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De Nieuwe Werkelijkheid
De afgelopen tien jaar is het maatschappelijke
krachtenveld ingrijpend veranderd. Als gevolg
van de economische crisis zijn publieke investeringen in steden en wijken teruggeschroefd
en de verzorgingsstaat is geleidelijk versoberd.
Taken van de rijksoverheid – onder meer op het
terrein van ruimtelijk beleid, welzijn en zorg –
zijn overgeheveld naar gemeenten. Het initiatief
voor het onderhouden en (her)ontwikkelen van
stedelijke gebieden ligt – nog meer dan voorheen – bij gemeenten. Steeds meer wordt
daarbij gerekend op het eigen initiatief: van
burgers, van maatschappelijke organisaties en
van marktpartijen.
Platform31 onderzocht deze Nieuwe Werkelijkheid vanuit verschillende invalshoeken. Wat
kunnen we verwachten van burgerinitiatieven?
Welke vormen van ondersteuning zijn daarbij
nodig? Hoe kunnen steden slagvaardig de leefbaarheid van hun wijken op peil houden? Hoe
kunnen ze samen met de markt maatschappelijke
waarde creëren? En over welke waarde hebben
we het dan? Hierover gaat deze reeks van 3 magazines. In dit afsluitende themanummer leest u
over de betekenis en invulling van maatschappelijke waarde binnen gebiedsontwikkeling. Een
serie praktijkvoorbeelden en interviews brengt
nieuwe spelers en het veranderende spel inzichtelijk en laat tegelijkertijd de complexiteit van
maatschappelijk rendement zien.
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Maatschappelijke
waarde
definiëren en realiseren
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Binnen het domein van gebiedsontwikkeling is de
afgelopen decennia veel kennis verworven over de
marktwaarde van grond en vastgoed. De behoefte
om daarbij ook het maatschappelijk rendement,
ofwel de opbrengst voor de maatschappij mee te
wegen, groeit. Met name onder publieke instellingen
die te maken hebben met krimpende budgetten en
groeiende decentrale verantwoordelijkheden.
Het creëren en onderhouden van een gezonde en
inclusieve leefomgeving zijn daarbij het credo.
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Het maatschappelijk rendement laat zien hoe
investeringen in gebiedsontwikkeling zich
verhouden tot de maatschappelijke baten.
Afhankelijk van gedefinieerde doelstellingen
voor een gebied kan deze maatschappelijke
(meer)waarde variëren van een sociaal gedreven
tot een meer milieu-georiënteerde invulling.
Denk bijvoorbeeld aan het vergroten van sociale
cohesie of het creëren van een gezonde leefomgeving voor inwoners. Concrete voorbeelden
lopen uiteen van klushuizen en groene daken tot
herontwikkeling van een bedrijventerrein met
een sociale functie tot zorg-stadslandbouw.

Degene die betaalt
is niet automatisch
degene die ontvangt
Spelers en het spel veranderen
Daar waar voorheen één eigenaar (c.q. gemeente
of projectontwikkelaar) de regie voerde, wordt
de ontwikkeling van steden nu gekenmerkt door
een palet aan partijen met een stem en belang in
een gebied: bewoners, bedrijven, sociaal ondernemers of wijkondernemers en investeerders.
Ieders belang en de interpretatie van maatschappelijke waarde verschilt. En degene die betaalt (in
financiële termen), is niet automatisch degene
die ontvangt (in maatschappelijke baten). En dat

