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Voorwoord
In de afgelopen jaren is de rol van de overheid in gebiedsontwikkeling sterk veranderd van actief
naar faciliterend. De vraag die daarbij rijst is hoever deze faciliterende rol gaat. Tegelijkertijd moeten
marktpartijen ook wennen aan deze veranderende rol. Wat wordt er van hen verwacht en wat
mogen zij van de overheid verwachten? In de praktijk kan dit ‘verwachten’ leiden tot op elkaar
‘wachten’ waardoor ontwikkelingen niet op gang komen.
Vanuit mijn betrokkenheid bij Utrecht werd ik getriggerd door de Merwedekanaalzone. Ondanks dat
de gemeente zich al in 2002 duidelijk heeft uitgesproken over de gewenste ontwikkelrichting van dit
gebied is er tot op heden weinig van terecht gekomen. Natuurlijk is de financiële en economische
crisis daar debet aan. Hier kan echter niet de hele verklaring in gevonden worden. Tot 2008 bleef de
woningmarkt zich immers sterk ontwikkelen.
Zou een deel van de verklaring dan gevonden kunnen worden in het feit dat ‘verwachten’ heeft
geleid tot op elkaar ‘wachten’? Wellicht dat het vaststellen van een ontwikkelperspectief door de
overheid marktpartijen kan verleiden tot investeringen waardoor projecten op gang komen. Dit
onderzoek geeft inzicht in de voorwaarden waaraan een ontwikkelperspectief zou moeten voldoen.
Het sluit af met enkele aanbevelingen op de inhoud en de vorm van een dergelijk
ontwikkelperspectief.
Dit onderzoek als afsluiting van mijn MSRE opleiding heeft mij veel energie gekost maar zeker ook
veel energie gegeven. Ik hoop met dit onderzoek een bijdrage te kunnen leveren aan het vormgeven
van de verwachtingen tussen de marktpartijen en de overheid bij binnenstedelijke
gebiedsontwikkelingen.
Zonder de medewerking en de openhartigheid van de personen die ik heb mogen interviewen was
dit onderzoek niet compleet geweest. Ik zou daarom graag Phlip Boswinkel, Ivar van der Drift, Karst
Hagedoorn, Jan Jonk, Maarten Kool en Hester Ombre willen bedanken voor hun medewerking.
Verder wil ik Gert- Joost Peek hartelijk danken voor zijn kritische maar vooral opbouwende
commentaar. Zijn ideeën hebben mij uitgedaagd, mijn kennis verrijkt en geleid tot waardevolle
inzichten.
Ook een woord van dank aan mijn voormalige werkgever Dura Vermeer en mijn huidige werkgever
AM. Zij hebben mij de ruimte en het vertrouwen gegeven om deze opleiding te kunnen volgen.
Als laatste wil ik mijn vrouw Moniek en mijn kinderen Marlou en Wessel bedanken. In de afgelopen
twee jaar, maar zeker het laatste half jaar, hebben zij genoegen moeten nemen met het feit dat ik
vele weekenden aan het studeren was. Dit was voor hen zeker niet altijd gemakkelijk. Desondanks
hebben zij het mij mogelijk gemaakt om tot een succesvolle afronding te komen. Bedankt voor jullie
geduld en begrip!
Ik wens u veel plezier bij het lezen van deze scriptie en hoop dat het u waardevolle inzichten geeft.
Wanneer u behoefte heeft om met mij van gedachten te wisselen over dit onderwerp dan ben ik
daar graag toe bereid.
Tijmen Hamerslag
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Samenvatting
De aanleiding voor dit onderzoek komt voort uit de waarneming dat voor de Merwedekanaalzone in
Utrecht reeds in 2002 de ambitie bestond om tot 2015 in te zetten op “het versterken van de
woonfunctie via transformatie en intensivering”. Anno 2017 is er nog weinig van deze ambitie
gerealiseerd.
Gemeenten zien het actieve grondbeleid steeds minder als kerntaak en kiezen voor passief of
faciliterend grondbeleid. Tegelijkertijd verschuift de woningbouwopgave steeds meer van
uitleglocaties naar binnenstedelijke herontwikkeling. Bij het ontbreken van een ontwikkelperspectief
dat duidelijke kaders stelt, hebben professionele gebiedsontwikkelaars onvoldoende mogelijkheden
om te investeren in grond en gebouwen. De partijen die wel kunnen investeren doen dit vaak
speculatief en profiteren van een hoge waardestijging in korte tijd. Professionele
gebiedsontwikkelaars moeten de positie dan tegen zeer hoge waarden overnemen. Het gevolg
hiervan is dat de (meer)waarde van de transformatie niet geïnvesteerd wordt in de kwaliteit van het
gebied. Dit onderzoek richt zich op de voorwaarden voor een toekomstbestendig
ontwikkelperspectief vanuit de gemeente waarbij marktpartijen verleid worden tot investeringen. De
hoofdvraag in dit onderzoek luidt:

Wat zijn de voorwaarden voor een toekomstbestendig ontwikkelperspectief als
kaderstellend instrument vanuit de gemeente, dat marktpartijen verleidt tot investeringen
in binnenstedelijke herontwikkeling?
Deze vraag wordt beantwoord aan de hand van een kwalitatief praktijkonderzoek door middel van
casestudie. Hiervoor zijn twee cases geselecteerd die in zekere zin vergelijkbaar zijn met de
Merwedekanaalzone deelgebied 5 in Utrecht. Voor deze projecten zijn kaderstellende instrumenten
opgesteld. De cases die in dit onderzoek nader worden onderzocht zijn:
- Cruquiusgebied, Amsterdam met als kaderstellend instrument de Spelregelkaart;
- Binckhorst, Den Haag met als kaderstellend instrument de Gebiedsaanpak.
Voorafgaand aan het casestudie onderzoek is op basis van literatuur onderzocht hoe het
mechanisme van grondprijsbepaling werkt. Hieruit blijkt dat eigenaren vaak pas tot verkoop over
willen gaan als er sprake is van een ‘economic rent’ oftewel een surplus boven de huidige waarde als
gevolg van de nieuwe bestemming. Het is overigens niet altijd zo dat eigenaren overgaan tot verkoop
als er sprake is van een economic rent. Een verklaring hiervoor kan worden gevonden in het
zogenaamde ‘prisoner’s dilemma’. Dit houdt in dat de waarde die ontstaat door de nieuwe
bestemming nog niet verzilverd kan worden omdat op de naastgelegen kavels de bestaande
(bedrijfs)activiteiten worden voortgezet.
Vervolgens zijn de verschillende actoren die actief zijn in gebiedsontwikkeling beschreven. Deze
actoren hebben vaak een bepaalde ontwikkelstrategie die bepalend is voor de initiële
investeringsbeslissing. Bij deze investeringsbeslissing spelen de risico’s een belangrijke rol. Op basis
van verschillende theorieën is onderzocht welke risico categorieën er bestaan in de initiatiefase van
gebiedsontwikkeling en in welke mate deze beïnvloedbaar zijn door de gebiedsontwikkelaar. Hieruit
blijkt dat een groot deel van de risico’s redelijk tot goed beïnvloedbaar is. Dit geldt echter niet voor
de politieke- en omgevingsrisico’s en de planologische risico’s.
Op basis van die conclusie is onderzocht welke instrumenten de overheid heeft om kaders te stellen
op basis van de Wro en is ook een doorkijk gemaakt naar de nieuwe Omgevingswet. Bij de
verschillende instrumenten is onderzocht welke mate van rechtszekerheid zij bieden en in hoeverre
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zij flexibel zijn. Tegelijkertijd is onderscheid te maken in ruimtelijk planologische kaders en financieel
programmatische kaders. Dit leidt tot onderstaand schema.

Omgevingsplan

flexibiliteit

Wijzigingsbevoegdheid

Globaal bestemmingsplan met
uitwerkingsplicht
Globaal bestemmingsplan
Buitenplanse afwijking met
omgevingsvergunning (o.b.v. lijst
van uitzonderingen verklaring van geen
bedenkingen gemeenteraad o.b.v.
gebiedsvisie/masterplan)

Omgevingsvisie

Strakke regels, juridische
haalbaarheid aangetoond
Duidelijke regels, integraal
m.b.t. fysieke leefomgeving

Zekerheid over
kostenverhaal o.b.v. Wro
Zekerheid over
kostenverhaal o.b.v.
exploitatieregels
Zekerheid over
kostenverhaal o.b.v. Wro
bij wijzigen bestemming
Zekerheid over
kostenverhaal o.b.v. Wro

Voorwaarden wijziging
bekend, juridische
haalbaarheid op later
moment (enkel uitwerking)
Globale regels, juridische
haalbaarheid op later
moment
Globale regels, juridische
haalbaarheid aangetoond
Regels waaraan getoetst
wordt zijn bekend,
juridische haalbaarheid op
later moment
Richtinggevend, niet
bindend, wel relevant
onderzoek voor
vaststelling, integraal m.b.t.
fysieke leefomgeving
Richtinggevend, niet
bindend, wel relevant
onderzoek voor vaststelling

Zekerheid over
kostenverhaal o.b.v. Wro
Kostenverhaal bij
afwijkingsbesluit/verlening
omgevingsvergunning

Onduidelijkheid over
kostenverhaal

Onduidelijkheid over
kostenverhaal, eventueel
bovenplanse bijdrage
bekend

--

++

Structuurvisie

Financieel
programmatisch

zekerheid

Gedetailleerd bestemmingsplan

Risico’s
Ruimtelijk
planologisch

++

--

Kader

Overzicht kaderstellende instrumenten RO wetgeving inclusief eigenschappen, eigen ontwerp

In het praktijkdeel van het onderzoek is gestart met een onderzoek naar de projecten
Cruquiusgebied in Amsterdam en Binckhorst in Den Haag door middel van deskresearch.
Voor het Cruquiusgebied geldt dat de gemeente in 2009 de ambitie heeft geformuleerd om het te
transformeren naar een nieuw woongebied. De gemeente heeft ervoor gekozen om niet financieel te
participeren in het project. In januari 2012 is daarom een zogenaamde Spelregelkaart vastgesteld die
het beleidskader vormt waaraan initiatieven worden getoetst.
In 2003 heeft de gemeenteraad van Den Haag besloten tot de herstructurering van de Binckhorst. In
eerste instantie koos de gemeente voor een actieve rol gezamenlijk met twee grote marktpartijen.
Op basis van een masterplan zouden zij gezamenlijk de herontwikkeling uitvoeren. In 2008 is deze
samenwerking beëindigd. Dat is onder andere de aanleiding geweest voor de gemeente om in 2011
de Gebiedsaanpak Binckhorst vast te stellen. De Gebiedsaanpak vormt voor initiatiefnemers een
richtinggevend denkkader. De rol van de gemeente is daarmee veranderd van actief en regisserend
naar faciliterend en reactief.
De bevindingen op basis van deze kaders, gecombineerd met de bevindingen uit het theoretisch
deel, hebben geleid tot het volgende schema.
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Inhoud en kwaliteit toekomstbestendig ontwikkelperspectief, eigen ontwerp

Het schema maakt onderscheid tussen de inhoudelijke aspecten (middelste van de cirkel) van een
ontwikkelperspectief en de kwaliteit (schil van de cirkel) hiervan.
Op basis van de bevindingen zijn vragen geformuleerd die door middel van interviews zijn voorgelegd
aan verschillende betrokkenen bij deze projecten. Van beide projecten zijn twee personen
geïnterviewd die betrokken zijn vanuit de private kant en een persoon vanuit de publieke kant.
De uitkomst van de interviews is dat zowel de publieke als de private partijen enthousiast zijn over
de Spelregelkaart die in het Cruquiusgebied wordt gebruikt. De Gebiedsaanpak voor de Binckhorst
heeft volgens de respondenten niet het gewenste effect gehad.
Voor marktpartijen is de planologisch juridische status niet persé noodzakelijk om de
investeringsbereidheid te vergroten. Zowel publieke als private partijen hechten aan een grote mate
van flexibiliteit hoewel deze in het ideale geval redelijk in evenwicht is met de rechtszekerheid. Voor
marktpartijen is het daarnaast van belang dat de kaders voor een langere tijd gelden terwijl de
publieke partijen juist de wens hebben om kaders periodiek aan te passen. Een ander aspect dat
duidelijk uit de interviews naar voren komt is dat het werken met dergelijke flexibele kaders een
cultuuromslag vraagt.
Men hecht het meeste belang aan de ruimtelijke kaders. Het ontbreken van financiële kaders wordt
niet als onoverkomelijk ervaren maar leidt in de praktijk tot onduidelijkheid en onbegrip bij partijen.
Het toevoegen van procesafspraken ten aanzien van bijvoorbeeld samenwerking zou heel erg
helpen.
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Uit de analyse van de Spelregelkaart en de Gebiedsaanpak volgt dat de beide kaders over het
algemeen meer flexibel zijn dan dat zij rechtszekerheid bieden. Dit komt voornamelijk voort uit het
ontbreken van voldoende juridische onderbouwing en het ontbreken van de juridische status.
Op basis van de analyse van de inhoud van beide kaders kan geconcludeerd worden dat in de
Spelregelkaart meer concrete en meetbare criteria zijn gesteld dan in de Gebiedsaanpak. Beide
instrumenten voorzien niet in financiële kaders. Ook ten aanzien van het ontwerp zijn geen kaders
gesteld. Uit de interviews komt naar voren dat ten aanzien van het ontwerp van de openbare ruimte
bij voorkeur wel kaders worden gesteld.
Uit de analyse op basis van de kwaliteit van de beide instrumenten volgt dat er een groot verschil
bestaat in de flexibiliteit van de kaders. Op basis van de interviews kan worden geconcludeerd dat de
flexibiliteit bij de Gebiedsaanpak echter te ver gaat waardoor er praktijk onvoldoende kaders zijn om
de initiatieven aan te kunnen toetsen.
Op basis van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat het stellen van kaders bij binnenstedelijke
gebiedsontwikkeling, zoals de Merwedekanaalzone in Utrecht, bijdraagt aan het verleiden van
marktpartijen tot investeringen in deze gebieden. De voorwaarden bij dergelijke kaders ten aanzien
van de inhoud zijn:
- Het kader moet in ieder geval voorzien in ruimtelijke criteria;
- Als er geen programmatische kaders of ambities worden gesteld dient de markt erop te
kunnen vertrouwen dat er in een later stadium geen aanvullende criteria op deze
onderdelen worden gemaakt;
- Het kaderstellend instrument bevat bij voorkeur financiële kaders om onduidelijkheid en
onbegrip te voorkomen;
- Uit het kaderstellend instrument moet duidelijk worden welke overige beleidskaders van
toepassing zijn.
Ten aanzien van de kwaliteit van een kaderstellend instrument gelden de volgende voorwaarden:
- Er moet sprake zijn van voldoende politiek draagvlak;
- er moet sprake zijn van voldoende draagvlak in de omgeving;
- Een deugdelijke onderbouwing draagt bij aan zekerheid;
- Het kader moet bovenal flexibel zijn.
De aanbeveling die uit deze conclusies volgt is dat, wanneer het ontwikkelperspectief als
kaderstellend instrument onder de algemene verklaring van geen bedenkingen kan wordt geschaard,
dit een rechtszekere basis biedt voor marktpartijen om te investeren. Via de buitenplanse afwijking
middels een omgevingsvergunning wordt de uiteindelijke bestemming juridisch verankerd.
Het is daarbij tevens aan te bevelen om als onderdeel van het ontwikkelperspectief rekenregels op te
nemen zodat partijen ook duidelijkheid hebben ten aanzien van de financiële en programmatische
kaders.
Wanneer deze conclusies en aanbevelingen worden gereflecteerd op de Merwedekanaalzone
deelgebied 5 wordt duidelijk dat ook hier geldt dat een ontwikkelperspectief bijdraagt aan het
vergroten van investeringen door marktpartijen. In 2017 is gewerkt aan een omgevingsvisie voor het
gebied. Mede als gevolg hiervan is een groot deel van de gronden in 2017 van eigenaar gewisseld.
Hiermee zijn bijna alle grondposities in bezit van professionele gebiedsontwikkelaars en de gemeente
Utrecht.
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1. Inleiding
1.1 Aanleiding
Gebiedsontwikkeling gaat over langdurige en complexe multidisciplinaire processen in de ruimtelijke
omgeving. Volgens De Zeeuw gaat het daarbij om “het verbinden van functies, disciplines, partijen,
belangen en geldstromen, met het oog op de (her)ontwikkeling van een gebied” (Gerritsen & Simons,
2009, p. 21). Waar gemeenten voorheen actief investeerden in grondposities in uitleggebieden
verandert de opgave steeds meer in het faciliteren van binnenstedelijke gebiedsontwikkelingsprojecten. Kenmerk van deze binnenstedelijke projecten is dat het eindbeeld niet vooraf vaststaat
maar het veel meer een organisch proces is. Peek (2015) beschrijft dit als een verschuiving van
‘productieketen’ naar ‘collectief proces’.
De gemeente Utrecht zet in op het faciliteren van de bevolkingsgroei binnen het stedelijk gebied
(Gemeente Utrecht, 2016, p. 12). Deze groei moet voornamelijk plaatsvinden in de deelgebieden
‘Het Nieuwe Centrum’ en de ‘Merwedekanaalzone’. Ten aanzien van laatstgenoemde locatie is het
bijzonder om waar te nemen dat in 2002 al de ambitie was om tot 2015 in te zetten op “het
versterken van de woonfunctie via transformatie en intensivering” (Gemeente Utrecht, 2004, p. 63)
maar er anno 2017 nog maar weinig van deze ambitie is gerealiseerd.
Een van de verklaringen die hiervoor wordt gegeven is het uitbreken van de financiële en
economische crisis waardoor financiële middelen en investeringsbereidheid ontbraken (Majoor,
2014). Een andere verklaring kan mogelijk worden gezocht in het ontbreken van een helder
ontwikkelperspectief. Marktpartijen hebben hierdoor te beperkt mogelijkheden om te investeren.
Door het ontbreken van een publiekrechtelijk en of planologisch kader is het risicoprofiel voor veel
marktpartijen te hoog. Daarnaast kan geen goede (residuele) waarde worden berekend omdat niet
bekend is wat er gebouwd mag worden. Als dat wel het geval is ontbreekt het vaak aan heldere
spelregels en randvoorwaarden ten aanzien van het kostenverhaal.
Vanwege de vaak lange doorlooptijd van gebiedsontwikkelingsprojecten en het feit dat het eindbeeld
niet vooraf vastgesteld kan worden, is het tegelijkertijd van belang dat de kaders voldoende ruimte
bieden om de ontwikkeling aan te kunnen passen op wijzigende omstandigheden in de toekomst.
Dit onderzoek richt zich op kaderstellende instrumenten voor binnenstedelijke
gebiedsontwikkelingsprojecten. Daarbij wordt onderzocht aan welke randvoorwaarden deze
kaderstellende instrumenten moeten voldoen om ze verleidelijk en toekomstbestendig te laten zijn
zodat marktpartijen kunnen investeren.
Op basis van de uitkomsten kunnen aanbevelingen worden gedaan gericht op de herontwikkeling1
van de Merwedekanaalzone deelgebied 5 in Utrecht en vergelijkbare binnenstedelijke projecten. De
reden om in te zoomen op deelgebied 5 komt voort uit het feit dat de grond in dit deelgebied
grotendeels in private handen is in tegenstelling tot bijvoorbeeld deelgebied 4 waar het overgrote
deel in eigendom is van de overheid en er reeds sinds lange tijd een ontwikkelclaim op dit gebied ligt.
De Omgevingswet die naar verwachting per 2021 wordt ingevoerd heeft als motto ‘ruimte voor
ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit’ (Programma aan de slag met de Omgevingswet). Twee
belangrijke maatschappelijke doelen in dit verband zijn de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en
het gebruiksgemak van het omgevingsrecht vergroten en de besluitvorming over projecten in de
fysieke leefomgeving versnellen en verbeteren. Met het Omgevingsplan wil men meer ruimte
1

In dit onderzoek wordt onder herontwikkeling verstaan het opnieuw ontwikkelen van een gebied.
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creëren voor ontwikkeling. Tegelijkertijd moet het Omgevingsplan de kaders stellen. Hier worden
inmiddels diverse pilots mee uitgevoerd.

1.2 Probleemstelling
Een proces dat vaak doorlopen wordt bij binnenstedelijke gebiedsontwikkelingsprojecten is het
volgende. Overheden spreken een ambitie tot herontwikkeling uit voor een bepaald gebied. Zittende
eigenaren en gebruikers zullen vanaf dat moment over het algemeen niet meer (grootschalig)
investeren in het vastgoed waardoor de gebieden langzaam maar zeker achteruit gaan. Dit wordt ook
wel aangeduid als het zogenaamde ‘prisoner’s dilemma’ (Buitelaar, Segeren, & Kronberger, 2005, p.
69). Eigenaren en gebruikers maken op het moment dat er geïnvesteerd moet worden eerder de
keuze om de activiteiten elders voort te zetten waardoor er leegstand ontstaat. Hiermee komt
vastgoed beschikbaar. Waar voorheen gemeenten vanuit hun actieve grondbeleid vastgoed
aankochten om dit vervolgens na planologische wijziging door te verkopen aan de markt is dit steeds
minder gemeengoed. Gemeenten zien het actieve grondbeleid steeds minder als kerntaak en kiezen
vanwege de grote risico’s die hiermee gemoeid zijn voor passief of faciliterend grondbeleid. Als er
geen duidelijk beeld is bij de verwachting van de bestemming van het vastgoed voor de toekomst
ontstaat de kans op speculatie (Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, 2017, p. 68). Het
vrijkomende vastgoed wordt vaak niet aangekocht door professionele marktpartijen die de integrale
herontwikkeling voor hun rekening nemen omdat de kaders voor de ontwikkeling op dat moment
ontbreken. Dit leidt ertoe dat vastgoed speculatief wordt aangekocht door private partijen. Deze
partijen profiteren van vaak hoge waardestijging in een relatief korte periode vanwege het feit dat
het (planologisch) kader voor de ontwikkeling zich dan heeft gevormd. Op dat moment komen de
professionele marktpartijen weer aan zet die het vastgoed dan tegen hoge waarde overnemen. Het
gevolg hiervan is dat de (meer)waarde van de transformatie2 grotendeels terecht komt bij de private
investeerders en niet wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van een gebied. De Raad voor de
leefomgeving en infrastructuur (2017, p. 71) geeft aan dat kaders bijvoorbeeld ten aanzien van
kostenverhaal deze speculatie tegen kunnen gaan.
Voor dit onderzoek is de volgende probleemstelling geformuleerd:
Wanneer een gemeente geen actief grondbeleid voert leidt het ontbreken van een helder en
toekomstbestendig ontwikkelperspectief tot ongewenste speculatie waardoor de meerwaarde van
de transformatie onvoldoende kan worden geïnvesteerd in de kwaliteit van een gebied.

1.3 Doelstelling
De doelstelling van dit onderzoek is inzicht verschaffen in de voorwaarden voor een
toekomstbestendig ontwikkelperspectief vanuit de gemeente, dat marktpartijen verleidt tot
vroegtijdige investeringen in binnenstedelijke herontwikkelingsprojecten en op basis hiervan
aanbevelingen doen voor de ingrediënten van een dergelijk ontwikkelperspectief.

2

Wanneer in dit onderzoek de term tansformatie wordt gebruikt ziet dit specifiek op de wijziging van de
functie van een gebied of een specifiek gebouw.
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1.4 Onderzoeksvraag
De hoofdvraag die in dit onderzoek beantwoord wordt luidt:

Wat zijn de voorwaarden voor een toekomstbestendig ontwikkelperspectief als
kaderstellend instrument vanuit de gemeente, dat marktpartijen verleidt tot investeringen
in binnenstedelijke herontwikkeling?
In paragraaf 1.5 worden de verschillende subvragen toegelicht.

1.5 Methoden
Dit onderzoek is een praktijkgericht diagnostisch onderzoek. Het is praktijkgericht omdat het een
bijdrage moet leveren aan het handelingsprobleem dat marktpartijen bij het ontbreken van een
ontwikkelperspectief geen investeringen plegen in binnenstedelijke herontwikkelingsprojecten
(Verschuren & Dodewaard, 2015, p. 41). Met diagnostisch onderzoek wordt inzicht verkregen in de
achtergronden en oorzaken van dit probleem (Verschuren & Dodewaard, 2015, p. 49).
Schematisch ziet het onderzoek er als volgt uit:

Figuur 1: Onderzoeksmodel

Theorie:
Om de vraag te kunnen beantwoorden hoe marktpartijen worden verleid tot het doen van
investeringen in binnenstedelijke gebiedsontwikkeling wordt als eerste de maatschappelijke trend
van steeds meer binnenstedelijke herontwikkeling van locaties geduid. Vervolgens wordt kort de
theorie van (grond)waardebepaling bij herontwikkeling toegelicht en wordt het businessmodel van
de gebiedsontwikkelaar toegelicht.
Hierbij worden de volgende sub vragen beantwoord:
- Hoe zit de businesscase voor private gebiedsontwikkelaars in elkaar?
- Welke risico’s zijn er voor een gebiedsontwikkelaar en in welke mate zijn deze risico’s
beïnvloedbaar in de initiatiefase?
Op basis van de huidige ruimtelijke ordeningswetgeving wordt onderzocht welk instrumentarium
overheden beschikbaar hebben om vroegtijdig kaders te stellen die marktpartijen voldoende
zekerheid en flexibiliteit bieden. Vervolgens wordt ook een doorkijk gemaakt naar de nieuwe
Omgevingswet.
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Hierbij wordt de volgende sub vraag beantwoord:
- Welke instrumenten vanuit het ruimtelijke ordeningsrecht kan de overheid inzetten om een
kader voor binnenstedelijke herontwikkeling te creëren?
Als laatste wordt onderzocht aan welke voorwaarden moet worden voldaan om te kunnen spreken
van een toekomstbestendig kader dat een oplossing biedt voor het omgaan met wijzigende
omstandigheden.
Hiervoor wordt de volgende sub vraag beantwoord:
- Wanneer is er sprake van een voldoende toekomstbestendig kader?
Praktijk:
In het praktijkonderzoek wordt aan de hand van casestudie onderzocht op welke wijze de kaders zijn
gesteld voor de ontwikkeling en in hoeverre deze de investeringen in het gebied hebben geremd
danwel bevorderd.
De casestudie projecten vormen in dit onderzoek de onderzoekseenheden (Baarda et al., 2013, p.
85). Om de uitkomsten te kunnen toepassen op de ontwikkeling in de Merwedekanaalzone in
Utrecht worden de projecten die voor de case studie in aanmerking komen geselecteerd op de mate
van vergelijkbaarheid met deelgebied 5 van de Merwedekanaalzone.
Als eerste is gestart met een documentanalyse. Op basis van de beschikbare informatie is in beeld
gebracht welke kaders wanneer zijn gesteld. Vervolgens zijn van deze projecten de actoren vanuit de
publieke en de private kant geïnterviewd. Uit deze inzichten worden de belangrijkste
aandachtspunten gefilterd.
Hierbij zijn per project de volgende sub vragen beantwoord:
- Welke kaders zijn er op dat moment opgesteld?
- Hebben die kaders geleid tot investeringen door professionele gebiedsontwikkelaars?
- Wat is het verband tussen de gestelde kaders en daarop volgend de investeringen?
Analyse:
Op basis van de theoretische verkenning en het praktijkonderzoek zijn analyses gemaakt. Deze
analyses vormen de basis voor de conclusies die vervolgens aan het eind van het onderzoek worden
getrokken.
Voor een goede aanbeveling zijn de volgende sub vragen beantwoord:
- Wat moet er minimaal worden vastgelegd in een ontwikkelperspectief?
- Wat moet er vooral niet worden vastgelegd in een ontwikkelperspectief?
- Welke instrumenten uit de ruimtelijke ordeningswetgeving kunnen hiervoor worden ingezet?
- Hoe wordt voorzien in de toekomstbestendigheid van een ontwikkelperspectief?

1.6 Afbakening en generaliseerbaarheid
Het onderzoek is specifiek gericht op binnenstedelijke herontwikkelingsprojecten. Het gaat hierbij
om gebieden binnen de bebouwde kom die nu veelal een bedrijfsmatige functie hebben en
transformeren, bijvoorbeeld de herontwikkeling van een bedrijventerrein tot een woonbuurt.
De schaal van de locaties is in grote mate bepalend voor het risicoprofiel en de looptijd van de
ontwikkeling. Deelgebied 5 van de Merwedekanaalzone heeft een oppervlak van vierentwintig
hectare. Het onderzoek richt zich op locaties groter dan twintig hectare waarbij het aandeel wonen
na transformatie groter dan 60% is. Om te kunnen spreken over transformatie moet er immers wel
sprake zijn van een wezenlijke functiewijziging.
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Er bestaan vele en uiteenlopende definities van gebiedsontwikkeling. In dit rapport wordt gesproken
over gebiedsontwikkeling als sprake is van een ontwikkeling waarbij de beoogde bestemming nog
niet juridisch is verankerd, die kavel overstijgend is en in samenhang wordt bezien. Om te kunnen
spreken van een gebied geldt als ondergrens een oppervlak van tien hectare.
Het gebruik van de casestudieprojecten als onderzoekseenheid is lastig (Baarda et al., 2013, p. 85).
Het is van belang dat de context en de samenstellende elementen voldoende duidelijk zijn. Hiermee
moet rekening worden gehouden bij de selectie van de cases. Flyvbjerg (2006) stelt echter dat
casestudie onderzoek onmisbaar is om de gewenste diepgang te bereiken. Als onderzoek beperkt
blijft tot context onafhankelijke kennis zou de wetenschap op het niveau van ‘beginner’ blijven. De
uitkomsten van het onderzoek moeten in hun context beoordeeld worden maar kunnen wel degelijk
een belangrijke bijdrage leveren aan de kennisontwikkeling op dit gebied. De conclusies van dit
onderzoek worden geprojecteerd op de Merwedekanaalzone deelgebied 5 in Utrecht.
Uiteraard rekening houdend met de context van de casestudie projecten en die van de
Merwedekanaalzone deelgebied 5.
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2. Theoretisch kader gebiedsontwikkeling
Gebiedsontwikkeling is volgens Kersten et al. (2011, p. 12) een combinatie van grond- en
opstalexploitatie en planontwikkeling. Het is in toenemende mate van belang om deze integraal aan
te pakken. Hiermee kunnen voordelen ontstaan die noodzakelijk zijn om de plannen haalbaar te
maken. De Zeeuw (2007, p. 7) formuleert de definitie daarom als “de kunst van het verbinden van
functies, disciplines, partijen, belangen en geldstromen, met het oog op de (her-)ontwikkeling van
een gebied”.
Na jarenlange uitbreiding ten behoeve van wonen en werken in grootschalige uitbreidingsgebieden is
het beleid verschoven naar uitbreiding ten behoeve van deze functies in bestaand stedelijk gebied. In
de Structuurvisie Randstad 2040 gaat men er zelfs vanuit dat indien de plancapaciteit in bestaand
stedelijk gebied wordt benut er tot 2030 geen nieuwe uitleglocaties nodig zijn om in de behoefte te
voorzien (Ministerie van VROM, 2008, p. 7). Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert dat
in het ‘Scenario Hoog’ in de Randstad slechts 0-25% van de woningbehoefte kan worden gerealiseerd
in bestaand bebouwd gebied (Van Duinen, Rijken, & Buitelaar, 2016, p. 7). Voor de COROP regio
Utrecht en Het Gooi en Vechtstreek geldt dat 25-50% van de behoefte in bestaande bebouwd gebied
kan worden gerealiseerd. In het ‘Scenario Laag’ varieert dit meer maar is het overwegend meer dan
50%. Hierbij is echter geen rekening gehouden met de financiële haalbaarheid (Van Duinen et al.,
2016, p. 28). Brink Groep (2017)heeft een verdiepend onderzoek uitgevoerd op basis van de studie
van het PBL. Hierin is onder andere rekening gehouden met de behoefte, de tijd waarbinnen de
plannen gerealiseerd kunnen worden en de financiële haalbaarheid. Wanneer deze in het onderzoek
worden meegenomen blijkt dat in de Randstad minder dan 10% van de woningbehoefte in bestaand
stedelijk gebied kan worden opgelost. Door fors te verdichten, een subsidie van € 25.000,- per
woning toe te kennen en procedures te versnellen valt dit percentage hoger uit maar nog steeds
onder de percentages die uit het onderzoek door het PBL zijn gebleken.

Figuur 2: Realiseerbare woningbouwopgave in bestaand gebouwd gebied, 2012 - 2050 (Van Duinen et al.,
2016, p. 32)
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De confrontatie van het beleid met de analyse door het PBL en het verdiepende onderzoek door
Brink Groep, maakt duidelijk dat het belangrijk is om ervoor te zorgen dat de investeringen in
herontwikkeling van bestaand bebouwd gebied worden vergroot.

