook de openbare ruimte . Aan de fysieke component zit ook een financieel 

verhaal en fasering vast. Waar te beginnen met de ontwikkeling en welke financiële middelen en risico's 

zijn er etc. Deze moeten vervolgens gesynchroniseerd worden met de economische en sociale 

component. Wat zijn bijvoorbeeld de sociale verbanden in de buurt en de effecten van de plannen op 

die sociale verbanden. Maar ook wat de economische spin-off kan zijn van het verbeteren van 

ontwikkeling in het gebied en in de wijken er omheen. 

Echter, in de praktijk worden deze drie aspecten nog maar zelden integraal opgepakt. Als voorbeeld 

wordt de ontwikkeling van Den Haag Zuid West genoemd. Die ontwikkeling loopt reeds geruime tijd en 

daarbij hebben de partijen vooral gefocust op het tempo van de fysieke aspecten van de 

herontwikkeling. Nu blijkt dat de economische en sociale aspecten zijn onderbelicht en dat hier kansen 

zijn blijven liggen. 

Het beeld is dat er steeds meer rekening gehouden moet worden met alle componenten . Deze moeten 

niet alleen op elkaar af gestemd worden zoals nu gebeurd, maar ze moeten integraal opgepakt worden 

bij gebiedsontwikkeling . Als er vanuit een integrale benadering ontwikkeld gaat worden, dan zal dat een 

heel ander licht werpen op die inspanningen die je gaat doen. De heer Strik verwacht dan ook dat de 

middelen van bijvoorbeeld de gemeente beter ingezet kunnen worden als er vanuit alle componenten 

geredeneerd wordt. Er kunnen dan ook maximale gewenste effecten bereikt worden, over en weer 

tussen de componenten . 

Haalbaarheidsstudies kunnen door veel verschillende partijen uitgevoerd worden. Zo kunnen gemeentes 

haalbaarheidsstudies uitvoeren en sommige corporaties ook. Vaak worden externe partijen, 

bijvoorbeeld Brink Groep, aangetrokken als ondersteuning in het bepalen van de haalbaarheid. 

Belangrijk is dat een integrale haalbaarheidsstudie en besluitvorming door samenwerking tussen de 

betrokken partijen tot stand komt. Die weten wat ze belangrijk vinden en wat de motieven zijn. In alle 

fasen die een gebiedsontwikkelin;J doorloopt kunnen haalbaarheidsstudies, op een verschillend 

detailniveau, uitgevoerd worden. In de initiatieffase zal de studie een stuk globaler zijn dan in de 

specifieke haalbaarheidsstudies voor verschillende deelplannen. 
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Spin-off 

Er zijn twee manieren om naar spin-off te kijken. Enerzijds is er een plan voor een gebiedsontwikkeling 

en vervolgens wordt er gekeken welke spin-off dat plan genereert. Dan is de vraag, hoe kan de spin-off 

opgenomen worden om het plan haalbaarder te maken? Anderzijds dienen er bepaalde spin-off effecten 

opgewekt te worden (de doelstellingen) en daarvoor wordt een plan voor een gebiedsontwikkeling 

opgesteld. Middels deze ontwikkeling wordt de gewenste spin-off gecreëerd . Als voorbeeld wordt hier 

een ontwikkeling in Berkel en Rodenrijs genoemd. Daar heeft de gemeente in een heel vroeg stadium 

aangegeven dat er bepaalde infrastructuur moest komen. En die infrastructuur moet bekostigd worden 

uit de vastgoedontwikkeling rondom de locatie van de nieuwe infrastructuur. 

Spin-off effecten die benoemd worden zijn: 

Reistijdverkorting / bereikbaarheid 

Werkgelegenheid 

Effect op het draagvlak van omliggende voorzieningen 

Waardestijging vastgoed in en omliggend gebied 

Opbrengsten van nieuw te realiseren vastgoed. (denk daarbij ook aan het feit dat de objecten die in 

begin opgeleverd worden, niet hetzelfde opleveren als de latere objecten. De latere kunnen 

profiteren van het succes van de eerste ontwikkelingen.) 

Spin-off effecten zijn belangrijk. Bijvoorbeeld de waardestijging van het vastgoed. Waardestijging is 

vervelend als er verwervingen plaats moeten vinden (prijsopdrijvend), maar gunstig als de ontwikkeling 

opgeleverd gaat worden. Er moet daarom in de vroeg planfase al rekening gehouden worden met deze 

spin-off effecten. Het is in elk geval te defensief om er totaal geen rekening mee te houden, omdat een 

project daardoor al gauw minder haalbaar wordt. Helaas krijgen spin-off effecten weinig aandacht en 

het gebeurt in elk geval niet integraal. Er wordt gefocust op de fySieke aspecten, dus realisatie van 

nieuw vastgoed en de opbrengsten die dit genereert. 

Alle effecten zouden moeten worden meegenomen in de besluitvorming, ook effecten die buiten het 

gebied vallen. Als voorbeeld van het meenemen van effecten buiten het gebied wordt de ontwikkeling 

van Jaffa in Rotterdam genoemd. In de herontwikkeling van Jaffa wordt een nieuwe differentiatie in de 

woningen aangebracht. In plaats van enkel sociale woningen zoals nu, worden er ook duurdere koop 

woningen gerealiseerd. Dit heeft positieve effecten op het naast gelegen winkelcentrum. Het 

winkelcentrum ondervindt een positief effect door die duurdere woningen omdat het bestedingspatroon 

van de mensen die er komen hoger zal liggen. De spin-off werkt in dit geval 2 kanten op: de buurt voor 

het winkelcentrum maar ook het winkelcentrum voor die buurt. 

Een aantal van de genoemde spin-off effecten zijn moeilijk te kwantificeren. Dat betekend niet dat ze in 

de toekomst niet te kwantificeren zijn, het is in elk geval erg lastig. Sommige rekenmethoden die 

gebruikt worden zijn misschien vergezocht, maar deze kunnen wel inzicht geven in de orde van grootte 

en bandbreedte van de effecten . Het voordeel daarbij is dat andere partijen (bijv beleggers) eerder 

geneigd zijn bij te dragen aan bijvoorbeeld de kosten voor de ontwikkeling, wanneer je deze kunt 

kwantificeren. Door de effecten te benoemen en te kwantificeren wordt dUidelijk welke voordelen er 

voor andere partijen te behalen zijn en kan er op basis daarvan een besluit genomen worden. Het 

gebruiken van een globale orde van grootte of bandbreedte is in de vroege planfase geen probleem. 
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Het heeft immers geen zin om te proberen om een gedetailleerd kwantitatief overzicht van alle effecten 

ten maken als het plan nog globale inschattingen bevat over hoe en wat er in het gebied ontwikkeld 

gaat worden. 

Besluitvorming 

Voordat besluitvorming plaats kan vinden moet eerst draagvlak bestaan over het feit dat er wat moet 

gebeuren. Er moet een besluit genomen worden over de definitieve go / no go van een project. Niet 

alleen het WAT is daar van belang maar je zult ook met elkaar moeten afspreken HOE. Hoe gaat de 

ontwikkeling eruit zien op hoofdlijnen, welke planning & fasering, financiën, risico's etc. Daarmee creëer 

je draagvlak en vervolgens commitment. Dat is de basis om een stap verder te komen. Daarna kunnen 

op basis van de besluiten contracten gesloten worden. 

Als er een gemeenschappelijk gedragen visie is, met politieke steun en er is vastgesteld HOE het 

project wordt gerealiseerd, dan kan het worden vastgelegd in contracten. In de eerste fase worden 

haalbaarheidsstudies gebruikt. Deze zijn nog wel globaal; de GREX , VEX en PEX worden bijvoorbeeld 

op basis van kentallen gemaakt. 

In de besluitvorming bij gebiedsontwikkeling kunnen meerdere partijen (eigenaren van vastgoed en 

openbare ruimte) betrokken zijn. Deze partijen moeten samen bepalen wat ze willen met het gebied, 

waarbij iedereen zijn eigen belangen en doelen heeft. Daarbij is het van belang om alle componenten 

mee te nemen, dus naast fysieke ook economische en sociale aspecten. Het is een gemiste kans als 

deze niet in de besluitvorming worden meegenomen. 

Interview Friso de Zeeuw (13-07-07) 

Introductie 

Friso de Zeeuw is per 1 augustus 2007 aangesteld als hoogleraar Gebiedsontwikkeling aan de 

Technische Universiteit Delft. In deze functie is de heer de Zeeuw geïnterviewd. Naast zijn 

hoogleraarschap is hij directeur Nieuwe Markten bij Bouwfonds MAB. 

Haalbaarheid 

Naar aanleiding van de figuur moet allereerst aangegeven worden dat men bij gebiedsontwikkeling 

extra uit moet kijken voor algemeen geldende uitspraken. Het kenmerkende van gebiedsontwikkeling is 

namelijk het gebiedsspecifieke. Dit geldt ook voor algemene uitspraken over haalbaarheidsstudies bij 

gebiedsontwikkeling. 

Een haalbaarheidsstudie zit dicht tegen de businesscase aan. Zeker vanuit het oogpunt van een 

ontwikkelaar. Voor een ontwikkelaar is een haalbaarheidsstudie het financieel-ecomisch doorrekenen 

van een project, rekening houdend met de verschillende risicofactoren. De aspecten financieel en 

economisch spelen daarbij een heel belangrijke rol, maar niet altijd. Als voorbeeld wordt er een 

haalbaarheidsstudie van een herstructureringsproject aangedragen waarbij Bouwfonds 4 factoren 

onderzocht heeft: 

is er de mogelijk een passend rendement te halen (financieel-economisch) 

zien wij de kans dit gebied in de tijd aan imago verbetering te helpen? (Imago) 
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Is er chemie met de sleutelfiguren? Klikt het met de partners (corporatie, gemeente etc) 

(samenwerking/proces) 

Welke invloed kan er op het plan en het programma uitgeoefend worden? In welke fase zijn we 

betrokken? Het liefst komt de ontwikkelaar erbij als de beslissingen nog niet genomen zijn en nog 

invloed in beginfase kan hebben. (rol) 

De niet financiële spin-off effecten komen in de haalbaarheidsstudie niet vaak aan bod omdat deze 

effecten voor een aantal partijen minder relevant zijn. Bijvoorbeeld de marktpartijen; die moeten hun 

succes halen binnen de grens en scope van de gebiedsontwikkeling zelf. Zij zullen het prettig vinden als 

er nog meer positieve spin-off effecten zijn en dat ook duidelijk maken aan de gemeente. Zeker 

wanneer de exploitatie een tekort laat zien. Dan wordt bijvoorbeeld een effect als toename van 

werkgelegenheid gebruikt om meer geld vanuit de gemeente te verkrijgen. Want voor de 

overheidspartijen is die spin-off per definitie wél van belang. Zij hebben immers een 

verantwoordelijkheid op dat vlak. Maar ontwikkelaars zullen zelf niet investeren ten gunste van deze 

spin-off effecten. 

Daarnaast kan niet van een commerciële ontwikkelaar gevraagd worden alle spin-off effecten te 

overzien of op te nemen. Daar wordt toch beperkt tot primair de effecten die invloed hebben op de 

haalbaarheid in financieel -economische zin van het plan. Wat wel impliceert dat marktpartijen ook oog 

hebben voor het bereiken van de publieke doelstellingen. Te meer omdat publieke en private partijen 

regelmatig samen in de exploitatie zitten. Omdat ontwikkelaars steeds verder in het publieke domein 

doordringen vindt langzaam een verbreding plaats in de haalbaarheidsstudie. Grote knelpunten met de 

huidige haalbaarheidsstudies bij grote ontwikkelaars zijn er op dit moment niet. 

Spin-oft 

Als voorbeelden van spin-off bij gebiedsontwikkeling worden genoemd: 

de opbrengsten van het ontwikkelen van nieuw vastgoed 

impuls van de ontwikkeling op het omliggende gebied. (Bijvoorbeeld bij de herontwikkeling van 

wijkwinkelcentra zie je dit goed.) 

Toename werkgelegenheid 

Wijziging bevolkingssamenstelling. 

Imago verandering 
Prijs winnen bij een project. (Dit is een zekere vorm van erkenning van het vakmanschap die aan 

de dag wordt gelegd, zonder de directe cijfertjes.) 

Een aantal kanttekeningen wordt geplaatst bij deze spin-off effecten. Allereerst geeft dhr. De Zeeuw 

aan dat spin-off vooral gezien moet worden als de extra's van een project. Ten tweede hangt de spin

off heel erg af van het project zelf. Per gebiedsontwikkeling moeten de effecten geanalyseerd worden. 

Ook de achterliggende doelstellingen spelen hier een rol. Vanwege die doelstellingen moet bijvoorbeeld 

een gemeente prioriteiten afwegen ten aanzien van de spin-off effecten. Een gemeente heeft meerdere 

doelstellingen en de euro's kunnen maar lx uitgegeven worden. Welke effecten zijn dan het 

belangrijkst en waar wordt geld in geïnvesteerd? 
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Voor een ontwikkelaar zijn niet al deze effecten interessant om op te nemen in de haalbaarheidsstudie. 

Imago verandering is bijvoorbeeld wel van belang want dat heeft te maken met de aantrekkingskracht 

of afstoting van een gebied. Dat is belangrijk omdat dit iets zegt over de waardeontwikkeling van het 

gebied. En dat heeft weer consequenties voor de huurprijzen en koopprijzen in het gebied. Daar zit het 

verschil tussen de ontwikkelaar die klaar is wanneer de laatste woningen opgeleverd worden en de 

belegger of corporatie die er langer bij betrokken blijft. Die laatste groep heeft langere adem en 

daardoor meer interesse in de waardeontwikkeling. 

