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door Peter Paul Witsen

Gebruikers centraal
bij ruimtelijke investeringen

Zelfs als de economie zich herstelt, keert de 
oude formule voor gebiedsontwikkeling niet 
meer terug. De crisis van de laatste jaren zal 
niet gauw uit het geheugen verdwijnen en 
stedenbouwkundige en culturele tendensen 
wijzen in dezelfde richting: weg van de 
grootse plannen, op zoek naar de kleine ont-
wikkelingsruimte, met meer ruimte voor 
het particuliere initiatief. Maar investeerders 
in de ruimtelijke ontwikkeling zoeken wel 
houvast, ongeacht of het om professionele 
of incidentele investeerders gaat, of het om 
vele miljoenen draait of om kleine bedra-
gen. Dat geldt zeker ook voor gemeenten, 
die uiteindelijk worden aangesproken op de 
kwaliteit van de leefomgeving.

In 2010 maakte de Stadsregio Rotterdam 
afspraken met alle regiogemeenten over 
het verstedelijkingsbeleid. Niet de woning-
aantallen, maar de kwaliteit van de woon-
milieus voerde daarbij de boventoon. De 
nieuwe economische realiteit stelt deze af-
spraken op de proef. Met het symposium 
Op goede gronden in juni en een serie ge-
sprekken heeft de Stadsregio Rotterdam 
onderzocht hoe gemeenten daar in hun 
grond- en ontwikkelingsbeleid op kunnen 
reageren. Betrek de gebruiker beter bij de 
ontwikkeling of maak hem er zelfs mede-
verantwoordelijk voor, luidde de belangrijk-
ste conclusie. Via constructies van co-crea-
tie of zelfs risicodragend, als participant in 
een geïntegreerde gebiedsexploitatie.

Coalition of the willing 
Een project dat deze omslag markeert, is 
de herstructurering van het Visserijplein in 
Rotterdam. Het plein vormt het hart van de 
vooroorlogse stadswijk Bospolder-Tussen-
dijken. Het wijkcentrum staat er en is 
tweemaal per week het toneel van een le-
vendige markt. Het plein kan een sleutel-
rol vervullen in de noodzakelijke vernieu-
wing van de wijk. Maar het heeft daar op 
dit moment niet de kwaliteit voor. De 
openbare ruimte, de maatschappelijke 
voorzieningen en een deel van het aanlig-
gende vastgoed zijn toe aan vernieuwing. 
“Samen met Proper-Stok, de gemeente 
Rotterdam en de deelgemeente Delfshaven 
werkten we aan een plan voor de herstruc-
turering,” zegt Bart Kesselaar, manager ge-
biedsontwikkeling bij de woningcorporatie 
Havensteder. “Dat deden we volgens de 
bekende ontwikkelstrategie. Wij brachten 
de woningen in en zouden die voor een 
deel na de ontwikkeling weer terugnemen. 
De gemeente zou hetzelfde doen met de 
grond en maakte de grondexploitatie. Een 
subsidie uit het Investeringsbudget Stede-
lijke Vernieuwing (ISV) dekte het tekort 
van ruim tien miljoen af.”
Maar het ISV-geld bleef uit en het ontwik-
kelingsmodel stortte in. Hulp kwam van 
het Watertorenberaad, een gezelschap pro-
fessionals in gebiedsontwikkeling dat in de 
Watertoren van Dordrecht op zoek ging 
naar een antwoord op de crisis en Bospol-