2.1 Mechanisme grondprijsbepaling
Buitelaar en Witte (2015) hebben onderzoek gedaan naar de financiering van gebiedsontwikkeling. In
gebiedsontwikkeling is het al geruime tijd gebruikelijk om te rekenen op basis van de residuele
grondwaarde. Dit betekent dat de functie van de grond de waarde bepaalt. Deze werkwijze is
gebaseerd op de theorie van Ricardo die met de stelling ‘Corn is not high because rents are high, but
rents are high because corn is high’ de hoge pachtprijzen verklaarde (De Groot, Marlet, Teulings, &
Vermeulen, 2010). Het onderzoek van Buitelaar en Witte is voor een belangrijk deel gericht op de
verschillen tussen grondexploitaties op binnenstedelijke locaties versus uitleglocaties. Hieruit volgt
onder andere dat de waarde van binnenstedelijke projecten voor herontwikkeling hoger zijn dan die
van uitleglocaties (Buitelaar & Witte, 2015, p. 10). Ondanks de eveneens hogere opbrengsten op
binnenstedelijke locaties zijn de exploitatiesaldi voor deze locaties over het algemeen lager. Dit
wordt onder andere verklaard uit het feit dat de plan- en proceskosten en de kosten voor bouw- en
woonrijp maken eveneens hoger zijn. Een gevolg hiervan is dat ontwikkelende partijen eerder kiezen
voor investeringen op uitleglocaties, het laaghangend fruit (Buitelaar & Witte, 2015, p. 11).
Eerder concludeerden Buitelaar et al. (2005, p. 9) dat gemeenten huiverig waren voor verwerving
van gronden in transformatiegebieden vanwege de hoge kosten. Het initiatief ligt daarmee steeds
meer bij private partijen. Ook voor private partijen is het echter lastig om de gronden te verwerven
binnen haalbare kaders. De grondwaarde bij stedelijke transformatie ligt namelijk meestal niet veel
hoger dan de grondwaarde bij het huidige gebruik (Buitelaar et al., 2005, p. 16). Daar komt bij dat
eigenaren op basis van het overgangsrecht bij gewijzigde bestemmingen niet verplicht zijn de nieuwe
bestemming te realiseren. Deze eigenaren zullen daarom de bestemming uitoefenen met de hoogste
zogenaamde ‘transfer earnings’. Dit zijn de betalingen die moeten worden verricht om ervoor te
zorgen dat de factor voor het huidige gebruik behouden blijft, i.c. om te verhinderen dat van de
factor een alternatief gebruik wordt gemaakt (Kruijt, Needham, & Spit, 1992). Wanneer er een
surplus ontstaat boven die waarde als gevolg van de nieuwe bestemming is er sprake van ‘economic
rent’. In dat geval is het voor een eigenaar interessant de nieuwe bestemming te realiseren of de
grond te verkopen met als doel die nieuwe bestemming te realiseren. Wanneer de waarde van de
grond op basis van de nieuwe bestemming echter lager is dan de transfer earnings is er sprake van
een negatieve economic rent.
Ook indien er sprake is van een economic rent, dus een waarde op basis van een nieuwe bestemming
die hoger is dan de bestaande waarde, is het nog niet altijd zo dat deze nieuwe bestemming zonder
meer gerealiseerd wordt. Dit kan worden verklaard door het zogenaamde ‘prisoner’s dilemma’
(Buitelaar et al., 2005, p. 69). Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een eigenaar van een
bedrijfskavel met de mogelijkheid deze te herontwikkelen naar woningbouw niet tot ontwikkeling
over gaat omdat de nieuwe woningen nog niet de hoogste opbrengst leveren vanwege de bestaande
bedrijfsomgeving. Andere eigenaren gaan immers nog niet tot herontwikkeling over. Het gevolg is
dat er helemaal niet meer wordt geïnvesteerd in het gebied en het gebied in verval raakt. Wanneer
dit proces lang genoeg door gaat kan er een moment gaan ontstaan waarop het aantrekkelijk is om
de gronden te verwerven en op grotere schaal tot herontwikkeling over te gaan. De bestaande
eigenaren hebben in dat geval echter wel een forse waardedaling moeten incasseren.
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Samengevat kan worden gesteld dat de grondprijs bij binnenstedelijke ontwikkeling bepaald wordt
door wat er op deze grond kan worden gerealiseerd. In geval van binnenstedelijke ontwikkeling ligt
de waarde op basis van de nieuwe bestemming echter vaak niet veel hoger dan bij het huidig
gebruik. Dit in tegenstelling tot uitleglocaties waar de waarde na herontwikkeling grote verschillen
vertoont ten opzichte van het huidig gebruik.

2.2 Actoren in gebiedsontwikkeling
Om te kunnen verklaren wanneer een ontwikkelperspectief marktpartijen verleidt tot investeringen
is het allereerst van belang om meer inzicht te verschaffen in het businessmodel van een private
gebiedsontwikkelaar. Als eerste worden de verschillende actoren benoemd met daarbij de
belangrijkste karakteristieken.
Ontwikkelaar:
Ontwikkelaars zijn private partijen die risicodragend vastgoedprojecten initiëren, ontwikkelen en
realiseren (Gehner, 2011, p. 25). Doel van de ontwikkelaar is om het vastgoed tegen een hogere
waarde te verkopen dan de som van de stichtingskosten. Het verschil daartussen is de marge. Veel
private ontwikkelaars zijn direct of indirect gelieerd aan bouwondernemingen. Aanvullend op het
creëren van marge ontwikkelen deze partijen voor eigen rekening en risico om zo een gezond
rendement op de bouwactiviteiten te realiseren.
Woningcorporaties:
In het verleden acteerden woningcorporaties veelvuldig in gebiedsontwikkelingsprojecten. Het doel
van de corporaties was niet primair marge maken maar had veelal ook een hoger maatschappelijk
doel zoals bijvoorbeeld het vergroten van de leefbaarheid van gebieden. Hiermee verdienden zij vaak
de voorkeur van bijvoorbeeld gemeenten. Dat leidde tot verstoring van de marktwerking (Van Gool,
Jager, Theebe, & Weisz, 2013, p. 125). Sinds 2011 is het corporaties op basis van Europese
regelgeving niet meer toegestaan te acteren in gebiedsontwikkelingsprojecten (Van der Harst, 2012,
p. 30). Vervolgens heeft minister Blok in 2014 een wetsvoorstel ingediend met als doel
woningcorporaties zich te laten concentreren op hun kerntaken (Novum, 2014). Mede als gevolg van
de lange looptijd van de projecten zijn er nog steeds woningcorporaties actief in
gebiedsontwikkeling.
Beleggers:
Ook (institutionele) vastgoedbeleggers zijn actief in gebiedsontwikkeling. De belangrijkste motivatie
van een belegger om betrokken te zijn in de gebiedsontwikkeling is om courant vastgoed te
ontwikkelen dat na oplevering in exploitatie wordt genomen. Doordat de investering beperkt is tot
de som van de stichtingskosten in plaats van de marktwaarde kan gedurende de exploitatie een
hoger rendement worden gemaakt. Nu de vraag naar woningen ongekend hoog is zien beleggers hun
betrokkenheid in gebiedsontwikkeling ook als een kans om nieuwe woningen aan hun portefeuille
toe te voegen waar deze op de markt niet beschikbaar zijn.
De hiervoor genoemde partijen acteren vanuit verschillende invalshoeken. Ze kiezen daarbij een
bepaalde ontwikkelstrategie. Gehner (2011, p. 44) onderscheidt vijf ontwikkelstrategieën.
- strategische grondaankoop
- conceptontwikkeling
- ontwikkelcompetitie
- huurder gedreven ontwikkeling
- investering gedreven ontwikkeling
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Voor ontwikkelaars geldt dat zij vaak een bepaalde voorkeurs strategie hebben (Gehner, 2011, p. 43).
Tegelijkertijd wisselen zij ook vaak van strategie. Beleggers die zelf ontwikkelen zijn meestal
investering gedreven. De ontwikkelstrategie is zeer bepalend voor de initiële investeringsbeslissing.
Dit onderzoek is gericht op het investeren in binnenstedelijke herontwikkelingsprojecten. Deze
investeringen kunnen volgen uit de ontwikkelstrategie van strategische grondaankoop en investering
gedreven ontwikkeling. Bij de overige ontwikkelstrategieën wordt meestal niet geïnvesteerd in grond
en gebouwen maar blijft de investering beperkt tot investeringen in plankosten.

2.3 Risicomanagement in gebiedsontwikkeling
Wat de hiervoor genoemde actoren gemeen hebben is dat de activiteiten, vanwege een vroegtijdige
betrokkenheid en de daarbij behorende onzekerheid, gericht zijn op het creëren van toenemende
zekerheid (Gehner, 2011, p. 25). Risicomanagement is daarom onontbeerlijk in gebiedsontwikkeling.
Er bestaat in de literatuur geen eenduidige indeling van de risico’s. Van Gool et al (2013, p. 132)
delen de risico’s in op basis van de volgende risico categorieën.
- Planontwikkelingsrisico’s
- Grondexploitatierisico’s
- Bouwrisico’s
- Afzetrisico’s
- Publiekrechtelijke risico’s
- Politieke risico’s
Boswinkel en Martens (2016) delen in het kader van transformatie van bestaande gebouwen de
risico’s als volgt in:
- Bestaande gebouw
- Product marktcombinatie
- Politiek en buurt
- WABO
- Realisatie
- Verkoop en verhuur
Bij binnenstedelijke herontwikkeling is niet altijd sprake van een bestaand gebouw. Deze term kan
verruimd worden tot ‘fysieke eigenschappen locatie’.
Hoewel de begrippen grotendeels verschillen zijn deze zes risico’s min of meer gelijk en goed
toepasbaar bij binnenstedelijke herontwikkelingsprojecten.
Een risicocategorie die echter bij beiden ontbreekt is die van de financiering. Waar het tot 2008
gebruikelijk was om projectontwikkeling te financieren met 10% eigen vermogen en 90% vreemd
vermogen is dit sinds de financiële crisis fors veranderd. Momenteel is een eigen vermogen van 3040% vaak een vereiste en zijn de eisen vanuit de financiers fors hoger (Van Gool, Jager, Theebe, &
Weisz, 2013, p. 123). Het al dan niet verkrijgen van een financiering is daarbij ook sterk afhankelijk
van het risicoprofiel van het project. Tegelijkertijd vormt het niet verkrijgen, het wijzigen of het
intrekken van een financiering een groot afbreukrisico voor het project waarmee dit een belangrijk
risico vormt dat gedurende de ontwikkeling actief beheerst moet worden.
Gehner (2011, p. 28) deelt de risico’s in op basis van vijf ontwikkelaspecten:
- Ontwerpproces
- Grondproces
- Vergunningsprocedure
- Marketing
- Financiering
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Op basis van voorgaande risico categorieën en indelingen wordt in dit onderzoek de volgende risico
indeling gehanteerd:
Van Gool et al
Grondexploitatierisico’s

Boswinkel/Martens
Bestaande gebouw

Gehner
Grondproces

Planontwikkelingsrisico’s

Ontwerpproces

Publiekrechtelijke risico’s
Bouwrisico’s
Politieke risico’s

Product
marktcombinatie
WABO
Realisatie
Politiek en buurt

Afzetrisico’s
-

Verkoop en verhuur
-

Onderzoek
Fysieke
eigenschappen locatie
Ontwerprisico’s

Vergunningsprocedure Planologische risico’s
Realisatie risico’s
Politieke/omgevingsrisico’s
Marketing
Afzetrisico’s
Financiering
Financieringsrisico’s

Tabel 1: Risico categorieën, eigen ontwerp

Om een risico te kunnen beheersen moet het beïnvloed kunnen worden door de marktpartij
(Gehner, 2011, p. 75). De mate van beïnvloedbaarheid en daarmee de beheersbaarheid van de
risico’s is sterk afhankelijk van de fase in het ontwikkelproces. Van Gool et al (2013, p. 133) en
Gehner (2011, p. 25) delen het ontwikkelproces beiden op in de volgende fasen:
- Initiatiefase
- Planontwikkeling/contracten
- Realisatie
- Afzet
Aangezien dit onderzoek gericht is op de investeringen door marktpartijen in de initiatiefase, in feite
de initiële investeringsbeslissing, wordt de focus in het onderzoek gelegd op de risico’s die zich in de
initiatiefase voordoen en beheerst kunnen en moeten worden. Dit neemt niet weg dat de risico’s in
de opvolgende fases geen onderwerp van onderzoek vormen. Zoals eerder al benoemd draait het in
gebieds- en projectontwikkeling om het beheersen van risico’s. Over het algemeen geldt daarom dat
hoe eerder in het proces een risico voorzien wordt van een beheersmaatregel hoe beter het risico te
beïnvloeden is. Onderstaand figuur laat dit goed zien.

Figuur 3: Risicoanalysemomenten tijdens het projectontwikkelingsproces (Gehner, 2011, p. 40)
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De mate van beïnvloedbaarheid door marktpartijen verschilt voor de verschillende risico categorieën.
De fysieke eigenschappen van een locatie kunnen door of in opdracht van een marktpartij goed in
beeld worden gebracht en daarmee ook beheerst worden. Voor ontwerp- en realisatierisico’s geldt
dat deze door project- en procesmanagement redelijk beheerst kunnen worden. Een deel van deze
risico’s is echter sterk afhankelijk van derden. Denk bij ontwerprisico’s bijvoorbeeld aan nieuwe
regelgeving die gedurende het ontwerpproces wordt ingevoerd. Dit betekent dat deze risico’s in
mindere mate door de marktpartij zelf beïnvloed kunnen worden. Afzet- en financieringsrisico’s zijn
sterk afhankelijk van de economische omstandigheden. Door in het ontwikkelproces echter
voldoende flexibiliteit in te bouwen zijn er mogelijkheden om de risico’s hiervan te beheersen. Ten
aanzien van afzet en financiering kan een groot deel van de risico’s door middel van overeenkomsten
worden gereduceerd of overgedragen aan een andere partij (Gehner, 2011, p. 7). Uiteraard binnen
een bepaalde bandbreedte. Risico’s die in veel mindere mate door een marktpartij beïnvloed kunnen
worden zijn politiek en omgeving en planologische risico’s. De politiek en de omgeving zijn nog
enigszins te beïnvloeden door actieve participatie van deze stakeholders in de initiatiefase. Een
planologische procedure wordt echter door de publieke partijen gevoerd waarbij in de meeste
gevallen de marktpartij een beperkte invloed heeft (Gehner, 2011, p. 102).
Onderstaande tabel toont voor de verschillende risico categorieën die in dit onderzoek gebruikt
worden de mate van beïnvloedbaarheid door een private partij in de initiatiefase.
Risicocategorie
Fysieke eigenschappen locatie
Ontwerprisico’s

Planologische risico’s

Realisatie risico’s
Politieke-/omgevingsrisico’s
Afzetrisico’s

Financieringsrisico’s

Mate van beïnvloedbaarheid in Beheersmaatregel
initiatiefase
Uitgebreid onderzoek
voorafgaand aan verwerving
Marktonderzoek, flexibel
programmeren, vroegtijdige
marketing
Duidelijkheid in (financiële)
randvoorwaarden op basis
van ontwikkelperspectief
Vanaf initiatiefase
samenwerken met bouwer
Vroegtijdig draagvlak
proberen te organiseren
Marktonderzoek, vroegtijdig
afspraken over afzet aan
beleggers maken
Vermogensbeslag beperken,
solide financiële basis, sterk
afhankelijk van zekerheden

+

+--

+-

++-

Tabel 2: Mate van beïnvloedbaarheid van risico categorieën, eigen ontwerp

Het gegeven dat planologische risico’s en politieke- en omgevingsrisico’s slecht tot zeer slecht
beïnvloedbaar zijn leidt ertoe dat er bij het ontbreken van een helder planologisch en/of politiek
kader sprake is van een hoog risicoprofiel. Het is immers niet duidelijk of er politiek draagvlak is voor
de nieuwe bestemming, of dit planologisch juridisch mogelijk is en zo ja binnen welke kaders.
Daarnaast geeft het ontbreken van dit kader een grote onzekerheid in de tijd. Daar komt bij dat het
financieringsrisico sterk afhankelijk is het planologisch en/of politiek kader. Wanneer dit kader
onvoldoende helder is, is een financier minder bereid tot het verstrekken van een financiering of in
ieder geval voor een beperkter deel. Het is immers onduidelijk voor welke termijn gefinancierd moet
worden en welk rendement dit oplevert. Uit onderzoek (Buitelaar & Witte, 2015) blijkt in ieder geval
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dat het rendement bij binnenstedelijke projecten niet groter is dan op uitleglocaties. Kersten et al
(2011) hebben het risicoprofiel van de verschillende soorten projecten in onderstaand figuur
gevisualiseerd. Daarbij is een onderverdeling gemaakt in nieuw en bestaande stad. Wat opvalt is dat
bij projecten in de bestaande stad sprake is van een hoger risicoprofiel en daarnaast een grotere
betrokkenheid van eigenaren/gebruikers dan bij projecten op uitleglocaties. Deze grote
betrokkenheid van de omgeving is een belangrijk aandachtspunt bij het opstellen van de
planologische kaders.

Figuur 4: (Kersten, Wolting, Ter Bekke, & Bregman, 2011, p. 23)

Samengevat kan worden gesteld dat de risico’s voor een gebiedsontwikkelaar onder te verdelen zijn
in zeven categorieën. Van deze zeven risico’s zijn de planologische risico’s en de politieke-/
omgevingsrisico’s het minst beïnvloedbaar voor de private gebiedsontwikkelaar in de initiatiefase.

2.4 Conclusie
Op basis van voorgaande kan worden geconcludeerd dat bij het ontbreken van heldere planologische
en/of politieke kaders, het voor (private) partijen niet aantrekkelijk is om te investeren in projecten
voor binnenstedelijke herontwikkeling. De ambitie van de overheid is om in toenemende mate de
behoefte aan nieuwe woningen te faciliteren binnen bestaand stedelijk gebied. Wanneer de overheid
heldere planologische- en politieke kaders stelt worden belangrijke risico’s voor de private partijen
verlaagd hetgeen hun investeringsbereidheid zal vergroten. De overige risico’s zijn door de private
partijen redelijk tot goed te beïnvloeden. De grote betrokkenheid van de omgeving bij projecten in
de bestaande stad leidt er tevens toe dat deze betrokkenheid ook tot uiting moet komen bij het
opstellen van de kaders. In het volgende hoofdstuk wordt daarom een analyse gemaakt van de
mogelijkheden die de overheid tot haar beschikking heeft om deze kaders te kunnen stellen.
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3. Instrumentarium ruimtelijke ordening
De toekenning van gebruiksfuncties aan de schaarse ruimte in Nederland is voorbehouden aan de
overheid (Van Buuren, De Gier, Nijmeijer, & Robbe, 2014, p. 2). Dit vraagt om een zorgvuldige
afweging van belangen. Deze toekenning van gebruiksfuncties kan worden gezien als een beperking
van het eigendomsrecht. Een eigenaar is immers niet vrij in het gebruik van de grond. Wat daarbij
wel moet worden opgemerkt is dat de eigenaar echter niet verplicht kan worden de bestemming te
realiseren (Van Buuren et al., 2014, p. 5). Er is namelijk sprake van toelatingsplanologie. Het
ruimtelijk ordeningsrecht regelt immers welke bestemming wordt toegelaten op de grond.
Op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (Wro) staan overheden verschillende instrumenten
ter beschikking die kaderstellend zijn in gebieds- en vastgoedontwikkeling. Een afweging die bij de
keuze van een instrument gemaakt moet worden is die van rechtszekerheid versus flexibiliteit.
Daarnaast is er in voorkomende gevallen ook sprake van spanning tussen centrale en decentrale
overheden (Van Buuren et al., 2014, p. 7). Zo worden bijvoorbeeld de ontwikkelingsmogelijkheden
voor woningen en bedrijven gecoördineerd op regionale schaal en natuur en landschap en
infrastructuur op nog hoger schaalniveau. Op basis van de huidige Wro ligt het zwaartepunt bij
gemeenten.
Van Buuren et al. (2014, p. 16) beschrijven een trend in de afgelopen twintig tot dertig jaar waarbij
minder rechtszekerheid wordt geboden aan grondeigenaren omdat wetgeving voorziet in
mogelijkheden om makkelijker af te kunnen wijken van bestemmingen en er snellere procedures
mogelijk zijn om plannen en besluiten te herzien. Vanuit het perspectief van een ontwikkelaar is dit
een positieve ontwikkeling.
Hieronder worden de verschillende instrumenten met daarbij de mogelijkheden en onmogelijkheden
toegelicht.

3.1 Structuurvisie
Op grond van de Wro zijn zowel het Rijk, provincies als gemeenten verplicht een structuurvisie op te
stellen waarin de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkelingen zijn opgenomen. In de
gemeentelijke structuurvisie moet daarnaast ook worden aangegeven hoe zij de voorgenomen
ontwikkelingen wil verwezenlijken.
De gemeentelijke structuurvisie heeft slechts indicatieve betekenis. Liefferink (2011, p. 18) beschrijft
het doel van de structuurvisie als “het schetsen van een ontwikkelingsrichting”. Het is daarmee een
strategisch planningsinstrument.
De invulling van een structuurvisie is voor gemeenten vrij. In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro)
zijn enkele procedurele zaken ten aanzien van de structuurvisie geregeld. Zo bepaalt art. 1.2.5 Bro
dat in de structuurvisie een geometrische plaatsbepaling moet worden opgenomen van het gebied
waar de visie betrekking op heeft. Daarnaast is in artikel 2.1.1 Bro bepaald dat aangegeven moet
worden op welke wijze burgers en maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding van de
structuurvisie zijn betrokken.
De structuurvisie is voor burgers niet bindend. Voor het gemeentebestuur is deze wel bindend in de
zin dat het richtinggevend is voor het eigen handelen (Liefferink, 2011, p. 24).

22

Een belangrijk aspect van de structuurvisie is dat, na vaststelling, op grond van artikel 6.13.7 Wro een
mogelijkheid bestaat tot verhaal van bovenplanse kosten. Tevens is in artikel 6.24.1 Wro bepaald dat
burgemeester en wethouders bepalingen op kunnen nemen inzake de bijdrage aan ruimtelijke
ontwikkelingen.
Als laatste geldt dat de structuurvisie gemeenten de mogelijkheid biedt tot het vestigen van een
voorkeursrecht op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg). Dit voorkeursrecht vervalt na
een periode van drie jaar tenzij er in die periode een bestemmingsplan of inpassingsplan is
vastgesteld (art. 9.2 Wvg).

3.2 Bestemmingsplan
Net als voor de structuurvisie geldt voor gemeenten ook een verplichting tot het vaststellen van
bestemmingsplannen voor hun grondgebied. Waar de structuurvisie echter een richtinggevend kader
biedt heeft het bestemmingsplan als doel rechtszekerheid te verschaffen (Buitelaar, Cobussen, &
Needham, 2007).
Bij het vaststellen van bestemmingsplannen staat het belang van een goede ruimtelijke ordening
voorop. Hierbij gaat het om het maken van belangenafwegingen tussen verschillende bestemmingen.
De gemeenteraad heeft hierin wel een grote mate van beleidsvrijheid (Van Buuren et al., 2014, p.
38). Deze beleidsvrijheid is uiteraard niet onbeperkt. De rechter zal immers altijd toetsen aan de
normen van de wet of deze belangenafweging voldoende zorgvuldig is geweest.
Zoals al eerder aangegeven kan de realisatie van een bestemming door het vaststellen van een
bestemmingsplan niet verplicht worden gesteld. Er zijn echter gevallen denkbaar waarbij eerst een
voorziening gerealiseerd moet zijn voordat een bestemming kan worden gerealiseerd. Het is daarom
mogelijk om gebruiks- of bebouwingsmogelijkheden afhankelijk te maken van het vervullen van
voorwaarden (Van Buuren et al., 2014, p. 39) . Een voorbeeld dat Van Buuren et al. (2014, p. 39) in
dit verband beschrijven is de voorwaarde dat eerst een geluidscherm gerealiseerd moet zijn voordat
een omgevingsvergunning voor de bouw van woningen kan worden afgegeven.
Het voorbereiden en vaststellen van een bestemmingsplan is kostbaar en kost relatief veel tijd (Van
Buuren et al., 2014, p. 83). Een goed bestemmingsplan vraagt een zorgvuldige afstemming met de
omgeving, andere overheden en andere organisaties die betrokken zijn bij een gebied. Om tot een
goede (ruimtelijke) onderbouwing en een toets op de uitvoerbaarheid te komen moet een veelheid
aan onderzoeken worden uitgevoerd op het gebied van onder andere archeologie, flora & fauna,
geluid, mobiliteit, behoefte aan de te realiseren functies enzovoort. Deze onderzoeken dienen
gericht te zijn op de maximaal planologische invulling. Hier dient zich daarom duidelijk het dilemma
van gedetailleerde of globale plannen aan. Er kan gesteld worden dat hoe globaler het plan des te
lastiger is het om een zorgvuldig onderzoek te doen. Wanneer een bestemmingsplan bijvoorbeeld
voorziet in de ontwikkeling van 500 woningen met een maximum van 60.000m² BVO dienen de
onderzoeken gebaseerd te worden op deze ontwikkeling. Het wordt al lastiger wanneer de
bestemming voorziet in gemengde doeleinden met een maximum van 60.000m² BVO. In het laatste
geval moeten in theorie alle mogelijke combinaties van functies in de onderzoeken worden
meegewogen. Buitelaar et al. (2007, p. 56) concludeerden dat gemeenten liever geen gebruik maken
van globale plannen en met name in centrum- en woongebieden eerder gebruik maken van
gedetailleerde bestemmingsplannen.
De praktijk laat zien dat de rechtszekerheid van deze gedetailleerde plannen in zekere mate een
schijnzekerheid is. Gemeenten passen plannen namelijk gemakkelijk aan op basis van
(bouw)initiatieven (Buitelaar et al., 2007, p. 56) en (Van Buuren et al., 2014, p. 53).
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In de praktijk worden twee vormen van eindplannen onderscheiden. Het betreft het gedetailleerd
eindplan en het globaal eindplan. Beide varianten bieden na vaststelling een (bouw)titel voor de
vastgestelde bestemming. Het belangrijkste verschil zit hem in de mate van details in de regels. In
een globaal plan worden slechts de bestemming met enkele aanvullende regels ten aanzien van
bijvoorbeeld bouwhoogtes, dichtheden en aantal parkeerplaatsen per eenheid in het
bestemmingsplan opgenomen. In een gedetailleerd plan worden bestemmingen ruimtelijk veel meer
begrensd en zijn bestemmingen veel specifieker. De bestemming ‘wonen’ in een globaal plan zal in
een gedetailleerd plan zijn uitgesplist naar bijvoorbeeld ‘wonen voortuin’, ‘wonen geschakeld’,
‘wonen tuin’. Hieruit blijkt al dat een gedetailleerd bestemmingsplan pas gemaakt kan worden als
het ontwerp van het plan gereed is. Een belangrijke consequentie is dat als het ontwerp wijzigt het
bestemmingsplan moet worden aangepast. Gedetailleerde plannen zijn daarom eigenlijk alleen
geschikt voor situaties waarin geen of weinig verandering wenselijk is (Van Buuren et al., 2014, p.
54). Desondanks zijn er veel situaties waarin voor nieuwbouwprojecten wordt gewerkt met
gedetailleerde eindplannen. Een belangrijk nadeel van globale eindplannen is eerder al geschetst en
komt voort uit de onderbouwing van de goede ruimtelijke ordening en de uitvoerbaarheid. Een
globaal plan zal bijvoorbeeld een veel hoger risico op planschade geven dan een gedetailleerd plan.
Uiteraard is dit sterk afhankelijk van de mate van globaliteit danwel gedetailleerdheid.
De Wro biedt verschillende instrumenten om flexibiliteit te bieden. Als eerste wordt hier het globaal
plan met uitwerkingsplicht beschreven. In dit geval wordt een globaal bestemmingsplan vastgesteld
waarin enkel de essentie wordt geregeld. Door het opnemen van een voorlopig bouwverbod tot
vaststelling van een uitwerkingsplan ontstaat er echter nog geen bouwtitel (Van Buuren et al., 2014,
p. 57). Met het uitwerkingsplan wordt de globale bestemming nader uitgewerkt. Na vaststelling van
het uitwerkingsplan ontstaat de bouwtitel. Een uitwerkingsplan kan ook betrekking hebben op een
deel van het globale bestemmingsplan wat betekent dat er gefaseerd ontwikkeld kan worden. Een
belangrijk voordeel ten opzichte van een globaal eindplan is dat de mate van gedetailleerdheid
parallel kan lopen aan de ontwerpstatus van de plannen. Een nadeel van deze procedure is dat er
extra besluitvormingsmomenten zijn die ook aanleiding geven voor bezwaar en/of beroep. Het risico
op planschade is echter beperkter dan bij een globaal eindplan omdat de schade wordt getoetst aan
het vastgestelde uitwerkingsplan.
Een andere mogelijkheid tot flexibiliteit die de Wro biedt is de wijzigingsbevoegdheid in het
bestemmingsplan. In dat geval wordt in een bestemmingplan voor een bepaald gedeelte een regeling
opgenomen dat de betreffende bestemming gewijzigd kan worden. In de wijzigingsbevoegdheid
wordt de nieuwe bestemming omschreven inclusief de randvoorwaarden waar het college van
burgemeester en wethouders bij een aanvraag tot wijziging op moeten toetsen. Twee belangrijke
voorwaarden hierbij zijn dat de wijziging niet mag leiden tot een ingrijpende verandering in de
structuur van een plan en dat de voorschriften een objectieve begrenzing aan moeten geven (Van
Buuren et al., 2014, p. 59). In het geval een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen in een
bestemmingsplan wordt eventuele planschade pas beoordeeld na wijziging van de bestemming.
De hiervoor besproken varianten van de wijzigingsbevoegdheid en het globaal plan met
uitwerkingsplicht kunnen in combinatie ook interessant zijn (Van Buuren et al., 2014, p. 61). In dat
geval ontstaat een mogelijkheid om een (globale) bestemming middels een wijzigingsbevoegdheid te
veranderen en vervolgens die bestemming uit te werken in een meer gedetailleerd plan.
In een bestemmingsplan kunnen ook regels worden opgenomen op basis waarvan bij
omgevingsvergunning van afgeweken kan worden. Het is belangrijk om te realiseren dat het hierbij
gaat om het afwijken per concreet geval in tegenstelling tot de wijzigingsbevoegdheid die leiden tot
besluiten van algemene strekking (Van Buuren et al., 2014, p. 61). Ook de mate van afwijking is in dit
geval meer beperkt dan bij een wijzigingsbevoegdheid. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden
aan bebouwingsregels of gebruiksregels. Hiermee kan geen bestemming worden gewijzigd.
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Naast de hiervoor geschetste mogelijkheden die de Wro biedt bestaat er ook de mogelijkheid van
buitenplanse afwijking via een omgevingsvergunning. Deze mogelijkheid is geregeld in de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De bevoegdheid om af te wijken ligt bij het college
van burgemeester en wethouders. Echter dienen zij voordat zij hierop een besluit nemen een
zogenaamde verklaring van geen bedenkingen aan de gemeenteraad te vragen. Gemeenten kunnen
zelf een lijst met uitzonderingen vaststellen, een zogenaamde algemene verklaring van geen
bedenkingen. Hierbij kan gedacht worden aan aanvragen die passen in een reeds vastgestelde
gebiedsvisie of masterplan. Bij aanvragen die hieraan voldoen is geen aparte verklaring van geen
bedenkingen door de gemeenteraad noodzakelijk. Vaak zijn in dat geval maximale aantallen
woningen opgenomen waarvoor dit geldt. Ook in deze procedure moet aangetoond worden dat er
sprake is van goede ruimtelijke ordening. De procedure komt grotendeels overeen met die van de
vaststelling van een bestemmingsplan (Van Buuren et al., 2014, p. 134).

3.3 Voorbereidingsbesluit
Om ongewenste ontwikkelingen tijdens de bestemmingsplanprocedure tegen te gaan geldt er vanaf
de ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan een voorbereidingsbescherming. Dit houdt
in dat er een aanhoudingsplicht geldt voor de vergunningen die vanaf dat moment worden
aangevraagd. Voorafgaand daaraan kan een gemeente ook actief een voorbereidingsbesluit nemen.
Indien het ontwerp bestemmingsplan niet binnen een jaar na het nemen van het voorbereidingsbesluit ter inzage is gelegd vervalt de voorbereidingsbescherming.
Behandeling van vergunningen die na het tot stand komen van de voorbereidingsbescherming wordt
aangehouden tot vaststelling en in werking treden van het bestemmingsplan. Indien de
voorbereidingsbescherming komt te vervallen door bijvoorbeeld overschrijding van termijnen
moeten vergunningen die tussentijds zijn aangevraagd en niet geweigerd konden worden, worden
verleend (Van Buuren et al., 2014, p. 117).