Wellicht kunnen ook de werkgelegenheidseffecten in sommige gevallen interessant zijn voor een 

ontwikkelaar. Heel grondstoffelijk zou je kunnen zeggen dat de spin-off effecten in het gebied toe 

kunnen komen aan de ontwikkelaar en de effecten buiten het gebied op conto van de gemeente komen. 

Bij imago ligt deze verdeling misschien iets genuanceerder. Imago slaat vaak terug op het gebied zelf 

en ook naar het naburig gebied. Als het imago-effect met zich meebrengt dat de ontwikkelaar een 

ander werk in het nabijgelegen woongebied mag ontwikkelen, dan ontstaan ook voor een ontwikkelaar 

meer mogelijkheden. Het zogenoemde ijsschotsen springen ontstaat. 

Bij de spin-off effecten kan aansluiting met de nieuwe GREX wet gevonden worden. Daar wordt spin-off 

in termen van publieke waarden uitgedrukt, waarvan het redelijk is de ontwikkelaar daarvoor aan te 

spreken. 

Het opnemen van de genoemde spin-off effecten in de haalbaarheidsstudie hangt, zoals eerder gezegd, 

af van het type opgave en de locatie. Bijvoorbeeld bij binnenstedelijke herstructurering waar ivm 

bodemsanering veel geld bij moet om het financieel rond te krijgen. Dan ontstaat bij de ontwikkelaar de 

discussie of er in het project deelgenomen moet worden. Dan komen aspecten als de lange termijn, 

voorinvesteringen, lastige grondverwerving, politieke risico's eet. kijken . Daar tegenover staat eveneens 

de rendementsdoelstelling. Maar ook is het een gevoelskwestie omdat veel van de spin-off effecten niet 

te meten zijn. Professionaliteit, marketing en communicatie spelen hierbij een belangrijke rol. Goodwill 

bij een gemeente is een ontwikkelaar veel waard, net als maatschappelijk verantwoord ondernemen. In 

dat geval is een tikkeltje meer risico nemen gewaarborgd. Dat wordt ook wel de 80/20 regel of de 

pizza-bodem-theorie genoemd. Dit houdt in dat 80 procent, dat is de pizza bodem, van een project 

bestaat uit de basale aspecten. En daarbovenop komt het anticiperen op nieuwe marktontwikkelingen, 

de reputatie van het bedrijf en de maatschappelijke verankering, oftewel de topping . Met betrekking tot 

die 20% kan er iets op de rendementsdoelstelling toegegeven worden . 

Interview Edo Amoldussen (18-07-07) 

Introductie 

Edo Arnoldussen is directeur van het Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf (GOB). Het GOB 

vertegenwoordigt het Rijk bij gebiedsontwikkeling waar het Rijk meerdere doelstellingen heeft met 

betrekking tot ruimtelijk beleid en vastgoed . Het GOB is een initiatief van de ministeries van Defensie, 

Economische Zaken, Financiën, LNV, V&W en VROM en is ruim 1 jaar actief. Daarvoor was dhr. 

Arnoldussen werkzaam bij de gemeente Amsterdam. Tijdens het interview was ook dhr. Merijn Snoek, 

projectleider binnen het GOB, aanwezig en heeft op een aantal onderwerpen een aanvulling gegeven. 
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Haalbaarheidsstudie 

Haalbaarheidstudie is een verzamelterm voor al/erlei zaken die onder deze noemer gevangen kunnen 

worden. Het is een mengsel van KBA, business case, GREX, masterplan etc. Een business case kijkt in 

enge zin en geeft geen beoordeling van de maatschappelijke kosten en baten zoals bij een MKBA 

gedaan wordt. Voor gemeentes geldt dat een plan ook negatief mag zijn. Want een gemeente kan 

verevenen: positieve plannen tegenover negatieve plannen. Het Rijk mag dit niet. Daar moet de 

business case altijd sluitend zijn, al dan niet met subsidie. 

Steeds vaker is de infrastructuur de meest bepalende factor in de haalbaarheid bij gebiedsontwikkeling. 

Uit de praktijk blijkt dat de infrastructuur, zowel OV als wegen, achterloopt op de andere 

ontwikkelingen en de duurste post is in de gebiedsontwikkeling. Bovenwijkse infrastructuur vormt de 

bottie neck in heel Nederland. De overheid wil daarom het Meerjarenprogramma Infrastructuur en 

Transport (MIT) wijzigen in een MIRT. Daarmee wordt de ruimtelijke ontwikkeling aangesloten op de 

infrastructuurontwikkeling. De gemeente wil altijd eerst de infra ontwikkeld zien voordat zij aan 

gebiedsontwikkeling gaat doen. De reden hiervoor is dat er dan een stuk van de infrastructuur uit het 

vastgoed betaald kan worden. Financieel levert infra vaak problemen op omdat er een combinatie nodig 

is van provinciale- en Rijksgelden. De regel is dat eerst de provincie moet betalen en dan legt het Rijk 

de rest bij. Provincies en het Rijk moeten daarom prioriteit aan brengen tussen de verschillende 

investeringsopties. 

Een MKBA is een instrument om de haalbaarheidsstudie invulling te geven. Het vertrouwen van dhr. 

Arnoldussen in de MKBA is niet zo groot. Omdat deze suggereert dat alles in geld te waarderen is. De 

MKBA bevat een welvaartstheorie en die moet niet te praktisch gemaakt worden. In het algemeen is 

het belangrijk om in de haalbaarheidsstudie te kijken naar méér doelstellingen dan de ontwikkeling sec. 

Vooral de overheid heeft daar verantwoordelijkheid in. 

Spin-off 

Als spin-off effecten worden verschillende voorbeelden aangedragen: 

goed beheersbaar 
goed beheerbaar (hoe je gebieden exploiteert. Zorgt een goede, hoogwaardige openbare ruimte 

voor minder exploitatielasten? Deze spin-off is nooit echt aangetoond) 

waardestijging (OZB / erfpacht / overdrachtsbelasting) 

prettig voelen (de door mensen gewaardeerde omgevingskwaliteit) 

betere veiligheid 

bepaald type bevolking/inwoners 

De spin-off effecten zijn erg belangrijk bij gebiedsontwikkeling want het zijn op de toekomst gerichte 

effecten . Maar ze zijn tegelijkertijd ook lastig. Wie had kunnen voorspellen dat de Bijlmer na 15 jaar 

afgebrOken zou worden? Er leken toen niets dan positieve effecten: lage dichtheid, veel groen en 

gescheiden wegensystemen. Maar ook de Westelijke Tuinsteden zijn in de jaren '50 gebouwd met het 

oog op een geweldige toekomstwaarde. Nu blijken de Grachtengordel, Pijp en Jordaan van echte 

toekomstwaarde te zijn . Het inschatten van de spin-off is dus erg lastig. Het is een ingewikkeld begrip 

en getuigt van een groot optimisme. De maatschappelijke gevolgen van de ontwikkeling in beeld 

brengen is echt heel goed, maar tegelijk moet er een relativerend vermogen bestaan. 
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Een van de vormen van spin-off is de waardestijging in het gebied. Naarmate de waarde van het 

vastgoed stijgt, ziet de gemeente dat terug in de aZB en overdrachtsbelasting. In gemeente 

Amsterdam speelt het erfpacht systeem ook nog mee. Daarbij geldt: een goede openbare ruimte zorgt 

voor hogere grondprijzen en daardoor kan de erfpacht verhoogd worden over 50 jaar. Dit genereert 

hogere inkomsten voor de gemeente. 

De baatbelasting en GREX-wet zijn als het ware op spin-off gebaseerd. Alleen betrekken beide de 

waardeontwikkeling niet in de methodiek. Voor het afromen van waardestijging bestaat geen adequaat 

systeem. Dat komt omdat volgens de boekhoudkundige regels, een verlies nu opgenomen moet worden 

en het niet is toegestaan toekomstige winst te verdisconteren (voorzichtigheidsbeginsel). Naar de 

mening van dhr. Arnoldussen kunnen de toekomstige opbrengsten terug gebracht worden naar nu en 

worden opgenomen in de GREX. Binnen een bandbreedte kunnen de verwachtingen voor over 15 jaar 

worden aangegeven. 

Het verschil tussen de GREX en spin-off effecten is dat in de GREX naar eer en geweten een inschatting 

wordt gemaakt van de toekomstwaarde. Het inschatten van de toekomstige spin-off is een stuk 

lastiger. Wederom wordt het voorbeeld van de Bijlmer aangehaald. Impliciet neemt iedereen in het 

hoofd de spin-off mee, maar financieel en op papier kan het soms niet. Er kan gestuurd worden op het 

creëren van spin-off door wijzigingen in de randvoorwaarden en doelstellingen. 

Dhr. Snoek geeft aan dat in een GREX een soort voorinvestering naar de toekomst wordt gedaan. Als 

voorbeeld noemt hij IJburg in Amsterdam. De kwaliteit van IJburg is hoger dan de rest van de 

omgeving. De overheid investeert in deze hogere kwaliteit omdat verwacht wordt, dat deze wijk 

daardoor in de toekomst goed blijft. Daarbij wordt gekeken naar een toekomst die verder ligt dan die 

van de gronduitgifte. De spin-off effecten van deze extra kwaliteit kunnen niet direct worden 

opgenomen in de grondprijs maar de overheid verwacht deze investering in de toekomst op andere 

wijze terug te verdienen. Dhr Arnoldussen vervolgt dat vele spin-off effecten niet financieel maar wel 

kwalitatief opgenomen kunnen worden. In de haalbaarheidsstudie kunnen een aantal kwalitatieve 

goede/sterke effecten worden opgenomen, waarvan verwacht wordt dat deze op den duur ook geld 

opbrengen. Alleen daarbij rijst de vraag, bij wie komen deze opbrengsten terecht? Is dat een 

individuele koper of de overheid die daadwerkelijk een tekort in de GREX heeft gehad? Een ontwikkelaar 

zal deze effecten niet snel opnemen in de haalbaarheidsstudie. Een corporatie of belegger in 

huurwoningen (Vesteda of Amvest) zal dit eerder interessant vinden. 

Besluitvorming 

In de besluitvorming is het financiële plaatje niet het belangrijkste voor het Rijk . De maatschappelijke 

en politieke afdracht en de mening van de burgers zijn ook van groot belang in de besluitvorming. Er 

wordt waarde gehecht aan kwalitatieve aspecten in de haalbaarheidsstudie. Het Rijk formuleert 

doelstellingen die gerealiseerd moeten worden. Het cynische daarbij is dat het Rijk in eerste instantie 

helemaal niet naar de GREX kijkt. De doelstellingen moeten gerealiseerd worden en in een later 

stadium wordt pas gekeken of de business case sluitend is. Bij een negatieve GREX komt vervolgens 

een discussie op gang of aan de doelstellingen gesleuteld kan worden. Er wordt gekeken wat aan de 

kwaliteit veranderd kan worden zodat het plansaldo wel op nul sluit. Tussen de koele rekenaars en 

planmakers zit de wethouder/college/raad etc en die moeten er samen uitkomen . Die 

afwegingsprocessen zijn gebaseerd op het stellen van prioriteiten. Als voorbeeld -30 miljoen onder de 
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streep staat, dan moet de politiek een afweging maken om afstemming tussen de financiën en de 

doelstellingen te bereiken. 

Tabel met effecten 

Bij het totaaloverzicht van de effecten wordt als eerste aangegeven dat er geen uitspraken kunnen 

worden gedaan die generiek zijn voor elk project. Per project zal de relevante spin-off in kaart gebracht 

moeten worden. Als een project met veel natuur gerealiseerd wordt, is flora en fauna van belang. Maar 

bij de herontwikkeling van een bedrijventerrein is het groen minder belangrijk. Natuurlijk speelt het 

positieve effect van een groen-functie wel mee, maar niet concreet in de haalbaarheidsstudie . 

Ook de effecten op toerisme en recreatie worden meegenomen, meestal niet in geld maar wel in de 

afweging als een extra plus. Wat heeft een project voor invloed op de toeristische potentie van het 

gebied, als er meerwaarde ontstaat wordt deze meegenomen. Dat is voor de overheid een reden om 

minder rendabel te ontwikkelen, maar wel maatschappelijk te ontwikkelen . 

De meeste effecten in het totaaloverzicht worden niet beschouwd als "spin-off effecten" maar als 

doelstellingen van het project. Bijvoorbeeld de werkgelegenheid en bereikbaarheid. Dat zijn duidelijk 

doelstellingen vanuit het Rijk. Alle genoemde effecten zijn spin-off van een gebiedsontwikkeling maar er 

wordt al vanaf het begin rekening mee gehouden. Het is meer een soort voorwaarde . 

Dhr Snoek noemt als voorbeeld de werkstad A4. Dit project gaat over de vraag of er een 

bedrijventerrein voor de luchtvaart moet komen bij Schiphol of in Flevoland. Vooral vanuit het oogpunt 

van werkgelegenheid is Flevoland een interessante locatie. Maar ook demografische verandering, 

invloed op flora en fauna, imago en waardestijging van het vastgoed zijn doelstellingen. Zelfs voor een 

ontwikkelaar is waardestijging een doel. AI wil de ontwikkelaar deze waardestijging het liefst zo snel 

mogelijk incasseren. 
Het is vooral een verschil in focus. Een commerciële ontwikkelaar kijkt vanuit afzetbaarheid en winst 

naar een project. Maar de overheid stuurt vanuit de doelstellingen op het project. En de doelstellingen 

zijn verbonden met de spin-off effecten van het project. Daarbij kan de overheid een project dus 

eigenlijk onrendabeler maken omdat er gestuurd wordt op bepaalde effecten. De overheid heeft hier 

een surplus aan taken. Het GOB heeft daarom ook niet alleen financiële doelstellingen. 