zorgt ervoor dat het sluitend maken van de business case er niet makkelijker op wordt.
Doordat nieuwe spelers meedoen aan dit spel,
veranderen verhoudingen en de manier van
samenwerken. De inrichting van het proces
wordt daarmee complexer en het verbinden
van sociaal-maatschappelijke en economische
waarde luistert nauwer.
Maatschappelijke waarde in beeld
Het integreren van maatschappelijk rendement
in gebiedsontwikkeling is dus complex. En dat
wordt vergroot doordat maatschappelijke waarde
lastig te meten valt. In veel gevallen bepalen niet
financiële eigenschappen de maatschappelijke
waarde voor de leefomgeving. Echter, het niet
kunnen berekenen (van bijvoorbeeld het verbeteren van het veiligheidsgevoel) wil niet zeggen
dat deze opbrengst er niet toe doet of niet
inzichtelijk gemaakt moet worden.
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Leeswijzer
In deze publicatie vindt u een verzameling van
interviews, praktijkvoorbeelden en verzamelde
geleerde lessen over de maatschappelijke
waardecreatie binnen gebiedsontwikkeling.
Deze publicatie geeft daarmee een glimp van
de groeiende aandacht voor niet-financiële en
maatschappelijke waardes, nieuwe spelers en
een bewegend veld om gebiedsontwikkeling
vorm te geven. Dit magazine is bedoeld voor
iedereen die meer wil weten van de veelzijdigheid en complexiteit van dit onderwerp.
Wie na het lezen van deze publicatie aangehaakt wil blijven, vindt op de laatste pagina’s een
overzicht van onderzoeken en projecten waar
Platform31 in 2018 aan werkt. Wij nodigen u
van harte uit om contact op te nemen met de
betrokken projectleiders om mogelijke samenwerking te verkennen.
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Gebiedsontwikkeling

is meer dan alleen stenen stapelen
Interview met Antoinette Kemper en Damo Holt, Rebel

In gebiedsontwikkeling wordt meer en meer
plek gevraagd voor maatschappelijke opgaven. Bouwen gaat niet alleen over stenen op
elkaar leggen, maar over investeren in een
duurzame, inclusieve samenleving. Maar hoe
zorg je voor een goede overeenstemming
tussen deze publieke ambities en het aanbod
van marktpartijen? Antoinette Kemper en
Damo Holt van Rebel laten zien hoe zij deze
werelden samenbrengen. “Wij willen ervoor
zorgen dat de markt wordt uitgedaagd aan te
bieden wat het publieke domein nodig heeft.”
Het creëren van maatschappelijke waarde is voor
de overheid de belangrijkste ambitie als zij aan
de slag gaat met stads- of gebiedsontwikkeling.
Marktpartijen die deze ontwikkeling willen realiseren, concurreren vaak op prijs, willen graag
winst maken, maar dragen ook het risico van hun
investeringen. “Wij willen die werelden beter in
elkaar laten passen”, vertelt Kemper. “Dat doen
we voor allerlei sectoren, voor allerlei partijen. Als

we inzoomen op vastgoed-gebiedsontwikkeling,
helpen wij onder andere de publieke kant met
het scherp krijgen van hun plannen, uitvragen en
contracten. Met als belangrijkste uitgangspunt:
hoe zorg je ervoor dat die publieke doelstellingen goed door de markt worden opgepakt?”
Maatschappelijk rendement
“Wat je moet proberen te doen”, benadrukt Holt,
“is de gunningscriteria in een uitvraag zo op te
stellen dat marktpartijen goed kunnen inspelen
op die publieke doelstellingen. Als gemeente
moet je eerst scherp hebben wat je verstaat
onder maatschappelijk belang of -rendement.
Daarna moet je goed nadenken over hoe je dat
verwoordt in je uitvraag, hoe je dat hard gaat
maken en welke criteria je daarover opstelt. Tot
slot bekijk je hoe deze kwalitatieve aspecten
in een bieding zich verhouden tot de prijs die
marktpartijen bieden, om zo tot een optimale
prijs-kwaliteitverhouding te komen.”
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Scherpe doelstellingen
Alleen al het scherp krijgen van wat je wilt, is
enorm lastig. Dat blijkt ook uit een voorbeeld
van Kemper over een gemeente die haar grondbeleid recent heeft aangepast. “Daarin staat
de grondopbrengst niet meer centraal maar de
maatschappelijke impact voor de stad als geheel.
Dat vraagt nogal wat. Hoe bepaal je wat het beste
is voor de stad? Welke factoren gebruik je dan?
En bepaal je dat zelf of laat je je inspireren door
de markt? Dit is een vooruitstrevend voorbeeld,
maar laat wel zien hoe ingewikkeld het is. En dat
alleen prijs of stedenbouwkundige kwaliteit niet
meer doorslaggevend is. De gemeente vraagt
om een veel breder begrip van maatschappelijke waarde. Met gemeentes proberen we dan
helemaal af te pellen wat hun doelstellingen zijn.
Beginnen bij de toekomstvisie in combinatie met
het collegeprogramma, en dan gaan trechteren.
Meestal zit het wel in hun hoofd, wij halen het
dan op en structureren het.”