3.4 Planschade en kostenverhaal
Het vaststellen van bestemmingsplannen en daarmee het toekennen van functies aan gronden kan
planschade veroorzaken. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt in directe en indirecte schade (Van
Buuren et al., 2014, p. 253). Van directe schade is sprake als een eigenaar met het vaststellen van
een bestemmingsplan wordt beperkt in de gebruiksmogelijkheden die hij op grond van een vorig
bestemmingsplan had. Men spreekt van indirecte schade als er met het vaststellen van een
bestemmingsplan ongunstige ontwikkelingen in de nabije omgeving mogelijk worden. Ook hierbij
geldt opnieuw de vergelijking met de oude planologische mogelijkheden, ongeacht of deze reeds
waren benut. Bij de bepaling van de schade moeten burgemeester en wethouders op grond van
artikel 6.3 Wro de voorzienbaarheid van de schadeoorzaak betrekken. Van Buuren et al. (2014, p.
269) beschrijven in dit verband de actieve- en de passieve risicoaanvaarding. Van actieve
risicoaanvaarding is bijvoorbeeld sprake indien iemand over gaat tot aankoop van een onroerende
zaak terwijl reeds algemeen bekend is dat er een verandering in de planologische situatie aanstaande
is. Van passieve risicoaanvaarding is sprake indien een eigenaar de mogelijkheden in een
bestemmingsplan niet heeft benut terwijl verondersteld kan worden dat het voornemen bestaat die
mogelijkheden weg te nemen of te verminderen.
Naast het stellen van ruimtelijke kaders kan een gemeente ook financiële en programmatische
kaders stellen. Deze kaders hebben vanzelfsprekend een grote invloed op de bereidheid van
marktpartijen om wel of niet te investeren. Van Buuren et al. (2014, p. 217) stellen dat de gemeente
bij een ontwikkelingsgericht bestemmingsplan een keuze kan maken tussen actief grondbeleid en
faciliterend grondbeleid. Bij actief grondbeleid voert de gemeente de grondexploitatie door zelf de
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gronden te verwerven, deze vervolgens bouwrijp te maken en uit te geven aan (markt)partijen. Dit
vergt grote investeringen en brengt de nodige risico’s met zich mee. Bij faciliterend grondbeleid stelt
de gemeente de financiële kaders op basis waarvan (markt)partijen voor eigen rekening en risico de
grondexploitatie voeren. Dit onderzoek richt zich op een kader op basis waarvan marktpartijen
bereid zijn te investeren. Hierna zal daarom enkel het faciliterend grondbeleid verder worden
toegelicht.
Het instrument voor het verhaal van de grondexploitatiekosten door de gemeente op de
grondeigenaren is opgenomen in afdeling 6.4 van de Wro in de vorm van het exploitatieplan. Het
exploitatieplan dient als stok achter de deur indien het verhaal van de kosten via het
privaatrechtelijke spoor niet lukt (Van Buuren et al., 2014, p. 230). De doelstellingen van het
exploitatieplan waren: een goede regeling voor het kostenverhaal, mogelijkheid tot binnenplanse
verevening en het kunnen stellen van locatie eisen bij particuliere grondexploitatie (Van den Brand et
al., 2008, p. 20).
De gemeente is op basis van artikel 6.12 Wro verplicht om bij een bestemmingsplan een
exploitatieplan op te stellen tenzij het verhaal van de kosten op een andere wijze verzekerd is. Deze
verplichting geldt echter alleen voor de vaststelling of wijziging van een bestemmingsplan of het
nemen van een project(afwijkings)besluit dat voorziet in nieuwbouw of omvangrijke verbouwingen
met functiewijzigingen (Van den Brand et al., 2008, p. 23). Het verhaal van kosten op basis van een
exploitatieplan wordt aangeduid als het publiekrechtelijke spoor. Naast dit publiekrechtelijke spoor
is ook verhaal van kosten mogelijk via het privaatrechtelijke spoor. In dit laatste geval wordt een
overeenkomst gesloten tussen de gemeente en een grondeigenaar waarin afspraken worden
gemaakt over het verhaal van de grondexploitatiekosten, het bouwprogramma, eventuele fasering et
cetera. Ook kunnen partijen afspraken maken over het moment van (gefaseerde) betaling van de
exploitatiebijdrage. Een dergelijke overeenkomst wordt aangeduid als een anterieure overeenkomst.
De overeenkomst en de inhoud daarvan zijn vormvrij. In de praktijk zullen de grondeigenaar en de
gemeente in de onderhandelingen echter altijd in het achterhoofd houden welke mogelijkheden tot
kostenverhaal op bestaan bij vaststelling van een exploitatieplan (Van Buuren et al., 2014, p. 231).
Belangrijk om te realiseren is dat een anterieure overeenkomst moet zijn gesloten voor vaststelling
van een exploitatieplan en daarmee ook voor vaststelling van het bestemmingsplan.
Indien de gemeente niet met alle eigenaren binnen het plangebied een anterieure overeenkomst
heeft gesloten voor vaststelling van het bestemmingsplan blijft de verplichting tot het vaststellen van
een exploitatieplan bestaan. Het kostenverhaal is immers niet op andere wijze verzekerd. Het komt
in de praktijk voor dat gemeenten niet overgaan tot vaststelling van het bestemmingsplan omdat er
geen overeenstemming is bereikt over de anterieure overeenkomst. De Raad van State heeft echter
geoordeeld dat dit geen reden mag zijn tot het niet verlenen van planologische medewerking
(Bregman, 2016). De gemeente kan op basis van een exploitatieplan enkel kosten verhalen voorzover
deze voorkomen op de zogenaamde kostensoortenlijst welke is opgenomen in artikel 6.2.3 en 6.2.4
Bro. Naast het verhaal van kosten kunnen in het exploitatieplan ook locatie eisen worden gesteld en
kan een fasering worden opgenomen. Aanvullend kan de gemeente op grond van het exploitatieplan
ook bepalingen bevatten ten aanzien van de programmering van sociale huurwoningen,
geliberaliseerde woningen voor middenhuur, sociale koopwoningen en percelen voor particulier
opdrachtgeverschap.
De gemeente kan echter alleen de kosten verhalen voorzover de opbrengsten de kosten
overschrijden. Bij het bepalen van de kosten wordt ook de inbrengwaarde van de grond
meegerekend. Doordat op basis van de grondprijs per gronduitgiftecategorie de relatieve bijdrage
aan de kosten wordt bepaald is er sprake van binnenplanse verevening (Van den Brand et al., 2008,
p. 27). Een ander belangrijk aspect waar bij het vaststellen van het exploitatieplan rekening mee
gehouden moet worden is dat er sprake moet zijn van profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit
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(Van den Brand et al., 2008, p. 26). Van profijt is sprake indien de ontwikkeling profiteert van de
voorzieningen en werkzaamheden waarvoor kosten worden gemaakt. Bij de toerekenbaarheid wordt
bekeken in hoeverre de kosten niet gemaakt zouden zijn als de ontwikkeling niet zou plaatsvinden en
of de kosten niet op andere wijze kunnen worden verhaald. Ingeval van proportionaliteit wordt
bekeken in welke mate de ontwikkeling profijt heeft van de voorziening of de werkzaamheden in
relatie tot andere ontwikkelingen. De kosten worden in dat geval verdeeld over meerdere plannen
op basis van de mate van profijt. De proportionaliteitstoets heeft derhalve betrekking op de
zogenaamde bovenwijkse voorzieningen.
Naast de hiervoor reeds genoemde binnenplanse verevening bestaat ook de mogelijkheid voor
zogenaamde bovenplanse verevening. In dat geval wordt een bijdrage in de vorm van een
fondsbijdrage in rekening gebracht. Dit kan echter alleen indien er voor die locaties een
structuurvisie is vastgesteld en in die structuurvisie wordt beschreven welke bestedingen ten laste
van dit fonds komen (Van den Brand et al., 2008, p. 127). Een voorbeeld is de ontwikkeling van een
recreatiegebied dat mede van nut is voor een nieuwe woonwijk die wordt aangelegd. Het is daarbij
van belang dat de samenhang van de te verevenen locaties in de structuurvisie duidelijk wordt
beschreven (Van Baardewijk et al., 2010, p. 114). Ook voor de bovenplanse verevening gelden die
criteria profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit.
De exploitatiebijdrage die op grond van het exploitatieplan verschuldigd is wordt geïnd bij het
verlenen van de omgevingsvergunning. Er kan ook een betalingsregeling worden opgenomen in de
omgevingsvergunning waarbij indien noodzakelijk ook aanvullende zekerheden kunnen worden
gesteld door de gemeente (Van Baardewijk et al., 2010, p. 100).
Na vaststelling van het exploitatieplan bestaat voor grondeigenaren en de gemeente nog steeds de
mogelijkheden om afspraken te maken in een overeenkomst. Er is dan sprake van een zogenaamde
posterieure overeenkomst. De contractvrijheid van deze overeenkomst is echter ten opzichte van
een anterieure overeenkomst beperkt. De inhoud van een posterieure overeenkomst mag namelijk
niet afwijken van de inhoud van het bestemmingsplan en het exploitatieplan. Daarnaast mag men in
een posterieure overeenkomst niet regelen wat op grond van een exploitatieplan ook geregeld had
kunnen worden maar daarin niet is opgenomen. Partijen kunnen in de posterieure overeenkomst wel
zaken afspreken ter uitwerking van bepalingen uit het exploitatieplan. Denk hierbij aan nadere
afspraken over fasering of invulling van woning categorieën (Van den Brand, et al., 2008, p. 220). Ook
kunnen partijen nadere afspraken maken over de betaling van de exploitatiebijdrage (Van den Brand
et al., 2008, p. 220).
Posterieure overeenkomst
Na vaststelling van
exploitatieplan
Contractvrijheid
Enkel ter uitwerking van
bepalingen uit exploitatieplan
Moment van betaling
N.o.t.k., vaak gefaseerd
Na vaststelling
exploitatiebijdrage
bestemmingsplan/exploitatieplan
n.o.t.k.
*als gevolg van de verplichting tot het vaststellen van een exploitatieplan leert de praktijk dat anterieure overeenkomsten
vaak qua inhoud niet veel verschillen ten opzichte van bijdragen op grond van een exploitatieplan
Wanneer

Anterieure overeenkomst
Voor vaststelling
bestemmingsplan
Vrij*

Exploitatieplan
Gelijktijdig met vaststelling
bestemmingsplan
O.b.v. bepalingen Wro en
Bro
Na omgevingsvergunning,
evt. in termijnen

Tabel 3: Overzicht vormen van kostenverhaal op basis van de Wro, eigen ontwerp
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3.5 De Omgevingswet
Al geruime tijd wordt er gewerkt aan een nieuwe Omgevingswet. De invoering hiervan is meerdere
keren uitgesteld en staat nu gepland voor 2021. Hoewel de datum van invoering nog onzeker is dient
komt ontwerp van deze wet steeds vaker ter sprake bij de ontwikkeling van gebiedsontwikkelingsprojecten. Aangezien gebiedsontwikkelingsprojecten als kenmerk hebben dat het gaat om langdurige
trajecten is het voor dit onderzoek relevant ook de consequenties van de invoering van de
Omgevingswet te betrekken.
De aanleiding van de Omgevingswet is het vereenvoudigen van het omgevingsrecht. Zo worden 26
wetten samengevoegd in één Omgevingswet. Hierbij zijn vier doelstellingen geformuleerd
(Platform31, 2017):
1. het gebruiksgemak verhogen; meer samenhang en duidelijkheid door samenvoegen wetten
en AMVB’s
2. een integrale benadering stimuleren; van een sectorale naar een integrale aanpak
3. een actieve aanpak stimuleren; meer afwegingsruimte voor decentrale overheden
4. processen versnellen en verbeteren; uitgaan van ‘wat willen we?’ in plaats van ‘wat mag?’ in
combinatie met één loket voor vergunningen
Hieronder wordt beschreven welke instrumenten de Omgevingswet biedt die relevant zijn voor
(binnenstedelijke) gebiedsontwikkeling.
Omgevingsvisie:
De omgevingsvisie is een integrale strategische visie voor de leefomgeving. Deze vervangt in de
nieuwe Omgevingswet naast de huidige structuurvisie ook andere sectorale beleidsinstrumenten op
gebied van milieu, verkeer en vervoer en dergelijke. De werking van de omgevingsvisie is
vergelijkbaar met de huidige structuurvisie. Deze heeft een richtinggevend karakter terwijl burgers
en niet direct door gebonden worden.
Omgevingsplan:
Een belangrijk instrument in de nieuwe Omgevingswet is het omgevingsplan. Dit plan komt in de
plaats van het bestemmingsplan maar heeft een breder karakter. Waar het huidige bestemmingsplan
enkel regels kan stellen met betrekking tot een goede ruimtelijke ordening stelt het omgevingsplan
regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving (Van Angeren, Barkhuysen, Kortmann, &
Ten Veen, 2015, p. 20). De fysieke leefomgeving omvat volgens artikel 1.2 lid 2 van de wet in ieder
geval bouwwerken, infrastructuur, watersystemen, water, bodem, lucht, landschappen, natuur en
cultureel erfgoed. In het omgevingsplan worden ook regels opgenomen die nu niet in een
bestemmingsplan staan maar ook betrekking hebben op de toedeling van functies aan locaties
(Programma Aan de slag met de Omgevingswet, 2017). Dit kan bijvoorbeeld gelden voor ligplaatsen
en monumenten. Net als bij het huidige bestemmingsplan kan ook een omgevingsplan op
onderdelen globale bestemmingen aangeven. Een belangrijk verschil met de huidige globale
bestemming in het bestemmingsplan is dat de onderzoeken ten behoeve van de onderbouwing
doorschuiven naar het moment dat de globale bestemming uitgewerkt wordt (Van Angeren,
Barkhuysen, Kortmann, & Ten Veen, 2015, p. 22). Dit betekent een voordeel in de kosten van
onderzoek vanwege de grote reikwijdte die onderzocht moet worden. Een nadeel hiervan is dat de
zekerheid over het kunnen verwezenlijken van de functie ook pas later komt.
Kostenverhaal:
De mogelijkheden tot kostenverhaal blijven onder de Omgevingswet grotendeels gelijk. Een klein
administratief verschil met de huidige wetgeving is dat er onder de Omgevingswet geen
exploitatieplan moet worden vastgesteld maar dat er exploitatieregels worden opgenomen in het
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omgevingsplan. Daarnaast voorziet de Omgevingswet in twee grotere wijzigingen. De eerste betreft
het afschaffen van de bovenplanse verevening. De wetgever heeft in de toelichting aangegeven dat
het hier in de praktijk vaak gaat om bovenwijkse kosten en die kunnen nog steeds verhaald worden
(Meijering, 2015, p. 59). Een tweede belangrijke wijziging is de mogelijkheid voor een gemeente om
een omgevingsvergunning te weigeren indien sprake is van een exploitatietekort. Deze bepaling
heeft als doel te voorkomen dat de gemeente zelf dit exploitatietekort moet dragen (Meijering,
2015, p. 57). Van Angeren et al. (2015, p. 121) merkt op dat er op deze bepaling veel kritiek is. Het
neigt naar een vorm van betaalplanologie. Ook de nadere toelichting bij de wet door middel van de
Maatregel van Toelichting neemt deze kritiek niet direct weg.
Een andere wijziging in de wet die mogelijk grote consequenties kan hebben is het moment van het
vaststellen van het kader voor het kostenverhaal. Onder huidige Wro worden de kaders voor het
kostenverhaal gelijktijdig met het vaststellen van het bestemmingsplan bepaald. De Omgevingswet
voorziet in de mogelijkheid om de kaders pas vast te stellen bij verlening van de
omgevingsvergunning (Meijering, 2015, p. 56). Van Angeren et al. (2015, p. 121) stellen dat dit leidt
tot een grotere rechtsonzekerheid voor eigenaren en een grotere machtspositie voor gemeenten. Dit
kan het nadelige effect hebben dat (markt)partijen geen initiatieven meer ondernemen, zeker op
locaties waar het al ingewikkeld is. Zowel Meijering (2015, p. 65) als Van Angeren et al. (2015, p. 122)
komen tot de conclusie dat deze wijzigingen in de wet ervoor zorgt dat private initiatiefnemers
worden ontmoedigd door het ontbreken van een helder financieel kader. Overigens wordt deze
rechtsonzekerheid grotendeels weggenomen met de concept Aanvullingswet grondeigendom die op
1 juli 2016 ter consultatie is aangeboden (Van Baardewijk, 2016). In het omgevingsplan zullen dan
rekenregels worden opgenomen zonder dat de exacte kosten en opbrengsten al vast staan.
In de consultatieversie van de Aanvullingswet grondeigendom is nog een nieuw instrument
opgenomen, de stedelijke herverkaveling. Dit moet bijdragen aan een meer faciliterend grondbeleid
door de gemeente ook in geval van een sterkte versnippering van eigendom. Eigenaren kunnen
onderling kavels of delen daarvan ruilen waardoor een ontwikkeling beter te realiseren is. De
stedelijke kavelruil geschiedt op basis van vrijwilligheid. Dit is dus niet afdwingbaar voor een
gemeente. Een voordeel voor de gezamenlijke eigenaren en een gemeente is dat een
ruilovereenkomst op basis van stedelijke herverkaveling ook opvolgende eigenaren bindt. Dit geldt
ook ingeval een entiteit van eigenaren met de gemeente afspraken maakt over het kostenverhaal
middels een anterieure overeenkomst (Muñoz Gielen, 12-2016, p. 26). Muñoz Gielen (12-2016) stelt
dat de bereidheid tot het ruilen van gronden groter zal zijn indien er sprake is van een waardestijging
van de grond. De meerwaarde van dit instrument is daarmee beperkt (Muñoz Gielen & Rheinfeld, 102016, p. 28).

3.6 Participatie
In hoofdstuk 2 is opgemerkt dat de betrokkenheid van de omgeving bij binnenstedelijke projecten
hoger is dan bij uitleglocaties. Het is daarmee van belang dat de omgeving bij het opstellen van de
kaders voor deze ontwikkeling al betrokken wordt. Formeel geldt er op grond van de Wro geen
inspraakverplichting meer (Van Buuren et al., 2014, p. 89). Wel geldt op grond van de Bro een
verplichting om het voornemen van het vaststellen van een bestemmingsplan ruim kenbaar te
maken en in ieder geval ook via de digitale weg (Van Buuren et al., 2014, p. 89).
In de praktijk wordt echter bij het grootste deel van de plannen gebruik gemaakt van inspraak en/of
participatie door de omgeving. Bij de coalitievorming na de gemeenteraadsverkiezingen in 2014
concludeerde Willems (2014) dat burgerparticipatie ‘hot’ is. In veel collegeprogramma’s is
participatie tot een belangrijk thema gemaakt. Bij het invoeren van de Omgevingswet is één van de
doelstellingen om de gebruiker meer centraal te stellen. Eén van de middelen hiervoor is het
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faciliteren van participatie door de burger bij de beleidsontwikkeling (Programma aan de slag met de
Omgevingswet).
Bovenstaande betekent dat bij de beleidsvorming voor ruimtelijke ontwikkelingen in toenemende
mate de omgeving wordt betrokken. De complexiteit van beleidsvorming wordt hiermee groter. Een
belangrijk voordeel van participatie aan de voorkant is dat er na vaststelling een groter draagvlak is
voor de plannen.

3.7 Conclusie
In dit hoofdstuk zijn de verschillende instrumenten besproken die de overheid op grond van het
ruimtelijk bestuursrecht tot haar beschikking heeft om kaders te stellen voor gebiedsontwikkeling.
Dit betreft een analyse van de huidige wetgeving voor het belangrijkste deel gebaseerd op de Wro.
Daarnaast is op basis van de Omgevingswet onderzocht welke mogelijkheden deze wet biedt.
Er is daarbij onderscheid te maken in de ruimtelijke kaderstelling en een financieel programmatische
kaderstelling. De ruimtelijke kaderstelling geeft aan wat er gebouwd mag worden. De financieel
programmatische kaderstelling geeft aan onder welke (financiële) condities.
Van de instrumenten die de overheid tot haar beschikking heeft zijn het bestemmingsplan op basis
van de Wro en het omgevingsplan op basis van de Omgevingswet het meest kaderstellend. Bij deze
beide instrumenten bestaat echter continue het spanningsveld tussen flexibiliteit en rechtszekerheid.
Bij het omgevingsplan wordt dit enigszins weggenomen de inhoudelijke onderbouwing uit te stellen
en samen te laten lopen met de uitwerking.
Ten aanzien van de financiële bijdragen op basis van het kostenverhaal geldt dat deze enkel
gekoppeld kunnen worden aan het bestemmingsplan respectievelijk het omgevingsplan. De
instrumenten die meer flexibiliteit kennen, de structuurvisie en de omgevingsvisie, bieden
daarentegen geen wettelijk kader voor het kostenverhaal. Voor een marktpartij zullen er echter
zowel op het ruimtelijk- als op het financieel programmatische vlak voldoende objectieve kaders
moeten zijn voordat zij over zullen gaan tot investeringen.

30

Om de vragen te kunnen beantwoorden welke instrumenten de overheid, op basis van de Wro en in
de toekomsten met de Omgevingswet, heeft om kaders te kunnen stellen zijn deze schematisch in
onderstaande tabel weergegeven.

Omgevingsplan

flexibiliteit

Wijzigingsbevoegdheid

Globaal bestemmingsplan met
uitwerkingsplicht
Globaal bestemmingsplan
Buitenplanse afwijking met
omgevingsvergunning (o.b.v. lijst
van uitzonderingen verklaring van geen
bedenkingen gemeenteraad o.b.v.
gebiedsvisie/masterplan)

Omgevingsvisie

Strakke regels, juridische
haalbaarheid aangetoond
Duidelijke regels, integraal
m.b.t. fysieke leefomgeving

Zekerheid over
kostenverhaal o.b.v. Wro
Zekerheid over
kostenverhaal o.b.v.
exploitatieregels
Zekerheid over
kostenverhaal o.b.v. Wro
bij wijzigen bestemming
Zekerheid over
kostenverhaal o.b.v. Wro

Voorwaarden wijziging
bekend, juridische
haalbaarheid op later
moment (enkel uitwerking)
Globale regels, juridische
haalbaarheid op later
moment
Globale regels, juridische
haalbaarheid aangetoond
Regels waaraan getoetst
wordt zijn bekend,
juridische haalbaarheid op
later moment
Richtinggevend, niet
bindend, wel relevant
onderzoek voor
vaststelling, integraal m.b.t.
fysieke leefomgeving
Richtinggevend, niet
bindend, wel relevant
onderzoek voor vaststelling

Zekerheid over
kostenverhaal o.b.v. Wro
Kostenverhaal bij
afwijkingsbesluit/verlening
omgevingsvergunning

Onduidelijkheid over
kostenverhaal

Onduidelijkheid over
kostenverhaal, eventueel
bovenplanse bijdrage
bekend

--

++

Structuurvisie

Financieel
programmatisch

zekerheid

Gedetailleerd bestemmingsplan

Risico’s
Ruimtelijk
planologisch

++

--

Kader

Tabel 4: Overzicht kaderstellende instrumenten RO wetgeving inclusief eigenschappen, eigen ontwerp

Om het kader voldoende toekomstbestendig te laten zijn is het van belang dat het voldoende flexibel
is. Zoals uit het onderzoek blijkt gaat dit over het algemeen ten koste van de zekerheid. In het
praktijkonderzoek wordt nader onderzocht waar het evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid ligt.
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4. Praktijkonderzoek
4.1 Inleiding
In hoofdstuk 2 is aan de hand van literatuur bestudeerd hoe de businesscase voor een
gebiedsontwikkelaar in elkaar zit. Op basis daarvan is de conclusie getrokken dat er voor een
gebiedsontwikkelaar diverse soorten risico’s zijn die hij gedurende het project moet beheersen.
Daarbij is tevens geconcludeerd dat de mate van beïnvloedbaarheid van deze risico’s door de
gebiedsontwikkelaar sterk verschillen. Met name de planologische en politieke-/omgevingsrisico’s
zijn voor een private partij moeilijk te beheersen. In hoofdstuk 3 zijn vervolgens de verschillende
instrumenten onderzocht die kader stellend werken in de ruimtelijke ordening. Naast de ruimtelijke
kaderstelling biedt een deel van deze instrumenten ook de mogelijkheid om financiële en
programmatische kaders te stellen. Voor het bepalen van het meest geschikte instrument moet er
een afweging gemaakt worden tussen flexibiliteit versus zekerheid. Dit onderzoek is immers gericht
op de voorwaarden van een toekomstbestendig ontwikkelperspectief. De toekomstbestendigheid zal
voor een deel bestaan uit flexibiliteit om op die manier ook de diverse risico’s te kunnen blijven
beheersen. Tegelijkertijd zal er een vorm van zekerheid moeten zijn door het ontwikkelperspectief
voldoende rechtszekerheid te geven. In dit deel van het onderzoek, het praktijkonderzoek, is op basis
van casestudie onderzocht op welke wijze hier in de projecten Cruquiusgebied in Amsterdam en
Binckhorst in Den Haag mee omgegaan is. Hierbij is onderzocht op basis van welke overwegingen de
keuze is gemaakt voor het betreffende instrument als ontwikkelperspectief. Vervolgens is onderzocht
hoe dit instrument in de praktijk wordt toegepast en of dit in de ogen van de private partijen voldoet.
Daarbij is geanalyseerd op basis van welke overwegingen het betreffende instrument wel of niet
voldoet. Naast het onderzoek gericht op de private partijen is tevens onderzocht wat de ervaringen
van de publieke partijen zijn.

4.2 Onderzoeksmethode
Dit onderzoek betreft een kwalitatief onderzoek. De keuze voor kwalitatief onderzoek is gemaakt
omdat het onderwerp complex is en er onvoldoende relevante data zijn om daaruit conclusies te
kunnen trekken. Om die reden is gekozen voor een zogenaamd case studie onderzoek. Een case
studie onderzoek biedt de mogelijkheid om een fenomeen in zijn context te onderzoeken (Baarda, et
al., 2013, p. 59). In dit geval wordt met het fenomeen het ontwikkelperspectief als kaderstellend
instrument bedoeld dat binnen de case studie projecten wordt onderzocht. Voor het onderzoek zijn
twee case studie projecten geselecteerd, het Cruquiusgebied in Amsterdam en de Binckhorst in Den
Haag. Deze projecten vormen in dit onderzoek de onderzoekseenheid. De waarnemingseenheden die
in dit verband zijn onderzocht zijn vertegenwoordigers van private partijen en publieke partijen die
actief zijn in deze projecten. Daarnaast behoren ook de data met betrekking tot deze projecten tot
de waarnemingseenheden.
Voor beide projecten zijn kaderstellende instrumenten als ontwikkelperspectief vastgesteld door de
gemeente. Om deze kaders te kunnen vergelijken en aan het praktijkonderzoek conclusies te kunnen
verbinden is het volgende schema opgesteld.
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Figuur 5: Inhoud en kwaliteit toekomstbestendig ontwikkelperspectief, eigen ontwerp

Het schema start met de verschillende ontwikkelstrategieën van zowel de private als de publieke
kant. Vanuit verschillende behoefte bestaat er een gemeenschappelijke behoefte aan een
ontwikkelperspectief. Voor private partijen geldt dat een kader risico beperkend kan werken terwijl
de publieke kant kaders wenst te stellen vanuit haar faciliterende rol. Bij de behoefte aan het
ontwikkelperspectief speelt voor zowel de private- als de publieke kant de spanning tussen de
(rechts)zekerheid en de flexibiliteit zoals aan het eind van hoofdstuk 3 reeds is geschetst. Het
beperken van risico’s voor de private partijen ziet enerzijds op het creëren van rechtszekerheid en
anderzijds op het bieden van voldoende flexibiliteit. De publieke partij is vanuit haar kaderstellende
rol ook gebaat bij rechtszekerheid om de kaders af te kunnen dwingen. Tegelijkertijd is een zekere
mate van flexibiliteit nodig om de kaders aan te kunnen passen op wijzigende omstandigheden.
Ten aanzien van dit ontwikkelperspectief kan onderscheid gemaakt worden in de inhoud, de
middelste cirkel, en de kwaliteit, de schil. Voor de inhoud geldt dat de donker gekleurde
onderwerpen geregeld kunnen worden door middel van kaders uit de Wro zoals besproken in
hoofdstuk 3. Dit geldt in mindere mate of zelfs helemaal niet voor de licht gekleurde onderwerpen.
De rechtszekerheid van een kader wordt bepaald door de juridische status. Wanneer deze juridische
status ontbreekt wordt de rechtszekerheid vooral bepaald door het draagvlak en de onderbouwing
die aan het kader ten grondslag ligt. De toekomstbestendigheid volgt uit de mate van flexibiliteit die
een kader biedt.
Door middel van deskresearch zijn de afzonderlijke projecten eerst onderzocht. Dit gedeelte van het
onderzoek was met name gericht op het bestuderen van de context en de historie van de projecten.
Op basis van de uitkomsten uit de deskresearch in combinatie met de informatie uit de hoofdstukken
2 en 3 zijn vervolgens vragen voor de interviews geformuleerd. Een deel van de vragen is toepasbaar
in beide cases zowel bij de private als de publieke vertegenwoordigers. Een deel van de vragen heeft
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specifiek betrekking op een afzonderlijke casus of is enkel van toepassing op de private
respectievelijk de publieke partijen.
De interviews zijn afgenomen met de afzonderlijke actoren om onderlinge beïnvloeding uit te sluiten.
Hiermee wordt de betrouwbaarheid van de uitkomsten vergroot. Ter voorbereiding op het interview
hebben de geïnterviewden een korte toelichting ontvangen op het onderzoek met daarbij de
vragenlijst. De vragenlijst voor de publieke partijen en de private partijen wijken iets van elkaar af.
De vragenlijst behandelt echter wel dezelfde onderwerpen. Specifiek voor de casus Binckhorst is de
vragenlijst aangevuld met enkele specifieke aspecten rondom het ontwikkelperspectief Trekvlietzone
en het omgevingsplan. De vragenlijsten zijn als bijlage bij dit rapport gevoegd.
Voorafgaand aan het interview is bij de geïnterviewden getoetst of de vragen duidelijk waren en is
vervolgens het interview afgenomen. De interviews zijn op een gestructureerde wijze per vraag
afgenomen. Van de interviews zijn geluidsopnamen gemaakt. De geluidsopnamen zijn woordelijk
verwerkt in een transcript om de antwoorden op een later moment nog te kunnen reproduceren
tijdens de analyse van de resultaten. De geïnterviewden hebben dit transcript ontvangen en
eventuele opmerkingen daarop aan kunnen geven. Drie geïnterviewden hebben enkele kleine
nuances aangebracht in de tekst van het transcript. Ook de tekst in dit rapport met de conclusies uit
de interviews is met de geïnterviewden gedeeld. Hierop is van twee personen een reactie ontvangen
met beperkte aanvullingen in de tekst. De tekst in het rapport is hierop aangepast.

4.3 Casusselectie
De casussen die in dit onderzoek gebruikt worden zijn zorgvuldig geselecteerd. Om de conclusies van
dit project te kunnen projecteren op de Merwedekanaalzone deelgebied 5 is het van belang deze te
kunnen beoordelen binnen de context van de projecten. Het is daarom van belang dat er een
bepaalde mate van vergelijkbaarheid is tussen de Merwedekanaalzone deelgebied 5 en de projecten
die als casestudie project worden geselecteerd. Er is daarom als eerste gestart met een verkenning
naar verschillende actuele binnenstedelijke herontwikkelingsprojecten van een zekere omvang in
Nederland. Hieruit zijn de volgende projecten naar voren gekomen:
- Cruquiusgebied, Amsterdam
- Strijp-S, Eindhoven
- Spoorzone, Tilburg
- Binckhorst, Den Haag
Deze projecten zijn vervolgens op basis van de volgende criteria vergeleken en beoordeeld op de
mate van vergelijkbaarheid met de Merwedekanaalzone deelgebied 5.
- Transformatie van voormalige bedrijfslocatie
- Gebied >20ha.
- Functie wonen >60%
- Aantal woningen >3.000
- Verwerving van minimaal 5 eigenaren
- Initiatief na 2005
- Toegang tot voldoende openbare informatie voor het onderzoek
Daarnaast is de aanwezigheid van een kaderstellend instrument een randvoorwaarde om hier goed
onderzoek naar te kunnen verrichten.
Op basis van deze aspecten zijn de volgende cases geselecteerd:
- Ontwikkeling Cruquiusgebied in Amsterdam; voor het Cruquiusgebied heeft het Stadsdeel
Oost van de gemeente Amsterdam in 2011 heldere kaders geformuleerd in de vorm van
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-

spelregels en spelregelkaarten. Daarnaast is duidelijkheid gecreëerd in belangrijke
voorwaarden voor de herontwikkeling door bijvoorbeeld afspraken vast te leggen over de
verplaatsing van een betoncentrale (De Zeeuw et al., 2013, p. 14).
Ontwikkeling de Binckhorst in Den Haag; waar de gemeente Den Haag tot in 2011 een
planningsstrategie op basis van een masterplan hanteerde wordt sindsdien gewerkt aan een
open proces dat flexibele transitie van het gebied mogelijk maakt (Mensink, 2016). In 2017 is
voor de Binckhorst een pilotproject is gestart om de kaders te beschrijven in een
omgevingsplan vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet (Gemeente Den Haag,
2017).

Voor beide projecten geldt dat er sprake is van een wezenlijke functiewijziging van overwegend
bedrijvigheid naar wonen gecombineerd met meer hoogwaardigere bedrijvigheid en overige
functies. De projecten liggen niet direct in het centrum van de stad maar vervullen een belangrijke
rol in de verbinding tussen de ring en het centrum. Verder zijn de ambities tot herontwikkeling van
deze projecten eveneens geformuleerd in de periode 2002-2008. Voor beide projecten is ook een
kaderstellend instrument opgesteld. De mate van vergelijkbaarheid en daarmee ook de
toepasbaarheid van de uitkomsten van het onderzoek op de Merwedekanaalzone is daarmee groot.
Voor Strijp-S geldt dat er in 2007 een bestemmingsplan is vastgesteld dat grotendeels een
gedetailleerd eindplan is (KuiperCompagnons, 2007, p. 113). Dit is gebaseerd op het definitief
stedenbouwkundig plan uit 2004. Uit hoofdstuk 3 van dit onderzoek blijkt dat de flexibiliteit van een
dergelijk plan beperkt is. Dit kan grote gevolgen hebben voor de toekomstbestendigheid van het
kader. Mede om deze reden is Strijp-S niet geselecteerd als onderzoekseenheid voor dit onderzoek.
De ontwikkeling van de Spoorzone in Tilburg kent verschillende stadia. Door de uitwerking in de
verschillende deelgebieden is het moeilijk om met de kennis van nu een terugblik te geven. Om deze
reden is dit project niet als onderzoekseenheid voor dit onderzoek gebruikt.
4.3.1 Cruquiusgebied, Amsterdam

Het Cruquiusgebied is gelegen aan de oostkant van Amsterdam en maakt onderdeel uit van een
groter gebied dat wordt aangeduid als het ‘Oostelijk Havengebied’. Vanaf 1872 werd dit gebied door
de aanleg van het Noordzeekanaal bereikbaar voor grote stoomschepen. In die tijd zijn de
havenfaciliteiten sterk uitgebreid. Gedurende circa 80 jaar ontwikkelde dit gebied zich en groeiden
de havenfaciliteiten. Met de voltooiing van het Amsterdam-Rijnkanaal in 1952 werd Duitsland nog
beter en sneller bereikbaar. Sinds begin jaren ’60 van de twintigste eeuw kon de groei echter niet
meer worden opgevangen. Vanaf dat moment begon de aanleg van havens aan de westkant van de
stad en verloor het gebied langzaam haar havenfunctie. Vanaf de jaren ’80 werd het Oostelijk
Havengebied steeds meer een woongebied. Het Cruquiusgebied huisvest echter nog steeds bedrijven
van wisselende omvang en met verschillende milieu categorieën.
In 2009 heeft de gemeente Amsterdam een strategienota opgesteld die het kader zou vormen voor
de toekomstige transformatie naar een nieuw werkwoongebied (Stadsdeel Zeeburg, 2009). De
ruimtelijke kwaliteit liet sterk te wensen over en het gebied was zeer extensief bebouwd. Ondanks
het feit dat er ook bedrijven gevestigd waren in een zware milieu categorie waren er voldoende
bedrijven die zich goed zouden verhouden tot een woonfunctie in de nabijheid. Uitgangspunt voor
de strategienota was daarom ook dat de bedrijfsfunctie behouden kon blijven. Het wonen zou
daarom zodanig gesitueerd of ingepakt moeten worden dat het de mogelijkheden voor bedrijvigheid
niet beperkt.
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Figuur 6: Begrenzing plangebied Cruquiuswerkgebied en Zeeburgerpad, (Stadsdeel Zeeburg, 2009)

In de strategienota heeft de gemeente (2009, p. 12) aangegeven de ontwikkeling aan de markt over
te laten. De gemeente wilde niet financieel participeren. Om de transformatie te regisseren werd op
dat moment gedacht aan een globaal bestemmingsplan met wijzigingsbevoegdheid. Voor het verhaal
van kosten ging men uit van een wijziging van de erfpachtcanon vanwege de wijzigende bestemming.
Voor grond die niet in erfpacht uitgegeven is ging men uit van een anterieure overeenkomst met een
exploitatieplan als stok achter de deur.
In januari 2012 is voor het Cruquiusweggebied een zogenaamde Spelregelkaart vastgesteld
(Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost, 2012). De Spelregelkaart bestaat uit drie pagina’s. Het
document start met een korte uiteenzetting van de ambities met een toelichting. De kaart zelf is
afgebeeld op één pagina en voorzien van een legenda. De laatste pagina bestaat uit een tabel met
daarop de spelregels onderverdeeld naar verschillende onderwerpen, de verwijzing naar verbeelding
op de kaart en een korte motivatie/uitleg bij de spelregel.
Op de kaart staan de spelregels op basis waarvan de gemeente haar medewerking verleent aan
initiatieven. De spelregels vormen het beleidskader waaraan de initiatieven worden getoetst. Deze
zijn onderverdeeld in spelregels met betrekking tot programma, openbare ruimte en duurzaamheid.
Ze zijn algemeen geformuleerd om zo de nodige flexibiliteit de waarborgen. Wat opvalt is dat de
spelregelkaart geen juridische status heeft. Het beleidskader bestaat uit de kaart met daarop
aanduidingen van de ruimtelijke kaders zoals de FSI, bouwvelden, posities van snedes, hoofdontsluitingen en indicatieve langzaamverkeersverbinding. Ook is op de kaart aangegeven waar
hoogte accenten zijn toegestaan en waar karakteristieke en behoudenswaardige objecten staan.
Verder zijn zoekgebieden aanwezen voor een verbinding met Zeeburg, een langzaamverkeersverbinding met Borneo/ Sporenburg en een keerlus voor OV. Naast de kaart is er een tabel met een
nadere toelichting op de spelregels. Hierop staan de spelregels en een nadere motivatie van de
spelregel om het achterliggende doel duidelijk te maken.
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Figuur 7: Spelregels Cruquiusweg e.o., (Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost, 2012)

Onderverdeeld naar thema’s ziet de inhoud van de Spelregelkaart er als volgt uit.