der-Tussendijken als pilot adopteerde. 
Zoek aansluiting bij de directe belangheb-
benden, was een van de aanbevelingen. 
Maar niet om de eigen plannen te verko-
pen. Kesselaar: “We richtten onze blik veel 
nadrukkelijker naar buiten en spoorden 
alle beschikbare denkkracht op. Heel veel 
partijen bleken bereid om mee te denken. 
Grote partijen zoals de Triodos Bank, 
Eneco en gemeentelijke diensten, maar 
ook mensen en organisaties uit de buurt. 
De buurtsupermarkt wilde bijvoorbeeld 
best bijleggen, in ruil voor een mooie plek 
aan het nieuwe plein. Al die verzamelde 
denkkracht leverde veel energie op.”
Iedereen die iets kan toevoegen, was wel-
kom. Er ontstond een coalition of the willing 
met overlappende belangen. Zij leggen elk 
hun steentje bij. Deze nieuwe manier van 
gebiedsontwikkeling vraagt andere compe-
tenties, aldus Kesselaar. “We moesten 
onze eigen agenda loslaten, ontvankelijk 
zijn voor nieuwe ideeën en bouwen aan de 
relaties en het vertrouwen. Dat vraagt om 
wat ik noem ‘verbindend onderhandelen’, 
zoeken naar wederzijdse belangen, zonder 
uit het oog te verliezen dat iedere afzonder-
lijke partner zich afvraagt wat er voor hem 
in het vat zit. Alle partijen doen voor eigen 
rekening en risico mee, in het vertrouwen 
dat die inzet zich zal terugbetalen bij de 
ontwikkeling zelf. Het gaat in de nieuwe 
gebiedsontwikkeling om kracht in plaats 
van macht.”

Gebiedsexploitant
Op dit moment onderzoeken de partners 
van het Visserijplein op welke wijze de uit-
voering het beste georganiseerd kan wor-
den. Zodra er fysieke resultaten zichtbaar 
zijn, zullen ook andere investeerders zich 
melden, is de verwachting. Gebiedsontwik-
keling evolueert zo van een afgebakend pro-
ject, beginnend met een initiatief en eindi-
gend bij de oplevering, naar een proces dat 
zich rekenschap geeft van de exploitatie 
vooraf en na afloop. Op het symposium in 
Rotterdam schetste Aeisso Boelman, senior 
consultant bij het bureau Fakton, dit beeld. 
Hij noemt het ‘gebiedsexploitatie’. 
“Gebiedsontwikkeling volgde lang een volg-
tijdelijk model,” zegt Boelman. “Na de 
grondexploitatie kwam de vastgoedontwik-
keling. Beide werden afgesloten met een 
transactie en de bijbehorende winstne-
ming. De grondexploitant verzilverde de 
bouwrijp gemaakte grond en de projectont-
wikkelaar verkocht het gerealiseerde vast-
goed. Daarna pas kwam de exploitatie van 
het vastgoed en de openbare ruimte aan de 
orde. Bij de bouw was de eindgebruiker 
dikwijls nog niet in beeld. Zo kan dat niet 
meer. Tegenwoordig staat juist de gebrui-
ker centraal. Bovendien speelt de ontwikke-
ling zich vaker binnen de stadsgrenzen af, 
waardoor het plan ingrijpt op lopende vast-
goedexploitaties en bestaand openbaar ge-
bied. En omdat er prestaties worden ver-
langd op het gebied van duurzaamheid, is 
ook de toekomstige exploitatie aan de orde.”
In de nieuwe gebiedsontwikkeling lopen de 
exploitaties van grond, openbare ruimte en 
vastgoed parallel. De kunst is om minimaal 
een deel van de rendementen vast te hou-
den in het gebied, in plaats van te laten 
wegvloeien via winstnemingen. Boelman: 
“Dat kan als er één enkele organisatie is die 
alle kosten en opbrengsten in beeld heeft 
en redeneert vanuit de lange termijn. Zo’n 
gebiedsexploitant heeft er geen belang bij 
om tussentijds winsten uit het gebied weg 
te nemen, maar zet ze juist in om de exploi-
tatiemogelijkheden op lange termijn te ver-

beteren. Daarmee ontstaat ook ruimte voor 
nieuwe initiatieven die bij aanvang van het 
proces nog niet in beeld zijn, en voor tijde-
lijke verhuur als een eigenaar de tijd nog 
niet rijp vindt voor een grote investering.” 
Binnen een gebiedsexploitatie komen 
nieuwe investeerders in beeld, zoals nuts-
bedrijven en wellicht ook zorgverzekeraars. 
Bewoners, het midden- en kleinbedrijf en 
maatschappelijke instellingen investeren 
ook zelf, op eigen risico en in het eigen be-
lang, zoals de buurtsupermarkt op het Vis-
serijplein. Boelman noemt ook institutio-
nele beleggers en particuliere investeerders 
die zich betrokken voelen bij de toekomst 
van hun omgeving. “Al deze partijen kun-
nen bijvoorbeeld een fonds vormen dat de 