INHOUD

5/32

Holt geeft een voorbeeld van een exercitie bij
een gemeente. “Daarin keken we naar het beleid
van de gemeente en welke doelstellingen zij
hadden, tot op wijkniveau. Daaruit kwam een set
aan specifiekere doelen. Op het gebied van veiligheid, duurzaamheid, beheer openbare ruimte,
participatie of sociale weerbaarheid van inwoners. We probeerden vervolgens nóg een slag te
maken, door, zowel kwalitatief als kwantitatief, de
biedingen op die waardecreatie te beoordelen.
Je zag dat die echt de moeite hadden genomen
tot het slim organiseren van maatschappelijk
opgaven. Bijvoorbeeld concepten op het gebied
van mantelzorg, pleinbeheer, veiligheid; een
stukje privatisering van zaken waar nu de overheid, of door de overheid betaalde organisaties,
verantwoordelijk voor is. De markt was inderdaad
uitgedaagd en speelde in op de behoeften van
de lokale samenleving. Vaak ook met partijen
uit die samenleving zelf. En het leverde ook het
inzicht op dat als je dat doorrekent, dit soort ontwikkelingen de samenleving wellicht veel geld
kunnen besparen.”

die nu ook beter kunnen worden vertaald in
praktische criteria.” “Vergeet niet, ook dan blijft
het vaak lastig”, vult Kemper aan. “Je krijgt hier
bijvoorbeeld zulke verschillende concepten, hoe
ga je die dan met elkaar vergelijken? Dat blijft een
uitdaging, want men denkt al snel: laten we dingen noemen die we wel goed kunnen vergelijken
en meetbaar maken. Op zich begrijpelijk en vaak
ook terecht, maar het gaat wel ten koste van de
innovatie en creativiteit. Daar zit een spanningsveld waar wij ook niet altijd uitkomen. Eigenlijk
moet je gewoon elke keer weer logisch nadenken: wat wil ik bereiken, hoe kan ik dat praktisch

verwoorden in mijn uitvraag, is het voldoende
SMART te maken? Een handige werkwijze kan
daarbij zijn een basis- en pluspakket te ontwikkelen van eisen en wensen. Waarbij partijen beter
kunnen scoren naarmate ze scherper en realistischer de maatschappelijke waarde uitwerken.”
Opvolging en inbedding
Om dus een mooi aanbod van marktconsortia
te krijgen dat aansluit bij de publieke ambities
moeten doelstellingen helder zijn en moeten
je gunningscriteria daarop aansluiten. “Maar,
dan ben je er nog niet”, vertelt Holt. “Wat ik