Cruquius
Spelregelkaart

Ruimtelijk

Financieel/
kostenverhaal

Programma

Proces/
samenwerking

Ambities/
kwaliteit

Ontwerp

Mobiliteit

FSI
Bouwhoogte
Bouwveld
Snedes
benoemd
Maximale

Budget neutraal
voor gemeente
Geen nadere
kaders

Minimaal
aandeel werken
voorgeschreven
Geen kaders
woningdifferentiatie

-

Benoemen
behoudenswaardige en
karakteristieke
bebouwing
Variatie in
bebouwing door
eenheden max.
60m breed

-

Hoofdontsluiting
Indicatieve
langzaam
verkeer
verbinding
Parkeren

Tabel 5: Inhoud Spelregelkaart Cruquiusweg, eigen ontwerp

Op basis van kwaliteit ziet de Spelregelkaart er als volgt uit:
Juridische status
Cruquius
Spelregelkaart

Geen

Draagvlak
politiek
Vastgesteld door
gemeenteraad

Draagvlak
omgeving
Stichting zittende
eigenaren
Omwonenden
(beperkt)

Onderbouwing

Flexibiliteit

-

Flexibele kaders
op hoofdlijnen

Tabel 6: Kwaliteit Spelregelkaart Cruquiusweg, eigen ontwerp

4.3.2 Binckhorst, Den Haag

De Binckhorst is gelegen ten oosten van het centrum van Den Haag. Sinds de jaren ’20 van de
twintigste eeuw is het gebied aangewezen als industriegebied. Dit was het gevolg van de steeds
verdergaande industrialisatie met bijbehorende schaalvergroting. Bedrijven konden daardoor niet
meer binnen de woonomgeving functioneren. Vrij snel na het aanwijzen van de Binckhorst als
bedrijventerrein brak een grote economische crisis uit gevolgd door de Tweede Wereldoorlog. De
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echte groei en ontwikkeling van de Binckhorst is vanaf circa 1950 op gang gekomen. Met de sluiting
van de gasfabriek in 1970 ontstond er opnieuw ruimte en veranderde de Binckhorst in een gemengd
en onbestemd bedrijventerrein. In de jaren ’70 kwam er politiek meer aandacht voor bedrijvigheid
en werd een bestemmingsplan vastgesteld dat de ontwikkeling tot een intensiever bedrijvengebied
mogelijk moest maken. In 1987 heeft de gemeenteraad opnieuw bevestigd dat de Binckhorst haar
functie als bedrijventerrein moest behouden.
In 2002 veranderde deze houding mede als gevolg van de gemeentelijke herindeling waardoor de
Binckhorst een andere (ruimtelijke) positie binnen de gemeente Den Haag kreeg. Op basis van de
gebiedsvisie in 2003 besloot de gemeenteraad tot herstructurering van de Binckhorst. Vanwege de
diversiteit aan bedrijven, de grote versnippering van eigendommen en de schaal werd dit als een
grote uitdaging gezien. De gemeente Den Haag heeft daarom marktpartijen gezocht om de
herontwikkeling gezamenlijk op te pakken. Dit heeft ertoe geleid dat begin 2006 een intentieovereenkomst is gesloten met Rabo Vastgoed (thans BPD) en BPF Bouwinvest. Op basis van die
overeenkomst zouden partijen gezamenlijk de haalbaarheid van de transformatie onderzoeken. Als
de haalbaarheid was aangetoond hadden partijen de intentie om een publiek- private
gebiedsonderneming op te richten die langdurig de grondexploitatie voert en sturing geeft aan de
transformatie. In 2006 en 2007 hebben de partijen gewerkt aan het masterplan met als titel “Nieuw
Binckhorst Stoer, Ondernemend, Mondiaal en Stedelijk”. Vanaf dit moment heeft de gemeenteraad
meerdere voorbereidingsbesluiten genomen om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen.
Begin 2008 concluderen de gemeente, Rabo Vastgoed en BPF Bouwinvest dat de haalbaarheid is
aangetoond onder een aantal voorwaarden. Een belangrijke voorwaarde voor partijen is dat de
transformatie van de Binckhorst wordt verankerd in het Regionaal Structuurplan (RSP). Daarnaast
moet het RSP ook zoeklocaties beschrijven voor de uitplaatsing van watergebonden bedrijven die de
transformatie belemmeren. Mede als gevolg van de financiële- en economische crisis kwamen de
ontwikkelingen zoals deze waren verwoord in het masterplan niet van de grond en stopte de
samenwerking tussen de gemeente en Rabo Vastgoed/BPF Bouwinvest.
In 2011 is de ‘Gebiedsaanpak Binckhorst’ (Gemeente Den Haag, 2011) geschreven en vastgesteld.
Waar men in 2007 nog in de veronderstelling verkeerde dat de herontwikkeling van de Binckhorst in
2020 zou zijn afgerond kwam steeds meer het besef dat het veel langer zou gaan duren. Daarnaast is
de rol van de gemeente veranderd van actief en regisserend naar faciliterend en reactief. In de
gebiedsaanpak maakt de gemeente onderscheid ten aanzien van haar rol in ontwikkelen en
faciliteren. De rol van ontwikkelaar beperkt zich tot de belangrijke infrastructuur (Rotterdamsebaan
en Verlengde Regulusweg) en watercompensatie. Voor het overige is de rol van de gemeente het
faciliteren van private initiatieven. De gebiedsaanpak onderscheidt zeven deelgebieden met ieder
hun eigen ontwikkelpotentie.
De Gebiedsaanpak is een beleidsdocument bestaande uit 24 pagina’s. Deze zijn onderverdeeld in de
volgende hoofdstukken.
1. Nieuwe koers naar een globale bestemming
2. Positionering in stad en regio
3. Ruimtelijk raamwerk
4. Doorkijk naar de toekomst
5. Richtinggevend denkkader voor initiatieven
6. Gemeentelijke ondersteuning en financiering
De Gebiedsaanpak bestaat vooral uit tekst, ondersteund met kaartmateriaal en referentiebeelden.
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Figuur 8: Gebiedsaanpak Binckhorst, (Gemeente Den Haag, 2011)

Om te kunnen bepalen of de gemeente een ontwikkeling al dan niet moet faciliteren zijn richtlijnen
opgesteld. Deze gelden voor initiatiefnemers als richtinggevend denkkader. In totaal zijn zeventien
richtlijnen geformuleerd waar initiatieven aan worden getoetst. Er is daarbij onderscheid gemaakt in
algemene richtlijnen, programmatische richtlijnen en gebiedsgerichte richtlijnen.
Onderverdeeld naar thema’s ziet de inhoud van de Gebiedsaanpak er als volgt uit.

Binckhorst
gebiedsaanpak

Ruimtelijk

Financieel/
kostenverhaal

Programma

Proces/
samenwerking

Ambities/
kwaliteit

Ontwerp

Mobiliteit

Kaders o.b.v.
huidige
kwaliteiten en
randvoorwaarden
Geen ruimtelijke
kaders voor
nieuwe
ontwikkeling

Saldo neutraal
voor gemeente
Geen nadere
kaders

Per deelgebied
verschillende
milieus met
wisselend accent
op wonen en
werken
Globale
richtlijnen voor
programma

Marktpartij
moet initiatief
opstellen
Afspraken over
financiële
bijdrage voor
behandeling

Gebiedskwaliteit
en (water,
(potentieel)
groen,
karakteristieke
panden)
benoemd
Ambities globaal
benoemd

-

Hoofdstructuur
ligt vast
Indicatieve
nieuwe
verbindingen

Tabel 7: Inhoud Gebiedsaanpak Binckhorst, eigen ontwerp

Op basis van kwaliteit ziet de Gebiedsaanpak er als volgt uit:
Juridische status
Binckhorst
gebiedsaanpak

Geen

Draagvlak
politiek
Vastgesteld door
gemeenteraad

Draagvlak
omgeving
Omgeving
beperkt
betrokken

Onderbouwing

Flexibiliteit

-

Zeer flexibele
kaders, geen
concrete toets

Tabel 8: Kwaliteit Gebiedsaanpak Binckhorst, eigen ontwerp

Eind 2015 heeft het college van B&W voor het deelgebied Trekvlietzone een
ontwikkelingsperspectief vastgesteld (Gemeente Den Haag, 2015). In dit document zijn voor
verschillende thema’s kaders gesteld en voorzien van referenties. Onderdeel van de totstandkoming
van het ontwikkelingsperspectief was een marktconsultatie. Hier hebben veel marktpartijen aan
meegewerkt. Dit heeft echter weinig ideeën opgeleverd. De markt gaf aan dat men graag kaders
wilde voor de ontwikkeling (Van der Drift, 2017).
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De gemeente Den Haag heeft de Binckhorst aangemeld als experiment vooruitlopend op de nieuwe
Omgevingswet. In dat kader is een omgevingsplan opgesteld. Het ontwerp omgevingsplan is op 21
september 2017 ter inzage gelegd. Op basis van het ontwerp omgevingsplan heeft het grootste
gedeelte van het gebied de bestemming “transformatiegebied”. Hier zijn vele bestemmingen
mogelijk, echter in de planregels zijn randvoorwaarden voor de verschillende bestemmingen
opgenomen om waar de ontwikkeling aan moet voldoen om vergunning te kunnen verlenen. Om
extra flexibiliteit te kunnen bieden is een saldobenadering opgenomen voor initiatieven die (net) niet
voldoen aan de norm in het omgevingsplan maar waarvan de gemeente vanwege de gewenste
ontwikkeling desondanks wil afwijken. Op basis van deze saldobenadering kan de gemeente extra
eisen stellen aan het afwijken van de regels uit het omgevingsplan.

4.4 Interviews
In deze paragraaf worden de uitkomsten uit de interviews beschreven. Als eerste worden per casus
de uitkomsten benoemd. Vervolgens worden naar aanleiding hiervan conclusies getrokken.
4.4.1 Cruquiusgebied, Amsterdam

Voor een analyse van de casus Cruquiusgebied in Amsterdam zijn de volgende personen
geïnterviewd.
- Karst Hagedoorn, ontwikkelingsmanager Amvest
- Jan Jonk, ontwikkelingsmanager AM
- Hester Ombre, projectmanager Cruquiusgebied gemeente Amsterdam
Initiatief en programma:
Amvest heeft in 2008 het eerste initiatief genomen tot investeringen in het Cruquiusgebied. Op dat
moment was nog geen kader voor de herontwikkeling bekend. In de structuurvisie was wel
aangegeven dat het Cruquiusgebied kon transformeren naar een levendig werkwoongebied. Omdat
er behalve ideeën over wat Amvest daar zou willen geen vastomlijnde plannen waren heeft Amvest
hiertoe het initiatief genomen. Vanwege de crisis had de gemeente Amsterdam een bouwstop
afgekondigd. Desondanks zag Amvest kansen. Zij heeft toen met de gezamenlijke eigenaren in het
Cruquiusgebied een stichting opgericht. Deze stichting is vervolgens gesprekken met de gemeente
aangegaan over wat er met het gebied moest gebeuren. Er zijn toen verschillende studies gedaan die
uiteindelijk hebben geresulteerd in de Spelregelkaart. Ondertussen heeft Amvest meer posities
verworven. Inmiddels bestaat het door Amvest te ontwikkelen programma uit circa 1.100 woningen
en 15.000m² commerciële functies.
AM heeft in 2015 de eerste investeringen gedaan in de vorm van de verwerving van een kavel. De
toenmalige eigenaar heeft op basis van de Spelregelkaart vier ontwikkelende partijen uitgenodigd
om een bieding te doen op de locatie. Het voorstel van AM is toen als beste beoordeeld en dat heeft
geleid tot een transactie. Het door AM te ontwikkelen programma bestaat momenteel uit circa 300
woningen en 2.500m² commercieel vastgoed.
Verleiding op basis van Spelregelkaart:
Aan de marktpartijen is gevraagd in hoeverre de kaders uit de Spelregelkaart hen verleid hebben tot
investeringen. Aan de gemeente is de vraag gesteld of zij een duidelijk verschil hebben gemerkt in
het aantal investeringen op basis van de Spelregelkaart.
Amvest geeft hierbij aan dat het eerder andersom heeft gewerkt. Zij hebben geïnvesteerd en zijn van
daaruit met de gemeente gaan werken aan een kader. AM geeft aan dat de Spelregelkaart hen een
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kader heeft gegeven om een initiatiefplan te kunnen vervaardigen en een onvoorwaardelijke bieding
te kunnen doen.
De gemeente geeft aan dat het vaststellen van de Spelregelkaart niet aanwijsbaar het aantal
initiatieven en investeringen heeft vergroot. Dit zit hem wat hen betreft meer in het feit dat het
gebied duidelijk potentie heeft en in de structuurvisie de mogelijke transformatie was benoemd.
Tevens hebben partijen gebruik gemaakt van een momentum, bijvoorbeeld een zittend bedrijf dat
failliet ging waardoor zich een mogelijkheid tot investering aandiende. De gemeente geeft wel aan
dat als de Spelregelkaart en niet zou zijn, het moeilijker was geweest. Zij verwachten dat als er vanuit
de gemeente niets gebeurt het risico om investeringen te doen voor veel marktpartijen te groot is.
Positief aan de Spelregelkaart:
Aan zowel de private als de publieke partijen is de vraag gesteld wat zij waarderen aan de
Spelregelkaart en wat in de praktijk positief werkt.
De marktpartijen geven beiden aan de flexibiliteit te waarderen. Tegelijkertijd biedt het hen een
duidelijk beeld van de gewenste ontwikkeling. Het geeft ook richting bij de uitwerking van een
initiatief.
“De spelregelkaart is een fantastisch instrument omdat het veel flexibiliteit geeft.” (Hagedoorn, 2017)
De gemeente geeft aan dat de Spelregelkaart marktpartijen de mogelijkheid biedt om met een
beperkte inspanning een initiatief plan in te dienen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld tenders waar
alles al helemaal uitgewerkt moet zijn. Een ander aspect waar de gemeente erg enthousiast over is
zit in de communicatie met de omgeving. De initiatiefnemers dienen zelf de buurt mee te nemen in
hun initiatief. Dit maakt het voor de gemeente makkelijker om een initiatief te beoordelen omdat zij
al weten hoe de omgeving er tegenaan kijkt en wat de initiatiefnemer daarmee heeft gedaan.
Kanttekeningen bij de Spelregelkaart:
In vervolg op de vorige vraag is partijen ook gevraagd naar de kanttekeningen bij de Spelregelkaart.
AM gaf hierop antwoord dat het belangrijk is dat de Spelregelkaart volledig is en dat deze niet op een
later moment nog wijzigt of dat er aanvullende voorwaarden worden gesteld. Voorbeelden die
hierbij worden gegeven zijn de maatvoering van de balkons maar ook programmatische
uitgangspunten en parkeernormen.
“…indien de gemeente in een later stadium besluit dat er 30% sociaal gerealiseerd dient te worden,
en de ontwikkelaar heeft reeds geïnvesteerd o.b.v. 100% vrije sector woningen, heeft dat een hele
grote impact” (Jonk, 2017)
Amvest geeft aan dat het opstellen van het initiatief heel veel zorgvuldigheid vraagt. Dit zit hem
vooral in de afstemming met de stakeholders.
De gemeente plaatst de kanttekening dat een dergelijke Spelregelkaart alleen kan werken als de
kavels waarvoor het initiatief wordt opgesteld enige maat hebben. Ervaringen bij het Zeeburgerpad,
waar ook een Spelregelkaart voor was, hebben geleerd dat het bij te kleine initiatieven met een
actief betrokken omgeving niet goed werkbaar is. Het eigendom was daar erg versnipperd waardoor
en sprake was van veel verschillende initiatieven. Daarnaast is het van belang dat partijen zich
realiseren dat het belangrijk is dat je met elkaar in gesprek blijft en dat doordat niet alles vast ligt
men er op onderdelen samen uit moet zien te komen.
In aanvulling hierop geven zowel Amvest als de gemeente aan dat zij bij de uitwerking van de eerste
projecten een raamwerk voor de openbare ruimte misten. Dit is vervolgens in gezamenlijkheid
opgesteld voor het gehele gebied. AM heeft los hiervan aangegeven dat dit raamwerk er wel voor
gezorgd heeft dat zij concessies hebben moeten doen aan hun plan.
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Verbeteringen voor de Spelregelkaart:
Aan partijen is gevraagd wat er verbeterd zou kunnen worden aan de Spelregelkaart. Amvest en de
gemeente refereren hier beiden aan het eerder genoemde raamwerk voor de openbare ruimte
omdat dit uiteindelijk heel erg bepalend is voor de kwaliteit en de samenhang in het gebied.
AM geeft aan dat als de gemeente al heeft vastgesteld welke programmadifferentiatie men voor
staat, dat een onderdeel moet worden van het kader. Het moet in ieder geval niet op een later
moment worden toegevoegd of gewijzigd omdat dat een enorm effect kan hebben op de
businesscase van de ontwikkelaar.
De gemeente ziet een mogelijke verbetering vooral in het maken van afspraken over het proces. Aan
de kant van de gemeente is men gewend om alles regelen terwijl met de Spelregelkaart veel wordt
losgelaten. Als er dan afspraken over de manier van samenwerken worden gemaakt is het voor de
gemeente ook makkelijker om het los te laten. Ook ten aanzien van de samenwerking tussen
marktpartijen onderling zouden afspraken gemaakt kunnen worden. Daarnaast ziet de gemeente een
mogelijke verbetering in het vastleggen van een termijn waarvoor het kader geldt. Dit hangt wel
samen met de omvang en daarmee de looptijd van een ontwikkeling. Dit om aan te kunnen (blijven)
sluiten of thema’s die spelen.
“… steeds meer regels stellen is onze eigen reflex die we moeten bedwingen. We moeten immers
durven loslaten.” (Ombre, 2017)
Rechtszekerheid van de Spelregelkaart:
De Spelregelkaart kent geen planologische juridische status en derhalve geen rechtszekerheid ten
aanzien van het realiseren van de bestemming. Aan de marktpartijen en de gemeente is de vraag
gesteld in hoeverre dit een belemmering vormt.
Amvest antwoordde daarop zeer resoluut dat dit geen belemmering vormt voor hen. Dat geldt in het
algemeen als een gebied kansrijk is en dat gevoel enigszins gestaafd kan worden.
AM gaf aan dat het risico dat hierdoor bestaat wordt afgewogen en geprijsd door de initiatiefnemer.
De Spelregelkaart schept in hun ogen wel meer zekerheid dan een globale aanduiding in een
structuurvisie. Een ontwikkelaar maakt voor zichzelf de keuze of hij wel of niet dit risico neemt.
De gemeente merkt niet dat dit voor de ontwikkelaars een belemmering vormt. Zij erkennen dat het
voor de ontwikkelaars een groter risico met zich mee brengt, ook ten aanzien van de
uitvoeringstermijn. De planning van de nog te volgen planologische procedure geeft immers de
nodige onzekerheid. De gemeente realiseert zich dat en gaat om die reden wat soepeler dan
gebruikelijk om met de termijnen in de erfpachtaanbieding die samenhangt met de functiewijziging.
Beperkingen bij planologische uitwerking:
In aanvulling op de vorige vraag is de vraag gesteld of men bij de planologische uitwerking al eens
tegen beperkingen aangelopen is die op grond van de Spelregelkaart niet bestonden. Partijen
noemen daarbij allemaal de aspecten ten aanzien van externe veiligheid, geluid en ontsluiting.
Sommige zaken hebben ook te maken met de voortschrijdende ontwikkeling. Een voorbeeld is
hiervan de geluidsbelasting van de ontsluitingsweg. Naarmate er meer woningen gerealiseerd
worden neemt de intensiteit en daarmee de geluidsbelasting toe.
Een belangrijke constatering van alle partijen is echter dat deze zaken tot nu toe oplosbaar zijn.
Financieel kader:
In de Spelregelkaart is niets geregeld ten aanzien van het financiële kader, anders dan dat het voor
de gemeente budgetneutraal moet zijn. De vraag is gesteld of het voor partijen voldoende helder
was welke kosten zouden worden verhaald op de ontwikkeling en hoe hier in voorzien is.
Het belangrijkste middel voor het kostenverhaal is de bijdrage die partijen moeten afdragen voor de
omzetting van de erfpacht. De gemeente erkent dat het daarmee voor partijen niet helder was hoe
hoog die bijdrage zou zijn. AM bevestigt dit. Amvest geeft aan dat budgetneutraal voor hen al heel
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veel zei. Tegelijkertijd geven zowel beide marktpartijen als de gemeente aan dat de
onderhandelingen op basis van het erfpachtsysteem het meest complex waren.
De gemeente geeft daarnaast ook aan dat voor hen bij het opstellen van de Spelregelkaart ook niet
duidelijk was of de investeringen die zij hebben gedaan in openbaar gebied terug verdiend zouden
worden met de bijdragen uit de ontwikkeling.
Wat AM betreft is het onwenselijk dat er pas in een laat stadium duidelijkheid kwam ten aanzien van
de financiële consequenties.
Rechtszekerheid versus flexibiliteit:
Vanwege de spanning die bestaat tussen de rechtszekerheid en flexibiliteit is partijen gevraagd naar
wat voor hen de ideale verhouding is tussen deze twee. Dit op basis van een schaal van 1 tot en met
9 waarbij 1 staat voor maximale rechtszekerheid en 9 voor maximale flexibiliteit.
Wat AM betreft is de ideale verhouding een 5, precies tussen rechtszekerheid en flexibiliteit in. De
Spelregelkaart scoort in hun ogen een 6.
Amvest geeft aan dat in het kader van de lange termijn visie die zij heeft rechtszekerheid niet perse
nodig is. Het belangrijkste is dat er voldoende flexibiliteit is om de ontwikkeling aan te kunnen passen
aan actuele omstandigheden. Op het eerste gevoel zou de verhouding daarom tussen de 5 en 9
moeten liggen. Uiteindelijk kiest men hier voor een 6,5.
Voor de gemeente werkt rechtszekerheid twee kanten op namelijk naar de omgeving en naar de
initiatiefnemers. Rechtszekerheid is daarbij relatief want als men besluit een bestemmingsplan te
wijzigingen is de rechtszekerheid ook weg. Als stad heb je dan meer aan flexibiliteit. De voorkeur van
de gemeente gaat daarom uit naar een 6 of een 7.
Ruimtelijk planologisch versus financieel programmatisch:
Aan partijen is de vraag gesteld welke kaders het zwaarst wegen als men kan kiezen tussen ruimtelijk
planologisch en financieel programmatisch.
De gemeente geeft hierbij aan dat er wat hen betreft niet een nadrukkelijk zwaartepunt ligt. Zij kan
zich wel voorstellen dat ten opzichte van de Spelregelkaart meer programmatische kaders worden
gesteld bijvoorbeeld ten aanzien van sociaal maatschappelijke functies en diversiteit in de
woningbouwprogrammering. Daarnaast erkent de gemeente dat vanwege het erfpachtstelsel er niet
hele strikte financiële kaders gesteld hoeven worden omdat het kostenverhaal op die manier altijd
verzekerd is. Zij kan zich voorstellen dat gemeenten die geen erfpachtstelsel hebben meer kaders
moeten stellen ten aanzien van financiële zaken.
De marktpartijen beantwoorden deze vraag verschillend. Amvest geeft aan dat met name de
ruimtelijke kaders, en niet zozeer de planologische kaders, voor hen doorslaggevend zijn. Als de
ruimtelijke kaders goed zijn dan is er vertrouwen dat men er met elkaar uit komt. Ten aanzien van de
programmatische aspecten regelt de markt al veel. AM geeft echter nadrukkelijk aan dat de
programmatische en financiële kaders voor hen het zwaarst wegen omdat die het meest van invloed
zijn op de businesscase.
Toevoegingen aan de Spelregelkaart:
Aan de partijen is ook gevraagd wat er aan de Spelregelkaart toegevoegd zou moeten worden om
marktpartijen te verleiden tot initiatieven en investeringen.
De gemeente geeft aan dat het wegnemen van knelpunten kan helpen om te zorgen dat er iets
gebeurt en investeringen op gang te brengen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om milieubeperkingen. Op
dat punt zou de gemeente dan niet enkel faciliterend optreden maar actief voor een specifiek
onderdeel.
“Als je als gemeente echt wil dat er iets gebeurt en investeringen op gang wil brengen dat je dan in
elk geval de knelpunten moet wegnemen.” (Ombre, 2017)
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Voor AM zou het wenselijk zijn als duidelijk is dat er draagvlak is voor de ontwikkelingen in de directe
omgeving.
Amvest geeft aan juist niet teveel toe te willen voegen aan de kaders. Als er teveel wordt toegevoegd
is de gebiedsontwikkeling wat hen betreft al gedaan terwijl een onderdeel van de
gebiedsontwikkeling is hoe een gebied eruit gaat zien en hoe het werkt naar de omgeving.
“Op het moment dat daar al allemaal kaders voor zijn bedacht wordt het een opstalontwikkeling en
geen gebiedsontwikkeling.” (Hagedoorn, 2017)
Participatie:
De vraag is gesteld aan de marktpartijen in hoeverre het voor de investeringsbereidheid van belang is
dat er participatie met de omgeving heeft plaatsgevonden bij het opstellen van een kader. Zowel AM
als Amvest geven aan dat dit voor hen belangrijk is. Hiermee kunnen zij een oordeel vormen over het
draagvlak in de omgeving. Amvest geeft daarbij aan dat het, zeker vanwege het feit dat zij lang in het
gebied blijven (als belegger), van belang is dat de plannen in de omgeving passen en gedragen
worden.
Aan de gemeente is de vraag gesteld in hoeverre er bij het opstellen van de Spelregelkaart sprake is
geweest van participatie. Bij het opstellen is intensief gesproken met de stichting van de zittende
ondernemers en eigenaren. Met de omgeving is wat minder intensief overleg geweest. Dat had ook
te maken met het feit dat er weinig direct omwonenden waren. Wat daarbij wel is opgevallen is dat
de Spelregelkaart lastig uit te leggen was aan de omgeving. Zeker vanwege het feit dat er gelijktijdig
met de Spelregelkaart een conserverend bestemmingsplan is vastgesteld. Als een gebied met meer
direct betrokken omwonenden op een vergelijkbare manier wordt ontwikkeld zou hier meer
aandacht voor moeten zijn.
Wederzijds perspectief:
Aan de marktpartijen is gevraagd zich in de rol van de gemeente te verplaatsen en daarbij aan te
geven wat volgens hen het grootste knelpunt zou zijn bij het opstellen van een kader.
Amvest geeft hierop aan dat het hen lastig lijkt om kaders vast te leggen die de gemeente in haar
publiekrechtelijke taak dwars kan zitten. Daarnaast speelt de afweging hoeveel grip je als gemeente
wilt houden. Als je als gemeente geen erfpachtstelsel hebt zou je meer willen regelen ten aanzien
van het kostenverhaal. Het feit dat dat al snel leidt tot meer kaders ziet Amvest als een enorm
spanningsveld voor een gemeente. Zeker om die reden vindt Amvest het heel gedurfd wat de
gemeente Amsterdam heeft gedaan met de Spelregelkaart.
AM ziet als grootste knelpunt dat je met het opstellen van kaders deze voor de lange termijn moet
vastleggen. Het vraagt om hele duidelijke visievorming aan de voorkant terwijl alles in beweging
blijft.
Aan de gemeente is gevraagd om zich te verplaatsen in de rol van de marktpartij en daarbij aan te
geven waar volgens hen dan de grootste meerwaarde van een kader zit. Als eerste ziet zij
meerwaarde in het feit dat er weinig planvormende voorinvesteringen nodig zijn en er relatief veel
vrijheid is in wat er gerealiseerd kan worden. Ook het feit dat een marktpartij haar eigen tempo kan
bepalen is in de ogen van de gemeente een belangrijk voordeel.
Tegelijkertijd heeft de Spelregelkaart een hoop minnen voor de marktpartijen. Er worden grote
voorinvesteringen gedaan zonder de zekerheid van een bestemmingsplan. De gemeente is zich
bewust dat dit voor de marktpartijen een grote gok is.
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4.4.2 Binckhorst, Den Haag