--------------- ---------------- --------------------------------- ----------------------------------------------------

Interview met Robert Dijckmeester (01/08/07) 

Introductie 
Dhr. Robert Dijckmeester is commercieel directeur van Projectbureau de Zuidas, en als zodanig 

verantwoordelijk voor het zakelijke deel (grond en geld). De ontwikkeling van de Zuidas is opgezet 

'vanuit gemeente Amsterdam en het projectbureau heeft de regie over de gebiedsontwikkeling. Het 

projectbureau gaat eind 2007 privatiseren waarbij de meerderheid van de aandelen (60%) in handen 

komt van private partijen. Voordat hij betrokken raakte bij de Zuidas, was Robert Dijckmeester 

werkzaam bij het ontwikkelingsbedrijf Amsterdam. 
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HaalbaarheIdsstudie 

Een haalbaarheidsstudie bekijkt of een idee uitvoerbaar is en onder welke condities. De studie heeft 

betrekking op verschillende contexten zoals maatschappelijke, financieel-economische, technische en 

juridische context. Sommige van deze contexten zijn te sturen. Bij de ontwikkeling van de Zuidas 

hebben de vier contexten een rol gespeeld in de haalbaarheidsstudie. De inhoud en het belang van elke 

context wordt bepaald door de achterliggende partij. De overheid bijvoorbeeld, zij heeft voor de Zuidas 

puur maatschappelijke doelstellingen. De andere kant van het spectrum wordt gevormd door 

ontwikkelaars en beleggers die het enkel interessant vinden of het rendement gehaald kan worden. En 

de omgeving heeft weer andere doelstellingen. Bij Zuidas zijn er ook nog het Rijk en de spoorwegen die 

een rol spelen. Bij het tot stand komen van een gebiedsontwikkeling zijn alle partijen nodig. Elke partij 

neemt ten behoeve van zijn eigen belangen besluiten en gezamenlijk leiden die tot de 

gebiedsontwikkeling. Want alle participanten hebben er baat bij dat de gebiedsontwikkeling tot stand 

komt. De gemeente Amsterdam had een droom met Zuidas, maar zag ook in dat ze dit niet alleen kon. 

Van begin af aan was het een voorwaarde dat er private partijen mee moesten werken. Maar deze 

partners hebben natuurlijk weer andere belangen en doelen dus moet je ook bereid zijn daar met 

elkaar over te spreken. De normale gang van zaken daarbij is dat de overheid de randvoorwaarden 

creëert waarbinnen de investeerders aan de gang kunnen. 

Een MKBA is géén (onderdeel van) haalbaarheidsstudie. Het woord zegt het al, maatschappelijke kosten 

en baten, het zijn dus géén echte kosten en baten en daarom ook alleen geforceerd uit te drukken in 

geld. De MKBA heeft geen enkele invloed in de besluitvorming van wie dan ook. Dat blijkt uit een legio 

praktijkvoorbeelden waar een MKBA gemaakt is maar vervolgens niets in de besluitvorming veranderd 

heeft. De gedachte achter de methodiek van MKBA gaat er van uit dat alle verschillende belangen van 

diverse partijen in een model onder te brengen zijn. In de praktijk blijkt dat dit niet het geval is en 

daarom zou deze ook afgeschaft moeten worden. Als voorbeeld, de sporen op de Zuidas worden 

verdubbeld maar de rit-prijs voor het openbaar vervoer gaat niet omhoog, het CBS concludeert dat de 

sporen niet moeten worden aangelegd want het levert niet meer op. Maar door de aanleg van die 

sporen wordt het aantaloverstappers op Zuidas vervijfentwintigvoudigd naar 250.000 per dag. En die 

willen allemaal een stroopwafel en krant etc, dus de spin-off is gigantisch. Maar volgens het CBS 

stappen die mensen nu elders in en consumeren daar. De bestedingen gaan dus alleen op een andere 

locatie plaatsvinden en interpreteert het CBS dit als een herverdelingseffect. Maar voor het 

projectbureau is dit de kern van het hele project. Formeel speelt de MKBA een rol bij het verkrijgen en 

verstrekken van subsidies want hij moet verplicht gemaakt worden. Heeft het project geen MKBA dan 

wordt er geen subsidie verstrekt. 

Spin-off 

De spin-off effecten zijn de kern van het Zuidas-project. De overheid is alleen geïnteresseerd in de 

indirecte effecten. Die indirecte effecten zijn in dit project het meest belangrijk. Dit zijn bijvoorbeeld: 

Werkgelegenheid 

Internationaal toplocatie / imago 

Bereikbaarheid 
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Woonkwaliteit 

Leefkwaliteit in de totale stad. 

Het gaat in dit project om het maken van een stad en niet alleen gebouwen. Alles wat gerealiseerd 

wordt is een middel om de doelen te bereiken en niet andersom. Meer letterlijk is de interpretatie van 

spin-off een onbedacht neveneffect. Bijvoorbeeld, er komen zoveel meer mensen hier naar het station 

dat er enorm veel fietsenstallingen moeten komen, maar ook dat er ineens markt is voor de Burger 

King. Zoveel extra mensen op het station veroorzaken een keten van effecten. Een duidelijk spin-off 

effect van de Zuidas is de waardestijging van vastgoed in omgeving. Voor een besluitvormer, 

bijvoorbeeld de gemeenteraad, is dit effect enkel interessant als het concreet voordeel oplevert. In 

Amsterdam levert die waardestijging voordelen mbt het erfpachtsysteem, de OZB en bouwleges etc. 

Deze effecten zijn aangedragen als argumenten waarom de gemeenteraad de ontwikkeling van de 

Zuidas moet stimuleren. Soms zijn deze effecten concreet opgenomen maar vaak ook in meer 
algemene zin. 

Haalbaarheid wordt bepaald door spin-off (kwalitatieve plus-minlijst) en de financieel economische 

haalbaarheid (grex en business case etc). Technisch gezien kunnen de spin-off effecten opgenomen 

worden in de business case maar dan gaat het er ook om of de spin-off in een waarde (geld) uit te 

drukken is. Met veiligheid kan dat niet, dus dat creëert subjectieve werelden. Daarmee is dhr. 

Dijckmeester geen voorstander van het opnemen van spin-off in de financieel-economische 

haalbaarheidsstudie. Het doel van de gemeente met de ontwikkeling van de Zuidas is het bereiken van 

spin-off. Daar wordt dus ook op gestuurd. In 1998 is het masterplan vastgesteld en meteen met het 

project gestart. In 2004 hebben de gemeente en het Rijk een besluit genomen om Zuidas te gaan 

ontwikkelen in de dok variant. Daar onder ligt een business case, de haalbaarheidsstudie, waarin staat 

dat het financieel- economisch verantwoord is. Maar daar omheen zit een kwalitatief verhaal dat de 

ontwikkeling goed is voor de positie van Nederland, goed voor de maatschappij, positief voor 

werkgelegenheid ect. Een soort plussen en minnen lijst zit als een soort context daar omheen. Deze 

kwalitatieve beschrijving is niet in geld uit te drukken maar is wel heel belangrijk. 

Voor een gebiedsontwikkeling is het van groot belang de spin-off effecten in te schatten, te monitoren 

en administreren zoals ook bij financiële zaken gewend zijn. Daarmee kan worden nagegaan of de 

doelen ook bereikt worden en speelt spin-off ook na het moment van besluitvorming nog een rol. 

Vooraf in een gebiedsontwikkelingsproject zouden de doelen en eisen veel actiever en scherper 

geformuleerd moeten worden, zodat er duidelijk op spin-off gestuurd kan worden. 

Er worden veel te weinig doelen expliciet gemaakt. Er zijn doelen als veiligheid & duurzaamheid maar 

wat is het criterium etc. Aan veel van die doelen hangt een prijskaartje maar omdat deze niet te meten 

zijn is onbekend wat zij kosten. 

Besluitvorming 

Er wordt bij gebiedsontwikkeling van te voren veel te veel onderzocht. Stapels met onderzoeken 

waardoor besluitvormers geen beslissingen meer kunnen nemen. Door die onderzoeken (MER, MKBA 

etc) worden ontwikkelingen vertraagd, stilgelegd en mensen kunnen bezwaar maken. Maar de 
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besluitvorming verandert niet. Aantoonbaar blijkt dat deze instrumenten de haalbaarheid alleen maar 

verlagen. 

Bij de besluitvorming wordt door elke partij een individuele go/no go beslissing genomen. Daarbij kijken 

alle partijen terug naar de interne doelstellingen. Bijvoorbeeld een wethouder moet aan B&W uitleggen 

dat er meer geïnvesteerd moet worden in een project om door te kunnen gaan. Daarbij wordt 

teruggekeken naar de initiële uitgangspunten. Vervolgens kan aan die basisuitgangspunten gesleuteld 

worden. Let wel de politiek is bijzonder spin-off gedreven en hebben de basisuitgangspunten hoog in 

het vaandel staan. 

Tabel met spin-off effecten uit de literatuur 

De tabel mist nog spin-off effecten. Dat heeft te maken met duurzaamheid maar op een ander niveau, 

meer stedelijke schaal. In de Zuidas wordt gebouwd met hele hoge dichtheden langs het OV. IJburg 

heeft evenveel m2 als Zuidas maar voor IJburg moet een polder worden aangelegd en natuur 

vernietigd. De Zuidas bouwt in een compact gebied dat al bestaat, er hoeft geen natuur vernietigd te 

worden en er wordt gebruik gemaakt van bestaande infrastructuur. Dus deze specifieke vorm van 

gebiedsontwikkeling biedt ook een duurzaamheidvoordeel. 

Daarbij kan een aanvullend effect genoemd worden en dat is de bevordering van het gebruik van 

openbaar vervoer versus autoverkeer. In de Zuidas wordt aantoonbaar meer gebruik gemaakt van het 

openbaar vervoer. 

Interview Renée Hoogendoorn (08-08-07) 

I ntroductie 

Renée Hoogendoorn is sinds 1 juni 2007 benoemt als directeur gebiedsontwikkeling bij AM. Tevens is zij 

plaatsvervangend directeur bij AM Grondbedrijf. AM is actief in de gebiedsgerichte ontwikkeling van 

woningen, winkelcentra, kantoren(parken) en stedelijke centra. Mevrouw Hoogendoorn heeft in het 

verleden bij ING Real Estate Development Nederland gewerkt, waar zij directeur Strategische Projecten 

was. 

Haalbaartleld 

Bij gebiedsontwikkeling is de eerste fase voordat men echt met elkaar aan het werk gaat, een fuzzy 

voortraject. Dit wordt gevolgd door een fase waarin de partijen echt de intentie hebben iets met elkaar 

te gaan doen . Daarbij hoort een financiële haalbaarheid; het gaat over opbrengsten, kosten en 

afdrachten. Kan er een rekensom gemaakt worden van alle kosten en opbrengsten, die uitgezet in de 

tijd klopt en voldoende rendement oplevert, zodat er argument is om in te stappen? In een 

haalbaarheidsstudie gaat een ontwikkelaar uit van toekomstige inkomsten maar deze zijn speculatief. 

Haalbaarheid in deze allereerste fase kent vaak vele PM posten vanwege de marges en scenario 's etc. 

Elke fase kent zijn (globale) financiële kader. Op basis van alle berekeningen en risicoverdelingen gaat 

een ontwikkelaar mee in de ontwikkeling omdat hij nog steeds vertrouwen heeft en kansen ziet. 

Niet alleen directe financiële aspecten bepalen de haalbaarheid . Er zijn nog meer aspecten, waarvan 

velen te vertalen zijn in geld. Bijvoorbeeld snelheid; dat kan vertaald worden in tijd en dus in geld. De 
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meest bepalende factor voor de haalbaarheid is geld. Dat geldt niet alleen voor ontwikkelaars, maar 

ook voor de publieke partijen. Echter publieke partijen zullen eerder kijken naar de "zachte 

maatschappelijke" dingen. Voor hen is onzekerheid over opbrengsten minder belangrijk, want de 

urgentie van de ontwikkeling is groter. Dat maakt het lastig om publiek-privaat over 

gebiedsontwikkeling te praten. Beide partijen komen gedurende het proces bij elkaar, maar blijven 

andere belangen hebben . 

Toch heeft ook een ontwikkelaar belang bij sommige "niet-financiële, zachte" aspecten. Zij moeten wel 

goede dingen doen en mooie producten maken want anders worden ze daar op afgerekend. Dus elke 

ontwikkelaar pakt af en toe een beetje minder rendement omdat men inziet dat dit waardevol is. Maar 

tegelijkertijd moet de ontwikkeling geld opbrengen. Als een ontwikkelaar eigenaar is van zowel de 

GREX als VEX (zoals AM vaak iS), kan het rendement uitgespreid worden over een langere periode. Dan 

is er bereidheid om in de GREX minder rendement te nemen omdat uiteindelijk met de VEX het totaal 

rendement toch gehaald wordt. Anderzijds zijn er ook veel vastgoedorganisaties die van de bank of 

Raad van Bestuur richtlijnen krijgen over de condities om te investeren. 