“Dit was een test”, vervolgt Holt. “Vooral het willen kwantificeren van allerlei maatschappelijke
effecten is ingewikkeld en vraagt veel. Dit moet
je niet altijd en overal willen doen. Maar het is wel
een mooi voorbeeld van hoe het kan gaan. En
de volgende keer kun je dan beter onderbouwd
starten met een goede set aan doelstellingen,
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vaak merk is dat het contractmanagement bij
gemeenten onvoldoende aandacht krijgt.” Kemper: “Het lukt dan wel om doelstellingen bij de
marktpartijen neer te leggen en dat goed in een
tender te krijgen, maar het blijkt in de praktijk
vaak lastig voor gemeenten om in de gaten te
houden of die bereikt worden. Én om er consequenties aan te verbinden als dat niet zo is. Ook
daar vragen wij in onze trajecten met gemeenten aandacht voor. Een optie is bijvoorbeeld
een conceptcontract, die je tijdens de tender al
hebt klaarliggen. Hierin staat hoe partijen met
elkaar gaan samenwerken, of je spreekt af hoe je
gebiedsmanagement (inclusief vormgeven van
maatschappelijke waarden) op lange termijn gaat
regelen.”
Financiering
Daarnaast is financiering een belangrijk onderdeel van deze bredere maatschappelijke
uitvragen. Holt: “De financierbaarheid is voor
sommige partijen die zich willen inschrijven best
lastig. Natuurlijk zijn er allerlei subsidies die je
later kunt proberen te verkrijgen. Maar steeds
vaker is vooral voorfinanciering aan de orde en
speelt slimme risicoverdeling een rol. Wat je ziet
is dat een aantal provincies investeringsfondsen
opzetten. Om op die manier bij te dragen aan het
nemen van risico’s en doen van investeringen
op gebied van bijvoorbeeld duurzame mobiliteit, circulariteit en duurzame energie. Dit soort
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fondsen helpt de reguliere markt te pionieren.
Immers, in de markt komt het vaak niet zelfstandig van de grond. Financiering komt – net
als andere financiering – echter formeel pas los
als de propositie (dus na gunning) er eenmaal
is. Toch is het goed om alvast in gesprek te
gaan, om mogelijkheden te verkennen. Wij proberen de koppeling tussen dergelijke fondsen
en gebiedsontwikkeling te stimuleren. Want ik
geloof er in dat deze instrumenten marktpartijen
kunnen helpen de stap te zetten naar meer integrale oplossingen.”

Keuzeproces
Het proces om te komen tot een partner die
een gebied gaat ontwikkelen, kan op verschillende manieren worden vormgegeven. Het
streven naar maatschappelijke waardecreatie
kan hier op uiteenlopende manieren in verwerkt
worden. Een van de opties is om te werken
met rondes, waarbij de selectie van partijen in
de eerste ronde focust op de toevoeging van
maatschappelijke waarde – naast een solide en
haalbare ontwikkelingsstrategie. In de tweede
ronde concurreert men dan alleen nog op prijs.
Dit is echter niet mogelijk bij alle aanbestedingsprocedures. Wel kan dan voor een combinatie
van prijs, kwaliteit (stedenbouwkundig, programmatisch) en maatschappelijke waarde als
gunningscriteria gekozen worden.
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terrein; energie- en technologiebedrijven, mobiliteitsaanbieders of zelfs facilitaire bedrijven. Deze
partijen zijn allemaal cruciaal bij de aanpak van
grote maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie, het vormgeven van ‘smart cities’
en mobiliteitsvraagstukken. Maar ook bij het
verweven van sociale doelstellingen in gebiedsontwikkeling, kan bredere betrokkenheid helpen
om polarisatie tegen te gaan en te streven naar
een inclusieve samenleving. Doel is toch dat
meerdere lagen van de samenleving niet alleen
indirect maar ook direct meedoen met en profiteren van een geslaagde gebiedsontwikkeling.
Ik noem dat de stad een stuk stad laten maken.”
Holt en Kemper zien dat veel partijen zich op
die samenwerking tussen verschillende disciplines oriënteren en verwachten ook dat dit de
komende jaren een vlucht gaat nemen.”