totale gebiedsexploitatie op zich neemt. Via 
zo’n organisatie kunnen ook collectieve 
voorzieningen worden gerealiseerd die een 
duurzaam gebruik bevorderen. Denk bij-
voorbeeld aan smart grids voor de energie-
voorziening, of aan afval en vervoer.” 

Herbezinning
De rol van de projectontwikkelaar verandert 
drastisch. Als investeerder in een gebieds-
exploitatie is hij niet altijd nodig. Bart Kes-
selaar van Havensteder ziet een toekomst 
voor de ontwikkelaar als consultant op in-
houd en proces en als makelaar voor inves-
terende partijen. Rond het Visserijplein 
groeit Proper-Stok naar die rol toe. Zo’n ad-
vies- en makelaarsrol is niet alle ontwikke-
laars op het lijf geschreven. Jaren van con-
curreren om grond en ontwikkelen in hoog 
tempo laten zich niet zomaar wegcijferen. 
Maar nu vanwege de crisis een overschot 

aan bouwgrond ontstaat, de ontwikkeling 
zich verplaatst naar de relatief dure grond 
in de stad en de consument zich een steeds 
kritischere houding veroorlooft, bezinnen 
ook de commerciële projectontwikkelaars 
zich op hun strategie. Zij schuiven op naar 
een dienstverlenende werkwijze die de ge-
bruiker meer invloed geeft. 

Co-creatie
Klakkeloze seriebouw wordt niet meer  
geaccepteerd, is ook de overtuiging van Lau-
ra Zuidgeest, conceptontwikkelaar bij ERA 
Contour. “Ik geloof nog wel in seriebouw, 
maar niet meer zoals vroeger. De consu-
ment zal meer dan in het verleden als mede-
opdrachtgever optreden. In de stedelijke 

vernieuwing, waar ERA Contour uit voort-
komt, gebeurt dat al jaren. Wij zijn gewend 
om de bestaande identiteit van een wijk 
heel goed te doorgronden, voordat we iets 
nieuws toevoegen. We gaan dus de straat 
op om bewoners te spreken over hun woon-
wensen, en we organiseren woonenquêtes 
en klantenpanels met potentiële kopers en 
huurders.” Op het symposium Op goede 
gronden presenteerde zij de plannen  
voor ’t Buitenrijk in Maassluis. Dit is een 
nieuwbouwbuurtje van 133 woningen in de 
naoorlogse Burgemeesterswijk, dat ERA  
samen met de Maasdelta Groep realiseert. 
“Dit is een mooi voorbeeld van co-creatie,” 
zegt Zuidgeest. “Het ontwerp is gebaseerd 
op een leefstijlonderzoek. Daaruit kwam 
naar voren dat elementen als gezelligheid, 
samen zijn en een praatje met de buren  
in deze wijk belangrijk zijn. Deze voor-
keuren zijn getoetst in klantenpanels,  

Tot voor kort waren ruimtelijke investeringen met gouden koorden aan elkaar 

vastgeknoopt in integrale programma’s. Winsten op bouwprojecten werden 

deels benut om onrendabele programmaonderdelen te financieren. Dat kon, 

zolang onder de streep van de planexploitatie een positief getal resteerde. 