In de Nederlandse projectontwikkeling is geen voorbeeld te geven waarbij in een contract andere 

taakstellingen zijn voor de ontwikkelaar dan letterlijk het stapelen van stenen. Bevorderen van 

werkgelegenheid is bijvoorbeeld nooit als doelstelling gekoppeld aan het contract. Het is niet zo dat de 

haalbaarheid en start van een volgende fase afhangt van het halen van een bepaalde doelstelling. 

Misschien is het goed om deze wel te koppelen, omdat bij gebiedsontwikkelingen de maatschappelijke 

verantwoordelijkheden zouden kunnen bijdragen. Dat is nu terug te zien bij de Binkchorst. Die 

ontwikkeling vraagt om meer software impulsen dan hardware (stenen). Immers de economische 

aanjager en toekomstige dynamiek zijn belangrijker dan de stenen op zich. In zo'n geval moet een 

ontwikkelaar bereid zijn extra geld en energie te stoppen in de haalbaarheidsstudie of GREX, bovenop 

de normale inspanning. Het gaat dan om hogere Algemene Kosten (in de zin van planpromotie, 

evenementen, aqcuisitie etc) maar niet om meer "stenen". Daarnaast moet er ook bereidheid zijn om 

de netto contante waarde van deze "future added value" vroegtijdig te investeren . Formeel kan dat 

namelijk alleen als de "value" ook bij de investeerder terecht komt. Een belegger zou dat bijvoorbeeld 

moeten kunnen, hij vangt de waardestijging van het vastgoed. Een ontwikkelaar wil alleen investeren 

als hij er ook van kan profiteren. 

Spin-oft 

Als spin-off effecten worden aangedragen : 

OZB opbrengsten van directe omgeving door waardestijging van omgeving . 

De economische dynamiek van de stad 

Een toeristische trekker en meer inkomsten 

Het imago (daar valt vervolgens een heleboel onder) 

Positieve effect op natuur en groen 

Onder imago valt bijvoorbeeld de toegevoegde waarde van uitzicht. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld 

dat het voordeliger is om het oude treintracé van de New Vork Highline open te houden omdat het 

uitzicht zo belangrijk is voor de vastgoedwaarde. De waarde van de objecten nu zal hoger zijn dan de 
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potentiële verdiencapaciteit. Waarom is het Vondelpark nog steeds niet volgebouwd? Ook hier geldt dat 

de toegevoegde waarde op dit moment is groter dan de verdiencapaciteit. 

Er zijn twee soorten spin-off: in het plangebied en er om heen. De spin-off in het plangebied wordt 

automatisch meegenomen door de ontwikkelaar in zijn rekensom. Daarbij geldt bijvoorbeeld: meer 

groen zorgt ervoor dat de omliggende huizen meer waard zijn. In de rekensom neemt de ontwikkelaar 

een hogere waarde voor het vastgoed op. Maar ook meer kosten voor de aanleg van het groen. 

Hetzelfde geldt voor toeristische aantrekkingskracht; deze wordt ook al meegenomen door de 

ontwikkelaar. Doordat de ontwikkeling zorgt voor toeristische aantrekkingskracht wordt een 

horecalocatie een A-locatie ipv een B-Iocatie. De potentiële toekomstige bezoekers worden dus direct 

meegenomen in de huurwaarde van het vastgoed. De dynamiek in een gebied vertaalt zich in de 

waarde van het vastgoed in het gebied. 

Vanuit haar achtergrond bij ING noemt mevr. Hoogendoorn de museum-achtige functie die er in de 

Zuidas gerealiseerd wordt. ING heeft daar met de gemeente een complexe constructie bedacht voor de 

financiering van dit museum. Daarbij investeert ING de extra verkoopwinst van een deel van het 

andere vastgoed terug in het museum. De achterliggende gedachte is dat functies naast een goed 

lopend museum waardevol zijn. Dus uit de "added value" wordt het museum gerealiseerd. 

Het meenemen van de spin-off effecten die buiten de plangrens optreden is lastiger. Deze moeten niet 

op conto van de ontwikkelaars komen of in de GREX worden opgenomen. Dat zou meer in de richting 

gaan van een soort subsidie vanuit de gemeente, een soort financiële welvaartsbijdrage. Net zoiets als 

afdracht aan bovenwijkse voorzieningen. De tendens om zoveel mogelijk posten in de GREX op te 

nemen, schiet een beetje door. Ontwikkelaars worden geconfronteerd met zoveel afdrachten. Soms 

worden de kosten voor complete snelweg-afslagen in de GREX opgenomen. Een deel van de kosten 

daarvan bij een ontwikkelaar neerleggen is rechtvaardig maar niet alles. 

Het is moeilijk om alle secundaire en tertiaire baten die in projecten verondersteld worden toe te 

rekenen aan deze projecten. Dat maakt het bijna onmogelijk ze mee te nemen. Maar deze "future 

added values" of spin-off effecten zijn juist in de eerste fasen erg belangrijk voor de haalbaarheid. Het 

in kaart brengen van de spin-off op een vroeg moment is verstandig omdat het: 

bijdraagt in de beargumentering van het totale project 

eventueel ter ondersteuning van het financiële plaatje kan dienen (daar waar spin-off in geld wordt 

omgezet.) 

de weerstand tegen een project kan verlagen en het draagvlak verhoogt. 

Besluitvorming 

Zoals reeds aangegeven kan spin-off niet concreet worden opgenomen in de GREX, maar zij zou wel 

een onderdeel van de besluitvorming moeten zijn. Dat geldt niet zozeer voor de ontwikkelaar omdat 

voor hem inzicht in alle spin-off effecten niet relevant is. Tenzij die spin-off te vertalen is een reëel 

geldbedrag. Voor de andere spin-off effecten geldt dat deze kunnen helpen in de besluitvorming op het 

gebied van draagvlak. Zij vormen de argumentatie waarom de ontwikkeling tot stand zou moeten 

komen. Daarom zijn deze effecten belangrijk om de ontwikkeling gemakkelijk door het systeem te 

krijgen. Niet alleen de financiële haalbaarheid bepaalt het besluit, maar ook alle indirecte effecten die 

de ontwikkeling creëert. Voor de publieke partijen is de future added value interessant omdat het vooral 

de maatschappij is die er voordeel van heeft. 
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Bij de mogelijke effecten uit de literatuur geeft mevr. Hoogendoorn aan, dat het belang van deze 

effecten afhangt van o.a., hoe lang je bij het project betrokken bent, of het eerste of laatste project is 

etc. Bijvoorbeeld imago en prestige kunnen bijdragen in het begin stadium van een ontwikkeling. Als 

het bijvoorbeeld hip is bij de ontwikkeling aanwezig te zijn, dan is dat voor de ontwikkelaar een 

drijfveer. Bij bereikbaarheid ligt het weer anders. De veronderstelling dat de bereikbaarheid in de 

toekomst een hogere opbrengst voor het vastgoed genereert ligt daar aan ten grondslag. Veel van deze 

effecten worden door de ontwikkelaar dus al meergenomen in de besluitvorming via de VON prijs. Dit 

gebeurt op basis van op ervaring gestoelde indexen over wat een realistische verwachting is. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interview Cora Nauta (27-08-07) 

Introductie 

Cora Nauta is bedrijfsunitmanager bij de Rotterdamse vestiging van Kristal NV. Deze vestiging is actief 

sinds juli 2006 en is verantwoordelijk voor de ontwikkelingsactiviteiten van haar Rotterdamse partners 

Woonbron en Stadswonen. Naast haar functie als bedrijfsunitmanager is mevrouw Nauta directeur van 

het Ontwikkelingsbedrijf Woonbron-Kristal BV. Dit ontwikkelingsbedrijf is een samenwerking tussen 

woningcorporatie Woonbron en Kristal. De risicoverdeling in de samenwerking is 90% (WB) - 10% (K) 

en de besluitvorming gaat op basis van partnerschap. Voorheen heeft Cora Nauta gewerkt als 

projectcoördinator stadsvernieuwing bij de Gemeente Rotterdam en bij verschillende woningcorporaties. 

Dit interview wordt afgenomen vanuit de visie van Kristal en waar mogelijk wordt nader ingegaan op de 

visie vanuit een corporatie. 

Haalbaarheid 

Gebiedsontwikkeling is een proces, een zoektocht met als doel een vitaal gebied ontwikkelen. De 

haalbaarheidsstudie is een manier om die zoektocht te sturen. Vaak lijkt het alsof geld daarbij het 

meest bepalende is, maar vanuit de visie van Kristal is dat niet het geval. De haalbaarheid is altijd een 

veel breder verhaal dan alleen financiële aspecten. Naast financieel rendement wordt ook gekeken naar 

het maatschappelijke rendement. Naast het rendement op korte termijn is ook het rendement in de 

toekomst belangrijk. Kristal kijkt naar de haalbaarheid van ontwikkelingen met een maatschappelijke / 

sociale bril. In een haalbaarheidsstudie wordt in grove cijfers gerekend, maar vaak is het 

maatschappelijke rendement de onderlegger voor het nemen van een financieel verlies. Het 

maatschappelijk rendement is belangrijk omdat de opdrachtgevers van Kristal woningcorporaties zijn 

met een maatschappelijke taakstelling. 

De haalbaarheid van gebiedsontwikkeling kan ingestoken worden vanuit vele invalshoeken. Een 

corporatie gebruikt daarbij veelal de sociale problematiek of beheerexploitatie. Kristal bepaalt de 

haalbaarheid hoofdzakelijk vanuit de vastgoedexploitatie (VEX). Naast een VEX pleit Kristal in de 

haalbaarheidsstudie voor een analyse van het hele gebied op sociaal, fysiek en cultureel gebied. 

De haalbaarheid van een gebiedsantwikkeling wordt door Kristal niet alleen vanuit een winstoogmerk 

bekeken maar juist vanuit het functioneren van het gebied. Om een gebied te kunnen ontwikkelen moet 

je eerst weten hoe het gaat in dat gebied, welke kansen en bedreigingen er zijn. Een commerciële 

ontwikkelaar zal veel meer vanuit een winstoogmerk kijken . Zij hebben een winstdoelstelling en 
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investeren alleen in projecten die op (korte) termijn rendement opleveren. Als Kristal op die manier 

naar haalbaarheid zou kijken, zouden veel projecten niet van de grond komen. Maar de opdrachtgever 

van Kristal, de woningcorporatie, blijft lange tijd betrokken bij het gebied en heeft vanwege haar 

taakstelling belang in sociaal/maatschappelijke zaken. Deze spelen dan ook een grote rol in de 

haalbaarheid. 

Bij Kristal is een gebiedsontwikkeling een proces en geen product. Dit zorgt ervoor dat zij ook niet zo 

concreet spreken over een haalbaarheidsstudie. De omstandigheden van een ontwikkeling veranderen 

constant en daarom werkt Kristal graag met een toekomstbeeld als richting voor de gebiedsvisie. Er 

wordt zoveel mogelijk ruimte gehouden om nieuwe kansen als die zich voordoen te kunnen benutten. 

Daarom wordt gebruik gemaakt van actieplannen voor delen van de totale ontwikkeling. De 

gebiedsvisie zelf bevat een globaal financieel kader; randvoorwaarden voor de verdere ontwikkelingen 

in de deelplannen . 

Spin-off 

De spin-off effecten zijn sterk afhankelijk van de doelstellingen van de ontwikkeling. Op basis van deze 

doelstellingen zit er een zwaarte tussen de verschillende spin-off effecten. Als voorbeeld voor 

verschillende soorten spin-off effecten worden gegeven: 

lagere beheerskosten (vooral als je langer in het gebied betrokken blijft) 

meer betrokkenheid en minder problemen / draagvlak 

betere openbare ruimte 

minder criminaliteit 

voorzieningenniveau op peil, voorkomen van overmaat 

synergie voordelen (activiteiten en projecten op elkaar afstemmen zodat de buurt functioneert) 

Voor Kristal is spin-off belangrijk omdat deze effecten voordelen kunnen opleveren. Hierbij worden drie 

voordelen aangehaald. Als eerste is het maatschappelijke en financiële rendement hoger als projecten 

op elkaar afgestemd zijn . hierbij kan gedacht worden aan voordelen op het gebied van marketing en 

verkoopproces. In een herstructureringsgebied is het belangrijk om te bedenken welk deelproject in het 

gebied als eerste op te pakken. Hierdoor kunnen de eerste ontwikkelingen als een soort vliegwiel gaan 

werken voor toekomstige ontwikkelingen. Een tweede voordeel dat voortvloeit uit het afstemmen van 

de ontwikkelingen komt tot uiting in de verkoopsnelheid en procedures. Door investeringen in een wijk 

kunnen hier later voordelen behaalt worden. Zo kan het imago van een buurt kan veranderd worden 

door te investeren in een evenwichtige samenstelling in de buurt met een diversiteit aan koop- en 

huurwoningen. Hierdoor wordt het gebied ook voor hogere inkomensgroepen van buiten de wijk een 

aantrekkelijk gebied. Voor de ontwikkeling van koopwoningen is Kristal verantwoordelijk. 