Diversiteit van spelers voorwaarde voor
integrale aanpak
“Er valt me nog iets op”, vertelt Holt. “In de private wereld zie ik steeds meer partijen ontstaan
die heel goed snappen hoe je tot maatschappelijk rendement kunt komen. Niet alleen in het
proces, maar ook ten aanzien van die bredere
lange-termijnontwikkeling van een gebied. Wat
ik mooi vind om te zien is dat een aantal grote
partijen zich duidelijk inspannen om bij te dragen
aan bredere –niet alleen vastgoed – ontwikke-

lingen waar de stad echt mee geholpen is. Je ziet
dit ook terug in heel divers samengestelde consortia. Het is niet de ontwikkelaar alleen, het zijn
verschillende disciplines en rollen die daarvoor
nodig zijn. Bijvoorbeeld lokale spelers, omdat die
de lokale situatie heel goed kennen, van ondernemers tot aan bewonersgroepen, scholen en
zorginstellingen.”
“Daarnaast”, vervolgt Holt, “zie je in toenemende
mate dat andere partijen zich begeven op dit
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Opschaling is echter nog een issue. Kemper: “Het
blijft een belangrijke uitdaging hoe we de innovaties in de gebiedsontwikkeling verder kunnen
brengen. Al die ambitieuze, innovatieve trajecten
staan vaak op zichzelf en spelen zich af bij individuele gemeentes. Laten we vooral proberen
meer samen te werken en kennis zoveel mogelijk
te delen: om processen te verbeteren en werelden op elkaar aan te laten sluiten. Met als doel
om gebiedsontwikkelingen zo vorm te geven dat
de hele maatschappij daar baat bij heeft.”
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Wat kun je vanuit de gemeente doen?
Stel, je werkt voor een gemeente. De gemeente heeft een stuk grond in bezit en je wilt een uitvraag
uitzetten voor de ontwikkeling van een gebied. En je wilt dat je maatschappelijke doelstellingen daarin
worden meegenomen. Let dan op de volgende zaken:
• Beschrijf duidelijk de publieke doelstellingen (pel je toekomstvisie en collegeprogramma af).
• Creëer duidelijke gunningscriteria zodat marktpartijen een aanbod kunnen doen dat aansluit op
de publieke doelstellingen.
• Zet een goede en overzichtelijke procedure op, met evenwicht tussen prijs, kwaliteit en maatschappelijke waarde.
• Laat de procedure passen bij de opgave, maak het niet te snel te groot en complex.
• Ontwikkel een basis- en pluspakket van eisen en wensen, waarbij partijen beter kunnen scoren
naarmate ze scherp en realistisch de maatschappelijke waarde uitwerken.
• Laat geen enorme wensenlijst ontstaan die de business case onmogelijk maakt.
• Zorg voor borging en opvolging van de doelstellingen: werk met een samenwerkingscontract,
denk vooraf na over wat gerealiseerd wil zien en hoe je dat daarin ‘hard’ maakt.
• Ga in gesprek met partijen o.a. over mogelijkheden voor bijdragen aan of (voor)financiering van
innovatieve maatschappelijke elementen.
• Organiseer (informele)terugkoppeling/feedback vanuit de markt voorafgaand aan en na het proces
en de gunning: wat kun je hier samen van leren voor de volgende keer?
• Zorg voor contact met andere gemeenten met eerdere ervaringen of gedane experimenten.
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Praktijk De Binckhorst
voorbeelden
Touwtrekken in organische
gebiedsontwikkeling
De Binckhorst in Den Haag is zo’n gebied dat
zich moeilijk in een hokje laat plaatsen.
Industrie, kantoren, autogarages, het afvalverzamelpunt van Den Haag en nog een enkel
woonhuis tieren welig in de eigen anarchie van
verval en wederopstanding.