Voor een analyse van de casus Binckhorst in Den Haag zijn de volgende personen geïnterviewd.
- Phlip Boswinkel, directeur Local
- Ivar van der Drift, gebiedsontwikkelaar/ senior medewerker vastgoed gemeente Den Haag
- Maarten Kool, ontwikkelingsmanager AM
Initiatief en programma:
Local heeft in 2008 de eerste initiatieven ontplooid in de Binckhorst. Dat is vervolgens stilgevallen en
in 2013 weer opgepakt. Dat was voordat andere partijen actief werden. In 2014 zijn de gesprekken
gevoerd over de eerste aankopen. In 2015 is de SDU locatie verworven. Inmiddels is Local betrokken
bij vijf projecten voor totaal 1.200 woningen en 30.000 tot 40.000m² commerciële en semipublieke
voorzieningen.
AM is betrokken bij de ontwikkeling van een tweetal locaties. Deze locaties zijn reeds lange tijd in
bezit van BAM Groep, waar AM onderdeel van is, als voormalige kantoorlocatie en een nog
werkende asfalt- en betoncentrale. Voor deze twee locaties zijn nog geen hele concrete plannen
gemaakt. Uiteraard zijn er wel wat schetsmatige studies verricht. De locaties hebben een oppervlak
van respectievelijk circa 2.000m² en 6.000m².
Verleiding op basis van Gebiedsaanpak:
Aan de marktpartijen is gevraagd in hoeverre de kaders uit de Gebiedsaanpak hen verleid hebben tot
investeringen. Aan de gemeente is de vraag gesteld of zij een duidelijk verschil hebben gemerkt in
het aantal investeringen op basis van de Gebiedsaanpak.
Local geeft aan de Gebiedsaanpak niet te zien als een kader en stelt dat er eigenlijk niets lag. Voor
hen waren de kaders echter voldoende helder omdat zij nauw verweven zijn met de gebruikers in het
gebied. Daarnaast zijn de contacten met de gemeente erg goed.
AM stelt eveneens dat de gebiedsaanpak nog geen kader is. Het kader is in hun ogen meer gericht op
het ruimte geven aan de gebruiksfunctie. Het kader heeft wel geleid tot een vorm van tijdelijk wonen
voor statushouders. Dit is mogelijk omdat het om een tijdelijke functie gaat.
De gemeente geeft aan dat het heel moeilijk te bepalen is of de Gebiedsaanpak heeft geleid tot meer
initiatieven en investeringen. Eigenlijk is er tussen 2011 en 2017 niet zo heel veel gebeurd. Wat er is
gebeurd is in ieder geval niet toe te schrijven aan de Gebiedsaanpak. De gemeente stelt zelfs dat het
kader tot meer onduidelijkheid heeft geleid. De reactie die zij van de markt heeft gekregen was
‘organisch ontwikkelen is leuk maar wij missen wel de kaders’.
Positief aan de Gebiedsaanpak:
Aan zowel de private als de publieke partijen is de vraag gesteld wat zij waarderen aan de
Gebiedsaanpak en wat in de praktijk positief werkt.
Local geeft nadrukkelijk aan dat het kader dat er lag geen kader is. Wat zij als positief bestempelt is
dat de gemeente op plotniveau voor de SDU locatie een kavelambitie heeft geschreven. Deze
kavelambitie was essentieel om de financiering van de locatie te kunnen organiseren. Local geeft
daarbij tevens nadrukkelijk aan dat er wat hen betreft geen kader op papier hoeft te bestaan. Vanuit
hun lokale aanpak zijn zij in staat om parallel aan de planvorming de kaders met de gemeente af te
stemmen.
Vanuit AM wordt aangegeven dat de bereidheid om de marges op te zoeken om dingen mogelijk te
maken positief is aan de gebiedsaanpak. De gebiedsaanpak heeft in haar ogen geleid tot een
gezamenlijke inzet van partijen en de gemeente om de grenzen op te zoeken.
De gemeente waardeert aan het kader dat de markt de kans kreeg om hun visie te realiseren. De
kanttekening die hierbij geplaatst wordt is dat dat niet opgepakt is terwijl dit wel de doelstelling van
de gebiedsaanpak was. Een aspect aan de Gebiedsaanpak dat de gemeente als positief bestempelt is
dat er gekeken is naar de aanwezige gebiedskwaliteiten. In het verleden werden de zittende
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eigenaren en ondernemers vaak over het hoofd gezien terwijl zij een bepaalde waarde geven aan
een gebied. Wanneer de ondernemers worden genegeerd kan dit leiden tot verpaupering vanwege
het feit dat zij zich niet meer herkennen in een visie en het gebied verlaten.
Kanttekeningen bij de Gebiedsaanpak:
Ook is aan partijen de vraag gesteld welke kanttekeningen zij plaatsen bij de Gebiedsaanpak.
AM geeft aan het gevoel te hebben dat het kader leidt tot willekeur. Het zit hem veelal in de
verleiding om wel of niet mee te werken aan een initiatief.
Local is van mening dat de Gebiedsaanpak niets te maken heeft met de ambitie om 10.000 woningen
op de Binckhorst toe te voegen.
De gemeente heeft ervaren dat de marktpartijen, zowel klein als groot, niet genoeg hadden aan de
faciliterende rol van de gemeente. Zij hadden duidelijk meer behoefte aan kaders. Een andere
belangrijke kanttekening die de gemeente plaatst is dat het kavelsgewijs ontwikkelen veel
beperkingen kent. Als voorbeeld wordt daarbij parkeren genoemd. Dit is niet per plot op te lossen.
Ook zaken als bijvoorbeeld voorzieningen in de vorm van scholen maar ook het aandeel sociale
woningbouw is lastig op plotniveau in te vullen.
Verbeteringen voor de Gebiedsaanpak:
Zoals uit het voorgaande blijkt heeft de Gebiedsaanpak niet geleid tot de gewenste ontwikkelingen.
Partijen is daarom gevraagd naar voorstellen voor verbetering van deze aanpak.
De gemeente geeft aan dat zij inmiddels bezig is met een nieuwe gebiedsaanpak die tegelijkertijd
klaar moet zijn met het Omgevingsplan. In deze nieuwe gebiedsaanpak worden veel meer kaders
meegegeven en wordt het totale gebied verdeeld in circa twintig deelgebieden. Er worden ook
stedenbouwkundige lijnen helder gemaakt. De nieuwe gebiedsaanpak krijgt wederom de vorm van
een beleidskader. Het idee daarbij is dat het in de tijd bijgesteld kan worden en daarmee flexibel
blijft.
Local geeft aan geen behoefte te hebben aan een duidelijk kader. Voor hen is het wel belangrijk dat
de gemeente de ambitie onderschrijft en zich daarbij realiseert wat dit betekent voor de lange
termijn. Daarbij is het belangrijk dat de gemeente te vertrouwen is en woord houdt.
“Wij kunnen die Barbapapa die nog geen vorm heeft over tafel duwen. Er zijn een heleboel partijen
die wachten tot die aan de andere kant van de tafel op een stoel zit….. Dat heeft helemaal niets te
maken met gebiedsmaken.” (Boswinkel, 2017)
AM refereert hiervoor aan het omgevingsplan dat nu in procedure is. Hierin is een duidelijk
wenskader opgenomen maar wordt onvoldoende duidelijk wat minimaal moet. Daarnaast moet ook
inzichtelijk zijn wat er kan. Zaken als geur, fijnstof, kabels en leidingen en transportroutes hebben
namelijk een grote invloed op wat waar zou kunnen. Voor het omgevingsplan is dit uitvoerig in kaart
gebracht. Er is nu echter een soort flexibele onderlegger waardoor het kader permanent aangepast
kan worden. Dit is als ‘gewone’ ontwikkelaar niet meer te begrijpen. Wat wel fijn is dat de stip aan de
horizon nu wel helder wordt.
Rechtszekerheid van de Gebiedsaanpak:
Doordat de Gebiedsaanpak geen planologisch juridische status kent is er voor de initiatiefnemers
geen rechtszekerheid. De vraag die hieruit voortvloeit is in hoeverre dit een belemmering vormt voor
initiatieven en investeringen.
AM maakt hierbij onderscheid in investeringen in plankosten en in grond en gebouwen. Voor
investeringen vormt het feit dat er geen rechtszekerheid is geen belemmering. Dat is ook wel te zien
aan het aantal initiatieven dat momenteel in de Binckhorst ontstaat. Ook door nieuwe partijen,
gebruikers en ontwikkelaars. Voor investeringen in grond en gebouwen is het wel een belemmering
dat er geen planologisch juridisch kader is. Dat maakt het lastig om grond boven de waarde van de
vigerende bestemming te verwerven.
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“Bottom line blijft dat risico bij de grondeigenaar tot de bestemming gewijzigd is.” (Kool, 2017)
Local geeft aan dat het voor hen geen belemmering is als de juridische status er nog niet is. Door hun
lokale verwevenheid zijn zij in staat een goede risico inschatting te maken. Een kanttekening die
hierbij geplaatst moet worden is dat dat beperkt is tot investeringen die uit eigen middelen worden
voldaan. Externe financiers of partners hebben meer zekerheden nodig.
De gemeente geeft aan dat de Gebiedsaanpak richtinggevend is. De nieuwe gebiedsaanpak is tevens
richtinggevend als beleidskader maar stel meer kaders. Juridisch wordt deze gekoppeld aan het
omgevingsplan.
Beperkingen bij planologische uitwerking:
Aan partijen is gevraagd in hoeverre zij bij de uitwerking van bestemmingsplannen tegen knelpunten
zijn aangelopen die op basis van de Gebiedsaanpak niet bestonden.
Bij de transformatie aan het Maanplein geeft de gemeente aan dat de hindercirkels van de
bestaande bedrijven een belangrijk aandachtspunt vormen. Het gaat dan voornamelijk om geur en
geluid. Ter plaatste van de tunnelmond van de Rotterdamsebaan zal naar verwachting fijnstof een
aandachtspunt zijn.
Aangezien AM met de initiatieven nog niet verder is gekomen dan de schetsfase hebben zij hier nog
geen ervaring mee. Wat zij wel zien bij het maken van de plannen is dat parkeren en duurzaamheid
de meest bepalende factoren gaan worden. Deze zijn niet op plotniveau te realiseren. Eigenaren
zullen daarom moeten gaan samenwerken om zaken op te kunnen lossen en ambities te kunnen
realiseren.
Financieel kader:
De Gebiedsaanpak geeft geen financieel kader anders dan dat de ontwikkeling voor de gemeente
budgetneutraal moet zijn. De vraag is gesteld op welke manier bij de marktpartijen duidelijk was
welke kosten verhaald zouden worden op de ontwikkeling.
De gemeente erkent dat dat onvoldoende duidelijk was. Er zou per ontwikkeling worden
onderhandeld. Deze onderhandeling gaat voor een belangrijk deel over de erfpachtsuppletie. De
gemeente zou graag zien dat er een menukaart is met daarin aangegeven welk bedrag aan
erfpachtsuppletie verschuldigd is bij welke functiewijziging. In de praktijk is dit echter heel lastig te
realiseren omdat het van heel veel factoren afhankelijk is.
“…we hebben ook wel wat ontwikkelaars langs gehad en als wij dan een kostenplaatje maakten
gebeurde er daarna niets.” (Van der Drift, 2017)
Volgens AM is het op zijn minst onduidelijk hoe de kosten verhaald worden en hoe hoog deze dan
zijn. Daar komt bij dat de gemeente erg terughoudend is om toezeggingen te doen omdat zij op
verschillende fronten in verschillende omstandigheden aan het onderhandelen is.
Ook Local geeft aan dat de erfpachtbrief helemaal niets laat zien hoe de erfpachtsuppletie berekend
wordt. Inmiddels heeft Local wel een deal met de gemeente gemaakt.
Rechtszekerheid versus flexibiliteit:
Ook de partijen betrokken bij de Binckhorst is gevraagd naar wat voor hen de ideale verhouding is
tussen rechtszekerheid en flexibiliteit. Dit op basis van een schaal van 1 tot en met 9 waarbij 1 staat
voor maximale rechtszekerheid en 9 voor maximale flexibiliteit.
AM geeft hier aan dat zij gebaat is bij een belangrijke mate van rechtszekerheid. In Nederland
hebben we een betrouwbare overheid, de mate van rechtszekerheid kan daarmee iets lager worden.
Voor AM betekent dit een 4. Wat daarbij ook meespeelt is dat de flexibiliteit van de een de beperking
van de ander kan opleveren.
Voor Local heeft een grotere mate van flexibiliteit de voorkeur. Het is daarbij wel belangrijk dat de
gemeente de stip aan de horizon voor de lange termijn heeft gezet en zich realiseert wat de
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consequenties daarvan zijn op het gebied van wonen, zorg en onderwijs bijvoorbeeld. Beleidskaders
zullen dan ook nog steeds wel nodig blijven. Local zou daarom kiezen voor een 7.
De gemeente is van mening dat teveel rechtszekerheid leidt tot een keurslijf. Het doel van het
omgevingsplan is wel om een meer flexibel kader te creëren. Naar aanleiding van de ervaring met de
Gebiedsaanpak is men van mening dat teveel flexibiliteit ook niet werkt. Voor de gemeente zou een
5 echt het ideaalbeeld zijn. De voorwaarde die daarbij hoort is dat gemeenten een groot deel dan
ook echt los kunnen laten. De praktijk is op dat punt nog weerbarstig. Er zijn nog steeds afdelingen
binnen de gemeente die het liefst alles nauwkeurig bepalen.
Ruimtelijk planologisch versus financieel programmatisch:
Aan de partijen is de vraag gesteld wat voor hen het zwaarst weegt in een kader, het ruimtelijk
planologische aspect op het financieel programmatische.
AM geeft aan dat dat beiden in de transactie een belangrijke rol spelen. De financieel
programmatische aspecten zijn echter kwantificeerbaar en onderhandelbaar. Voor de planologische
kaders geldt dat niet. Dat is vaak vrij strikt. Daaruit is af te leiden dat deze voor AM zwaarder wegen.
Ook vanuit de gemeente wordt aangegeven dat deze aspecten vaak hand in hand gaan. Er is wat hen
betreft geen voorkeur. Het financiële kader moet daarnaast wel bekend zijn bij de onderbouwing van
het planologisch kader. Een bestemmingsplan dat niet financieel uitvoerbaar is kan niet worden
vastgesteld.
Local vindt dat niet teveel vastgelegd moet worden in regelgeving. Wat hen betreft is het vooral van
belang dat een gemeente zich op het gebied van onderwijs, cultuur en zorg realiseert wat de effecten
bij een dergelijke ontwikkeling hier op zijn. Het feit dat daar ruimte voor gemaakt wordt, financieel
en wat betreft inzet van het ambtelijk apparaat weegt veel zwaarder.
Toevoegingen aan de Gebiedsaanpak:
De vraag is gesteld welke toevoegingen met zinvol acht om marktpartijen meer te verleiden tot
initiatieven en investeringen.
Volgens de gemeente gaat het vooral om samenwerking. De gemeente ziet een meerwaarde in het
opstellen van een gezamenlijk stedenbouwkundig plan. Dit dient dan vooral om functies op elkaar af
te stemmen. In de nieuwe gebiedsaanpak wordt ook iets opgenomen over de fasering. Aan twee
deelgebieden wordt prioriteit gegeven. Ook ziet de gemeente een kader met betrekking tot de
coördinatie op de ondergrond als een duidelijke meerwaarde. In het geval van de Binckhorst is een
voorbeeld hiervan de onderlinge afstemming van de WKO bronnen zodat deze elkaar niet
beïnvloeden. Voor wat betreft financiële kaders onderzoekt de gemeente of een Gebieds
Investeringszone (GIZ) haalbaar is. Een ander voorbeeld is een ESCO of een MUSCO. Deze
samenwerkingsverbanden zijn gericht op het benutten van mogelijke schaalvoordelen.
Local is samen met diverse andere marktpartijen die actief zijn in de Binckhorst al bezig om in
samenwerking kaders vast te leggen. Hiervoor is een lijst met vijf ‘cadeau’s’ voor het gebied gemaakt
die aan de gemeente wordt aangeboden. In ruil hiervoor heeft men ook een verlanglijstje met vijf
punten die wat de marktpartijen betreft randvoorwaardelijk zijn en door de gemeente moeten
worden gefaciliteerd. Denk hierbij aan OV, voorzieningen, kwalitatieve invulling sociale woningen en
de besteding van het suplus aan erfpachtsuppletie.
AM ziet toegevoegde waarde vooral in een duidelijk financieel kader. Daarbij moet ook breder
worden gekeken dan de ontwikkelfase alleen. Nu zijn de ontwikkel- en exploitatiefase van elkaar
gescheiden waardoor bij investeringen onvoldoende oog is voor de (financiële) consequenties in de
exploitatiefase. Hier wordt de vergelijking gemaakt met grote DBFMO contracten waar deze integrale
afwegingen voor een langere periode wel gemaakt worden.
Participatie:
Draagvlak en acceptatie voor ontwikkelingsplannen helpt enorm in de ontwikkeling. Aan de
marktpartijen is daarom gevraagd in hoeverre het voor de investeringsbereidheid van belang is dat
bij de totstandkoming van een kader actieve participatie heeft plaatsgevonden.
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Voor AM zit de toegevoegde waarde van participatie in het creëren van een ‘wij-gevoel’. Hoewel
iedereen een ander belang heeft wordt het gezamenlijk belang duidelijk. Zeker in de Binckhorst zijn
de stakeholders wel heel divers. Het is daarom van belang om de verwachtingen duidelijk te
managen.
De gemeente geeft aan dat er in het verleden te weinig aandacht is geweest voor participatie. er
werd wel geluisterd maar mensen herkenden dat niet direct terug. Nu is dat sterk verbeterd en ziet
men het belang ervan. Vooral op deelgebied niveau wordt nu sterk ingezet op participatie
bijvoorbeeld door rondetafelgesprekken.
Voor Local geldt dat de participatie zeer belangrijk is. Wanneer zij goed ingevoerd zijn in een gebied
en de juiste contacten hebben in de omgeving maakt dat de kaders voor hen zelfs overbodig. Hierbij
is het belangrijk te realiseren dat je dat als bedrijf niet overal tegelijk kunt doen. Het kost tijd en is
zeer intensief maar levert als het op de juiste manier gebeurt heel veel op. Een ander aspect dat
Local aandraagt wat wel een relatie heeft met participatie is de afstemming met bijvoorbeeld de
buurgemeenten. Het schaalniveau van de Binckhorst is zodanig dat de effecten hiervan niet beperkt
blijven tot de gemeentegrenzen. Het is daarom van belang dat de gemeente zich tijdig realiseert dat
daar ook afstemming plaats moet vinden.
Ontwikkelingsperspectief Trekvlietzone:
In 2015 is een ontwikkelingsperspectief voor de Trekvlietzone opgesteld. Dit geeft al meer kaders
dan de Gebiedsaanpak. Aan partijen is daarom gevraagd of dit de investeringsbereidheid verhoogt en
zo ja waarom dan.
AM geeft aan dat dit zeker helpt. Partijen hebben duidelijk behoefte aan meer kaders. Niet zozeer
ten aanzien van de opstal maar wel ten aanzien van openbare ruimte ontsluiting en mobiliteit.
Ook de gemeente ziet dat het feit dat er meer kaders gesteld worden marktpartijen meer comfort
geeft. De markt heeft in de marktconsultatie zelfs aangegeven dat men het kader eigenlijk nog te
summier vond. Tegelijkertijd geeft de gemeente aan dat het vastleggen van de kaders ertoe leidt dat
er veel flexibiliteit in innovativiteit verloren gaat.
Omgevingsplan:
In september 2017 is als pilotproject een omgevingsplan ter visie gelegd. Aan partijen is daarom de
vraag gesteld in hoeverre dit de investeringsbereidheid vergroot.
Hoewel het omgevingsplan nog niet is vastgesteld en er ook nog wel wat risico’s in de lucht hangen
ziet de gemeente wel dat de bereidheid tot investeringen verder toeneemt. Het is echter niet
duidelijk in hoeverre dit allemaal aan het omgevingsplan kan worden toegeschreven. Een belangrijk
deel van de investeringen is ook te verklaren door de aantrekkende economie. De gemeente
signaleert echter wel dat partijen al anticiperen op het omgevingsplan.
De beide marktpartijen geven aan dat ze blij zijn dat het omgevingsplan er ligt maar dat er in de
planologisch juridische status niets verandert omdat het omgevingsplan nog geen formele status
heeft. Daarnaast ervaren zij het omgevingsplan als zeer complex en omvangrijk. Het ambitieniveau
wordt erg gewaardeerd maar partijen vragen zich wel af of de ambities niet te hoog zijn om ze op
plotniveau op te lossen. Hiervoor is flexibiliteit nodig die deels wordt geboden door de
salderingsbenadering die in het omgevingsplan zit. Het noopt partijen ook tot verdergaande
samenwerking.
De algemene visie van de marktpartijen is dat het de investeringsbereidheid niet vergroot.
Wederzijds perspectief:
Aan de gemeente is de vraag gesteld wanneer zij zich in de rol van de marktpartij verplaats waar
volgens hen dan de grootste meerwaarde van een kader zit. De gemeente geeft aan, gebaseerd op
de marktconsultatie, dat er nog steeds een grote behoefte is aan heldere regie en planvorming door
de gemeente. Daar zou het voordeel voor de marktpartijen dus moeten zitten.
Aan de marktpartijen is de vraag gesteld waar naar hun idee het grootste knelpunt zit bij het
opstellen van een kader. Local geeft hierop aan dat dit vooral zit in het feit dat de politiek over haar
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regeerperiode heen moet regeren. Door de lange termijnen van dergelijke gebiedstransformaties
worden van de politiek nu keuzes en richtingen verwacht die op dit moment niet altijd even goed
worden gewaardeerd door de kiezers. Dit maakt besluitvorming en kaderstelling voor dergelijke
gebiedsontwikkelingen heel lastig.
“Je bent over je eigen regeerperiode heen aan het regeren…” (Boswinkel, 2017)
Een ander punt dat beide marktpartijen aandragen is het feit dat het voor gemeenten nog heel
moeilijk is om te faciliteren. Dit betekent dat men niet, zoals men altijd gewend is geweest, alles tot
in detail uit kan werken. Wanneer er een initiatief is moet dit wel worden getoetst en moet de
gemeente zich hard maken voor de initiatieven als deze passen binnen de kaders. Deze andere rol
vraagt ook om een ander type ambtenaren. Zeker nu met het aantrekken van de markt het aantal
initiatieven sterk verhoogd is komt hier steeds meer spanning op.

4.5 Conclusies
Voor beide casestudie projecten zijn verschillende kaders opgesteld. Voor Cruquius betreft dit de
Spelregelkaart en voor Binckhorst de Gebiedsaanpak.
Wat opvalt na de interviews in de beide projecten is dat men positief is over de Spelregelkaart. Deze
heeft bijgedragen aan de investeringen door professionele gebiedsontwikkelaars. Bij de
Gebiedsaanpak voor de Binckhorst is dit volgens de respondenten niet het geval. Een eerste
voorzichtige conclusie is dat als er te weinig kaders zijn dit niet leidt tot investeringen door
marktpartijen.
Een andere conclusie die op basis van de interviews getrokken kan worden is dat de planologisch
juridische status voor de marktpartijen de investeringsbereidheid niet persé vergroot. Zowel de
markt als de gemeenten hechten wel aan een behoorlijke mate van flexibiliteit in de kaders hoewel
deze in het ideale geval wel redelijk in evenwicht is met de rechtszekerheid. Wat wel duidelijk terug
komt van de marktpartijen is dat het van belang is dat de kaders voor langere tijd geldig zijn en niet
tussentijds worden aangepast of aangevuld. De publieke partijen geven daarentegen aan de kaders
juist periodiek aan te willen passen aan de actuele omstandigheden. Zij zijn zich bewust van het feit
dat dit niet jaarlijks moet gebeuren en dat het in overleg met de marktpartijen moet plaats vinden.
Wat in beide projecten ook duidelijk terug komt is dat het een behoorlijke cultuuromslag vraagt om
te werken vanuit flexibele kaders. Dit komt tot uiting bij de gemeenten maar het vraagt ook van de
marktpartijen een andere houding.
Men hecht over het algemeen het meest aan de ruimtelijke kaders. Dit betekent overigens niet dan
voor het overige geen kaders nodig zijn. Het ontbreken van financiële kaders wordt door partijen niet
als onoverkomelijk gezien maar zorgt wel voor onduidelijkheid en onbegrip tussen de publieke en
private partijen. Daarnaast komt in een aantal interviews naar voren dat procesafspraken en
afspraken hoe men samenwerkt heel erg zouden helpen.
Hoewel men van mening is dat de Spelregelkaart heeft geleid tot investeringen door professionele
gebiedsontwikkelaars is het verband tussen deze kaders en de investeringen niet direct vast te
stellen. Dit kan mede worden verklaard uit het feit dat er vele andere aspecten zijn die van invloed
zijn op de investeringsbereidheid van gebiedsontwikkelaars.
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5. Analyse
In dit hoofdstuk is een analyse gemaakt naar aanleiding van het theoretisch deel van het onderzoek
en het praktijkgerichte deel van het onderzoek. Allereerst worden de kaderstellende instrumenten
gerangschikt op basis van de flexibiliteit versus de (rechts)zekerheid. Vervolgens worden de
instrumenten die gebruikt zijn in de casus projecten geanalyseerd op inhoud en kwaliteit. Hierin
worden tevens de belangrijkste bevindingen uit de interviews meegenomen.

5.1 Flexibiliteit versus zekerheid
In het theoretische deel van dit onderzoek zijn de verschillende kaderstellende instrumenten die de
ruimtelijke ordeningswetgeving biedt onderzocht. Daaruit is de conclusie te trekken dat deze kader
zowel kunnen zien op ruimtelijk/ planologische aspecten als financiële en programmatische
aspecten. Daarnaast kan in het algemeen gesteld worden dat er een zekere spanning bestaat tussen
de zekerheid en de flexibiliteit die een kader biedt.
Het praktijkonderzoek heeft inzicht gegeven in de kaders die gebruikt worden bij de projecten
Cruquiusgebied in Amsterdam en Binckhorst in Den Haag. Op basis van de eigenschappen van de
Gebiedsaanpak en de Spelregelkaart zijn deze kaders toegevoegd in het schema dat is opgesteld op
basis van de theorie uit hoofdstuk 3.
Hieruit wordt duidelijk dat de gehanteerde kaders voor de twee casusprojecten over het algemeen
meer flexibel zijn dan dat ze zekerheid bieden. Vanwege het ontbreken van een juridische basis
bieden zij minder zekerheid dan kaders die een planologisch juridische basis hebben. Tegelijkertijd
bieden zowel de Gebiedsaanpak als de Spelregelkaart meer kaders dan op basis van een
structuurvisie het geval zou zijn.
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Kader

--

Omgevingsplan
Wijzigingsbevoegdheid

Globaal bestemmingsplan
Buitenplanse afwijking met
omgevingsvergunning (o.b.v. lijst
van uitzonderingen verklaring van geen
bedenkingen gemeenteraad o.b.v.
gebiedsvisie/masterplan)

Spelregelkaart Cruquiusgebied

Gebiedsaanpak Binckhorst
Omgevingsvisie

Strakke regels, juridische
haalbaarheid aangetoond
Duidelijke regels, integraal
m.b.t. fysieke leefomgeving

Zekerheid over
kostenverhaal o.b.v. Wro
Zekerheid over
kostenverhaal o.b.v.
exploitatieregels
Zekerheid over
kostenverhaal o.b.v. Wro
bij wijzigen bestemming

Voorwaarden wijziging
bekend, juridische
haalbaarheid op later
moment (enkel uitwerking)
Globale regels, juridische
haalbaarheid op later
moment
Globale regels, juridische
haalbaarheid aangetoond
Regels waaraan getoetst
wordt zijn bekend,
juridische haalbaarheid op
later moment
Concrete spelregels,
vrijheid in functies, geen
zekerheid over juridische
haalbaarheid
Richtinggevend denkkader,
geen zekerheid over
juridische haalbaarheid
Richtinggevend, niet
bindend, wel relevant
onderzoek voor
vaststelling, integraal m.b.t.
fysieke leefomgeving
Richtinggevend, niet
bindend, wel relevant
onderzoek voor vaststelling

Zekerheid over
kostenverhaal o.b.v. Wro
Zekerheid over
kostenverhaal o.b.v. Wro
Kostenverhaal bij
afwijkingsbesluit/verlening
omgevingsvergunning

Onzekerheid over
kostenverhaal

Onzekerheid over
kostenverhaal, geen
gemeentelijke bijdrage
Onduidelijkheid over
kostenverhaal

Onduidelijkheid over
kostenverhaal, eventueel
bovenplanse bijdrage
bekend

--

++

Structuurvisie

Financieel
programmatisch

zekerheid

flexibiliteit

Globaal bestemmingsplan met
uitwerkingsplicht

Ruimtelijk
planologisch

++

Gedetailleerd bestemmingsplan

Risico’s

Tabel 9: Overzicht kaderstellende instrumenten RO wetgeving inclusief eigenschappen aangevuld met kaders
casusprojecten, eigen ontwerp

5.2 Analyse inhoud Spelregelkaart en Gebiedsaanpak
In de onderzoeksopzet zijn de Spelregelkaart en de Gebiedsaanpak geanalyseerd op zowel inhoud als
kwaliteit. In de volgende tabellen zijn deze met elkaar vergeleken en op basis van de
overeenkomsten en verschillen geanalyseerd.

52

Ruimtelijk

Financieel/
kostenverhaal

Programma

Proces/
samenwerking

Ambities/
kwaliteit

Ontwerp

Mobiliteit

Cruquius
Spelregelkaart

FSI
Bouwhoogte
Bouwveld
Snedes
benoemd
Maximale

Budget neutraal
voor gemeente
Geen nadere
kaders

Minimaal
aandeel werken
voorgeschreven
Geen kaders
woningdifferentiatie

-

-

Hoofdontsluiting
Indicatieve
langzaam
verkeer
verbinding
Parkeren

Binckhorst
gebiedsaanpak

Kaders o.b.v.
huidige
kwaliteiten en
randvoorwaarden
Geen ruimtelijke
kaders voor
nieuwe
ontwikkeling

Saldo neutraal
voor gemeente
Geen nadere
kaders

Per deelgebied
verschillende
milieus met
wisselend accent
op wonen en
werken
Globale
richtlijnen voor
programma

Marktpartij
moet initiatief
opstellen
Afspraken over
financiële
bijdrage voor
behandeling

Benoemen
behoudenswaardige en
karakteristieke
bebouwing
Variatie in
bebouwing door
eenheden max.
60m breed
Gebiedskwaliteit
en (water,
(potentieel)
groen,
karakteristieke
panden)
benoemd
Ambities globaal
benoemd

-

Hoofdstructuur
ligt vast
Indicatieve
nieuwe
verbindingen

Tabel 10: Vergelijking inhoud Spelregelkaart Cruquiusgebied en Gebiedsaanpak Binckhorst, eigen ontwerp

Het eerste dat opvalt is dat de onderwerpen waarvoor kaders gesteld worden in de Spelregelkaart en
de Gebiedsaanpak niet van elkaar verschillen. Het verschil ontstaat door in te zoomen op welke wijze
de kaders zijn gesteld. Daarbij geldt dat in de Spelregelkaart meer concrete en meetbare criteria zijn
geformuleerd dan in de Gebiedsaanpak. Dit geldt voornamelijk voor de ruimtelijke criteria en de
ambities. De Spelregelkaart stelt heldere randvoorwaarden voor de nieuwe ontwikkelingen terwijl de
Gebiedsaanpak zich beperkt tot een beschrijving van bestaande kwaliteiten. Ook bij de criteria ten
aanzien van het programma is een verschil waarneembaar. De Spelregelkaart geeft weliswaar niet
heel veel criteria maar waar criteria zijn gesteld zijn deze concreet. Een voorbeeld hiervan is het
aandeel werken in de plinten van minimaal 50%.
Ten aanzien van het proces en samenwerking valt op dat dit in de Gebiedsaanpak een apart
onderdeel vormt terwijl hierover in de Spelregelkaart niets is opgenomen. In de praktijk blijkt echter
dat ook voor de Spelregelkaart helder is hoe het proces werkt. Er is wel aangegeven dat meer kaders
ten aanzien van de samenwerking zowel tussen gemeente en private partijen als tussen private
partijen onderling wenselijk zouden zijn.
Voor zowel de Spelregelkaart als de Gebiedsaanpak geldt dat er geen concrete kaders zijn gesteld op
het gebied van kostenverhaal en financiën. Dit leidt tussen onduidelijkheid en onbegrip bij partijen
terwijl de Wro voldoende mogelijkheden biedt om hieromtrent kaders te stellen die partijen meer
duidelijkheid geven.
Voor het ontwerp zijn zowel in de Spelregelkaart als de Gebiedsaanpak geen kaders gesteld. Uit de
praktijk blijkt dat het wenselijk is om het raamwerk voor het openbare ruimte ontwerp wel vast te
stellen. Hiermee wordt de integraliteit in een gebied bevorderd.

5.3 Analyse kwaliteit Spelregelkaart en Gebiedsaanpak
Om een vergelijking te kunnen maken ten aanzien van de kwaliteit van de Spelregelkaart en de
Gebiedsaanpak zijn de tabellen hieronder samengevoegd.
Juridische status
Cruquius
Spelregelkaart

Geen

Binckhorst
gebiedsaanpak

Geen

Draagvlak
politiek
Vastgesteld door
gemeenteraad

Vastgesteld door
gemeenteraad

Draagvlak
omgeving
Stichting zittende
eigenaren
Omwonenden
(beperkt)
Omgeving
beperkt
betrokken

Onderbouwing

Flexibiliteit

-

Flexibele kaders
op hoofdlijnen

-

Zeer flexibele
kaders, geen
concrete toets

Tabel 11: Vergelijking kwaliteit Spelregelkaart Cruquiusgebied en Gebiedsaanpak Binckhorst, eigen ontwerp
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Ook hier zijn op het eerste gezicht geen grote verschillen waarneembaar. Beide instrumenten
hebben geen juridische status. Doordat zij beiden vastgesteld zijn door de gemeenteraad is er sprake
van politiek draagvlak. Ook ten aanzien van het draagvlak in de omgeving zijn geen grote verschillen
waarneembaar. Het feit dat bij de Spelregelkaart de zittende eigenaren actief betrokken zijn geweest
wordt door de respondenten wel positief gewaardeerd. Het grootste verschil is te zien bij flexibiliteit.
Beide instrumenten bieden flexibiliteit waarbij het praktijkonderzoek uitwijst dat deze bij de
Gebiedsaanpak te ver gaat. Uit de interviews komt naar voren dat de grote mate van flexibiliteit tot
gevolg heeft dat men van mening is dat de Gebiedsaanpak onvoldoende kader biedt.
Wat opvalt bij beide instrumenten is dat er geen onderzoeken zijn verricht om de kaders te
onderbouwen. De juridische haalbaarheid voor het realiseren van een initiatief is daarmee hoogst
onzeker.
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6. Conclusies en aanbevelingen
Uit het theoretische deel van dit onderzoek kan de conclusie worden getrokken dat het ontbreken
van voldoende kaders in (binnenstedelijke) gebiedsontwikkeling het risicoprofiel vergroten. Zolang
het rendement bij binnenstedelijke gebiedsontwikkelingsprojecten niet hoger is dan bij uitleglocaties
is het voor private partijen niet aantrekkelijk om te investeren zoals is gebleken in hoofdstuk 2. Het
praktijkonderzoek bevestigt dit grotendeels. Op grond van het praktijkonderzoek komen ook wel
verschillen aan het licht tussen de verschillende ontwikkelaars. Deels kunnen deze verschillen
worden verklaard vanuit de ontwikkelstrategie die de partijen kiezen. Zodra de schaal en de aard van
de investeringen echter groter worden is een kaderstellend instrument noodzakelijk om de
investeringen te kunnen verantwoorden en het risicoprofiel acceptabel te houden.

6.1 Inhoud kaderstellend instrument
Een andere conclusie die kan worden getrokken is dat partijen, zowel publiek als privaat, het meeste
waarde hechten aan de ruimtelijke kaders. Een verklaring die hiervoor kan worden gegeven is het feit
dat ruimtelijke kaders de ontwikkelpotentie aangeven maar ook inzicht bieden op de beperkingen
die in de omgeving gelden.
Hoewel de Wro voldoende ruimte biedt om financiële kaders te stellen bijvoorbeeld ten aanzien van
kostenverhaal valt op dat dit in de casusprojecten niet is gebeurd. Marktpartijen zien financiële
kaders niet als strikt noodzakelijk. Zowel publieke als private partijen geven echter aan dat het
ontbreken van deze kaders veelal leidt tot onduidelijkheid en onbegrip. In gebieden waar een
erfpachtstelsel geldt hebben publieke partijen voldoende middelen om ook zonder een duidelijk
publiekrechtelijk kader kosten te verhalen. Bij het ontbreken hiervan is een publiekrechtelijk
financieel kader wat hen betreft zeer wenselijk.
Het ontbreken van programmatische kaders wordt niet als een beperking gezien door de
marktpartijen. Een belangrijke voorwaarde hierbij is wel dat in een later stadium niet alsnog
programmatische kaders worden gesteld die beperkend werken. De publieke herkennen dit in de
praktijk. Wat echter in de praktijk blijkt is dat het programmeren van sociaal maatschappelijke
functies lastig is wanneer deze niet in een kaderstellend instrument zijn opgenomen.
Ten aanzien van proces en samenwerking hechten met name de publieke partijen aan kaders. De
marktpartijen missen deze kaders niet. Een tegenstelling die in dit verband naar voren komt is de
wens van publieke partijen om kaders periodiek te herijken terwijl het voor de private partijen van
belang is dat zij gedurende lange tijd op de kaders moeten kunnen vertrouwen. Wat in dit verband
ook duidelijk wordt dat zowel publieke als private partijen moeite hebben met de verschuivende
taken en verantwoordelijkheden. Publieke partijen, zeker op ambtelijk niveau, hebben moeite om
zaken los te laten. Private partijen hebben behoefte aan heldere kaders.
Het benoemen van ambities en kwaliteiten in kaderstellende instrumenten geeft partijen helderheid.
Hierbij geldt eveneens dat marktpartijen er aan hechten dat er niet in een later stadium aanvullende
kaders worden gesteld.
Ontsluiting en mobiliteit zijn belangrijke kaders in gebiedsontwikkeling. Aangezien hier veelal
bestaand beleid over bestaat is het niet strikt noodzakelijk hier aparte kaders voor op te stellen.
Uiteraard is dat wel het geval indien voor het gebied afwijkende kaders gelden.
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6.2 Kwaliteit kaderstellend instrument
Partijen hechten niet zozeer aan de juridische status van een kaderstellend instrument. Er zijn echter
marktpartijen die aangeven dat voor de investering in grond en gebouwen een juridisch
planologische status in belangrijke mate bijdraagt aan de bereidheid om te investeren in grond en
gebouwen. Voor een investering enkel in plankosten is een dergelijke status niet noodzakelijk.
Het politieke draagvlak is voor zowel de private als de publieke partijen belangrijk. Wanneer het
kaderstellend instrument politiek draagvlak heeft geeft dat de publieke partij de legitimatie om te
acteren. Voor de private partijen betekent dit een forse risicoreductie.
Ook het draagvlak in de omgeving is iets waar zowel private als publieke partijen sterk aan hechten.
In het algemeen is de veronderstelling dat wanneer er bij het opstellend van een kaderstellend
instrument sprake is van actieve participatie de ontwikkeling soepeler verloopt.
Wanneer de theorie ten aanzien van de kaderstellende instrumenten op basis van de Wro wordt
gevolgd is de conclusie dat de onderbouwing van de ruimtelijke ontwikkelingen zeer relevant is. In
dat perspectief is het bijzonder om waar te nemen dat zowel bij de Spelregelkaart als bij de
Gebiedsaanpak van een zorgvuldige onderbouwing geen sprake is. Wanneer deze onderbouwing er
wel zou zijn verhoogt dat in grote mate de zekerheid van de realisatie van een bestemming. Dat
laatste is ook het geval indien de onderbouwing nog niet is vertaald in een planologisch juridische
status.
Als laatste criterium voor de kwaliteit van een kaderstellend instrument als ontwikkelperspectief is
flexibiliteit benoemd. Alle partijen hechten hier veel waarde aan om ontwikkelingen in de tijd bij te
kunnen stellen en aan te kunnen passen. Uit dit onderzoek komt echter ook duidelijk naar voren dat
flexibiliteit ten koste gaat van de (rechts)zekerheid. Desondanks hechten met name marktpartijen
aan deze flexibiliteit.