Koopwoningen kunnen lastig afgezet worden als het imago van de buurt slecht is. Een zorgvuldige 

aanpak en planning is hierbij belangrijk. Een goede aanpak en afstemming leidt tot een vitale wijk die 

leefbaar blijft zonder veel beheermaatregelen. De imagoverandering kan dus effect hebben op de 

verkoopsnelheid en efficiëntie. Als laatste kunnen er spin-off effecten zijn die eigenlijk zouden moeten 

worden overgedragen aan de partijen die er profijt van hebben. De partijen die voordeel ondervinden 

van een ontwikkeling moeten daarvan bewust worden gemaakt. Hierdoor kan het draagvlak voor de 

gebiedsontwikkeling toenemen. 
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De spin-off effecten zijn vooral belangrijk in de besluitvorming in de vroege planfase. Mede door deze 

effecten is Kristal bereid een lager rendement te accepteren. Zij investeert daarmee in een ontwikkeling 

die winst zal opleveren op de langere termijn . Kristal moet haar inkomsten echter vooral halen uit het 

rendement op de koopwoningen. Dit rendement moet zo optimaal mogelijk zijn, met in achtneming van 

het uiteindelijke doel van haar opdrachtgever: de corporatie. 

Besluitvorming 

In de besluitvorming bij gebiedsontwikkeling moet een afweging worden gemaakt tussen kwalitatief en 

financieel (C) . Dit is een ingewikkeld besluitvormingsproces. De verschillende betrokkenen hechten in 

de besluitvorming belang aan diverse doelstellingen. Ongenuanceerd kan gesteld worden dat een 

commerciële projectontwikkelaar vooral kijkt naar het financiële rendement en een corporatie naar haar 

maatschappelijke doelen . Kristal opereert in het spanningsveld tussen deze twee polen. Er wordt 

getracht als een ontwikkelaar te opereren maar dat mag niet teveel botsen met de ideologie van een 

corporatie . Binnen Kristal wordt geprobeerd zoveel mogelijk van de maatschappelijke effecten "hard te 

maken". Want door kwantificering kan duidelijk gemaakt worden dat financieel rendement wordt 

opgegeven omdat daar maatschappelijk rendement tegen over staat (sommige corporaties werken 

daaraan via de Aedex-index ). 

Mevrouw Nauta pleit ervoor in de besluitvorming nadrukkelijk de doelstellingen die de diverse partijen 

met de ontwikkeling willen bereiken tegen elkaar af te wegen. Als voorbeeld wordt een project 

genoemd waarbij er vanuit maatschappelijk oogpunt door de corporatie een mix van koop- en 

huurwoningen in een project is ontwikkeld, gericht op doorstroming vanuit sloop. In de praktijk blijkt 

deze mix in een wijk met een slecht imago een brug te ver voor potentiële kopers, met leegstand als 

gevolg. Als in de besluitvorming meer vanuit de markt gekeken was naar koopprijzen en de 

markttechnische afzetbaarheid dan had dit probleem voorkomen kunnen worden . 

De besluitvorming is afhankelijk van vertrouwen in elkaar, de meerwaarde van de samenwerking en het 

moment in het totale proces. Naarmate het proces vordert, wordt de nadruk op het financiële aspect 

groter. Dit komt door de grote investeringen (aankoop grond, aantrekken van externe deskundigen) en 

doordat meer gedetailleerde informatie bekend is. In de beginfasen draait het vooral om het formuleren 

van het beoogde doel. Financiële aspecten zijn daarbij slechts een van de randvoorwaarden. 
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BIJLAGE VI: STELLINGEN EXPERTINTERVIEWS 

Aan een aantal experts is een tweetal stellingen voorgelegd . De stellingen zijn resoluut en 

confronterend geformuleerd, om een duidelijke stellingname van de experts te verkrijgen. De meningen 

van de experts zijn vooral gebruikt voor beeldvorming en als inspiratiebron voor het verdere onderzoek. 

Onderstaand zijn de stellingen en de reacties weergegeven. 

1. De huidige haalbaarheidsstudies kijken slechts naar enkele spin-of( effecten en "vergeten" de 

vele andere spin-off van gebiedsontwikkeling. 

De Zeeuw: Vanuit het oogpunt van de ontwikkelaar is deze stelling onjuist . De "vergeten" spin-off is 

voor hen niet interessant. En dus besteden ze er geen aandacht aan. Wat betreft een gemeentelijke 

partij is het onzeker of zij ook weinig aandacht hebben voor de vele spin-off effecten. Vanuit 

maatschappelijke oogpunt zou die aandacht er wel moeten zijn 

Arnoldussen: Het fenomeen spin-off heeft zoveel facetten waardoor deze stelling altijd juist is. Zelfs als 

verondersteld wordt dat er een lijst bestaat met alle mogelijke spin-off effecten, dan wordt nooit vanuit 

die lijst naar een gebiedsontwikkeling gekeken. Daardoor zullen er inderdaad effecten vergeten 
worden. 

Hoogendoorn: De stelling is juist en dat komt onder andere omdat de plangrens hierbij een grote rol 

speelt. Allereerst worden effecten buiten de plangrens sowieso niet meegenomen en ook binnen de 

plangrens zijn er effecten die vergeten worden. Met name de waarde van bijvoorbeeld groen en pleinen 

wordt soms vergeten in een planexploitatie. Hierdoor wordt een plan volgepropt terwijl leegte een plan 

succesvoller kan maken. 

Dijckmeester: Deze stelling is absoluut juist, maar dat komt ook omdat een aantal effecten niet 

meetbaar is. In de besluitvorming valt men toch vaak terug op geld en financiën waardoor de andere 

effecten uit het zicht blijven. Maar er vindt een ontWikkeling plaats in het meten van de spin-off 

effecten. Bijvoorbeeld met duurzaamheid en milieu is dat nu te zien door metingen aan de hoeveelheid 

fijnstof in de lucht etc. 

~: Vanuit de visie van Kristal is deze stelling onjUist. Kristal kijkt heel breed naar de haalbaarheid 

van haar ontwikkelingen. Ook voor corporaties geldt deze stelling niet; zij betrekken eveneens de vele 

effecten in haar beslissing. Wel kan afgevraagd worden of de effecten ook optimaal worden benut. 
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2. In de huidige besluitvorming over gebiedsontwikkeling wordt onvoldoende belang gehecht aan de 

achterliggende doelstellingen (maatschappelijk probleem enjof kans) van gebiedsontwikkeling. 

Hoogendoorn: Wellicht dat marktpartijen er soms te weinig gebruik van maken, maar er wordt wel naar 

de doelstellingen terug gekeken. Marktpartijen zijn creatief en zullen bijvoorbeeld het feit dat hun 

investering bijdraagt aan de maatschappelijke doelstellingen buiten de plangrens, proberen te 

verevenen. 

De Zeeuw: Voor sommige partijen is het volkomen terecht dat bepaalde projecten van de haak vallen . 

Ondanks het feit dat men wel degelijk met die achterliggende doelstelling rekening houdt. Het bijstellen 

of afvallen van plannen is het spanningsveld tussen de doelstellingen en de haalbaarheid van het plan . 

Dat spanningsveld zal er altijd blijven. Het kan namelijk nooit zo zijn dat met het nastreven van een 

doelstelling de haalbaarheid van elk plan verzekerd is. 

Nauta: Voor Kristal geldt deze stelling niet omdat zij volledig vanuit de insteek van de corporaties 

werkt . Vanwege de bijdrage aan de achterliggende doelstellingen investeert Kristal in gebieden waar 

andere ontwikkelaars niet in willen investeren . Daarbij wordt er teruggekoppeld naar het financiële 

rendement maar ook naar het maatschappelijke rendement. Het maatschappelijke rendement wordt 

getracht te monitoren middels verschillende indicatoren, waarbij er dus een terugkoppeling plaatsvindt 

naar de oorspronkelijke doelstellingen. 
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BIJLAGE VII: BESCHRIJVING CASESTUDY 1: BINCKHORST, DEN HAAG 

De onderstaande tekst is gebaseerd op informatie uit: Ambitiedocument gemeente Den Haag 2006; 

presentatie Vastgoedmarkt Haaglanden oktober 2007, M. Stempher en de Toelichting financiële analyse 

mei 2007, Brink Groep. 

Beschrijving van de gebiedsontwikkelIng 

De Binckhorst is een bedrijventerrein gelegen ten zuiden van het centrum van Den Haag. Het terrein 

heeft een bruto omvang van 130 ha en huisvest +j- 300 bedrijven . De Binckhorst is een zwaar 

verpauperd en achterstallig gebied. De gunstige ligging van de Binckhorst biedt ontwikkelingsruimte in 

een binnenstedelijke setting op een strategische en goed ontsloten plek in de stad. 

De ambitie van de gemeente Den Haag is de Binckhorst te transformeren naar een hypermodern 

stadsdeel met een mondiaal karakter. Een mix van wonen, werken en voorzieningen in een 

onderscheidend groen, hoogstedelijk en uitstekend bereikbaar milieu . De toekomstige Binckhorst moet 

zich openstellen naar de omgeving, waarbij ook de toegankelijkheid van het gebied vanuit de omgeving 

moet verbeteren. De ontwikkeling dient als vliegwiel voor de ontwikkeling van zwakke gebieden in de 

omgeving (bijv. molenwijk). Daarbij gaat het niet alleen om infrastructurele verbeteringen maar ook om 

de ruimtelijk-programmatische relatie met omliggende gebieden. De Binckhorst is niet alleen een 

interessante ontwikkellocatie in Den Haag, maar heeft een potentie die veel verder reikt. De Binckhorst 

kan een toplocatie in de Randstad worden met een duidelijke internationale potentie . 

Overzichtsfoto plangebied (bron : OMA) Gebiedsvisie 2007 (bron : OMA) 

De Binckhorst wordt in zijn geheel getransformeerd en kent een ontwikkelingstermijn tot 2030. Naar 

verwachting wordt met het zuidelijke deel gestart en wordt de totale ontwikkeling aan de hand van 

deelplannen doorlopen. Het programma legt de nadruk op wonen (7000 woningen, maximaal 5000 voor 
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2020) waarvan 30% sociaal. Daarnaast wordt 200.000m2 kantoren, 65.000m2 bedrijfsruimte en een 

stadspark van 16 hectare ontwikkeld. De bedrijven die nu op de Binckhorst gehuisvest zijn kunnen 

terug keren, mits zij mee willen doen in de transformatie en passen binnen het concept. De 

ontwikkeling van het Trekvliettracé zorgt voor de aansluiting op het rijkswegennet. De verwachting is 

dat de transformatie van de Binckhorst 12.000 inwoners en 5000 arbeidsplaatsen extra oplevert. 

De transformatie krijgt vorm in de publiekprivate samenwerking tussen gemeente Den Haag, Rabobank 

en BPF Bouwinvest. De transformatie van de Binckhorst vraagt grote investeringen. De grondexploitatie 

laat een groot negatief saldo zien. In deze grondexploitatie zijn geen aanvullende (rijks- )subsidies of 

optimalisaties tav het programma opgenomen. Op basis van het masterplan, de huidige 

planuitwerkingen, samenwerking met private partijen en de grondexploitatie wordt de transformatie 

van de Binckhorst doorgezet. 
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BIJLAGE VIII: RESULTATEN VAN CASESTUDY BINCKHORST' 

Onderstaand wordt eerst het resultaat uit de casestudies bij de Binckhorst besproken. Vervolgens wordt 

het ingevulde outputblad van het DSS getoond. 

Introductie 

Het instrument start met het invullen van een aantal algemene projectgegevens. Daarbij dient de 

gebruiker de belangrijkste doelstellingen van de gebiedsontwikkeling in te vullen. Bij de Binckhorst 

worden telkens 2 doelstellingen van een hoog abstractieniveau genoemd. Hierdoor kunnen ze niet 

direct gekoppeld worden aan de 20 spin-off effecten. Om de onderdelen C en D in te vullen wordt de 

gebruiker eerst gevraagd aan te geven welke effecten van toepassing zijn bij de gebiedsontwikkeling. 

Op die effecten wordt verder ingegaan. Beide geïnterviewden kruisen hierbij bijna alle effecten aan . 

Onderdeel C 

Het blijkt dat het invullen van onderdeel C voor de geïnterviewde lastig is. Op basis van de beschikbare 

tijd en de aard van het gesprek (geen documentatie of aanvullende info aanwezig) is het lastig het 

aantal bezoekers, de waarde van het bestaande vastgoed en aantal m2 bvo vastgoed dat een 

waardestijging ondervindt in te schatten. De geïnterviewden geven aan dat deze informatie wel door 

hen ingevuld zou kunnen worden, maar niet zonder extra documentatie of uit de losse pols. Over het 

bestaan van het effect van waardestijging van het vastgoed is de mening unaniem: deze is aanwezig. 

Door de aankondiging van de plannen is het vastgoedwaarde al in waarde gestegen. Het vaststellen van 

de grens voor waardefluctuatie van omliggend vastgoed wordt een stuk gemakkelijker gevonden. Bij de 

Binckhorst treedt waardestijging op aan de noord- en noordwestelijke- en zuidzijde van het plan . 

Het wordt positief beoordeeld dat in dit onderdeel een aantal variabelen reeds zijn ingevuld die naar 

wens bijgesteld kunnen worden (waardestijging, disconteringsvoet, uitgaven door recreatie & toerisme 

etc.). Omdat een aantal benodigde gegevens niet ingevuld zijn blijft het resultaat van de overige 3 

effecten uit dit onderdeel in het outputblad leeg. 

Onderdeel D 

De effecten die niet in geld uit de drukken zijn worden door de geïnterviewden van een score en een 

gewicht voorzien. Het geven van een score gaat vrij gemakkelijk omdat rapportcijfers goed te 

interpreteren zijn . De scoren van de Binckhorst liggen dicht bij elkaar. Met uitzondering van een enkele 

6 of 7, liggen de scores tussen de 8,9 en 10. 