Creëren van maatschappelijke meerwaarde_Praktijkvoorbeelden_De Binckhorst

Bram Heijkers van I’M BINCK bood in de
namiddag van 1 juni 2017 een momentopname
van de organische gebiedsontwikkeling die dit
gebied doormaakt. Deze reportage bundelt de
vragen en dilemma’s die dit bezoek opriep.
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Een introductie
De Binckhorst wordt momenteel gezien als toplocatie voor Haagse woningbouw. De gemeente
is nagenoeg volgebouwd en de vraag naar
woningen in de stad neemt toe. Gunstig gelegen
nabij het centrum van Den Haag, naast de A12
en A4 en met de aanwezigheid van water is de
potentie van het gebied groot. Historisch is het
een gebied van bedrijvigheid met het gasbedrijf,
drukkerijen, autobedrijven en de sigarettenfabriek van Caballero. Later vestigden ook de
kantoren van KPN, het afvalstation, het Internationaal Strafhof en het hoofdkwartier van de
Luchtmacht zich op het terrein. De laatste jaren
trekt het gebied steeds meer creatieve industrie
aan en ontstaat er ruimte voor broedplekken.
Tegenwoordig staan een aantal gebouwen leeg
en wordt het gebied als ‘een kans’ gezien.
Nadat de economische crisis een streep zette
door de grootse plannen voor de Binckhorst,
koos de gemeenteraad in 2011 voor organische gebiedsontwikkeling. Het Planbureau
voor de Leefomgeving definieert organische
gebiedsontwikkeling als de optelsom van relatief kleinschalige lokale (her)ontwikkelingen
van losstaande gebieden waarbij er ruimte is
voor initiatieven van burgers en bedrijven.1
Oftewel, kansen voor lokaal initiatief, het men-

Betekent organische gebiedsontwikkeling het
creëren van een gelijk speelveld of juist vrij spel
voor de sterkste plannen en de gemeente kiest?
gen van functies en hergebruiken: het moet
allemaal kunnen. De gemeente wil met haar
omgevingsplan nadrukkelijk ruim baan geven
aan particuliere initiatieven.2 Maar is dit allemaal mogelijk? Ondanks de intenties bestaat de
wetmatigheid van het behalen van financieel
rendement en grip willen hebben op het resultaat. De casus Binckhorst geeft een schets van
de moeizame vertaalslag van retoriek naar praktijk.
Burgerinitiatief
‘Initiatief van onderop’ is breed te definiëren.
Wat bedoelen we hiermee? Zijn het de buren die
gezamenlijk voor een stukje groen zorgen? Is het
de sociaal ondernemende zzp’er die een initiatief
bij elkaar georganiseerd krijgt? En ook het professioneel georganiseerde coöperatief met een
project rond duurzaamheid of bouwen? In de
praktijk leidt de brede definitie tot onzekerheid
en een gevoel van willekeur. Voegt de gemeente
daad bij het woord door ruimte te geven? En zo
ja, aan wie?

Een voorbeeld is de verkoop van een aantal jaren
vijftig bedrijfshallen aan de Komeetweg op de
Binckhorst. Dit gemeentebezit kwam in 2015
via een makelaar op de markt. Een collectief van
I’M BINCK en lokale ondernemers ontdekte de
verkoop per toeval en wilde een bod uitbrengen
met zittende huurders, crowdfunding en enig
eigen vermogen. De onderhandelingen met een
projectontwikkelaar bleken echter reeds in gang
gezet en dat traject kon/mocht niet worden verstoord. Uiteindelijk kocht deze ontwikkelaar de
hallen. Had de gemeente huurders en/of partijen
uit het gebied rechtstreeks moeten benaderen
of meer tijd moeten geven om met een tegenbod te komen? Of had de projectontwikkelaar
gewoon een heel goed plan en een hoog bod?
Kleine projectontwikkelaars
Laten we niet vergeten dat initiatief van onderop
zelf ook streeft naar voordeel. Dit kan zijn in de
vorm van geld maar ook regelmatig in de vorm
van uitvoering en bestemming. Daar is niets
mis mee. Echter, in de retoriek wordt ‘initiatief
van onderop’ vaak als idyllisch en altruïstisch

1. http://www.pbl.nl/publicaties/2012/vormgeven-aan-de-spontane-stad-belemmeringen-en-kansen-voor-organische-stedelijke-herontwikkeling
2. https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/wonen-en-bouwen/bestemmingsplannen/omgevingsplan-binckhorst-1.htm
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geschetst. Teveel de buren die een stukje groen
onderhouden en te weinig de zzp’er die ervan
moet leven. Teveel de koene Nederlander tegenover de gemeentereus en de bedrijfswolf en te
weinig de brute organisatiekracht die nodig is
om maatschappelijke projecten te realiseren.
Een realistischer beeld helpt wanneer we kijken
naar initiatief van onderop: zijn het niet gewoon
allemaal kleine projectontwikkelaars?