6.3 Conclusies samengevat
Op basis van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat het stellen van kaders bij binnenstedelijke
gebiedsontwikkeling, zoals de Merwedekanaalzone in Utrecht, bijdraagt aan het verleiden van
marktpartijen tot investeringen in deze gebieden. De voorwaarden voor een toekomstbestendig
ontwikkelperspectief zijn:
Ten aanzien van inhoud:
- Het kader moet in ieder geval voorzien in ruimtelijke criteria;
- Als er geen programmatische kaders of ambities worden gesteld dient de markt erop te
kunnen vertrouwen dat er in een later stadium geen aanvullende criteria op deze
onderdelen worden gemaakt;
- Het kaderstellend instrument bevat bij voorkeur financiële kaders om onduidelijkheid en
onbegrip te voorkomen;
- Uit het kaderstellend instrument moet duidelijk worden welke overige beleidskaders van
toepassing zijn.
Ten aanzien van kwaliteit:
- Er moet sprake zijn van voldoende politiek draagvlak;
- er moet sprake zijn van voldoende draagvlak in de omgeving;
- Een deugdelijke onderbouwing draagt bij aan zekerheid;
- Het kader moet bovenal flexibel zijn.
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6.4 Aanbevelingen
Uit het onderzoek volgt dat het voor marktpartijen geen belemmering is wanneer het
ontwikkelperspectief als kaderstellend instrument geen juridische status heeft. Voor financiers van
deze partijen is dit vaak wel van belang. Tegelijkertijd realiseren partijen zich dat de juridische status
in de vorm van een bestemmingsplan belemmerend kan werken voor de gewenste flexibiliteit.
Mogelijk kan de buitenplanse afwijking via een omgevingsvergunning hier een oplossing bieden. Het
ontwikkelperspectief zou in dat geval onder de algemene verklaring van geen bedenkingen kunnen
worden geschaard. Dat betekent dat het college van burgemeester en wethouders bevoegd zijn om
de omgevingsvergunning te verlenen mits deze past binnen de ruimte die de gemeenteraad heeft
geboden met het ontwikkelperspectief.
Met deze vorm kan worden volstaan met een flexibel kaderstellend instrument als
ontwikkelperspectief en wordt het politieke risico voor het belangrijkste deel weggenomen. Als bij
het opstellen van het ontwikkelperspectief voor de meest bepalende thema’s zoals bijvoorbeeld
geluid, fijnstof, mobiliteit of externe veiligheid, de noodzakelijke onderzoeken worden uitgevoerd,
wordt ook het planologische risico voor een belangrijk deel verlaagd.
Na invoering van de Omgevingswet biedt de omgevingsvisie wellicht juiste juridische basis om te
dienen als toekomstbestendig ontwikkelperspectief.
Wanneer in het ontwikkelperspectief ook financiële kaders worden vastgelegd hebben zowel de
publieke als de private partijen ook op dit punt de gewenste duidelijkheid. Dit voorkomt
onduidelijkheid en onbegrip tussen partijen. De Omgevingswet biedt hiervoor instrumenten in de
vorm van rekenregels.
Op basis van deze kaders kunnen marktpartijen de initiële investeringsbeslissing maken.

6.5 Reflectie Merwedekanaalzone deelgebied 5
De aanleiding van dit onderzoekt komt mede voort uit het gegeven dat de gemeente Utrecht reeds in
2002 heeft ingezet op het versterken van de woonfunctie in de Merwedekanaalzone en een groot
deel van de bevolkingsgroei daar moet plaats vinden en dat er anno 2017 nog weinig van de ambitie
is gerealiseerd.
Zowel de theorie als het praktijkonderzoek laten zien dat een ontwikkelperspectief kan bijdragen aan
het vergroten van investeringen door marktpartijen. Voor de Merwedekanaalzone deelgebied 5 is dit
het afgelopen jaar ook duidelijk geworden. Mede op initiatief van de eigenaren in het gebied is
gewerkt aan een integraal plan voor de ontwikkeling.
Parallel hieraan heeft de gemeente Utrecht een omgevingsvisie opgesteld. Deze omgevingsvisie
wordt naar verwachting in januari 2018 vastgesteld door de gemeenteraad. De omgevingsvisie heeft
ook als basis gediend voor de planMER die gelijktijdig met de omgevingsvisie wordt vastgesteld.
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Wanneer de inhoud van de omgevingsvisie wordt vertaald naar de tabel die ook voor de
Spelregelkaart en de Gebiedsaanpak is gemaakt ontstaat het volgende beeld.

Merwedekanaalzone
Omgevingsvisie

Ruimtelijk

Financieel/
kostenverhaal

Programma

Proces/
samenwerking

Ambities/
kwaliteit

Ontwerp

Mobiliteit

Ruimtelijk
raamwerk
FSI
Bouwhoogte

Doel is maximaal
kostenverhaal
Nog niet
concreet

Differentiatie
woningbouwProgramma
Aandeel niet
woonprogramma

PPS met
gemeentelijke
regierol

Gezonde en
duurzame
verstedelijking

-

Lage P norm
Alternatieve
vormen van
mobiliteit

Tabel 12: Inhoud omgevingsvisie Merwedekanaalzone, eigen ontwerp

Wanneer de kwaliteit van de omgevingsvisie wordt vertaald naar de tabel die ook voor de
Spelregelkaart en de Gebiedsaanpak is gemaakt ontstaat het volgende beeld.
Juridische status
Merwedekanaalzone
Omgevingsvisie

Relatie met MER

Draagvlak
politiek
Vast te stellen
door
gemeenteraad

Draagvlak
omgeving
Eigenarencollectief
Omwonenden
(stadsgesprekken)

Onderbouwing

Flexibiliteit

Verplichte
onderzoeken
i.h.k.v. de MER

Flexibele kaders
op hoofdlijnen

Tabel 13: Kwaliteit omgevingsvisie Merwedekanaalzone, eigen ontwerp

Hoewel deze omgevingsvisie nog geen planologisch juridische status heeft geeft dit desondanks
voldoende vertrouwen dat er binnen afzienbare termijn grootschalig ontwikkeld kan worden. De
omgevingsvisie schetst de kaders waarbinnen ontwikkeld kan worden en kan in dat opzicht worden
beschouwd als ontwikkelperspectief. De gemeente schrijft in de omgevingsvisie letterlijk:
“De omgevingsvisie dient om de financiële haalbaarheid van de visie te onderbouwen en toekomstige
investeringen, projecten en initiatieven te kunnen toetsen op ambities van de stad en waar nodig
richting te geven.” en “om richting eigenaren en potentiële investeerders in het gebied een verleidelijk
perspectief te bieden waarbinnen zij hun investeringen kunnen afwegen.” (Gemeente Utrecht, 2017,
p. 64)

Figuur 9: Omgevingsvisie Merwedekanaalzone, (Gemeente Utrecht, 2017)
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Als de conclusies van dit onderzoek worden gekoppeld aan de beoordeling van de omgevingsvisie
Merwedekanaalzone ten aanzien van zowel inhoud als kwaliteit luidt de conclusie dat de
omgevingsvisie voldoet aan de voorwaarden van een toekomstbestendig ontwikkelperspectief.
Daarbij moet worden opgemerkt dat de kaders ten aanzien van het kostenverhaal bij voorkeur
verder uitgewerkt zouden moeten worden om ook op dit punt verleidend te zijn.
In 2017 is een groot deel van de gronden in deelgebied 5 van eigenaar gewisseld. Dat betekent dat
nagenoeg alle grond in bezit is van professionele gebiedsontwikkelaars en de gemeente Utrecht. Zij
zullen de komende jaren samen werken aan een integrale hoogstedelijke gebiedsontwikkeling.

6.6 Vervolgonderzoek
Uit dit onderzoek blijkt dat het opstellen van een ontwikkelperspectief bijdraagt aan het verhogen
van investeringen in binnenstedelijke gebiedsontwikkeling door private partijen. Tevens is
onderzocht wat de randvoorwaarden zijn voor een ontwikkelperspectief. Op basis van de theorie is
een voorzichtige mogelijkheid benoemd voor de vorm en juridische status van een
ontwikkelperspectief. Vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op het verder verdiepen van de
vorm en de juridische status. Mede in het licht van de invoering van de Omgevingswet kan dit zeer
relevant zijn. Hieruit zouden de volgende onderzoeksvragen geformuleerd kunnen worden.
-

Welke juridische status is het meest passend voor een toekomstbestendig
ontwikkelperspectief bij binnenstedelijke gebiedsontwikkeling?
In hoeverre is de omgevingsvisie als toekomstbestendig ontwikkelperspectief toepasbaar
voor binnenstedelijke gebiedsontwikkeling na invoering van de Omgevingswet?
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Ambitie Cruquiusweg e.o.

Huidige situatie
De Cruquiusweg e.o. is het meest zuidelijke schiereiland
van het Oostelijke havengebied. Momenteel fungeert het
nog louter als een werkgebied.
De industriële sfeer is nog goed voelbaar.

Transformatie
De geleidelijke transformatie van de Cruquiusweg e.o. is
in gang gezet. Het gebied heeft de potentie om van een
weinig dynamisch en verouderd industriegebied één van
de meest gewilde en bruisende plekken van Amsterdam
te worden.
Een plek met een vernieuwde identiteit gevormd door de
unieke ligging, sfeer, historie én nieuwe functies. Een mix
van werken, wonen en verblijven. Alles prachtig gelegen
aan het water, dat niet alleen beter zichtbaar wordt maar
ook gebruikt gaat worden voor recratie en bedrijvigheid.
Spelregels
Door in te zetten op behoud van karakteristieke bebouwing en nieuwe toevoegingen wordt de identiteit en
diversiteit versterkt. De ruige en ongedwongen sfeer zal
blijven bestaan.
Het gebied word ontsloten door de gekromde Cruquiusweg die de ruggengraat vormt van het schiereiland. Door
verplichte snedes dwars op deze weg te maken zal het
uitzicht over het water steeds weer verrassend zijn.

11-11-2011

De bebouwing in dit gebied vormt straks een stoer front
met wisselende hoogtes aan de kades.
De kades in het gebied worden toegankelijk voor het
publiek. De kades bieden ideale vestigingsmogelijkheden
voor sfeervolle cafés en restaurants met terrassen aan
het water.
Op het scharnierpunt van de Cruquiusweg nabij de oude
insteekhaven zullen een aantal vrijstaande oude industriële gebouwen gecombineerd worden met een aantal
nieuwe paviljoens. De oude industriële gebouwen vormen
de identiteitsdragers van het gebied. De losse setting van
karakteristieke panden zoals de voormalige Sigma fabriek
en nieuwe toevoegingen bieden lucht, ruimte en uitzicht.
Dit is een ideale plek voor congresruimte, studio’s, galeries, en horeca.
Ook is van beide kanten het omringende water te zien.
Aan het eind van het schiereiland bevindt zich het ‘uitwaaiplein’ dat naar alle kanten een fenomenaal uitzicht
biedt op het water en de omgeving. Op de punt van het
schiereiland achter de oude monumentale directievilla
mag een nieuw 60m hoge landmark komen als ruimtelijke accentuering van deze plek.
Op het ‘uitwaaiplein’ sluit op termijn ook de langzaamverkeersverbinding van het Borneo eiland aan, welke met
name in het weekend een populaire route zal vormen.
Deze route loopt van en naar de oostelijke eilanden via
het oude sluisje op het Cruquiusgebied richting het Flevopark, Diemerpark en IJburg.
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- Deze gebouwen dienen behouden te blijven. Indien bouwkundig aangetoond kan worden dat deze
gebouwen bouwtechnisch of anderszins niet meer te behouden zijn kan daarvan afgeweken worden.
- Bij sloop van het behoudenswaardige gebouw wordt het programma dat gerealiseerd mag worden op het
bouwveld niet groter.
- Deze gebouwen zijn karakteristiek en het is wenselijk dat deze behouden blijven. Mochten deze toch
gesloopt worden dan wordt het programma dat gerealiseerd mag worden op het bouwveld niet groter.

- Deze maximale hoogte garandeerd stedenbouwkundige samenhang. Dit blijkt uit onderzoek naar de optimale
verdichting waarbij rekening gehouden is met de bezonning en uitzicht.

- De maximale bouwhoogte wordt berekend vanaf het aansluitende maaiveld.
- De maximale bouwhoogte is 21 m.
- Bij hoge uitzondering kan er gemotiveerd worden afgeweken van de maximale bouwhoogte. Daarvoor
moeten dan zwaarwegende stedenbouwkundige, architectonische, milieutechnische of programmatische
argumenten aangevoerd worden.
- Hier is hogere bebouwing toegestaan dan de maximale bouwhoogte.
- De minimale bouwhoogte is 30 m.
- De hoogteaccenten dienen slank vormgegeven te zijn.
- Dit is het maximaal toe te voegen footprint van een gebouw (of gebouwen) op dit bouwveld.
- De toegevoegde bebouwing mag het zicht op de karakteristieke en te behouden bebouwing niet al teveel
ontnemen.

- Deze gebouwen of objecten vormen de identiteitdragers van het gebied. Ze zijn van architectonische en cultuurhistorische waarde.
- Als deze objecten een wenselijke ontwikkeling in de weg staan mogen ze beperkt verplaatst worden binnen het
bouwveld. De havenkraan mag binnen het gehele Cruquiusgebied herplaatst worden.
- Deze gebouwen zijn karakteristiek voor het gebied maar zijn van mindere architectonische waarde dan de te
behouden bebouwing. Een zeer gewenste (nieuwbouw)ontwikkeling zouden ze niet in de weg moeten staan.
- Als deze objecten een wenselijke ontwikkeling in de weg staan mogen ze verplaatst worden.

- De footprint is het oppervlak van een gebouw op de begane grond.
- Rond het centrum van het gebied ter hoogte van de voormalige Sigmafabriek dient een losse setting van bebouwing
te komen. Hierdoor ontstaat een cultureel industrieel parklandschap met een recreatieve waarde voor het hele
gebied.
- Nieuwe bebouwing mag het zicht op de behoudenswaardige bebouwing niet geheel ontnemen.

- Dit zijn bijzondere plekken binnen het Oostelijk Havengebied die vanuit stedenbouwkundig oogpunt om hogere
bebouwing vragen.

- De snedes zorgen voor een zicht op het water waarbij een groene invulling wenselijk is.
- Vanuit de omgeving zorgen de snedes voor een ruimelijke opdeling en doorzichten.
- De marges zijn ten behoeve van de flexibiliteit, de snede mag over een bouwveld geschoven worden. De breedte van
de snede ligt vast.
- De zijstraten zorgen voor de fijnmazige ontsluiting.
- Zijstraten zijn niet verplicht.
- Bezoekersparkeren ten behoeve van bedrijven dient op eigen terrein gerealiseerd te worden.
- Bezoekersparkeren ten behoeve van wonen mag in openbare ruimte gerealiseerd worden.
- Een parkeergarage met een blinde gevel is in verband met sociale veiligheid en uitstraling niet toegestaan.
- Dubbelgebruik van parkeerplaatsen is wenselijk.
- De straal van 250m is de norm voor de uiterste loopafstand naar een parkeergarage.
- Een OV-verbinding zorgt voor een goed ontsloten en dus leefbare wijk.

- Deze verbinding mag de doorvaart van het water niet beperken.

- De snedes staan haaks op de Cruquiusweg.
- De snedes zijn minimaal 16 m breed en zijn vrij van bebouwing.
- Voor de situering van de snede kan een marge aangehouden worden van 10 m naar links of rechts
- De snedes zijn toegankelijk voor alle soorten verkeer.
- Zijstraten parallel aan de Cruquiusweg kunnen gerealiseerd worden en moeten aansluiten op de snedes.
- Bomen zijn in de eventuele zijstraten niet verplicht.
- De parkeerbehoefte voor het toekomstige programma dient gerealiseerd te worden op eigen terrein.
- Parkeerplaatsen mogen niet zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte.
- Voorzieningen ten behoeve van parkeren mogen niet in de openbare ruimte geplaatst worden.
- Parkeerbehoefte kan onderling uitgeruilt worden tussen de bouwvelden zodat grotere parkeergarages
kunnen ontstaan binnen een straal van maximaal 250 m vanaf het bouwveld.
- In dit gebied dient een reservering voor een keerlus voor het openbaarvervoer te worden opgenomen.

- De hoofdontsluiting wordt gevormd door de Cruquiusweg. Deze vormt de backbone van het gebied en
heeft een profiel van minimaal 21 m breed.
- Het profiel van de weg wordt ten minste opgebouwd uit een rijbaan van circa 7 m., een vrijliggend fietspad,
een dubbele bomenrij en langsparkeren.
- Nieuw te ontwikkelen gebouwen worden niet direct vanaf de Cruquiusweg ontsloten voor auto’s.
- Het gaat hier om een op termijn gewenste langzaamverkeersroute van Borneo/Sporenburg via het
Cruquiuswerkgebied over de sluis naar het Flevopark.
- Het gaat hier om een op termijn gewenste langzaam verkeersverbinding over het water. Deze verbinding
bevindt zich binnen het zoekgebied.

- De weg heeft een ruim profiel dat afgestemd is op de hoogte van de omliggende bebouwing en bevat een
vrijliggend fietspad.
- Om de hiërarchie en karakteristieke kromming van de weg te versterken wordt het profiel begeleid door bomen aan
weerszijden.
- Door het aantal inritten vanaf de weg te beperken kan er een veilige fietsverbinding gemaakt worden.
- Een langzaamverkeersroute (voetgangers en fietsers) verbetert de toegankelijkheid en bekendheid van het gebied.

- Verdichting van het gebied is wenselijk: De schaarse ruimte moet optimaal benut worden.
- FSI =Floor Space Index dit is het aantal lagen wat je mag bouwen uitgaande van 100% bebouwing van het bouwveld.
- Om monotone en te massale bebouwing te voorkomen moet minimaal om de 60 meter de bebouwing variëren.
Hierdoor ontstaat een stedenbouwkundige korrel die past bij het gebied.
- In totaal kan ca. 200.000 m2 BVO toegevoegd worden in het gebied. Dit getal is gerelateerd aan de verkeerscapaciteit
van de Th. K. van Lohuizenlaan en gaat nog nader onderzocht worden. De FSI zal zich ongeveer tussen de 2 en 3
bevinden.
- Publiekelijk toegangelijke kades zijn (op termijn) wenselijk.
- Dit om flexibele ontwikkelingen te stimuleren.
- Diversiteit verhoogt de kwaliteit van het woon- werkmilieu.
- Het stadsdeel houdt het overzicht bij uitruil van BVO’s m2 of programma voor de begane grond tussen bouwvelden.

- Maximaal te bebouwen oppervlak.
- De FSI is voor elk kavel gelijk, behalve bij de kavels met hoogteaccenten.
- Er dient minimaal om de 60 meter ruimtelijk een parcelering en of een opening in de bebouwing of het
gevelvlak gemaakt te worden ten behoeve van licht, lucht en (door)zicht. Deze dient zowel ruimtelijk als
esthetisch aanwezig te zijn(architectuur en materiaalgebruik).

- Er wordt geen verplicht programma voorgeschreven.
- Het aantal m2 programma kan onderling tussen bouwvelden geruild worden.
- Het programma voor de begane grond, waarbij een verdeling van 50% wonen en 50% werken wenselijk is
kan uitgeruild worden tussen bouwvelden.
- Het aantal m2 bedrijfsruimte mag voor het gehele gebied niet verminderd worden.

Motivatie/Uitleg

Spelregel

De spelregels en spelregelkaart hebben geen betrekking op de woonboten/woonarken. De positie hiervan op de spelregelkaart is indicatief en kan daarmee verschillen met de werklijkheid ter plekke.
De wijzigingen naar aanleiding van de inspraakreacties zijn in rood weergegeven.
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Te behouden
bebouwing

Maximaal toe te
voegen footprint
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GebiedsaanpakBinckhorst
Vastgestelddoordegemeenteraadop

.

Voorwoord
HetwaszekernieteenvoudigomtoteennieuweaanpakvoordeBinckhorsttekomen.Hetloslaten
vanhetmasterplanenhetformulerenvaneenrealistischeaanpakdieisgestoeldopde
uitgangspuntenvanhetInvesteringsprogrammaStedelijkeOntwikkeling(IpSO)Ͳendaaruit
voortvloeiendeprioriteitenͲvraagtomeenomslagindenken.Indenieuwegebiedsaanpakvoorde
Binckhorstishetgeluktomdehuidigekwaliteitenteverbindenmethetkadervoordelangetermijn
uitdeStructuurvisie!WereldstadaanZee"endenoodzaakvandeRotterdamsebaan.
Degebiedsaanpakwijktsterkafvandemanierwaaropgrotebinnenstedelijkeontwikkelingensinds
beginjarennegentigvormkregen.HiermeevervultdegemeenteDenHaageenvoortrekkersroldoor
deveranderendecontextmetbetrekkingtotstedelijkeontwikkelinginNederlandtevertalennaar
eentoekomstbestendigegebiedsaanpakvoordeBinckhorst.
HetisbelangrijkomtebeseffendathetveellangergaatdurenvoordatdeBinckhorstverandertin
eengemengdbinnenstedelijkewoonͲenwerkgebied.Ikbenervanovertuigddatde
RotterdamsebaanalsvliegwielzaldienenvoordetoekomstigetransformatievandeBinckhorst.Door
degemeentelijkeinvesteringendiesamenhangenmetdeinfrastructuurvandeRotterdamsebaan
ontstaateensterkruimtelijkraamwerk,waarbinnenmartkpartijennieuweinvesteringskansenzullen
vinden.
Metdenieuweaanpaknodigikpotentiëleinitiatiefnemersuitommetplannentekomen.
Versterkingvandebestaandekrachtisdaarbijbelangrijk.DeBinckhorstisindeeersteplaatseen
motorvoordeHaagseeconomie.Quadoelgroeprichtdegemeentezichdusopinvesteerdersvoor
wiehetgebiedindehuidigesituatieenmethethuidigeprofielpotentieheeft.Ditkunnenzittende
bedrijvenzijndiegraagduurzaaminvesterenineentoekomstindeBinckhorst,ontwikkelaarsdie
durventepionierenmetwoningbouwaandeoeversvandeTrekvlietofeenkanszienom
vernieuwendewoonͲwerkcombinatiesterealiseren,ofeenondernemermeteengoedtijdelijk
initiatief.DeBinckhorstbiedteenbreedscalaaanmogelijkheden.
Degebiedsaanpakisbedoeldomineeneconomischeonzekeretijdvertrouwentewekkenenrichting
tegevenaandeontwikkelingenindeBinckhorst.Denadrukligtopdevoorzienbaretermijnener
wordengeennieuwekeuzesvoordelangetermijntoekomstvastgelegd.Ditbiedtdemogelijkheid
omdeaanpakperiodiektegenhetlichttehoudenenteactualiseren.
PeterSmit
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1

Nieuwekoersnaareenglobalebestemming

Onderdrukvandeeconomischecrisisisereennieuwtijdperkaangebrokenin
stedelijkeontwikkeling.Erismeeraandachtvoorkleinschaligeontwikkelingen
alsbronvoorvernieuwinggekomen.Ditheefteennieuwegemeentelijke
aanpakvoordeBinckhorsttotgevolg.
VoorgeschiedenisBinckhorst
DeBinckhorstiseenvandenegengebiedendieindeStructuurvisieWereldstadaanZeeuit2005
werdenaangewezenalsontwikkelingsgebied.HetdoelwasomdeBinckhorstinrelatiefkortetijdte
transformerentoteenduurzaamenhoogwaardigwoonͲ,werkͲenleefgebied.Ineenmasterplan
warendeambitiesvoordegrootschaligeintegralegebiedsontwikkelinguitgewerkt.Denoodzakelijke
investeringenwarenforsenzoudenvooralgedragenwordendoordegemeente,derijksoverheiden
eenselectaantalgroteontwikkelaars.

In2008diendedeeconomischecrisiszichaan,metalsgevolgvoordeBinckhorstdatdebeoogde
samenwerkingmetgrotemarktpartijennietvandegrondkwam.Degemeentezagzichgedwongen
haarpositieenaandeelindeontwikkelingopnieuwteoverwegeninhetlichtvanteruglopende
financiëlemiddelenendenoodzaaktebezuinigen.Eengrootschaligeintegralegebiedontwikkeling,
meteenbijbehorendeactievegrondpolitiek,isnietlangerrealistischenverantwoord.

Dedrijvendekrachtenachterdestedelijkeontwikkelingzijndeafgelopenjarengewijzigd.Medeals
gevolgvandeeconomischecrisiszitdewoningmarktopslot.Bankenverstrekkenmindergemakkelijk
leningenenconsumentenhebbenmindertebesteden.Hierdoorkunnenontwikkelaarsminder
bouwenenhebbenconsumentensteedsmeermoeiteomhunhuisteverkopen.Daarbijisde
kantorenmarktstructureelveranderd.Deveranderendevraagalsgevolgvanhetnieuwewerkenen
hetjarenlangoprisicoontwikkelenvankantoorruimtenheefttoteenoveraanbodgeleid.Hierdoor
zijndebelangrijkstemotorenachterdestedelijkeontwikkelingstilgevallen.Ditheeftzijnweerslagop
deoverheid.Degemeentemoetstevigbezuinigenenkanminderinvesteren.Dezenieuwesituatie
vraagtomeennieuwestrategieenscherperekeuzesmetbetrekkingtotdeontwikkelingvandestad.

InvesteringsprogrammaStedelijkeOntwikkeling2011Ͳ2014
InhetkadervanhetInvesteringsprogrammaStedelijkeOntwikkeling(IpSO2011)heefteen
heroriëntatieopdelopendeprojectenplaatsgevonden.HierinheeftDenHaaginhetlichtvande
gewijzigdemarktomstandighedenennieuwebudgettairekadersgekozenwelkeontwikkelingen
doorgangvindenenwelkeniet.

DekeuzesuithetIpSObetekenendatderolvandegemeenteineenaantalgebiedsontwikkelingen
drastischisveranderd.Namdegemeentevoorheeneensterkactieveenregisserenderolopzich,nu
isgekozenvooreenmeerfaciliterendeenreactieverol.Eengevolghiervanisdatdestedelijke
ontwikkelingsambitiesmeergeleidelijkengespreidovereenlangereperiodetotstandzullenkomen.
HetIpSOgeeftdaarbijgeenprioriteitaaneenintegraleontwikkelingvandeBinckhorstopkorteof
middellangetermijn.Hetcollegekiestervooromprioriteittegevenaanversterkingvandestedelijke
enregionalebereikbaarheidendeinfrastructurelemaatregelendiedaarvoorindeBinckhorst
noodzakelijkzijn.Eenverbeteringvandebereikbaarheidzorgtvoornieuweinvesteringspotentie,wat
positiefisvoordeBinckhorstalsmotorvandeeconomie.Ditvormtdekernvandegemeentelijke
inzetdekomendejaren.

Degemeenteinverschillenderollen
DezekoerswijzigingheefteennieuweaanpakvoordeBinckhorsttotgevolg.Hetaccentverschuift
hierbijvanhetrealiserenenfaserenvaneenvastomlijndeindbeeld(masterplan)naareenaanpak
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welkeisgerichtopdevoorzienbaretermijn.Vanuitbestaandekansenenkwaliteitenkanhetgebied
wordenversterkt,waarbijdegemeentezichtoelegtopversterkingvanderuimtelijkestructuuren
eenbetereinbeddingvandeBinckhorstinhetstedelijkweefsel.Deurgentieomdeprogrammatische
kadersuitdeStructuurvisieWereldstadaanZeeopditmomentteconcretiserenontbreekt.De
ambitieomdestadvanbinnenuitteversterkenendeBinckhorsttelatenuitgroeientoteengebied
waargoedekansenzijnweggelegdvoorruimtelijkeontwikkelingenophetgebiedvanwonenen
werken,staatnogsteedsovereind.Hetvormthetglobaallangetermijnperspectief.Hetisnietmeer
realistischdatdegemeentebepaaltwanneerenhoeditvormkrijgt.Daarvoorishethuidig
economischetijdsgewrichtteveelomgevendooronzekerheden,waardooraanhetvervooruit
plannenvanconcreteprogramma"stehogerisico"skleven.Indenieuweaanpakneemtdegemeente
eenverantwoordelijkheidopzichdiehetkanwaarmaken.Deprioriteitligtbijdeaanlegvande
Rotterdamsebaanendeversterkingvandetoekomstigeruimtelijkehoofdstructuurvanhetgebied.
DoorverbeteringvandebereikbaarheidwordtdeBinckhorstaantrekkelijkeralsvestigingsplaats.Het
isaaninitiatiefnemersomdehandschoenverderoptepakkenentekomenmetplannenvoor
bedrijfsvernieuwing,herontwikkelingoftijdelijkgebruikvanbestaandvastgoed.Zijbepalenhet
tempoenookdeelsderichtingwaarindeBinckhorstzichprogrammatischontwikkelt.Degemeente
vervulthiereenbegeleidenderol.Omeenimpulsenrichtingtegevenaanprivaatinitiatiefscheptde
gemeenteeenbandbreedtewaarbinnenontwikkelingenenvernieuwendeideeënmogelijkzijn.Deze
bandbreedtebevattengeennieuwestrategischebeleidskeuzes.Hetbetrefteenintegralevertaling
enuitwerkingvanvigerende(sectorale)stedelijkebeleidsdocumentennaareenrichtinggevend
gebiedsgerichtdenkkader.Hethelptontwikkelkansentebenoemenenhetiseenuitnodigingaanalle
potentiëleinitiatiefnemersomsamendetoekomstvoorBinckhorstvormtegeven.

Indenieuweaanpakvervultdegemeenteverschillenderollenmetbetrekkingtotdetoekomstige
ontwikkelingvandeBinckhorst:

Ͳ Ontwikkelen:Degemeentelegt
deRotterdamsebaanaan.
Daarnaastiszijverantwoordelijk
voordeaanlegvandeVerlengde
Regulusweg.Hiervoorishetnodig
eenaantalpandenteslopen,
waardoorkavelsvrijkomenvoor
ontwikkeling.Tenslotteiseen
aantalruimtelijkeingrepen
geplandronddeTrekvlietdie
samenhangenmetdehet
compenserenvanwatervoorde
verbredingvandeNeherkade.

Ͳ Faciliteren:Alsinitiatiefnemers
zichmeldenmetplannenof
ideeënhandeltdegemeente
vanuiteenfaciliterenderol.Wat
ermogelijkisaangemeentelijke
ondersteuningstaatbeschreven
indeel6.Deel5beschrijftde
bandbreedtewaarbinnen
(privaat)initiatiefmogelijkis.
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Uitgangspuntenvoordenieuwekoers
Deuitgangspuntenvoordenieuwekoerswordenhieronderkortbesprokenommeerinzichttegeveninhet
vernieuwendekarakter.

Ͳ
Voortbouwenopaanwezigekwaliteiten
UitgangspuntvoordeontwikkelingvandeBinckhorstiswateralaankwaliteitineengebiedaanwezigis.Initiatieven
hebbendebestekansenalszijinspelenopaanwezigekwaliteitenenervoorzorgendateengebiedzijnuniekeidentiteit
kanbehoudenen/ofkanversterken.

Ͳ Belangrijkerolvooreigenaarsengebruikers
Eigenaarsengebruikersmakeneengebiedtotwathetis.Voorhenisereenbelangrijkerolweggelegdbijde
ontwikkelingvandeBinckhorst,wantzijkunnenhetgebied(door)ontwikkelen.Deontwikkelkrachtinhetgebiedwordt
daarmeeaangeboord.

Ͳ Waarborgenverblijfskwaliteit,veiligheidenduurzaamheid
DeontwikkelingvandeBinckhorstzalgeensnelle,ingrijpendeoperatiezijn,maareenlangduriger,geleidelijkproces
vanverandering.Eenproceszonderplanningenzondervoorafbepaaldeindresultaat.Dekwaliteitvandeopenbare
ruimteisdaarbijergbelangrijkominvesterendepartijeneninnovatieveinitiatievenaantetrekken.Daarbijdientook
gedachttewordenaanveiligheidenduurzaamheidzoalsdeaanwezigheidvanvoldoendegroenenwater,eenprettige
afwisselingvanplekkenmetrustenstedelijkelevendigheid,eengezondeluchtenhetbenuttenvankansenvoor
hernieuwbarevormenvanenergie.

Ͳ Ruimtevoorinnovatieencreativiteit
DeontwikkelingvandeBinckhorstbiedtruimtevoorinnovatieencreativiteit.Hetgaatvaakomkleinschalige
ontwikkelingenvaneengroteraantal(kleinere)ontwikkelendepartijen,dievernieuwendenverrassendkunnenzijn.