Het gewicht wordt aan de effecten toegekend met het programma Expert Choice. De geïnterviewden 

vinden het programma gebruiksvriendelijk. Het gemak waarmee de belangrijkheid wordt aangegeven is 

persoonsafhankelijk. Omdat alle effecten op de Binckhorst van toepassing zijn moeten veel effecten van 

een gewicht worden voorzien. Dit was niet verwacht. Door de vele effecten variëren de scores weinig en 

vinden de geïnterviewden het invullen van het gewicht soms lastig. Hiervoor wordt als reden gegeven 

dat de effecten soms dicht bij elkaar liggen, van een ander soort zijn of afhankelijk zijn van de fase . Het 

clusteren of samenvoegen van effecten wordt hierbij als oplossing aangedragen . 
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Het resultaat van dit onderdeel komt neer op een 8,4. Dit impliceert dat bij de Binckhorst zeer positieve 

effecten gecreëerd worden. Door de effecten te sorteren op het gewicht of de hoogte van de score 

maakt het instrument inzichtelijk op welke effecten gestuurd kan worden, ten gunste van de 

haalbaarheid. 

Output van Instrument 

De output van het instrument wordt positief ontvangen. Het stimuleert om na te denken over welke 

effecten de gebiedsontwikkeling met zich meebrengt en welke daarbij belangrijk zijn. De heer Feltz en 

mevr. Stempher verwachten dat het instrument vooral bij kan dragen in het besluitvormingsproces. 

Meer dan aan de uiteindelijke beslissing. Benadrukt wordt dat het instrument niet alleen gebruikt kan 

worden om een negatief plansaldo te accepteren. Indien er sprake is van een sluitende GREX geeft het 

instrument nog steeds aan hoe gestuurd kan worden op de spin-off effecten. 

Daarnaast geven beide geïnterviewden aan dat het model ondersteunend is bij het ordenen van 

gedachten en deze op elkaar af te stemmen bij samenwerking met verschillende partijen binnen één 

project. Vooral vanwege de lange termijn van gebiedsontwikkeling is dit belangrijk. In het geval van de 

Binckhorst kan het DSS ingevuld worden door de private partners om te onderzoeken of de 

verwachtingen, uitgangspunten en wensen overeenstemmen. Door een dergelijke afstemming wordt 

verwacht sneller een haalbaar plan op te stellen. In dat geval is het instrument ook voor private 

partijen interessant. 

Voor een organisatie als de gemeente Den Haag worden eveneens kansen gezien voor het instrument 

bij een gefundeerd besluitvormingsproces in de afweging van verschillende projecten naast elkaar. 

Op de volgende pagina is het ingevulde outputblad van de casestudy Binckhorst terug te vinden. 
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Gebiedsontwikkeling Binckhorst 

A Doaistalllng gabladsontwiklulling 
a groei en vasthouden van inwoners van DH --> zorgt voor 
draaQvlak 
b toename van werkgelegenheid 

c 

d 

e I 

8 SlIldo Vlln da grondelCploltatla 

CRasultllllt mlUaullffact-rllpportllga 
MER: milieu toets in voorbereiding 

o Totlllli slIldo Vlln dil kwantItatlava spin-off affectan xxxxxxxl 

Waardllftuctuatia b8sta.nd vastooed in a8bied (0 
Waardeftuctuatie bestaand vastaoed in omliaaend aebled (0 

Niet van toepassing (0 
Consumentansurplus XXXXXXX 

E Totlllli scora ven da kWlllltetlava spin-off affectan 

In de onderstaande tabel worden de geselecteerde spin-off effecten nogmaals weergegeven. Met de pijltjes 
kunnen de effecten in verschillende volgorden geplaatst worden. Door te sortBren op de kolommen gewicht 
en soore, wordIIn de effecten waar op gestuurd kan worden ban gunsba van de hulbaarheid inzlI:htelijk. 

Bijvoorbeeld: aan een bepaald effect is een groot gewicht toagakend (35'10). Tegelijkertijd heeft het effect 
ean matige score (5)_ Oit impliceert dat verbeteringen mogelijk zijn. Omdat het effect belangrijk is. is het 
wensetijk de soore te verhogen. Dit kan door in de gebiedsontwikkeling te stlJren op dit spec:ifieke effect. 

Effect Gawlcht 1-;" Scora r; 
werlcaeleaanheidseffect 2696 8 

effect op vestiQingsklimaat 2496 9 

effect OP bereikbaarhaId 15" 9 

exploitatie en beheer effect 6" 8 

imaao-effect 6" 9 

synergetisch effect 6" 8 

effect 00 demoarafie 4" 9 

effect 00 draaovlak voorzieningen 2" 5 

effect OP cultuur en historie 2" 6 

effect 00 toeaankeHikheid 2" 8 

effect op (Iaaf-)omgeving 2" 8 

effect 00 voorzieninaenniveau 2'lE> 9 

l!I.ezondheidsaffect 1" 8 

veillghaidseffect 1" 8 
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BIJLAGE IX: BESCHRIJVING CASESTUDY 2: DE MARS, ZUTPHEN 

De onderstaande tekst is gebaseerd op informatie uit: Nieuwsbrief De Mars, juni 2007; Toelichting 

GREX 15/10/2007, Brink Groep; Masterplan De Mars, gemeente Zutphen; Structuurplan De Mars, 

gemeente Zutphen. 

Beschrijving van de gebiedsontwikkelIng 

De Mars is verouderd bedrijventerrein van bruto circa 200 ha aan de noordzijde van het centrum van 

Zutphen. Het gebied ligt ingeklemd tussen spoorlijn, de Ijssel en Twentekanaal en grenst aan de 

binnenstad van Zutphen en het centraal station. Het bedrijventerrein biedt huisvesting aan grafische, 

industriële, milieutechnologische bedrijven en grote detailhandelsvestigingen. Daarnaast zijn er 160 

sociale woningen gevestigd. 

Gemeente Zutphen heeft samen met provincie Gelderland en Ministerie van Economische Zaken een 

strategie opgesteld voor de aanpak van het verouderde bedrijventerrein. De strategische en prachtige 

ligging van de Mars t.o.v. het centrum en het water moet benut worden. De ambitie voor de Mars wordt 

dan ook verwoord als: 

"De nieuwe Mars moet meerwaarde hebben voor stad en regio, vanwege de revitalisering van het 

bedrijventerrein, de nieuwe woonfunctie vlakbij de binnenstad, de aandacht voor duurzaamheid en 

ruimtelijke kwaliteit, de nieuwe infrastructuur voor een goede aansluiting van het gebied en met 

aandacht voor de fietser en wandelaar, de nieuwe verbindingen tussen het gebied en de binnenstad, en 

de mogelijkheden voor natuurontwikkeling en recreatieve potenties van de Ijssel in de achtertuin". 

Overzichtsfoto plangebied (bron: KCAP) Planontwikkeling okt. 2007 (bron: KCAP) 

Om deze ambitie te verwezenlijken wordt het zuidelijk deel van de Mars getransformeerd naar een 

centrum stedelijk woongebied, met circa 900 woningen en 25.000m2 nieuwe stedelijke functies. 
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Daarbij zullen 3 monumentale panden behouden blijven. De ruimtelijke kwaliteit zal van hoog niveau 

worden omdat het zuidelijk deel de zichtlocatie van Zutphen vormt. In het midden van de Mars ontstaat 

een soort bufferzone. De bestaande grootschalige detailhandel blijft en de nieuwe ontwikkelingen 

worden daar op aangesloten. De noordzone is bestemd voor bedrijven in zwaarste milieucategorieën. 

Dit deel van het bedrijventerrein wordt geherstructureerd en opnieuw in markt gezet, daarbij wordt 

veel aandacht gegeven aan milieuzonering en kwaliteitsverbetering. 

In 2006 is vanuit de gemeente het programmabureau De Mars opgericht om de herontwikkeling, op 

basis van het in 2004 goedgekeurde masterplan, verder uit te werken. De ontwikkeling van de Mars is 

daarbij opgedeeld in 6 deelgebieden. Er zijn verschillende stedenbouwkundige ontwerpen gemaakt en is 

een grondexploitatie opgesteld. Deze exploitatie kent een negatief saldo van ongeveer (71 miljoen 

(Brink Groep, 2007). De besluitvorming over de herontwikkeling van de Mars is in volle gang. 
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BIJLAGE X: RESULTATEN VAN CASESTUDY DE MARS 

Onderstaand wordt eerst het resultaat uit de casestudies bij de Mars besproken. Vervolgens worden de 

ingevulde outputbladen van het OSS getoond. 

Introductie 

Bij het invullen van de algemene projectgegevens worden 4 doelstellingen van de gebiedsontwikkeling 

genoemd. Hoewel deze van een abstract niveau zijn, verwijzen sommigen naar de spin-off effecten die 

later aan bod komen. Bij onderdeel B, resultaten uit de MER, wordt door mevrouw Huffstad een 

aanvulling gegeven. Uit de voorlopige MER blijkt dat er knelpunten in de Mars zijn bij externe veiligheid 

en lucht- & geluidkwaliteit. 

Om de onderdelen C en 0 in te vullen worden de geïnterviewden eerst gevraagd aan te geven welke 

effecten van toepassing zijn bij de gebiedsontwikkeling. Beide geïnterviewden kruisen hierbij alle spin

off effecten aan. 

Onderdeel C 

Ten aanzien van het inschatten van waarden in onderdeel C geldt hetzelfde als in de casestudies bij de 

Binckhorst. De benodigde informatie voor berekening van waardestijging voor bestaand vastgoed en 

consumentenbestedingen kan door de geïnterviewde ingeschat worden, maar niet op het moment van 

het uitvoeren van de casestudy. Daar is aanvullende tijd en informatie voor nodig . Dat de waarde van 

het bestaand vastgoed in het gebied stijgt wordt elke dag bevestigd door de dynamiek die in het gebied 

ontstaan is. Waardestijging van omliggend vastgoed is niet echt van toepassing in de Mars. Het 

plangebied wordt voornamelijk omgeven door water en aan zuidzijde vormt het spoor een zeer grote 

belemmering. De heer van Schagen geeft aan dat de straal van 500 meter misschien wel een te groot 

is . De percentages van 5% en 10% voor de waardestijging liggen in de correcte orde van grootte. 

Het effect op toerisme en recreatie zal in de Mars vooral tot uiting komen in de vorm van recreatief 

wandelen langs de IJssel en rond het historische havengebied. Er wordt uitgegaan van een substantieel 

effect hier, maar een directe schatting is door de geïnterviewden lastig te maken. 

Onderdeel D 

De effecten die van toepassing zijn van een score voorzien gaat soepel. De scores lopen daarbij uiteen 

van 7 t/m 9. Uit de ervaringen van de eerdere casestudies is de schaal voor het geven van een score 

aangepast. Dit is gedaan om de scores meer te laten differentiëren. De grens tussen negatieve en 

positieve effecten is verlegd. In plaats van de cijfers 1 t/m 10 te interpreteren als rapportcijfer, worden 

zij als 'gewoon' als score geïnterpreteerd. De aanpassing houdt in dat de scores 1 t/m 3 een negatief 

effect aanduiden en scores 4 t/m 10 representeren een positief effect. Helaas heeft de aanpassing in 

deze case niet het gewenste effect opgeleverd . De scores liggen bij de laatste casestudy nog steeds vrij 

dicht bij elkaar. Bij het nabespreken van de scores blijkt achteraf dat de geïnterviewden alsnog meer 

variatie aan zouden willen brengen nu het resultaat bekend is. Hier liggen verbetermogelijkheden voor 

een de ontwikkeling van een toekomstig instrument. 
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Afhankelijk van de geïnterviewde wordt het toekennen van het gewicht lastig gevonden. Soms wordt dit 

lastig ervaren omdat er sprake is van veel effecten waaraan een gewicht moet worden toegekend. Ter 

versoepeling wordt in Expert Choice alleen aangegeven welk effect belangrijker is, zonder te 

classificeren hoeveel belangrijker het effect is. Dit doet de methodiek van de AHP teniet en wordt 

daarom ook niet als aanpassing in het definitieve model opgenomen. Het resultaat van onderdeel D 

komt in de casestudies neer op een 8,3 en een 7,8. Dit impliceert dat bij de Mars (grote) positieve 

effecten gecreëerd worden. Door de effecten te sorteren op het gewicht of de worden de 

sturingsmogelijkheden inzichtelijk. 

Output van instrument 

Het instrument wordt door beide geïnterviewden beschouwd als bruikbaar in de praktijk. Het instrument 

kan bijdragen aan het inzichtelijk maken van de spin-off effecten (zijn alle effecten wel in beschouwing 

genomen). Vooral ook de score en het gewicht (hoe groot zijn de spin-off effecten eigenlijk) vormen 

daarbij essentiële elementen. De eindscore is daarbij niet het meest relevant, maar vooral de exercitie 

om te komen tot de eindscore. Met name de effecten helder krijgen en nadenken over hun belang. 

Het instrument helpt in de discussie over het doen van een investering en het pakken van een 

eventueel financieel verlies. De heer van Schagen benadrukt vanuit zijn positie als gemeentesecretaris 

het belang van de spin-off effecten en het feit dat deze nu (soms) te weinig worden meegenomen in de 

besluitvorming. Vaak komt dit omdat de Raad en College te weinig op de hoogte zijn van de spin-off 

effecten. Daarom kan het instrument niet alleen bijdragen aan het besluitvormingsproces, maar ook zal 

met de juiste info met de juiste weging het inzicht worden verbreed waardoor een GO makkelijker te 

bereiken is. De achterliggende gedachte hierbij is dat de effecten die het hoogste gewicht nu een kleine 

rol spelen in de haalbaarheid. Het instrument geeft aan, ondanks dat zij een lager gewicht hebben, er 

andere effecten ontstaan die niet vergeten mogen worden. 