Welke maatschappelijke criteria worden meegenomen bij ontwikkeltenders? Wat is de waarde
van maatschappelijke effecten? Welke mate van
sturing en zekerheid accepteren we? Is het naar
de belastingbetaler te verantwoorden dat de
gemeente niet de maximale financiële opbrengst
haalt uit de verkoop van grond en vastgoed? Hoe
is een afwijzing van een maatschappelijk initiatief
goed te onderbouwen?

Een klasse van deze professionele maatschappelijke projectontwikkelaars groeit snel. Deze
groep is niet nieuw maar wordt wel steeds sterker, met als voedingsbodem de kaders van een
organische gebiedsontwikkeling. Op de Binckhorst is zichtbaar hoe deze groep zich verenigd
in een netwerk en zich roert. Daarbij ontstaan
onverwachte vernieuwingen zoals ReSourceCity
met een reeks aan initiatieven. De worsteling is
echter: wat is de financiële en maatschappelijke
waarde die deze nieuwe klasse creëert?

Kortom
Het bezoek aan de Binckhorst riep veel vragen
en dilemma’s op. Gechargeerd gezegd: betekent
organische gebiedsontwikkeling het creëren
van een gelijk speelveld of juist vrij spel voor de
sterkste plannen en de gemeente kiest? Het is
goed om dit te relativeren. Getouwtrek is van
alle tijden en er ontstaan mooie dingen op de

Binckhorst die het bezoeken waard zijn. Plan een
route langs alle deelnemers op de website van
I’M BINCK. Fietsend door Den Haag op weg naar
huis kwam een laatste dilemma naar boven: is de
niet-organische opzet van gebiedsontwikkeling
nu eigenlijk geestdodend saai of heerlijk efficiënt?

I’M BINCK – SAMEN MAKEN WE DE BINCKHORST
is een onafhankelijk initiatief van ondernemers
uit de Binckhorst dat zich actief inzet voor dit
gebied. Het is een open platform voor alle bedrijven, instellingen, organisaties in de Binckhorst.
I’M BINCK maakt sinds 2011 de rijkdom aan
ondernemerschap, ambachtelijkheid, innovatie
en cultuur zichtbaar. Tijdens netwerkbijeenkomsten, een jaarlijks festival en Ronde Tafels
ontstaan verbindingen. (www.imbinck.nl)

Geen gelijk speelveld
Initiatieven van onderop benaderen als projectontwikkelaars is echter ook niet zaligmakend.
Deze spelers hebben namelijk in de huidige
context vaak geen level playing field met de
‘grote jongens’. Bij een gelijk speelveld hoort het
serieus afwegen door overheden van financiële
én maatschappelijke opbrengsten bij ontwikkelvisies en tenders. Daarbij ontstaan vragen als:
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De waarde van