Ͳ Tijdelijkheidalskracht
Traditionelestedelijkeontwikkelinggaatmeestalgepaardmetdebouwvanwoningen,kantoren,winkelsenandere
gebouwenoffunctiesvoordelangetermijn.Hetrealiserenvangebouwenoffunctiesvoordekortetermijnisvoorde
ontwikkelingvandeBinckhorstechternetzobelangrijk.Vaakzijntijdelijkeinitiatievenprimaterealiseren,bijvoorbeeld
omdathiervooralgebouwenbeschikbaarzijndienietwordengebruikt.Tijdelijkeinitiatievenlevereneenbijdrageaan
duurzaamheiddooreennieuwefunctieenbetekenistegevenaangebouwenendeopenbareruimte,doorhet
hergebruikvanmaterialenendecreatievantijdelijkegroeneoasesenspeelͲenexpressieruimtes.Zekunnendaarmee
eenimpulsgevenaanhetgebiedofeenlocatieenandereontwikkelingenuitlokken.

Ͳ Faseringinontwikkeling
Hoewelergeenstrakkeplanningis,betekentdatnietdatallesopenligt.Deambitieomdestadvanbinnenuitte
versterkenendeBinckhorstdekanstegevenomuitgroeientoteengemengdstedelijkmilieustaatnogsteeds
overeind.Initiatievenmogenhiergeenafbreukaandoen.Ontwikkelingvoltrektzichinfasen:Dekorte,middellangeen
langetermijn.Initiatievenvallenineenvandezecategorieënenleverenhuneigenbijdrageaandegewenste
ontwikkelingbinnendeverschillendecontextenvandedeelgebieden.Degemeentegaathierflexibelmeeom.Tijdelijke
initiatievenfunctionerenalsechtevliegwielen.Ookvoorontwikkelingvandeopenbareruimteenrecreatieve
verbindingengeldteengefaseerdetotstandkoming.Verschillendeveelalkleinschalige,indetijdvariërende
ontwikkelingenvormenbouwstenendiebijdragenaandeuiteindelijkestructuurdiegaatontstaan.Deafzonderlijke
initiatievenvariërenvanzeertijdelijktotpermanentenkunnenelkaarinraptempoopvolgenenvervangen.Zoontstaat
eenopenbareruimtestructuurdiezichzelfdoorontwikkeltwaardoordezielvaneengebiedofplekbehoudenkan
blijven.Omdepaarjaarbezietdegemeentedeontwikkelingeninhetgebiedintotaliteitenkangestuurdwordenop
investeringen,programmaenbeleid.

Ͳ Nieuwerolvoordegemeente
Hetfaciliterenisvoordegemeentealsmethodevoorhetondersteunenvaninitiatievenopdeschaalzoalshetinde
Binckhorstkanwordentoegepastvernieuwend.
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2

Positioneringinstadenregio

Indenieuweaanpakisdeactieverolvandegemeentegerichtophetsterker
verankerenvandeBinckhorstinderuimtelijkestructuurvandestadende
regio.DekwaliteitenvandeBinckhorstendepositiebezienvanuit
verschillendeschaalniveausdienendaarvooralsaanknopingspunten.

BetekenisvandeBinckhorst
DeBinckhorstheefteenbelangrijkebetekenisopverschillendeschaalniveaus:

Ͳ Regionaal:DegemeentenindeZuidelijkeRandstadwerkensamen
omderegioteversterkenennemendaartoeallerleiinitiatieven.
VoorbeeldenzijnprojectenindeRotterdamsehavenende
samenwerkingtussendeuniversiteitenenopleidingscentravan
Leiden,DenHaag,DelftenRotterdam.Ookdeaanlegvande
Rotterdamsebaanpasthierin.Hetvormteencrucialeschakelinhet
regionaleinfrastructurelenetwerk.Deverbeterdeontsluitingin
combinatiemetdeuniekeliggingnabijdeHaagsebinnenstadmaakt
deBinckhorstvangroeiendeeconomischebetekenisvoorderegio.


Ͳ Stedelijk:DeBinckhorstligtindeCentraleZonevanDenHaag.Deze
verbindtdekustviaScheveningen,deInternationaleZone,de
binnenstad,deBinckhorstendeA4Ͳ/Vlietzonemetderegio.De
BinckhorstiseenmotorvandeHaagseeconomieenvormteen
belangrijkeschakelomdeeconomischekerngebiedenvanDenHaag
teverbindenmetderegio.DeaanlegvandeRotterdamsebaanhelpt
daarbijenscheptconditiesopbasiswaarvandeBinckhorstkan
uitgroeientoteengemengdstedelijkgebied.


Ͳ Gebied:DeBinckhorstlevertmetcirca10.000arbeidsplaatseneen
belangrijkebijdrageaandeeconomie.Deveelomvattende
planvormingheeftvoorveelondernemersvoorjarenlange
onzekerheidgezorgd.Belangrijkisdaterduidelijkheidkomtoverwat
degemeentemetdeBinckhorstvoorstaatenperspectiefontstaatom
teinvesteren.Hetisvanbelangdatvernieuwingengeleidelijkenmet
respectvoordehuidigeondernemersgebeurt.Voorhenblijftde
Binckhorstbelangrijkalsdeplekwaarzijwerkenaanhuntoekomst.
EenbetereinbeddingvandeBinckhorstindestadversterkthet
stedelijkestructuurenstimuleerteconomischegroei.


Ͳ Kavel: De veelzijdigheid van de Binckhorst komt vooral op
kavelniveau tot uiting. Onverwachte tegenstelling in functies en
ruimtelijkeverschijningsvormenzorgenervoordatdeBinckhorsteen
uniek karakter heeft: stoer, stedelijk, ondernemend en soms
vooruitstrevend.Nieuweontwikkelingkunnendeomgevinginspireren
en vernieuwing aanjagen. De Caballerofabriek is daar een goed
voorbeeldvan.
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Huidigprofiel
DeBinckhorstisvanoorsprongeenpolderaanderandvandeHaagsebinnenstad,waarbedrijven
zichzijngaanvestigenvanafhetbeginvandetwintigsteeeuw.Indeloopvandetijdheeftde
Binckhorstzichontwikkeldtoteengrootbedrijventerreinmetbedrijveninallesoortenenmaten.

Hetaanbodinbedrijfshuisvestingenwerkgelegenheidisergdivers.Debedrijfshuisvestingbestaat
voorongeveerdehelftuitkantoren.Deanderehelftwordtingevuldmetwerkplaatsen,retail,
showroomsenindustrie.Eriseengrotevariëteitaanarbeidsplaatsen.ErisplekvoorhoogͲen
laagopgeleid,creatief,innovatiefenambachtelijkpersoneel.IndeBinckhorstwordtnauwelijks
gewoond.AandeBinckhorstlaanstaateenappartementenblokwaarca.300mensenwonen.

Kwaliteitenalsuitgangspunt
IndenieuweaanpakvandeBinckhorstvormtdeaanwezigekwaliteitinhetgebiedhetuitgangspunt
voordeverdereontwikkeling.DeBinckhorstheeftdevolgendekwaliteiten:

Ͳ LiggingnabijdeHaagsebinnenstad:DitiseenveelzijdigwinkelͲenuitgaansgebied.Daarnaastis
DenHaaghetbrandpuntvandelandelijkeoverheidenpolitiek.

Ͳ Liggingnabijhoofdinfrastructuur(rijkswegennetenspoor):DeBinckhorstisomgevendooreen
netwerkvanhoogwaardigeinfrastructuur.Binneneenstraalvan1,5kmbevindenzichde
stationsDenHaagHS,DenHaagCentraalenVoorburg.Dezestationszorgenvooreendirecte,
snelleverbindingmetRotterdam,Utrecht,Amsterdam,Schiphol,AntwerpenenBrussel.Ook
metdeautoisdeBinckhorstprimaontsloten.DesnelwegA12(Utrechtsebaan)looptdirect
langsdeBinckhorstendeA4enA13zijnbinnenenkeleautominutenbereikbaar.Indetoekomst
verbetertdebereikbaarheidnogdoordeaanlegvandeRotterdamsebaan.Dezezorgtvooreen
directeverbindingtussendeBinckhorstendeA4enA13.LangsdeBinckhorstlaanwordt
geanticipeerdoptoekomstigeRandstadRailverbindingtussendestadenstationVoorburg,
welkeoplangetermijnverderdoorgetrokkenkanwordenrichtingdeA4/VlietzoneenDelft.

Ͳ Aansprekendegebruikers:RondhetMaanpleinzijndiversemodernekantoorgebouwenwaarin
KPNisgevestigdenwaardagelijksduizendenmensenwerkenineenhoogwaardigeomgeving.
DefraaiearchitectuurwaarinopditmomenthetInternationalCriminalCourtenEurojust
gevestigdzijn,staatdaarnaast.BijzonderisookdeCaballeroFabriek.Indezevoormalige
sigarettenfabriekzijnnukleinecreatieveeninnovatievebedrijvengehuisvest.Binck36,een
voormaligKPNͲpandaanhetspoor,biedtonderdakaanbedrijveneninstellingen.

Ͳ Mooielocatiesenmonumenten:DeBinckhorstheefteenrijkverleden,waarvanvelehistorische
pandengetuigen.EnkelevoorbeeldenzijnhetkasteelDeBinckhorst,debegraafplaatsSint
Barbara,deAnthonyFokkerschoolendekarakteristiekemontagehalaandeZonweg.

Ͳ Aanwezigheidvanwater:deidentiteitvandeBinckhorstwordtinbelangrijkematebepaalddoor
deaanwezigheidvanhetwaterindevormvandeTrekvliet,deoudeindustriëlehavensen
kades.
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Ruimtelijkraamwerk

DegemeentegeeftprioriteitaandeaanlegvandeRotterdamsebaanende
versterkingvandetoekomstigeruimtelijkehoofdstructuurvanhetgebied.Dit
deelbeschrijftdeopbouwvandezestructuur,debenodigdeingrepenende
relatiemetdebebouwdeomgeving.

Rotterdamsebaanalsmotorvoorvernieuwingeneconomischegroei
DeRotterdamsebaanisdenieuweverbindingtussenhetrijkswegennetvanafknooppuntYpenburg
(A4/A13)enhetCentrum.DezebegintbijknooppuntYpenburgensluitviaeenongelijkvloerse
kruisingmetdeLaanvanHoornwijkenhetzuidelijkdeelvandeA4/Vlietzonemeteentunnelaanin
deBinckhorstlaanendeHaagseCentrumring.DeaanlegvandeRotterdamsebaanisnoodzakelijkom
debereikbaarheidvandestadenderegioteverbeteren.

DenoodzaakvandeaanlegvandeRotterdamsebaanvormtdeleidendeopgaveendekernvande
gemeentelijkeinzetindeBinckhorstvoordekomendejaren.Hetvormtdeuitdagingomde
hoofdinfrastructuurvandeRotterdamsebaangoedintepasseninhetbestaandebedrijventerreinen
integraaldeeltelatenuitmakenvandeversterkingvanderuimtelijkehoofdstructuurvanhetgebied.
HierdoorprofiteertookdeBinckhorstvaneenverbeterdebereikbaarheidengebiedsontsluiting.Dit
vormteenbelangrijkevoorwaardeomeengeleidelijkeeconomischeversterkingenoptermijn
veranderingnaareengemengdstedelijkmilieumogelijktemaken.

Versterkingvanhetruimtelijkraamwerk
Deinfrastructuurendeopenbareruimtevormendehoofdingrediëntenvanhetruimtelijkraamwerk.
Deraamwerkkaartgeeftdedoelenweerenlegtderuimtelijkestructuurophoofdlijnenvast.Een
goedeontsluitingeneenaantrekkelijkeopenbareruimtestimulerenvastgoedontwikkelingen
bedrijfsvernieuwing.Aantrekkelijkegroenvoorzieningen,goedegebiedsontsluitingen,prettig
ingerichtestraten,openbarekadesenbeterebelevingvanhetwaterzijnhierbijbelangrijk.

Indenieuweaanpakwaarindeuitkomstnietvantevorenvaststaat,ishetjuistvanbelangdatde
ontsluitingendeopenbareruimtewordenverbeterdtijdensditprocesvangeleidelijkeontwikkeling.
Degemeentelijkeinvesteringenzijndekomendejarengerichtopdeaanlegvandeinfrastructuur
(Rotterdamsebaan,VerlengdeRegulusweg)enhetrealiserenvannieuwewaterbekkensinaansluiten
opdeTrekvliet.Voordeoverigedoelenisdeinvesteringsruimtevandegemeentemomenteelte
beperkt.Degemeentedaagtinitiatiefnemersuitommetplannentekomenvoorverbeteringvande
openbareruimte.Samenmetanderepartijenhooptdegemeentedekomendejarendeschouders
onderdeBinckhorsttekunnenzetten.

Hetruimtelijkraamwerkbiedteenglobaalkadervooreenflexibelengedifferentieerdprocesvan
ontwikkelingdatzichinfasenvoltrekt.Hetruimtelijkraamwerklaatzienwaarnogenkeleschakels
toegevoegdmoetenwordenomhettoekomstigstratenplanvandeBinckhorsttoteen
samenhangendgeheeltemaken.Hierondervolgteenbeknoptoverzichtvandebelangrijkste
elementenvanhetruimtelijkraamwerkendekansendiehetvoordeBinckhorstoplevert.

Ͳ Binckhorstlaan
DekomstvandeRotterdamsebaanheeftgrotegevolgenvoordeBinckhorstlaan.Hetvormteen
toekomstigeentreevandestad.Ditmaakteengoederuimtelijkeinpassingnoodzakelijk.Hetis
belangrijkdatdeBinckhorstlaaneenvisitekaartjewordtvoordestadeneenrepresentatieve
uitstralingkrijgt.Hetvormtderuggengraatinhetruimtelijkraamwerk.Ditvraagtomstedelijke
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allure.HetisvanbelangdatdeBinckhorstlaanhetkarakterkrijgtvaneenstedelijkeboulevardmet
aaneengeslotenbebouwing.Ditvraagtomsamenhangindebebouwingeneeneenduidige
uitstraling.DevernieuwdeBinckhorstlaancombineerteenhogeverkeerscapaciteitmetdesfeervan
bestaandeHaagselanenmetdoorgaandverkeer.Eenaantrekkelijkegroeneinrichtingmaakthier
deelvanuit.BomenrijeningroenebermenmakendeBinckhorstlaantoteengroen!kralensnoer".
DaarmeemaaktdeBinckhorstlaaneenbelangrijkonderdeelvandegroenstructuur.



Mogelijkeuitwerkingtoekomstigewegenstructuur(o.b.v.schetsontwerpRotterdamsebaan)
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Ͳ Wegenstructuur
TenbehoevevandebereikbaarheidvandeBinckhorst,ooktijdensdeaanlegvande
Rotterdamsebaan,legtdegemeenteeenalternatieveontsluitingaanviaeenverlengingvande
Regulusweg.Daarnaastwordteenaantalgebiedsontsluitingswegenaangepast.Ditisnodigvooreen
goedeverkeersafwikkelingvandeRotterdamsebaan.Metdezeingrepenontstaateennieuwe
hoofdwegenstructuurvoordeBinckhorst.Dezeverbeterdeontsluitingbiedtkansenvoornieuwe
privateontwikkelingen.

Ͳ Fietsroutes
DegemeenteinvesteertforsindeverbeteringvandefietsinfrastructuurindeBinckhorstende
verbindingmetnaburigestadsdelen.EenvoorbeeldishetTrekfietstracé,eenfietspadlangsde
TrekvlietdatdeBinckhorstmetdestadenomgevingverbindt,inclusiefeenfietsviaductoverdeA4,
terhoogtevandewijkYpenburg.Daarnaastishetwenselijkhethuidigefietspadlangsde
ReguluswegteverlengennaarenaantesluitenopdeBinckhorstlaan.Tenslottehooptdegemeente
opeenaantalstrategischeplekkennieuweverbindingenmetdeomgevingvoorvoetgangersen
fietsersmogelijktemaken,zoalsoverdeTrekvlietnaarstationHSenoverdeA12naarVoorburg.

Ͳ Openbaarvervoer
DeBinckhorstisopditmomentalleenontslotenmetopenbaarvervoerdoorbuslijnen.Omde
mogelijkheidtescheppenvoordeontwikkelingvandeBinckhorsttoteengemengdstedelijkgebied
isoptermijnverbeteringvandeOVͲontsluitingnoodzakelijk.UitgangspuntindeHaagseNota
MobiliteitisdeaanlegvaneenRandstadRailverbindingvanstationHSofCSnaarstationVoorburgvia
deBinckhorstlaan.Dezeverbindingkanoplangetermijneenvervolgkankrijgenrichtingde
A4/VlietzoneenDelft.Omdezeverbindingoptermijnnietonmogelijktemaken,wordtlangsde
Binckhorstlaanrekeningwordengehoudenmeteenruimtereserveringvooreenvrijliggendtramtracé
inzijligging,aandeoostzijdevandeweg.
Ͳ GroenrecreatievezoomlangsdeTrekvliet
Eenaantrekkelijkegroenstructuurisbelangrijkvooreensuccesvollebinnenstedelijkeontwikkeling.
Uitgangspuntvormtdaarbijhetvoortbouwenopenhetversterkenvandebestaandekwaliteiten.De
Binckhorstisonverwachtmooilangsenvanafhetwaterenbiedtschitterendedoorkijkjesnaar
bijvoorbeeldLaakhaven.HetgebiedlangsdeTrekvlietheeftdanookdemeestepotentieomzichte
ontwikkelentoteengroenrecreatievezoomenlaterverderuittegroeientoteen(lint)park,waar
mensenkunnenwerken,wonen,sporten,recreërenenontspannen.Ookkanhetuitgroeientoteen
routeoverdekadeslangshetwater,welkeonderdeelvormtvaneennieuwefietsroutediedeVinexͲ
wijkenmethetCentrumverbindt(hetTrekfietstracé).Eenprachtigdecorvanhistorischebebouwing
isreedsaanwezig:hetkasteelendegebouwenvandegasfabriek.De!nieuwe"openbareruimtekan
dienenalsetalagevoorlokaleondernemersenkaningezetwordenvooropenluchtexpositiesen
allerhandemanifestaties.
Wanneereninwelkematedezegroenrecreatievezoomtotontwikkelingkomt,isafhankelijkvande
toevoegingvannieuwefunctiesindeBinckhorst.Deurgentieomvanuitdegemeentehieropkorte
termijnflinkinteinvesterenontbreektvooralsnog.Welishetvanbelangdatdeconditiesverbeteren
omdezegroenontwikkelingindetoekomstmogelijktemaken.DekadesvandeTrekvlietzijn
momenteelveelalnietopenbaartoegankelijkeningebruikalsbuitenopslagvoorbedrijvenen
daardoornietgeschiktvoorrecreatiefgebruik.Externesubsidiemogelijkhedeneninitiatievenbieden
eenkansomͲopplekkenwaarditmogelijkisͲhierineeneersteverbeteringaantebrengen.
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Ͳ Water
DeidentiteitvandeBinckhorstwordtinbelangrijkematebepaalddoordeaanwezigheidvanhet
water.Hetvormteenbelangrijkebouwsteenvoornieuweontwikkelingenenversterkingvande
gebiedskwaliteit.Degemeentezieteenaantalkansenvoorontwikkelingenrondhetwater:
 BinckhorstHavenisnietalleeneenhaveninbedrijf,maarbiedtsamenmetdeTrekvlietook
kansenvoorwaterrecreatie.Dezekansenkunnenverderwordenbenutzonderhetklimaatvoor
bedrijvennadeligtebeïnvloeden.
 Opditmomentzijnsommigekades,zoalsdielangsdeTrekvliet,nietvoorhetpubliek
toegankelijk.Hetiswenselijkdatzoveelmogelijkkadesonderdeelgaanwordenvande
openbareruimte.
 DeBinckhorstkenteenwaterbergingsopgave,welkekansenbiedtvoornieuweruimtelijke
ontwikkelingen.AlsgevolgvandeverbredingvandeNeherkaderealiseertdegemeentedrie
nieuweinsteekhavensindezonelangsdeTrekvliet.



Raamwerkkaart
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Relatiemetdebebouwdeomgeving
VoordeaanlegeninpassingvandeRotterdamsebaanmoetengebouwenlangsdeBinckhorstlaan
wordengesloopt.NaderealisatievanhettracélangsdeBinckhorstlaankomenkavelsvrijvoor
vastgoedontwikkelingendiebijdragenaandoelvoordeBinckhorstlaanalsstedelijkeboulevard.
KomendejarenzullenontwikkelingenindeBinckhorstvooralinhettekenstaanvandeaanlegvande
infrastructuur.Ookvanuitdeprivatesectorenzijngeengrootschaligevastgoedontwikkelingente
verwachten.Erzijnechterwelkansenenopgavenmetbetrekkingtotdebestaandebebouwing.Deze
zulleninbelangrijkematedevastgoedontwikkelingenbepalen.
Vastgoedopgaven
DekomendeperiodespelendevolgendeopgavendiebetrekkinghebbenophetvastgoedindeBinckhorst:


Hergebruikcultuurhistorischwaardevollebebouwing:Velehistorischepandengetuigenvanhetrijkeverledenvan
deBinckhorst.Hetisbelangrijkdatdezebeeldbepalendepandenbehoudenblijven,omdatzebijdragenaande
sfeerenidentiteitvanhetgebied.Veelpandenzijngemeentelijkbezitwaarvoordekomendeperiodeeennieuwe
bestemminggevondenmoetworden.


Kantorenleegstand:sinds2000isdewerkgelegenheidteruggelopenindeBinckhorst.Ditkomtmetnamedoordat
grotekantoorgebruikers,zoalsKPNenhetministerievanDefensie,hunkantoorpersoneelhebbeningekrompen.
Ookkiezengrotekantoorgebruikerstegenwoordigvoorhetafstotenvanhuurcontractenenhetflexibiliserenvan
hunkantoorwerk,waardoorereenneerwaartsespiraalisontstaanbijdeverhuurvanleegstaandepanden.Dit
vindtookzijnweerslagopdeBinckhorst.DekantorenleegstandindeBinckhorstismomenteelruim30%(140.000
m²)enhetrisicobestaatdatdezeverdergaatstijgen.Degrootsteleegstandconcentreertzichrondhet
Maanplein,waarKPNisgevestigd.



Hetbelangvantijdelijkheidengeleidelijkeverandering
Hetfeitdathetlangergaatdurenvoordatgrootschaligevastgoedontwikkelingopgangkomtende
Binckhorstverandertineengemengdstedelijkgebiedbiedtookkansen.Hetisvanbelangdeze
tussentijdgoedtebenutten.Degemeentedoetditdoorhetruimtelijkraamwerkteversterken.
Vastgoedeigenaren,waaronderdegemeentezelf,speleneensleutelrolinhetvergrotenvande
attractiviteitvanhetgebied.Erisruimtevoornieuwe(tijdelijke)privateinitiatievendiebijkunnen
dragenaandeimagoveranderingenbrandingvanhetgebied.Hetvormtdeuitdagingomde
beschikbarelocatiesteverbindenmetnieuwekansrijkeinitiatieven.Hetinitiatiefligtbijde
vastgoedeigenaarenofinitiatiefnemervooreeninteressantvoorstel.Degemeentelijkeinzetis
primairgerichtopheteigenvastgoedbezit.

Tijdelijkeinitiatievenkunnennietalleendevormaannemenvanherontwikkelingofhergebruikvan
bestaandegebouwen,maarhetkanookgaanomopvallendeprojectenindeopenbareruimtediede
Binckhorstpositiefinhetnieuwsbrengen.Dezeinitiatievenverdwijnennaeenpaarjaaromplaatste
makenvoorietsandersófkunneneenmeerpermanentkarakterkrijgen.Debedoelingisdat
tijdelijkeinitiatievenandereuitlokken,waardoornieuweeconomischeofmaatschappelijkedynamiek
indeBinckhorstopgangkomt.

Verschillendelocatieszijninteressantvoortijdelijkeinitiatievendievoortbordurenopdekwaliteiten
inhetgebied.EenvoorbeeldisBinckhorstHaven.DoorderealisatievandeCaballeroFabriekmet
daarinwerkruimtesvoorcreatieveberoepeniseeneersteaanzetgegeventotverbeteringvandit
deelvandeBinckhorst.Doorinvesteringenindeopenbareruimtekanverbindingmetde
kantoorpandenvanKPNwordenverbeterdwaardooreenaantrekkelijkclusterontstaat.Particuliere
initiatievenkunnenhieropaansluiten.
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DaarnaastwordendoordeversterkingvanhetruimtelijkraamwerkdeentreesvandeBinckhorst
belangrijker.Dezezijnnunognietaantrekkelijk,maarhierliggenkansenvoorprivaatinitiatief.Binck
36endeSmartͲtorenbijdeTrekvlietbrugzijnbelangrijkeplekkenindetoekomstigestedelijke
structuur.

DegeleidelijkeveranderingvandeBinckhorstbiedtkansenvoorrevitalisatie.Beschikbarepanden
enlocatieskunnennieuweeconomischefunctieskrijgenpassendbijhettoekomstperspectiefvan
hetgebied.Hierbijvalttedenkenaanfunctiesdieaansluitenbijdetrendvoornieuwe
binnenstedelijkebedrijfsterreinen,zoalswerkenaanhuis,ruimtevoorZZP"ers,creatieveberoepen
enstadsgebondenMKB.DelocatiesrondomdeWegastraatenhetTrekvlietpleinlenenzichhier
goedvoor.


BinckhorstHaven

KansenrondomWegastraat

ImpressieCaféaanBinckhorstlaan235

SmartͲtoren

ParkeergarageSaturnusstraat

Versterkenentrees:stationVoorburg
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4

Doorkijknaardetoekomst

Denieuweaanpakisvooralgerichtopdevoorzienbaretermijn.Tochgeldtde
Structuurvisie!Wereldstadaanzee"nogsteedsalskadervoordelangetermijn.
Degemeentestreeftnaareenaantrekkelijkengemengdstedelijkgebiedwaar
kansenontstaanvoorruimtelijkeontwikkelingenophetgebiedvanwonenen
werken.Nietoveralzijndekansengelijk.Ditdeelgeefteenkortebeschrijving
vandeontwikkelkansenperdeelgebied.
Trendsenambitie
EenlandelijketrendisdatdebevolkingsͲenhuishoudensontwikkelingindeviergrotestedenopde
langetermijneenaanhoudendgroeilaatzienendatdekrimpvooralinanderedelenvanhetland
speelt.Alsgevolghiervanwordteenaanhoudendevraagnaarwoningenverwacht.Opdelange
termijnzijnerindeBinckhorstkansenominvullingtegevenaandeHaagsebinnenstedelijke
verdichtingsopgave.HetiseenvandeweinigegebiedeninDenHaagwaareensubstantieelaantal
woningenkanwordentoegevoegd.Endanooknogeensdichtbijhetcentrum,wataantrekkelijkis
voorspecifiekedoelgroependiedestadaanzichwilbinden.
Hetisechteropditmomentnietaandegemeenteomtebepalenhoe,wanneereninwelkemate
dezeontwikkelingenvormkrijgen.Hetvormtdeessentievandenieuweaanpakomditookniet
voorafvastteleggen.

Mogelijketoekomstigeontwikkeling
Denieuwekoersisvooralgerichtopdevoorzienbaretermijnenbestaatuiteenaantal!noͲregret"
maatregelen.Degemeentelijkeinzetisgerichtopingrepenterversterkingvanderuimtelijke
structuur.MobiliteitenbereikbaarheidvandeBinckhorstzijndaarmeegegarandeerd,wateen
voorwaardeisvoorhetontstaanvaneengemengdstedelijkgebied.Hetinitiatiefvoor
vastgoedontwikkelingenennieuwefunctiesligtbijmarktpartijen.Degemeentevervulteen
faciliterenderol.EengevolgisdatdeBinckhorstalsgroteintegralegebiedsontwikkelingnietmeer
bestaat.Detoekomstigeontwikkelingvandegebouwdeomgevingwordtbepaalddooreenveelheid
aanafzonderlijkeinitiatievendieverschillenquaaard,tempoenomvang.Ditkanuiteenlopenvan
tijdelijkhergebruikvaneenleegstaandkantoorpand,deuitbreidingvaneenbedrijftotde
ontwikkelingvaneennieuwconceptvoorwonenenwerken.Dekansenenmogelijkhedenvoor
nieuwefunctiesverschillenperdeelgebied.Deverwachtingisdatdekansenvoorwoningbouw
komendejarenbeperktzullenzijnendathetaccentvooralzalliggenoprevitalisatie.

Eenbelangrijkevoorwaardeisdatinitiatievendeambitievoorhetgebiedeenstapdichterbij
brengen.Duurzaamheidisdaarbijeenbelangrijkaspect.Ditheeftonderanderegevolgenvoorde
economischeontwikkelmogelijkheden.IndetoekomsthuisvestdeBinckhorstschone,
arbeidsintensieveenruimteͲintensievebedrijvenmetveelwerkgelegenheid.Ditscheptookvoorde
gemeenteverplichtingenvoordelangetermijn.MetnamerondomhetGasfabriekterreinen
BinckhorstHavenisdetoevoegingvanhindergevoeligefunctiesͲzoalswoningenͲmomenteelniet
mogelijkvanwegedezware(veelalwatergebonden)bedrijvigheid.Optermijnmoetdegemeente
belangrijkekeuzesmakendiebepalendzijnvoordeverderetoekomstigeontwikkelingvanhet
gebied.Devraagwelkezware(watergebonden)bedrijven,wanneerenonderwelkevoorwaarden
moetenwordenverplaatstofgeclusterd,staatdaarbijcentraal.Verschillende
ontwikkelingsrichtingenzijndenkbaar.Eénmogelijkheidisdatdegemeenteindetoekomstmeer
investeringsruimteheeftenkiestvooreenverplaatsingvandeafvalverwerkinguithetnoordelijk
deelvandeBinckhorst,zodatruimteontstaatvoorintegralegebiedsontwikkeling.Dezetoekomstige
keuzesenmogelijkhedenzulleninbelangrijkemateafhangenvandegevolgendiemacroͲ



15

economischeontwikkelingenhebbenvoorDenHaag.Belangrijkiswelkegevolgendeontwikkelingen
opwoningmarkthebbenvoordegroeiambitiesvanDenHaag.
Detussentijddiedekomendejarenontstaatdoordatdegemeentelijkeinzetvooralgerichtisopde
versterkingvanhetruimtelijkraamwerkkanwordenbenutvoordeaanpakvandemilieucirkelsen
kanzoeenbijdrageleverenaandeverbeteringvandelangetermijnontwikkelkansen.

UitgaandevaneenrealistischgemengdbinnenstedelijkwoonͲenwerkmilieuiserruimtevoor
ongeveer5000woningen,mitsdegeheleBinckhorsttransformeert.Toekomstigdemografischeen
economischeontwikkelingenzullenbepalenhoeveelwoningenenanderefunctieserwenselijken
mogelijkzijn.

Deelgebieden:globaleomschrijvingtoekomstperspectief
DeBinckhorstbevatzevendeelgebiedenmeteeneigenidentiteitenspecifieke
ontwikkelingsmogelijkhedenenͲbeperkingen.Dezelopennogaluiteen.Erwordtvoorgekozenom
woningbouwvooraltefaciliterenopplekkenwaardefunctiemengingdemeestekansenen
mogelijkhedenbiedt.Inanderedeelgebiedenwordtgekozenvoorhetrevitaliserenofherprofileren
vanbedrijven,waarbijhetverkleinenvanonbenuttemilieucontourenvooropstaat.Hierdoor
ontstaatoplangetermijneenmilieuwaarmengingmetwoningbouwkanplaatsvinden.Inde
Binckhorstkunnendeelgebiedenmeteenverschillendesnelheidtotontwikkelingkomen.Die
ontwikkelingverlooptinfases.Tijdelijkeinitiatievenspelenhierineenaanjagenderolenwordendan
ookaangemoedigd.

Hieronderwordendeontwikkelpotentiesperdeelgebiedbeschrijven.Debijbehorendekaartdient
terverduidelijking.

Ͳ Binckhorstlaan
DeRotterdamsebaankomtuitindeBinckhorstlaan.Vanafhetpuntwaardetunnelbovenkomt,
ontstaateennieuweentreedieeenvisitekaartjeisvoorDenHaag.Hetisdeuitdagingomde
ruimtelijkeontwikkelingeromheenzodanigteverknopenmetdeinfrastructuurdatde
Binckhorstlaanmeerwordtdaneendrukkeverkeersrouteendeuitstralingkrijgtvaneenstedelijke
boulevard.Ditvraagtomaantrekkelijkeconomischefunctiesincombinatiemetwonen.

Ͳ Trekvlietzone
Ditdeelgebiedisbijuitstekgeschiktvoorwoningbouwvanwegedeeigendomsverhoudingen,de
aantrekkelijkeligginglangsdeTrekvliet,hetvrijwelontbrekenvanmilieucontourenendeligging
nabijhetHaagsewarmtenet.Gepastzijnbedrijvendiegecombineerdwordenmetwoonfuncties.De
Trekvlietzonebiedtlangshetwaterookuitstekendekansenvoordeontwikkelingvaneengroene
zoom,dieeventueeluitkangroeientotlint(park)meteenlangzaamverkeerverbinding.

Ͳ Gasfabriekterreinenomgeving
Ditdeelgebiedheeftdegrootstepotentieomzichteontwikkelentoteenstedelijkgebieddoorzijn
gunstigeliggingnabijhetcentrumendestationsHSenCS.Optermijnontstaanhiermogelijkheden
voorwoningbouw,mitsdemilieucontourenverkleindworden.Voorlopigliggenervooralkansen
voorderevitaliseringvanbedrijvigheidendetoevoegingvan(tijdelijke)functiesdiedegemengde
stedelijkedynamiekterplekkevergroten.Hetiseenaantrekkelijkgebiedomdegroenblauwe
structuurteversterken.Ookditdeelbiedtkansenvoordeontwikkelingvaneengroenezoom.

Ͳ Spoorboogzone
Doordeliggingaanhetspoorisdezezonezonderextramaatregelenvooreengrootdeelniet
aantrekkelijkvoorwoningbouw,metmogelijkeuitzonderingvanenkelekavelslangsdetoekomstige
infrastructuur.Ditdeelgebiedleentzichdushetbestevoorbedrijfsinitiatieven#òfeencombinatie
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vanafschermendebedrijvigheidmetindeluwtewoningbouw.Hetnoordelijkdeelkanverder
versterktwordenalsclustervankleinschaligebedrijvigheid.