Als toevoeging op de output wordt wel aangedragen dat een kwalitatieve beschrijving, naast de score 

en gewicht, de bruikbaarheid van het instrument zal verbeteren. In deze kwalitatieve beschrijving moet 

worden aangegeven vanuit welk oogpunt de effecten beoordeeld zijn, waarom bepaalde keuzes zijn 

gemaakt etc. In dit onderzoek wordt besloten dat een dergelijke kwalitatieve toelichting naast het 

model zou kunnen bestaan. In het besluitvormingsproces kunnen de concrete resultaten uit het 

instrument worden ingezet, met een (mondelinge) toelichting ten aanzien van het verkrijgen van deze 

resultaten. 

Op de volgende twee pagina's zijn de outputbladen te vinden die zijn ingevuld door beide betrokkenen 

in de herontwikkeling van de Mars. 
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Gebiedsontwikkeling deMi11"8 

A Doelst.lllng g.bl.dsontwl ...... lng 
a herstructureren van terrein in verschillendé milieuzone's 
I verloedering stoppen 

b duurzame bedrijfsvoering creeeren op de Mars (energie 
gebruik etc) 

c centrum stedelUke ontwikkeling mogelijk maken. 

d wonen werken en (eereearsn in 1 terreÎn mogelijk maken 
( tegen verrommeling) 

e 

8 Baldo ven de grondellploltatle 

C Rasultallt mllauaff.ct-rapportage 
MER: De voor1opige resultaten geven aan dat er een aantal 

knelpunten zitten met betrekking tot de externe veiligheid, 
lucht- en geluidskwaliteit. 
Dit wordt getracht op te lossen door inperken van het 
stedebouwkundigplan. 

P Toteel seldo van de kwentltatl.ve spin-gif .ff.cten 

Waardeftuctuatie bestaand vastaoed in Q8bied 
Waardaftuctuatie bestaand vastaoed in omlaaand aetNed 
Recreatie a toerisme 
Niet van t08~5inJt 

E Totaal score ven de kwalltlltl.v. spin-off ."ecten 

co 

(0 
(0 
(0 
(0 

In de onderstaande tabel worden de gaslllaCllUrda spjn-<lff elfllCt8ll llOQIIlaais weeroeoa.en. Mat de pijltjes 
kunnen de alf8Ct8n in verschillanda v%Ordan geplaatst wo,den. 000' te sorteren op de kolommen gewicht 
en score, wcrclan d. affactan waa' op gestuurd kan worden ten gunste.an de haalbaarheid inziclallijk . 

Bijvoorbeeld: aan een bepaald alfact is een g,oot gewicht tr:I8l18kend (35"'). Tegelijkertijd haelt het alfact 
aan matiga score (5). Dit Impliceert dat verbeteringen mogllÜJ1c zijn. Omdat het alfett belangrijk is, is het 
wenselijk de score te .erhogan. Dit kan door in da gabiedsontwikk.1ing te SllIran op dit Specifieke alfatt. 

effect Cewlcht Bcore 

affect OP bereikbaarheid 2696 9 

exploitatie an behear effect lS96 8 

effect 00 vestiainasklimaat 1196 8 

werlcQ8laganheidseffect 1096 8 

effect OD voorzianlnoenniveau 696 7 

.ffect 00 cultuur en hIstoria 696 8 

effect OP (Ie.'" )oma.vina S'IIo 9 

~nar~tisch effect 596 8 

imaoo-effect 496 8 

effect OP toeaankelijkheid 496 9 

effect ,,~d,aa~lak voorzieningen 3'l6 8 

vaificzheids.ffact 396 8 

affect op demografie 296 8 

'Q8zondheidsaffect 196 7 
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De Mars (2) 

Gebied!lontwikkeling de Mars 

A Doelstelling gebledsontwtkkenng a Verloedering tegen gaan en opnieuw leven brengen In gebied 
door: 

b huisvesting in gebied creeren 

c herstructurering werkgelegenheid (behoud en toevoegen van 
arbeidsplaatsen) 

d infras tructuur verbeteren 

e 

11 SlIldo vlln de grondelCploltatle 

C Resultaat mllleuaffect-rapportage 
MER: nog geen aanvullingen te geven. 

D Totaal saldo van de kwantitatieve spin-aft effecten (0 

WaardeHuctuatie bestaand vast oed in ebied tO 
Waardelluctuatie bestaand vast oed in omli end bied tO 
Recreatie 8c toensma tO 

! Totalliscore van de kwalitatieve spin-off effecten 

In de onderstaande tabel wonden de geselem.erde spin-off effecten nOQmaals weergegeven. Met de pijltjes 
kunnen de effecten in v.rsch~lende VOlgorden geplaatst worden. Door te sorteren op de kolommen oewicht en 
score, worden de effecten waar op gestuurd kan worden ten gunste van de haalbaarheid .nzichtali]k. 

Bijvoorbeeld: aan een bepaald effect is een oraot gewicht toegekend (35%). TeoeAjkertijd heeft het effect een 
matige score (5). Dit imprlC8l1rt dat verbeteringen moollfijk zijn. Omdat het effect belangrijk is, is het wenselijk 
de score te verhogen. Dit kan door in dil oebiedsontwikkeling te sturen op dit specifieke effect. 

Effect Gewicht (:;' 8c:ore j. 

IIffect OP berallcbaarheid 21'16 S 

effect OD toeaankeliikheid 21'16 8 

imago-effect 14 ... 8 

effect op vestigingsklimaat 10'l6 8 

werkgeleaenheidseffect 891. 7 

effect OP (Iee(-)omaevinq 691. 8 

exploitatie en beheer effect 691. 7 

effect op voorzieningenniveau 4'16 8 

effect OD cultuur en historie 391. 7 

vemgheidseffect 2'16 8 

Igezondheidseffact 2'16 7 

synergetisch effect 291. 7 

effect 00 draaavlak voorzieninaen 191. 7 

effect OP demoarafle 191. 7 
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BIJLAGE XI: PRINTSCREENS VAN HET OSS 

Welkom, 

Dit Instnunent biedt een eerste leidraad voor het uitvoeren van een multidisciplinaire 
haalbaarheidsstudie ter ondersteuning van de besluitvorming bij gebiedsontwIkkelIng. 

De multidisciplinaire haalbaarheidsstudie besteedt aandacht aan de volledige spin-off effecten 
van een gebiedsontwikkelIng. Dit betekent dat naast de effecten die in financilile termen 
vertaald kunnen worden, ook de nlet-financilile effecten aan bod komen. Kortom, de totale spin
off effecten van een gebiedsontwikkeling zijn onderdeel van deze haalbaarheidsstudie. 

Het instrument start met het invullen van enkele algemene projectgegevens. 
Vervolgens dienen externe gegevens uit een grondexploitatie en milieueffectrapportage ingevuld 
te worden. 
De studie gaat verder met een kwantitatieve en kwalitatieve bepaling van de spin-off effecten 
die niet aan de orde zijn geweest in de grondexploitatie of milieueffectrapportage. 

Het resultaat van deze integrale haalbaarheidsstudie laat de financilile en niet-financiële 
gegevens naast elkaar zien. Dit resultaat kan gebruikt worden als onderlegger in de 
besluitvorming in de eerste fasen van gebiedsontwikkeling. 
Naar aanleiding van de resultaten kan aanvullend onderzoek op detailniveau naar bepaalde spin
off effecten uitqevoerd worden. 

Noot: De Indicatoren die In het Introment zijn OfJ96IIOI7I8n gelden als gemiddelde waarden die 
uit onderZJJek naar voren komen. Uw specifieke f}f1bIedsontwikkeling kan van dît gemiddelde afw(Jlcen. 
Indien gewenst Is het mogelijk de indicatoren bij te stellen. 
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1 Vul de naam van de gebiedsontwikkelIng In 

Het Gebied 

Kies de Juiste optie voor de gebiedsontwikkelIng 

I Zuicl-HoII~d ~ 
Stad / dorp INiemandsll!nd I 

c Soort ontwikkeling I Herontwikkeling ~ 
Locatie van ontwikkeling I Binnenstede~jk tiJ] 

Doelstellingen van gebiedsontwikkelIng 

Vul onderstaand maximaal 5 van de belangrijkste doelstellingen in die ten grondslag 
liggen aan uw gebiedsontwikkeling . Doe dit zo concreet mogelijk. Bijvoorbeeld 
doelstellingen: 

- creatie van werkgelegenheid (5000 banen) 
- terugdringen van criminaliteit in en omliggend gebied 
- imago verbeteren 
- anders .... 

a Imago verbeteren 

b Economische en demografische groei stimuleren 

c Gezondere omgeving creëeren 

d Bereikbaarheid vergroten 

e 
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Vul onderstaand het globale projectsaldo uit de grondexploitatie In. 
Het saldo dat gevraagd wordt is de netto contante waarde elCciusiefBTW. 

Saldo uit de grondelCploitatie € 85.000000-1 

Vul onderstaand de resultaten van de milieu-effect rapportage In. 
Dit kan o.a. een getal, beschrijving of lijst met positieve en negatieve milieueffecten 
zijn. 

MER: Door de aanleg van het park en de vele groenvoorzieningen wordt de 
lucht kwaliteit verbeterd . De negatieve effecten op de luchtkwaliteit vanwege de 
nieuwe autoweg worden door de groenvoorziening te niet gedaan. Negatieve 
effecten worden verwacht op de waterpartijen die gehandhaafd blijven in het gebied. 

OK 
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Naast flnendele en milleu-effactan kunnan nag maar effectan gea'8ard warden 
doDr alln gebiedsantwikkelIng . 

Deze effecten kennen verschillende dimensies: 
- positiaf of negatief 
- beoogd of onbeoogd 
- binnen of buiten pl,lndemircatie 
Voor een extra toeneMing over de spin-off effecten gebruik m 
Knlis hllt hok'e aan als door dil gabledsontwIkkelIng aan substantieel effect 
ontsteetop: 

Van roeo2llss~ 

wetltgetegenheid J;1 11 
exploitatie I baheetbllameid J;1 .1.1 
recreatia en toerisme .1J 
vestigingsldimaat J;1 .1J 
(leef. )omgeving J;1 .1J 
w.ardefluctuatle bestllllnd vastgoed J;1 .1.1 
in gebied 

waardefluctuatie bestaand vastgoed J;1 .1J 
in omliggend gebied 

gezondhaid J;1 .1J 
veingheid J;1 .1.1 
toagankll'!lkheid J;1 .1.1 
draagvlak van de bestaande voorzieningen J;1 .1J 
voorzieningenniveau (kwaliteit Sc aantal) J;1 .1J 
synergievoordelen J;1 .1.1 
bereikbaarheid J;1 .1.l 
demografie J;1 .1J 
cultwr Sc I1istorle J;1 ..IJ 
imago I prestige J;1 .1.1 
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8 Waerdeftuctuatle bestaand vastgoed In gablad 

Gemiddelde huidige Aantal m2 bvo belt..xl Totale netto contant. 
Type object marktw.arda VOin vastgoed in gebied dat waard. van de 

het vastgoed per gehandhüfd wordt IIIn in waardestijging 
m2 gebn.ilc Î$ 

I<antotw!/bedriJfMJimte ( 2.4:'''1 IUUUU ~·~f41 

wcni1gen ( :J !lOO 1200d (4ji!. r ... 

winMn f . ~ IS4 lOIltJ <noi,1!n 

b IJ ... waarin wurdeftuctu. tia optraedt1 

Gehólntaerde .anabelan Parcal'ltage 

Eenmalige wurdeftuctuatill k~toran 1li'ii0 

Eenmatiga waarde fluctuatie woningen 10 ... 

Eanm. wurdeftuctuatie winkels 10 ... 

Prijsstijging par ;aar 2,50'110 

Oiscontaringsvoet 6,OO'llo 

( 1,763,309 I 

Gemiddelde huidige waarde v ... hat Aantal m2 bvo bestünd 
Totale netto contante 

vastgoed par m2 tot aan ,twl yan in (per m2 
vastgoed in aen straal van 

waarde van de 
."", rondom plandemarcatie 

milK,SOOm rondom 
waardestijging plandemareatie 

lwltoren,/b«lrij fvuimte ( :.. '1- ~ , Or!.Ul 

WCfIin9Itn ( , 1 ISO l-6OOIl .· O?~ "U 
winkM r;, 1~4 .,SO (: :uni 

b ~aar waarin waardaftuctu.ti. optreedt 1 I-...... OIIlijdslip sluÏbln bouwput 

Gehanteerde vanabalan Percentage 

&nmalig. waardeftuctuatie kantoren 5 ... 

Eanmalige waardefluctuatie woningen 5 ... 