Niemand betwijfelde of de vooraf ingeboekte winsten daadwerkelijk behaald 

zouden worden. Die zekerheid is een schijnzekerheid gebleken. 
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Stadsregio Rotterdam onderzoekt nieuwe vormen van gebiedsontwikkeling

‘Ontwikkelaar wordt consultant op inhoud 
en makelaar voor investerende partijen’
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waarin vervolgens ook de ontwerpen van de 
buurt en de woningen besproken zijn. De 
toekomstige bewoners leverden informatie 
waar we ook daadwerkelijk iets mee konden 
doen, bijvoorbeeld over de indeling van de 
woningen en de buitenruimte.” 
Het ontwikkelingsmodel is in de basis ver-
trouwd: de ontwikkelaar verwerft de grond, 
ontwikkelt en draagt de grond en de opstal-
len daarna over. Maar doordat de gebruiker 
meer dan vroeger centraal staat bij het ont-
werp, ontstaan meer kansen om specifieke 
markten te bedienen en gewaardeerde kwa-
liteiten in te bouwen. Die ontwikkeling zal 
zich volgens Laura Zuidgeest doorzetten. 
Als ultieme vorm ziet zij een manier van 
ontwikkelen waarbij een collectief van ge-
bruikers een wensenpakket formuleert en 
ontwikkelaars daarop kunnen inschrijven. 
Dat komt in de buurt van het collectief par-
ticulier opdrachtgeverschap, waarbij het ri-
sico en het initiatief volledig bij bewoners-

groepen liggen. Maar, zegt ze, er resteert 
wel degelijk een bouwende, risicodragende 
rol voor ontwikkelingsbedrijven. “Niet ie-
dereen wil volledig zelf ontwikkelen, met 
alle sores daaromheen en de enorme tijds-
investering die eraan verbonden is.” Aeisso 
Boelman van Fakton beaamt dat deze 
markt zal blijven bestaan, vooral bij nieuw-
bouw van koopwoningen. “Maar bij projec-
ten die een mengeling bevatten van com-
mercieel en maatschappelijk vastgoed, zal 
je al gauw op zoek moeten naar partijen die 
betrokken blijven bij de exploitatie.”

Nieuwe werkelijkheid
Op het symposium in Rotterdam tekenden 
zich de contouren af van nieuwe investe-
ringspatronen in de ruimtelijke ontwikke-
ling. Gemeenten zullen hun ruimtelijke 
strategie daarop moeten afstemmen. Ten 
eerste omdat grondopbrengsten wegvallen. 
Vóór de crisis waren die in Nederland goed 

voor gemiddeld 12 procent van de gemeen-
telijke inkomsten. Ten tweede zal de ruim-
telijke planning opener moeten worden. De 
ontwikkeling vindt niet meer plaats in één 
grote operatie, maar geleidelijker, in een 
proces dat meebeweegt met de markt en 
waar tussentijds nieuwe investeerders kun-
nen instappen. En ten derde zijn de part-
ners in de gebiedsontwikkeling al vroegtij-
dig in beeld, bij het bepalen van de koers 
voor een plangebied. Die koers zal zelfs 
uitgesprokener zijn dan voorheen, want ge-
baseerd op een afgebakende marktniche 
die in de regio nog onvoldoende aan bod 
komt en waarvoor het plangebied goede 
kansen heeft. Maar het is niet meer alleen 
de gemeente die bepaalt hoe het woon- of 
werkmilieu eruit zal zien. Die keuzes wor-
den gemaakt in een alliantie die minimaal 
ook de gebruikers vertegenwoordigt, al dan 
niet verenigd in een gezamenlijke organi-
satie die het gebied exploiteert. µµ

In een paar jaar tijd is de kip met de gouden 
eieren van gemeenten in veel gevallen veran-
derd in het tegenovergestelde. Veel gemeente-
lijke grondbedrijven kampen met negatieve  
inkomsten of verkeren in grote financiële pro-
blemen. Hoe ziet hun toekomst er uit? Zijn ze 
in staat de grote gebiedsontwikkelingen van de 
marktpartijen over te nemen? Biedt collectief 
particulier opdrachtgeverschap (CPO) misschien 
uitkomst?