Ͳ Begraafplaatszone
Inditdeelgebiedzijnkleinereondernemingenenbedrijvengevestigd.Hetfunctioneertprima.
Ondernemerskunnenoverwegenhunactiviteitenuittebreiden.Eencombinatietussendeze
bedrijvigheidenwoningbouwbiedtkansen.AansluitingophetHaagsewarmtenetendebenutting
vanwarmwaterbronnenindebodem(geothermie)zijnhiergoedmogelijk.

Ͳ
KPNͲomgeving
OphetMaanpleinligthethoofdkantoorvanKPN,alsinternationaalbedrijfmetgrotebetekenisvoor
DenHaag.Behoudenverbeteringvandenaburigekantorenvormthierhetuitgangspunt.Hetis
belangrijkomhetvastgoed,deecologischehoofdstructuurendeopenbareruimteopenrondhet
Maanplein/MaanwegopordetehoudenenderelatiemetdeomgevingvandenaburigeCaballero
Fabriekteversterken.

Ͳ BinckhorstHaven
Deeconomischefunctievanhetgebiedrondomdehavenkanverderversterktworden.Daarnaastis
BinckhorstHaveneenzeerinteressanteomgevingvoordeontwikkelingvannieuweconceptenvoor
duurzaamwonenenwerken.AansluitingophetHaagsewarmtenetishiergoedmogelijk.De
CaballeroFabriekheeftalsvooruitstrevendmultifunctioneelbedrijfsverzamelgebouwindeomgeving
vandehavenlevendigheidgebracht.Doordeveleligplaatsenvoorrecreatievaartisdehavenook
voorbezoekerseenaantrekkelijkelocatie.
















Ontwikkelpotentiesperdeelgebied
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5

Richtinggevenddenkkadervoorinitiatieven

Hetfaciliterenvanprivaatinitiatiefstaatvooropindenieuweaanpak.Om
voorafeenindicatietegevenvande(on)mogelijkhedeniseenaantalrichtlijnen
geformuleerd.DezebepalendekoersvoordeBinckhorstenvormeneen
richtinggevenddenkkadervoorinitiatiefnemers.
Degemeentelijkeinzetisgerichtopdeversterkingvanhetruimtelijkraamwerk.Degemeente
investeertindeaanlegvandeRotterdamsebaanenalleswatdaarvoornodigis.Hierdoorwordthet
voormarktpartijenaantrekkelijkeromteinvestereninhetgebied.Degemeentedaagtbedrijven,
particulierenenontwikkelaarsuitomhetinitiatieftenemenvoorlocatieontwikkelingenhergebruik
vanbestaandvastgoed.Samenmeteendiverspaletaaninitiatiefnemerskaninvullingworden
gegevenaaneennieuwemaniervanstedelijkeontwikkelingindeBinckhorst.Allepartijendragenin
eeneigentempoenvooreigenrekeningenrisicoeensteentjebijdevernieuwingvandeBinckhorst.
Denieuweaanpakheeftgevolgenvoordewerkwijzebinnendegemeentelijkeorganisatie.De
houdingvandegemeentetegenoverinitiatiefnemersverandert.Nietlangerschrijftdegemeente
voorwatwaarmoetgebeuren.Degemeenteneemteenfaciliterenderolaan.Veelisnamelijk
mogelijk,maarnietalles.Belangrijkisdatdegemeenteduidelijkheidcommuniceertoverwatkanen
watniet.Degemeenteneemthaarverantwoordelijkheiddoorde(on)mogelijkhedenaantegevenen
daarmeerichtinggevendtezijnvoortoekomstiginitiatief.Dezekoersvoordeontwikkelingvanhet
gebiedisingegevenvanuitwetͲenregelgeving(o.a.externeveiligheid,milieuengeluid)en
vigerendegemeentelijkebeleidskaders(o.a.duurzaamheid,economie,verkeerenparkeren).De
richtlijnenzijneenintegralevertalingenuitwerkingvanvigerende(sectorale)stedelijke
beleidsdocumenten.Hiermeecombineertdegemeentehaarverantwoordelijkheidvooreengoede
stedelijkeenregionalesamenhangmetduidelijkheidoveraanwezigebeleidsvrijheidvoor
initiatiefnemers.
Deindicatieveafbakeningvandeontwikkelingsmogelijkhedenopbasisvanhetvigerendebeleid
vindtplaatsopdrieniveaus.Ergeldteenaantalalgemenerichtlijnenenwensenvanuitdegemeente
dievantoepassingzijnopiederinitiatief.Daarnaastzijnerspecifiekerichtlijnenmetbetrekkingtot
afzonderlijkefuncties.Totslotgeldteenaantalgebiedsgerichterichtlijnenomervoordezorgendat
doelenwaargemaaktkunnenwordenenbelangrijkebestaandekwaliteitennietverlorengaan.De
richtlijnenkaartgeefteeneersteindicatievandeontwikkelingsmogelijkhedenenbiedteenhelder.
Tezamenvormtditeenrichtinggevenddenkkadervoorpotentiëleinitiatiefnemers.
Algemenerichtlijnen
VooropstaatdatinitiatievenbijdragenaaneenkwaliteitsverbeteringvandeBinckhorstalsleefͲen
werkklimaat.Ditkanvelevormenaannemen:eenintensiveringvanhetruimtegebruik,de
stimuleringvandewerkgelegenheid,verbeteringvanhetverblijfsklimaat,verduurzamingvande
energievoorzieningetc.
DekansenvoorinitiatievenomeenbijdrageteleverenaandeambitievanDenHaagomin2040
klimaatneutraaltezijn,vraagtspecifiekomaandacht.Naasthetfeitdatermetbetrekkingtotde
bestaandebebouwingeenenormekansligtvoorverduurzamingishetwenselijkomfunctiesaante
takkenophetHaagsewarmtenet.Daarnaastzijnerverschillendelocatiesspecifiekgeschiktvoor
geothermie,watvoornieuweontwikkelkansenkanzorgen.Andereontwikkelingenmogende
benuttingvandezebronnennietindewegstaan.Ookparticuliereinitiatievendieeenbijdrage
leverenaaneenduurzamebereikbareBinckhorst,bijvoorbeelddoorhetorganiserenvanelektrisch
vervoerwordentoegejuicht.Tevensstaatdegemeenteopenvoor(tijdelijk)initiatieveninde
openbareruimte.Hierbijstaatvooropdatdieookvooranderenbruikbaarenveiligblijft.Losvande
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geformuleerderichtlijnenblijfthetvanbelangomaantrekkelijkeinitiatievenafzonderlijkte
beoordelen.

A. Hetinitiatiefpastquaaard,schaalenomvangbijeengemengdstedelijkgebiedenleidttot
intensiveringvanhetruimtegebruik.
B. Hetinitiatiefwordtondermarktconformevoorwaardengerealiseerdenissaldoneutraalvoorde
gemeenteDenHaag.
C. HetinitiatiefdraagtbijaaneenklimaatneutraalDenHaag.
D. Hetinitiatiefleidtniettoteenvergrotingvandemilieucirkelstenopzichtevandehuidige
feitelijkesituatie
E. Eeninitiatiefveroorzaaktgeenontoelaatbareextradrukophetparkerenopdeopenbareweg
enzorgtwaarmogelijkvoorparkeervoorzieningenopeigenterrein.
F. Aaneeninitiatiefkunnenvoorwaardenwordengestelddieinfrastructureleingrepenmogelijk
maken.
G. Bijeentijdelijkinitiatiefkanopbepaaldepunteneenuitzonderingwordengemaakt.

Programmatischerichtlijnen
HethuidigetijdsgewrichtheeftgevolgenvoordeprogrammatischeontwikkelingenopdeBinckhorst.
Metbetrekkingtotdewoningbouwblijvendedoelstellingenbestaan,maarhetzalhetveellanger
durenvoordathetgebiedtotontwikkelingkomt.Ookdemanierwaaropditgebeurtendepartners
diedaarbijbetrokkenzijnisveranderd.Ditbiedtooknieuwekansen.DeBinckhorstkanuitgroeien
toteenproeftuinomnieuwewoonconceptenenbouwvormentoetepassen.Ditschept
mogelijkhedenvooronderandere(collectief)particulieropdrachtgeverschapenvernieuwende
combinatiestussenwonenenwerken.
HeteconomischperspectiefverandertdoordatgrootschaligekantoorontwikkelingopdeBinckhorst
nietmeerwenselijkenverantwoordis.Erwordteenrestrictiefbeleidtenaanzienvan
kantoorontwikkelinggevoerd.Debelangrijksteopgavevoordekomendejarenishetbestrijdenvan
dekantorenleegstand.Initiatievendiekantorengeschiktmakenvooranderefunctiesworden
toegejuicht.Ditbetekentdathetaccentsterkeroprevitalisatievandebestaandeeconomische
kwaliteitenkomtteliggen.Erismeerruimteontstaatvoorbedrijvigheidomzichtevernieuwen.Een
belangrijkevoorwaardedaarbijisdatersprakeisvaneenintensiveringvanhetruimtegebruikeneen
schonereenduurzamerebedrijfsvoeringmeteenafnamevandeomgevingshinder.
DoordatdedrijvendekrachtenachterdetransformatievandeBinckhorsttoteengemengd
binnenstedelijkgebiedgrotendeelszijnweggevallen,verandertookdebehoefteaanvoorzieningen.
VoorzieningendienoodzakelijkzijnineengemengdbinnenstedelijkmilieuͲzoals
wijkwinkelvoorzieningen,sportvoorzieningen#zijnvoorlopignietmeerurgent.Dezewordendoorde
gemeentenietmeeractiefgestimuleerd.Eenaandachtspuntisweldatderealisatieervanoptermijn
nietonmogelijkwordtgemaakt.Voorgrootschaligedetailhandelsvoorzieningendievanbetekenis
zijnopstedelijkenregionaalniveauzietdegemeentevolopmogelijkheden.
H. Eeninitiatiefwordtzoveelmogelijkgecombineerdmetanderefuncties,zoalswonen,bedrijven
en(kleinschalige)kantoren.
I. Eenbedrijfsinitiatiefbehoorttotmaximaalhindercategorie3.2.
J. Erisgeennieuwekantoorontwikkelingtoegestaan,metuitzonderingvanhetbepaaldeonderK.
K. Kleinschaligekantoorontwikkelingenzijnmogelijkconformdespelregelsvandegemeentelijke
functiemengingstrategie(max.500m²langsdoorgaandewegenenmax.100m²in
woonstraten).
L. Publiekstrekkersindehorecaofleisuresectorzijnmogelijk,mitsergeensprakeisvan
concurrentiemetdepositievanhetCentrumen/ofScheveningenopditgebied.
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M. DeuitbreidingsruimtevanhettotaleaanboddetailhandelvestigingeninBinckhorstbedraagt
7.000m²(totmax.25.000m²)enkanbenutwordenvoornietͲwijkgerichtewinkelvoorzieningen.

Gebiedsgerichterichtlijnen
VooreenaantaldeelgebiedenindeBinckhorstgeldenspecifiekerichtlijnendieervoormoeten
zorgendatuniekekansenwordenbenutenhuidigekwaliteitenbehoudenblijven.DeTrekvlietzoneis
zo"ngebiedwaardekansenvoordetoevoegingvannieuwefunctieshetgrootstzijn.De
Binckhorstlaanvormteennieuweentreevandestaddiekanuitgroeientoteenvisitekaartjevoor
DenHaag.HetMaanpleine.o.vormteenbelangrijkkantorenmilieuwaarvandekwaliteitoppeil
moetblijven.Omdittekunnenbereikeniseengrotereselectiviteitgeoorloofdmetbetrekkingtot
nieuweinitiatieven.
N. LangsdeBinckhorstlaanheeftdebebouwingeenstedelijkkarakter.Opdebeganegrondkomen
economischefuncties,zoalsgrootschaligedetailhandel(showrooms).
O. LangshetnoordelijkdeelvandeBinckhorstlaan#waardeRotterdamsebaanbovengrondsis#
hebbendefunctieseenhoogwaardigkarakter,zowelquabrancheringalsruimtelijkeuitstraling.
P. IndeTrekvlietzonewordtnieuwebedrijvigheidzoveelmogelijkgecombineerdmetwonen;
Q. RondomhetMaanpleinenomgevingdrageninitiatievenbijaandekwaliteitenuitstralingvan
hethuidigekantorenmilieu.

Dynamischerichtlijnenkaart(indicatief)
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6

Gemeentelijkeondersteuning

IndeontwikkelingvandeBinckhorstiseenbelangrijkerolweggelegdvoor
particuliereinitiatiefnemers.Degemeentebiedtverschillendemogelijkheden
voorondersteuningvanprivaatinitiatief.
Degemeenteendemaatschappijzijnaanzet
DegemeentegeeftprioriteitaandeaanlegvandeRotterdamsebaaneninvesteertindeversterking
vanderuimtelijkehoofdstructuurvanhetgebied.Deverantwoordelijkheidvoor
(vastgoed)ontwikkelingenindeBinckhorstlegtdegemeentenadrukkelijkbijdemaatschappij.Hetis
aanprivatepartijenomindeBinckhorstaandegangtegaan.Degemeentekanhierbijprofessionele
ondersteuningbieden,zoalsophetvlakvanhetbestemmingsplan,deinzetvangemeentelijkbezit,
adviseringoverduurzaamheid,veiligheidenmilieu,hetonderhoudvandeopenbareruimteeneen
adequatewaterberging.

Gemeentelijkebegeleidingenbeoordelingvaninitiatieven
Initiatievenzullenverschillendvanaardzijnenopverschillendeplekkenindegemeentelijke
organisatiebinnenkomen.Vaneeninvesteerderdieopzoekisnaarinteressante
investeringsmogelijkhedentoteenondernemermeteenideevoorhetbeheervandeopenbare
ruimte.Deeerstecontactenkomenvoorrekeningvandegemeente.Vooreenvervolgtrajectmaakt
degemeentenadereafsprakenovereventuelevergoedingvanbegeleidingskosten.Degemeenteis
geïnteresseerdinallerleisoorteninitiatievendiebijdragenaandeversterkingvandeBinckhorst.Het
isaaninitiatiefnemersomhierinhetvoortouwtenemenenmethaalbareplannentekomen.

Uitgangspuntisdatinitiatievenpassenbinnenhetvastgesteldestedelijkebeleid.Bijbeperkte
afwijkingenkangewerktwordenaanmaatwerkoplossingen.Deexacteinmengingvandegemeente
bijdeuitwerkingvanhetinitiatiefisafhankelijkvaneenaantalzaken.Bijvoorbeeldoferbijde
realisatievanhetinitiatiefgemeentelijkeigendom(grondenofgebouwen)betrokkenisendevraag
ofhetinitiatiefwelofnietbinnenhetbestemmingsplanvalt.

Bestemmingsplan
Inoktober2009heeftdegemeenteraadeenbestemmingsplanvoordeBinckhorstZuidvastgesteld.
VanwegedenieuweaanpakvandeBinckhorstblijftditechteralleenvankrachtvoorzoverhetde
inpassingenaanlegvandeRotterdamsebaan,deVerlengdeReguluswegenbestaandefunctiesͲzoals
KPNendebegraafplaatsͲbetreft.Voordeoverigedeelgebiedenwordtteruggevallenophet
verouderdebestemmingsplan,datechteropveelplekkennietmeergoedaansluitbijdehuidige
praktijk.Ditkanbelemmerendwerkenvoornieuweinitiatieven.Daaromishetvanbelangdatde
gemeenteindekomendeperiodeeengeactualiseerdbestemmingsplanopbasisvandefeitelijke
situatieopstelt.IndeBinckhorstzijnveelbedrijvengevestigdmetverschillendesoorten
milieucontouren.Dezecontourenzijngebaseerdopcriteriazoalsgeur,geluid,veiligheid,enstof.De
gemeentestreeftnaarmilieucontourendienietgroterzijndanvoordebedrijfsvoeringnoodzakelijk.
Hetdoelisomdeonbenuttemilieuruimtewaarmogelijkinteperken.Ditkanalleenalsdebedrijven
daargeenhindervanondervinden.Concreetbetekentditdatiniedergevaldatindiende
planologischemilieuruimteinhetvigerendebestemmingsplangroterisdandevergunde
milieuruimte,dezeinovereenstemmingmetdefeitelijkesituatiewordtgebracht.Hetnieuwe
juridischplanologischekadergeefthiermeeeengoedbeeldvandehuidigesituatiemethetoogop
toekomstigeontwikkeling.
Wanneereenparticulierinitiatiefnietbinnenhetgeactualiseerdebestemmingsplanpast,moet
hiervooreenomgevingsvergunningwordenaangevraagdingevolgedeWetalgemenebepalingen
omgevingsrecht(Wabo).Behandelingvaneendergelijkevergunningsaanvraagiseen
verantwoordelijkheidvandegemeente.Initiatiefnemersmoetenaangevenofervoorhunplannen
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eenmilieuͲeffectrapportage(m.e.r.)moetwordendoorlopen.Degemeentebeoordeeltoferaldan
nieteenm.e.r.moetwordendoorlopen.Alshetinderdaadnodigis,zijninitiatiefnemerszelf
verantwoordelijkvoorhetopstellenvanhetmilieuͲeffectrapport(MER)$.
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Gemeentelijkbezit
Degemeentebezitca.30pandenen200verhuurbareeenhedenindeBinckhorst.Dezewordende
komendejarenopverschillendemaniereningezetmetalsdoelhetvestigingsklimaatteverbeteren,
enhetfinanciëleresultaatteoptimaliseren.

Degemeentekanervoorkiezentijdelijkthema"senconceptentefaciliterendieoptermijn
economischsterkerepartijenkunnenverleidenookdeBinckhorstintetrekken.Ondertussenhebben
aleenpaarnieuwe,somsverrassende,partijenzichindeBinckhorstgevestigd.Hunaanwezigheid
werpteennieuwlichtophetplangebied.Zoisereennotaris/advocatenkantoorgehuisvestineen
voormaligautobedrijf,eenskatehalineenoudepapierloodseneenindoorgolfcentrumineen
voormaligeautoshowroom.Ditzijndeeerstezichtbarestappenineengeleidelijkprocesvan
verandering.
Tijdelijkheidiseenbelangrijkuitgangspuntvoordeverhuurvangemeentelijkvastgoed.De
exploitatiewordtopgesteldvoorvijftottienjaar.Ditscheptruimtevoorvernieuwingzonderalte
veelvastteleggenvoordelangetermijn.

Openbareruimte
DegemeenteisenblijftverantwoordelijkheidvoordeopenbareruimteindeBinckhorst.Het
technischonderhoudisgezienhethuidigegebruiktoereikend.Zodraerfunctiewijzigingeninhet
gebiedoptredenonderzoektdegemeentehoezijdaaropkaninspelen.Hetuitgangspuntisdat
bezoekerszichveiliginhetgebiedkunnenbewegenendatdeopenbareruimtederevitaliseringvan
bedrijvenindeBinckhorstondersteunt.Deopenbareruimtemoeteennetteenrepresentatieve
uitstralinghebben.

Waterberging
DegemeenteheefteenverantwoordelijkheidvoorwaterbergingindeBinckhorst.Doorde
verbredingvandeNeherkademoetextrawatergecompenseerdworden.DeBinckhorstkomt
hiervoorinaanmerking.DaarnaastheeftdeBinckhorsteeneigenwaterbergingsopgavewaaropde
gemeentetoeziet.Dekomendeperiodegaatdegemeentehiervooreenplanopstellen.Zezoekt
daarbijnaaroplossingenvoorwaterbergingdieeenpositievebijdrageleverenaanhetruimtelijk
raamwerk.EenvandesterkekantenvandeBinckhorstisimmersdeaanwezigheidvanwater.De
inzetiseenoplossingvoorwaterbergingtevindendieditpositieveaspectverderversterkt.Alsdoor
eenparticulierinitiatiefextrawaterbergingindeBinckhorstgerealiseerdmoetwordenisdateen
verantwoordelijkheidvandeinitiatiefnemer.

Deintroductievangroenedakenkanookeenbijdrageleverenaanwaterbergingenbrengt
bovendiendeduurzaamheidsambitievandegemeenteeenstapdichterbij.Groenedakenvangenhet
wateroptijdensstortbuienoflangdurigeregenval,hebbeneengunstigeffectophetbinnenklimaat
vangebouwenen(bijgrootschaligetoepassing)ophetmicroklimaatvandestad.

Financiëledekking
Dekomendejarendientnogeenaantalactiviteitentewordenverrichtdiegemeentelijkeinzet
vergeneneenrelatiehebbenmethetgebiedBinckhorst.BuitendeaanlegvandeRotterdamsebaan
endeverbredingvandeNeherkadebetreftditondermeerdeafwikkelingvande
gebiedsonderneming,deuitplaatsingvandeautodemontagebedrijven,deaanͲenverkoopvangrond
opbedrijventerreinHeron,hetonderzoeknaardeontwikkelingvandeAZCͲlocatieendeafhandeling
vanclaimsdieinhetgebiedzijngelegdenwordenverwacht.Dezeprojectenhebbeneigen
dekkingsbronnenzoalshetbudgetNeherkade,grondexploitatieLAͲ17enreservegroteprojecten
Binckhorst.OmallenoodzakelijkewerkzaamhedenvoorBinckhorstin2012en2013uittekunnen
voerenis&600.000dekkingnodiguitreservegroteprojectenBinckhorstvoorapparaatsͲen
programmalasten.
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HetinitiatiefvoorlocatieͲenvastgoedontwikkelingindeBinckhorstvoorhetnietͲgemeentelijk
vastgoed,komtindenieuwegebiedsaanpakbijderdenteliggendieditvooreigenrekeningenrisico
zullendoen.DegemeentelijkeaanpakindeBinckhorstvoorzietnietineengemeentelijkebijdrage
daarin.

Totslot
IndeBinckhorstdoetzichdekomendetienjaareeninteressantecombinatievoorvangeplande
ontwikkeling,onderanderedeaanlegvandeRotterdamsebaan,eneenmeergeleidelijkeaanpak.De
Binckhorstkrijgteenmeermultifunctioneelkarakterenwordtsteedsmeeronderdeelvandestad.
Zonderdathetzijneconomischefunctieverliest.
DegemeentespeeltindegeleidelijkeontwikkelingvandeBinckhorsteenfaciliterenderolͲopde
achtergrond.Hetpodiumisvoorallerleimaatschappelijkepartijendiekansenruikenopde
Binckhorst.Degemeentekankennisenvakmanschapaanbiedenterondersteuningofeenverbinding
totstandbrengentussenpartijen.
DenHaagiseenvandeeersteNederlandsestedendieopzo"ngroteschaal,opzo"nprominente
locatie,ruimtegeeftaaninitiatiefnemers.Veelpartijeninhetlandhoudenditprocesdanook
nauwlettendindegaten.NieuweinitiatievenzijncruciaalvoorhetslagenvandeBinckhorst.
Zittendeentoekomstigeondernemers,ontwikkelaarsenanderemaatschappelijkepartijenhebben
eenhoofdrol.Hetisaanhenomereensuccesvantemaken.
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Interviewvragen casestudie marktpartijen Cruquiusgebied
1. Wanneer heeft uw organisatie initiatief genomen tot een ontwikkeling in het
Cruquiusgebied?

2. Wat houdt uw initiatief in (programma, planning, functies, etc.)?

3. In hoeverre waren de (beleids)kaders op het moment van het initiatief voor u voldoende
duidelijk?

4. In hoeverre hebben de kaders uit de Spelregelkaart uw organisatie verleid tot initiatieven?

5. Wat waardeert u aan het kader en werkt in de praktijk positief?

6. Wat zijn uw kanttekeningen bij het kader en werkt in de praktijk negatief?

7. Wat zou er naar uw idee verbeterd kunnen worden aan het kader?

8. Het kader kent geen planologisch juridische status, er is dus geen rechtszekerheid met
betrekking tot de realisatie van de bestemming, in hoeverre vormt dit een belemmering voor
het doen van investeringen op basis van deze spelregels?

9. Bent u bij de planologische uitwerking in een bestemmingsplan al eens tegen beperkingen
aangelopen die op grond van de Spelregelkaart niet bestonden en zo ja welke zijn dat?

10. Het kader voorziet niet in financiële kaders, anders dan dat ten tijde van de vaststelling
gesteld is dat initiatieven budgettair neutraal voor de gemeente moeten zijn. Is voor het
doen van investeringen voldoende helder welke kosten verhaald worden op de
ontwikkeling? Zo ja, hoe is hierin voorzien?

11. In het algemeen kan worden gesteld dat er altijd een zekere spanning bestaat tussen
rechtszekerheid en flexibiliteit. Kunt u (in onderstaand figuur) aangeven wat in uw optiek de
ideale verhouding tussen rechtszekerheid en flexibiliteit is en uw antwoord motiveren,
bijvoorbeeld aan de hand van een praktijkvoorbeeld?
Rechtszekerheid-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

-8-

-9-Flexibiliteit

12. Kaders kunnen zowel betrekking hebben op ruimtelijk planologische aspecten als op
financiële en programmatische aspecten (bijvoorbeeld kostenverhaal). Kunt u aangeven
welke voor u het zwaarst wegen en waarom?

13. Wat zou er naar uw oordeel aan de kaders moeten worden toegevoegd, anders dan
ruimtelijk planologisch en financieel programmatisch, om marktpartijen te verleiden
tot investeringen in binnenstedelijke ontwikkeling? (bijvoorbeeld: samenwerking,
branding, fasering, ontwerp)

14. In hoeverre is het voor de investeringsbereidheid van uw organisatie van belang dat
bij de totstandkoming van het kader participatie met de omgeving heeft
plaatsgevonden?

15. Verplaatst u zich eens in de rol van de gemeente; waar zit dan (naar verwachting) het
grootste knelpunt bij het opstellen van de kaders voor de ontwikkeling?

Interviewvragen casestudie publieke partijen Cruquiusgebied
1. In hoeverre heeft de vaststelling van de Spelregelkaart het aantal initiatieven en
investeringen door private partijen vergroot?

2. Wat waardeert u aan het kader en werkt in de praktijk positief?

3. Wat zijn uw kanttekeningen bij het kader en werkt in de praktijk negatief?

4. Wat zou er naar uw idee verbeterd kunnen worden aan het kader?

5. De Spelregelkaart kent geen planologisch juridische status, er is dus geen rechtszekerheid
met betrekking tot de realisatie van de bestemming, in hoeverre vormt dit een
belemmering?

6. Op welke wijze is ten tijde van de totstandkoming van de Spelregelkaart sprake geweest van
participatie door de omgeving?

7. Bent u bij de planologische uitwerking in een bestemmingsplan al eens tegen beperkingen
aangelopen die op grond van de Spelregelkaart niet bestonden en zo ja welke zijn dat?

8. De Spelregelkaart voorziet niet in financiële kaders, anders dan dat ten tijde van de
vaststelling gesteld is dat initiatieven budgettair neutraal voor de gemeente moeten zijn. Is
voor de initiatiefnemer voldoende helder welke kosten verhaald worden op de ontwikkeling?
Zo ja, hoe is hierin voorzien?

9. In het algemeen kan worden gesteld dat er altijd een zekere spanning bestaat tussen
rechtszekerheid en flexibiliteit. Kunt u (in onderstaand figuur) aangeven wat in uw optiek de
ideale verhouding tussen rechtszekerheid en flexibiliteit is en uw antwoord motiveren,
bijvoorbeeld aan de hand van een praktijkvoorbeeld?
Rechtszekerheid-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

-8-

-9-Flexibiliteit

10. Kaders kunnen zowel betrekking hebben op ruimtelijk planologische aspecten als op
financiële en programmatische aspecten (bijvoorbeeld kostenverhaal). Kunt u aangeven
welke voor u het zwaarst wegen en waarom?

11. Wat zou er naar uw oordeel aan de kaders moeten worden toegevoegd, anders dan
ruimtelijk planologisch en financieel programmatisch, om marktpartijen te verleiden
tot investeringen in initiatieven? (bijvoorbeeld: samenwerking, branding, fasering,
ontwerp)

12. Verplaatst u zich eens in de rol van de marktpartij; waar zit voor u (naar verwachting) de
grootste meerwaarde van een kader voor de ontwikkeling?

Interviewvragen casestudie marktpartijen Binckhorst
1. Wanneer heeft uw organisatie initiatief genomen tot een ontwikkeling in de Binckhorst?

2. Wat houdt uw initiatief in (programma, planning, functies, etc.)?

3. In hoeverre waren de (beleids)kaders op het moment van het initiatief voor u voldoende
duidelijk?

4. In hoeverre hebben de kaders uit de Gebiedsaanpak Binckhorst uw organisatie verleid tot
initiatieven?

5. Wat waardeert u aan het kader en werkt in de praktijk positief?

6. Wat zijn uw kanttekeningen bij het kader en werkt in de praktijk negatief?

7. Wat zou er naar uw idee verbeterd kunnen worden aan het kader?

8. Het kader kent geen planologisch juridische status, er is dus geen rechtszekerheid met
betrekking tot de realisatie van de bestemming, in hoeverre vormt dit een belemmering voor
het doen van investeringen op basis van deze spelregels?

9. Bent u bij de planologische uitwerking in een bestemmingsplan al eens tegen beperkingen
aangelopen die op grond van de Gebiedsaanpak Binckhorst niet bestonden en zo ja welke
zijn dat?

10. Het kader voorziet niet in financiële kaders, anders dan dat ten tijde van de vaststelling
gesteld is dat initiatieven budgettair neutraal voor de gemeente moeten zijn. Is voor het
doen van investeringen voldoende helder welke kosten verhaald worden op de
ontwikkeling? Zo ja, hoe is hierin voorzien?

11. In het algemeen kan worden gesteld dat er altijd een zekere spanning bestaat tussen
rechtszekerheid en flexibiliteit. Kunt u (in onderstaand figuur) aangeven wat in uw optiek de
ideale verhouding tussen rechtszekerheid en flexibiliteit is en uw antwoord motiveren,
bijvoorbeeld aan de hand van een praktijkvoorbeeld?
Rechtszekerheid-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

-8-

-9-Flexibiliteit

12. Kaders kunnen zowel betrekking hebben op ruimtelijk planologische aspecten als op
financiële en programmatische aspecten (bijvoorbeeld kostenverhaal). Kunt u aangeven
welke voor u het zwaarst wegen en waarom?

13. Wat zou er naar uw oordeel aan de kaders moeten worden toegevoegd, anders dan
ruimtelijk planologisch en financieel programmatisch, om marktpartijen te verleiden
tot investeringen in binnenstedelijke ontwikkeling? (bijvoorbeeld: samenwerking,
branding, fasering, ontwerp)

14. In hoeverre is het voor de investeringsbereidheid van uw organisatie van belang dat
bij de totstandkoming van het kader participatie met de omgeving heeft
plaatsgevonden?

15. Voor het deelgebied Trekvlietzone is eind 2015 een ontwikkelingsperspectief vastgesteld. In
hoeverre verhoogt dit de bereidheid van uw organisatie om te investeren in dit deelgebied?

16. Indien het Ontwikkelingsperspectief Trekvlietzone de investeringsbereidheid van uw
organisatie vergroot, hoe kan dit worden verklaard?

17. Het omgevingsplan dat nu door de gemeente wordt opgesteld kent wel een planologisch
juridische status. In hoeverre verhoogt dit de investeringsbereidheid van uw organisatie?

18. Verplaatst u zich eens in de rol van de gemeente; waar zit dan (naar verwachting) het
grootste knelpunt bij het opstellen van de kaders voor de ontwikkeling?

Interviewvragen casestudie publieke partijen Binckhorst
1. In hoeverre heeft de vaststelling van de Gebiedsaanpak Binckhorst het aantal initiatieven en
investeringen door private partijen vergroot?

2. Wat waardeert u aan het kader en werkt in de praktijk positief?

3. Wat zijn uw kanttekeningen bij het kader en werkt in de praktijk negatief?

4. Wat zou er naar uw idee verbeterd kunnen worden aan het kader?

5. De Gebiedsaanpak kent geen planologisch juridische status, er is dus geen rechtszekerheid
met betrekking tot de realisatie van de bestemming, in hoeverre vormt dit een
belemmering?

6. Op welke wijze is ten tijde van de totstandkoming van de Gebiedsaanpak sprake geweest van
participatie door de omgeving?

7. Bent u bij de planologische uitwerking in een bestemmingsplan al eens tegen beperkingen
aangelopen die op grond van de Gebiedsaanpak Binckhorst niet bestonden en zo ja welke
zijn dat?

8. De Gebiedsaanpak voorziet niet in financiële kaders, anders dan dat ten tijde van de
vaststelling gesteld is dat initiatieven budgettair neutraal voor de gemeente moeten zijn. Is
voor de initiatiefnemer voldoende helder welke kosten verhaald worden op de ontwikkeling?
Zo ja, hoe is hierin voorzien?

9. In het algemeen kan worden gesteld dat er altijd een zekere spanning bestaat tussen
rechtszekerheid en flexibiliteit. Kunt u (in onderstaand figuur) aangeven wat in uw optiek de
ideale verhouding tussen rechtszekerheid en flexibiliteit is en uw antwoord motiveren,
bijvoorbeeld aan de hand van een praktijkvoorbeeld?
Rechtszekerheid-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

-8-

-9-Flexibiliteit

10. Kaders kunnen zowel betrekking hebben op ruimtelijk planologische aspecten als op
financiële en programmatische aspecten (bijvoorbeeld kostenverhaal). Kunt u aangeven
welke voor u het zwaarst wegen en waarom?

11. Wat zou er naar uw oordeel aan de kaders moeten worden toegevoegd, anders dan
ruimtelijk planologisch en financieel programmatisch, om marktpartijen te verleiden
tot investeringen in initiatieven? (bijvoorbeeld: samenwerking, branding, fasering,
ontwerp)

12. Voor het deelgebied Trekvlietzone is eind 2015 een ontwikkelingsperspectief vastgesteld. In
hoeverre verhoogt dit de bereidheid van marktpartijen om te investeren in dit deelgebied?

13. Indien het Ontwikkelingsperspectief Trekvlietzone de investeringsbereidheid van
marktpartijen vergroot, hoe kan dit worden verklaard?

14. Het omgevingsplan dat nu door de gemeente wordt opgesteld kent wel een planologisch
juridische status. In hoeverre schat u in dat dit de investeringsbereidheid van marktpartijen
vergroot?
15. Verplaatst u zich eens in de rol van de marktpartij; waar zit voor u (naar verwachting) de
grootste meerwaarde van een kader voor de ontwikkeling?