Eenmalige waard8ftuctuatia winkels 5'16 

Prijsstijging per jaar 2,50'110 

Discontarinosvoet 6,00'110 

( 1.385.142 

Onderstaand wordt de achterliggende berekening uit Excel getoond . 
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Totale waardestljlfnQ best •• nol vastgoed In gebied ~ 1.763.309 I 
huidig. marktwaarde I von prijs 

Tvo. vastlloed laartal van de wa.rdeHuctatle per m2 bVD a.ntal m2 bVD v •• tIIoed 

kantoren 202Q t' 1.42<1 ,omo 
woniniJsn lG20 f: 2 000 12000 

winkels ?O20 t' ?i.54 J 000 

Voste qeq.ven. 

eenmaliae waardefluctatie 100% 

ri'sstiiaina 25% 

disconto voet 60% 

Netto cont.nte 
Kantoren waarde 

Jaar 
prijspeil 2007 

2007 2008 2019 2020 2021 2034 ... ... 
Index 2,50% 2.50% 2,50% 12,50% 2,50% 2,50% 

Marktwaarde e 5.770.161 ( 14,285,714 ( 14,642,857 ( 19,212,697 ( 19,693.015 ( 20,185,340 ( 27.825.715 

Marktwaarde indusief e 6.333.104 ( 14,285.714 ( 14.642,857 ( 19.212,697 ( 21,614.285 ( 22,154,642 ( 30,540.418 
waardestllulnu 

Totale waardestijging 
kantoren e 562.943 

Netto contante 
Wanlngen waarde 

Jaar prijspeil 2007 2007 2008 ... 2019 2020 2021 . .. 2034 

Index 2,50% 2,50% 2,50% 12,50% 2,50% 2,50% 

Marktwaarde e 9.693.871 ( 24.000,000 ( 24,600,000 ( 32.277,332 ( 33,084.265 ( 33,911,372 ( 46.747,200 

Marktwaarde Induslef e 10.639.615 ( 24.000,000 ( 24,600,000 ( 32,277 ,332 € 36,311,998 € 37,219,798 ( 51.307,903 
waardestliolno 

Totale waardeStijging 
woningen e 945.744 

Winkels Netto contante 

Jaar 
waarde 

2007 2008 2019 2020 2021 2034 prijspeil 2007 
... . .. 

Index 2,50% 2,50% 2,50% 12,50% 2,50% 2,50% 

Marktwaarde e 2.609,888 ( 6,461.538 ( 6.623,077 ( 8,690.051 ( 8,907,302 ( 9,129,985 ( 12.585.785 

Marktwaarde Induslef C 2.864,512 ( 6,461.538 ( 6,623,077 ( 8,690,051 ( 9,776,307 ( 10,020,715 ( 13,813,666 
waardestijging 

Totale waardestijging 
winkels e 254.623 
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Totale waardestijging be.staand vastgoed In omliggend gebied e 1.385.142 I 
huidige marktwaarde I van prijs 

TVDe vastuoed 1aartal van de waardefluctatie Der m2 bvo aantal m2 bvo vastuoed 

kantoren lJJ"JO f. J.7H 20.(!QQ 

wonincen 711'>0 (. 2 .t50 ~1i(!(ID 

winkels 2020 i 2 .t54 -'50 

Voste gegevens 

eenmalige waardefluctatie 50% 

rïsstiJoino 25% 

disconto voet 60% 

Netto contante 
kantoren waarde 

Jaar 
prijspeil 2007 

2007 2008 2019 2020 2021 2034 ... ... 
Index 2,50% 2,50% 2,50% 7,50% 2,50% 2,50% 

Marktwaarde e 13.848.387 ( 34.285.714 (35.142.857 ( 46.110.474 ( 47.263.236 ( 48.444.817 ( 66.781.715 

Marktwaarde inclusief ( 14.52.3.919 ( 34.285.714 ( 35.142.857 ( 46.110.474 ( 49.568.760 ( 50.807.979 ( 70.039.360 
waardestijging 

Totale waardestijging 
kantoren e 675.531 

Netto contante 
Woningen waarde 

Jaar prijspeil 2007 2007 2008 ... 2019 2020 2021 . .. 2034 

Index 2,50% 2,50% 2,50% 7,50% 2,50% 2,50% 

Marktwaarde e 13.894.549 ( 34.400.000 ( 35.260.000 ( 46.264.176 ( 47.420.780 ( 48.606.299 ( 67.004.321 

Marktwaarde inclusief e 14.572.332 ( 34.400.000 ( 35.260.000 ( 46.264.176 ( 49.733.989 ( 50.977 .338 ( 70.272.824 
waardestijging 

Totale waardestijging 
woning,en e 677.783 

Winkels Netto contante 

Jaar waarde 2007 2008 2019 2020 2021 2034 
prijspeil 2007 ... ... 

Index 2,50% 2,50% 2,50% 7,50% 2,50% 2,50% 

Marktwaarde e 652.472 ( 1.615.385 ( 1.655.769 ( 2.172.513 ( 2.226.826 ( 2.282.496 ( 3.146.446 

Marktwaarde inclusief e 684.300 ( 1.615.385 ( 1.655.769 ( 2.172.513 ( 2.335.451 ( 2.393.837 ( 3.299.931 
waardestijging 

Totale woordestijglng 
winkels L 31.828 
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10 Recrelltle 81 toertsme 

Activiteit 
Inschatting IIlIntlll UItglIven per persoon Totllillopbrengsten 
bezoekersperJllllr* perdllg per IIctlvltelt 

uitgaan (film, toneel, 
0 ( 20,0 ( 0,00 

concert) 
attractie, &lvement en 

( 14,1 ( 0,00 bezienswaardigheid 

recreatief winkelen -, ( 7,9 t 0,00 

TotHI uitgaven per jaar t 0,00 

OK 

• Ondersteand ter ondenteunina voor het inschatten van het aantel bezoekers per jaar een tabel aegeven met de bezoekersaantallen 
voor de 20 meest bezochte ettractiepunten in Nederland. (b"," : CBS) 
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12 Uit de Inventarisatie van de spln-oft effecten volgt ook een aantal effecten die niet In flnancllile tennen 
uitgedrukt kunnen worden. Deze effecten worden beoordeeld aan de hand van een score en gewicht In de 
nu volgende onderdelen. 

In de onderstaande tabel middels een cijfer aan hoe groot de spln-oft effecten (kunnen) zijn. 

cijfers varieren van 1 - 10 en zijn tevens gelabeld. 
Score 1 t/m 3 duidt de grootte van een negatief effect aan. 
Score 4 Vm 10 wijst de grootte van een positief effect aan . 
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13 Voor het toekennen van weegfactoren aan de verschillende spin-off effecten wordt 
gebruik gemaakt van een aanvullend programma. 

Druk op de onderstaande knop om EKpert Choice te openen 

Er volgen een aantal voorbeeldbladen uit het Expert Choice programma. De wijze waarop het gewicht 
wordt toegekend en de lay-out van het programma worden hiermee inzichtelijk. 
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ae tdt __ ~ __ !lew !ia IPc* tiK> 

D ~" <!J • ~ - .r IR ~&o*- ~ Ä .-
~ I J·' 1 . 1 = I I. I 

o Economische factor 

• werkgelegenheidseffect 
• synergetisch effect 
• effect op vestigingsklimaat 
• effect op draagvlak voorzieningen 
• exploitatie en beheer effect 

- 0 Maatschappellj<e factor 

• veill\lleidseffect 
• gezonclleldseffect 
• effect op (Ieef-)omgevlng 
• imago-effect 
• effect op dell'lOg"ane 
• effect op \IOOI"zlenlngennlveau 

- OCultu-ele factor 
• effect op wlb.A.r en historie (L: 1,000) 

- 0 Moblllteitsfactor 

• effect op bereikbaarheid 
• effect op toegankellj<held 

.• ~n~ (' " .. " .. _ .~ ... _... ~~I1&a. .. 1 •• ' ...... , •• ••• 

..... ht.r" (IuJrr:e Juno I \b .. III.\tM ... I( .. hp r. ir~ (X 
aetdll __ !ial-tiK> 

D ~ " <!J • ~ • .r _ ~ '\ ""', ........ 
~ I ~ ' I ' 1= 1 .,IM I. I 

ellee! op vostiglngskllmaat 

offect op c1ra<lgvf voomonmgen 
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1'Io~ __ """,~I""t!o'I 

D Iii ~ ~.~ , ./'e ~ ·,_a1od).n1 

-" I )., I I = I ~iïii 

ved. heldseffect 

CO"" .... '"' ... I.tIve I",,_nee ...... e.peet la: ........ ..., ...... "' .... 

-E_ 
· v..,.soCOQ 
· S'COQ 
• Modetele 

. . s ..... 

ge.londheldsetfect 

:1:::"'· 
------------~--------~----~--~~--------------~~--_t : :v..,.S"COQ 

""lIlgheld.eneet 
gezondheld.effed 
elleet op peeliomgeving 

1'10 ~dt. ____ 1_""", Iio 1 .... !jojp 

D ~ liiI 4J .. ~ • ./' '" ~., :ib''''''''"od).nI 

~ I ) I I I = I ~J\ol I RI 

Maatschappolijke factor 

- -E ........ 

gezandhel. etleet op p. Im.go·e.e, effeet op d. etleet op 

-EIIIf..., 

: v .. s ..... 
·s_ 
• Modefate 

C.m ...... 111. rel_ Imp_nee wIIII re.peet '0: G .. t H.llb •• llleid VIII .ebled.anlWlllle" 

Mobilrtells'factol 

. , 

~ ·, 19 110 ~. _ 'b Olo"';'; I...,."~l'I"","~ :"' r,_ ... " ~ 
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14 Onderstaand zijn de resultaten van de kwalitatieve beoordeling te zien. 

Per effect wordt het gewicht en de grootte weergegeven. vemenigvuldiging van deze 
kolommen geeft de totaalscore weer. De totaalscore valt binnen een bepaalde 
betekenisvolle categorie. 

Altematlve Prlorlty Grootte Som 
werkgelegenheidseffect 896 7 0,56 

synergetisch effect 296 6 0,09 

effect op vestigingsklimaat 1096 7 0,70 

effect op draagvlak voorzieningen 196 7 O,OB 

exploitatie en beheer effect 696 4 0,23 

veiligheidseffect 296 5 0,12 

gezondheidseffect 296 7 0,15 

effect op (Ieef-)omgeving 696 9 0,53 

imago-effect 1496 9 1,23 

effect op demografie 196 6 0,06 

effect op voorzieningenniveau 496 10 0,43 

effect op cultuur en historie 396 7 0,19 

effect op bel"8ikbaarheid 2196 6 1,25 

effect op toegankelijkheid 2196 8 1,66 

Totaal score 7,28 

Interpretatie Moaeliike score Score 

NeQatieve spin-off effecten 0-2,50 

Kleine neaatieve spin-off effecten 251- 3 99 

Kleine postieve spin-off effecten 4,00 - 5,99 

Positieve spin-off effecten 6,00 -7,99 7.28 

Grote positieve spin-off effecten B,OO - 9,49 

Zeer Qrote positieve spin-off effecten 9,50 -10,00 
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Gebiedsontwikkeling 

A Doelstelling gebledsontwlkkallng: 

8 Baldo van de grondeHploltetle: 

C Resultaet milleueffect-rapportage: 

Het Gebied 

a Imago verbeteren 

b Economische en demografische groei st imuleren 

c Gezondere omgeving creêeren 

d Bereikbaarheid vergroten 

e 

( e 5 noa, OQ(]-I 

MER: Door de aanleg van het park en de vele groenvoorzieningen 
wordt de luchtkwaliteit verbeterd, De negatieve effec ten op de 
luchtkwaliteit vanwege de nieuwe autoweg worden door de 
groenvoorziening te niet gedaan, Negatieve effec ten worden 
verwacht op de waterpartijen die gehandhaafd blijven in het 
gebied, 

Totaals .. ldo kwantitatieve spin-off effecten: C 3 ,148,451 

Waardelluctuatie bestaand vast oed in ebied ( 1.763.309 
Waarcleftuctuatie bestaand vast eed in omli nd 'ad ( 1.385.142 
Recreatie Be toensme (0 

E Tot .... 1 score kw .. lltatleve spin-off affacten: Positieve spin-off effecten 7,3 

In de ondersteande tabel worden de geselecteerde spin.off alJacten nogmaals we8f1legeven. Met de pijltjes 
kumen de effecten in versdlillende volgorden geplaatst worden. Door te sorteren op de kolommen gewicht en 
score, worden de effecten waar op gestuurd kan worden ten gunste van de halllbearheid inzichteijk. 

Bijvoorbeeld: aan een bepaald effect is een groot gewicht toegekend (35"') . Tegelijkertijd haelt hat affect aen 
matige score (5) . Dit Implioaert dat verbeteringen mogelijk zijn. Omdat het affect belangrijk is, IS het wenselijk 
de score te verhogen. Dit kan door in de OIIbiedsontwikkeling te sturen op dit speelieke effect. 

Effect Gewicht ,~ Beore ,-; 

effect op bereikbaarheid 21 ... 6 

etrect 00 toeaankelijkheid 21" 8 

imiICo-afl'ect 14" 9 

effect op vastiglrlgsklimaat 10" 7 

we~qäeQenhe~effect 8" 7 

effect 00 (Ieef-)omaevina 6" 9 

8I«PIoltatie en beheer effect 6" 4 

effect OP voorzieningenn;veau 4" 10 

effect OP cultuur en historie 3" 7 

veUiaheidsaffect 2" 5 

g8zondheidseffect 2" 7 

svnerqetisch effect 2" 6 

effect 00 draaavlak vaorzieninaen 1" 7 

effect 00 delllOClrafie 1" 6 
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BIJLAGE XII: CD-ROM MET MULTIDISCIPLINAIRE HAALBAARHEIDSSTUDIE 

NB: Indien Expert Choice niet op de computer geïnstalleerd is, zal dit deel niet werken op de CD-rom. 
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