“Gemeenten die actief en grootschalig gron-
den hebben ingekocht waar (nog) geen visie 
of plan aan ten grondslag ligt hebben een 
probleem. Gemeenten die dachten alvast ge-
prognosticeerde winsten in te boeken idem 
dito. En ook gemeenten die onvoldoende 
reserves hebben opgebouwd om plannen 
weer marktconform te maken, hebben een 
probleem. Is dit representatief voor het gros 
van onze gemeenten? Nee. Eerst maar eens 
terug naar de existentiële vraag. Waarom zijn 
er gemeentelijke grondbedrijven? Ruimte-
lijke ordening is een van de kerntaken van 
een gemeentelijke overheid. Elke gemeente 
heeft meer of minder ambitieuze, vaak inte-
grale, ruimtelijke doelstellingen. Daar kun  
je op twee manieren invulling aan geven. 
Door maximaal gebruik te maken van pu-
bliekrechtelijke bevoegdheden (faciliterend 

grondbeleid) en/of de beschikkingsmacht te 
krijgen over de grond (actief grondbeleid). 
Eind jaren tachtig, begin jaren negentig had-
den gemeentelijke grondbedrijven als missie 
om tegen kostprijs (verwerven en bouw- en 
woonrijpmaken) gronden uit te geven aan 
aannemers. Na een ingrijpende stelselwijzi-
ging in de financiering van de volkshuisves-
ting (Heerma’s nota Volkshuisvesting in de 
jaren negentig) braken er andere tijden aan. 
Gemeenten kregen minder inkomsten van 
het Rijk uit volkshuisvesting en er moesten 
nieuwe partnerships gezocht worden om 
(aanvullende) dekking te vinden voor de  
risico’s in de grondexploitaties. De glorietijd 
van de PPS’en breekt dan aan. Gemeenten 
leerden snel van hun private partners. Het 
grondexploitatiesysteem van ‘kostprijs’-denken 
wordt, mede geholpen door de hoogconjunc-
tuur, al snel een systeem van de eindeloze 
pinautomaat. Hoewel de invloed van  
gemeenten binnen de beleidsruimte van  
‘faciliterend’ grondbeleid aanzienlijk is toe-
genomen, is de verleiding om samen met 
private partners op te trekken en dus te kie-
zen voor ‘actief’ grondbeleid, groot gebleven. 
Als bestuurlijke compensatie zijn grond-
exploitaties vaak belast met de kosten van 
een oneindige reeks publieke doelen. Een 
onhoudbare en allerminst duurzame situatie.
Hoe krijgen we de gemeentelijke grondbedrij-

ven weer gezond? Door nuchter en zakelijk 
alle berekeningen en plannen terug te bren-
gen tot de realiteit en marktconformiteit van 
vandaag en verliezen te nemen zoals ook de 
private sector dat doet. Ambities zullen moe-
ten worden bijgesteld. Door overheden weer 
zelf verantwoordelijk te maken voor investe-
ringen met een maatschappelijk nut. Ook de 
regionale (over)programmering is een factor 
van betekenis. Het is noodzakelijk dit op 
 regionale of zelfs provinciale schaal te herij-
ken. En natuurlijk speelt de stelselherziening 
een belangrijke rol. Onderbelicht maar zeker 
niet onbelangrijk is de dringende behoefte 
aan ondernemende bestuurders die in staat 
blijken om in globale ontwikkelscenario’s te 
denken in plaats van in strakke kaders. Be-
stuurders die in staat zijn om hun ambtelijke 
 organisatie op een ondernemende leest te 
schoeien. En bestuurders die denken in 
 mogelijkheden en de private partijen daarin 
behulpzaam zijn. Bestuurders die de veran-
derende rol van een ontwikkelaar als AM 
herkennen en erkennen. Een nieuw partner-
ship waarbinnen een ontwikkelaar de actu-
ele behoefte van de klant weet te verbinden 
met de publiekrechtelijke mogelijkheden. En 
nee, binnen deze ‘grote’ veranderingen is 
CPO zeker geen panacee voor sterk onder 
druk staande grondexploitaties. Het helpt, 
maar ook niet meer dan dat.”

Opinie ELLEN MASSELINK, DIRECTEUR NIEUWE ALLIANTIES AM

Hoe worden de gemeentelijke  
grondbedrijven weer gezond?