GOUDasfalt

Aan de zuidoever van de Hollandsche IJssel
transformeert burgerinitiatief GOUDasfalt
een oud industrieterrein tot een plek waar
ideeën de ruimte krijgen en mensen samenkomen. Op de indrukwekkende Koudasfaltlocatie verbinden zij de Goudse binnenstad
met de Krimpenerwaard, maar ook mensen
met initiatieven, dromen en goede zin. En dit
levert zowel economisch en maatschappelijk
rendement op voor de stad. Peterpaul Kloosterman en Herman Ruiter vertellen over de
aanpak van GOUDasfalt.
“GOUDasfalt levert meerwaarde aan de stad.
Het terrein is goud waard.” Dat is een van de
belangrijkste uitgangspunten waarmee dit burgerinitiatief de gemeente een paar jaar geleden
probeerde over te halen om het gebied van de
gesloten Koudasfaltfabriek te kopen en te verhuren. “De fabriek had niet zo’n best imago”, vertelt
Kloosterman. Bewoners van Gouda wilden zeker
niet zoiets terug. Verschillende partijen zagen
er wat in om iets moois te doen met dit terrein.
Er was zeker interesse voor de ontwikkeling van
deze kant van de stad, de kansen lagen er, maar
als niemand van de bank af komt…”
‘Gouda sterk aan de IJssel’ was een van de eerste
initiatiefnemers. Zij wilden graag de verbinding
tussen water, krimpenwaard en stad. Na allerlei
gesprekken, netwerkbijeenkomsten en acties

Creëren van maatschappelijke meerwaarde_Praktijkvoorbeelden_GOUDasfalt

INHOUD

13/32

kwamen er uiteindelijk meerdere partijen samen,
vertellen Kloosterman en Ruiter enthousiast.
“Gouda Sterk aan de IJssel, Gouda Bruist, wijkteams en andere stichtingen. Wensen, dromen
en ideeën werden besproken. Gemeenschappelijk doelen werden bepaald. Steeds meer
professionals haakten aan, ook financiële adviseurs. Daar denk je in eerste instantie misschien
niet aan bij een burgerinitiatief, maar juist dit
zorgde ervoor dat er concrete plannen kwamen.”
Waarde-creatie voor de stad, wat betekent dat?
Deze ideeën, gemeenschappelijke doelen en
concrete plannen kregen een plek in een ‘bidbook’. “Hierin visualiseerden we onze ambities”,
verduidelijkt Ruiter. “Waar willen we naartoe en
hoe doen we dat precies? Waarde-creatie voor
de stad, wat betekent dat? Over welke waarden

hebben we het dan en hoe geven we daar dan
invulling aan? Het bidbook gebruikten we om dit
duidelijk te maken aan verschillende partijen,
waaronder de gemeente. Zij zagen zeker kansen en geloofden in de waarde-creatie, maar
er moest ook financieel vertrouwen zijn.” En
ook dat vertrouwen gaf GOUDasfalt. Zij lieten
zien hoe zij de plannen konden bekostigen en
startten een crowdfundingcampagne. Kloosterman: “Hieruit bleek wel hoeveel interesse
en beweging er was in de stad, zij wilden ook
die verbinding en ontwikkeling en hadden daar
een investering voor over. We hebben ruim
drie-en-een-halve ton aan toezeggingen voor
schenkingen en leningen opgehaald.”
De gemeente Gouda kocht het terrein en
verhuurt dit nu aan GOUDasfalt. “Na al onze
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inspanningen om dit voor elkaar te krijgen is er
een soort familie ontstaan”, vertel Ruiter, “van
mensen die betrokken zijn, zich verbonden voelen, professionals met ideeën en adviezen, en
ondernemers met initiatieven. Dit is de kracht
gebleken. Goudasfalt is nu een ontmoetingsplek.
Hier komen mensen met verschillende contacten en initiatieven samen. Als je het hebt over
sociale cohesie in een stad, dan kun je hier zien
wat er dan gebeurt.”
We bekijken wat het initiatief gaat opbrengen.
Financieel, maar vooral maatschappelijk.
Er is veel activiteit, maar niets gaat volledig vanzelf en op de waarde-creatie voor de stad zet
GOUDasfalt zeer actief in. “Wij zien veel kansen
en nodigen allerlei partijen uit om mee te doen:
kom met ideeën. En dan zie je werkelijk de hele
wereld voorbijkomen. De voorstellen zijn heel
divers, maar niet voor alle initiatieven is ruimte”,
vertelt Ruiter. “Het bestuur van de stichting is
een soort ‘geweten’ van deze plek”, vult Kloosterman aan. Daarom toetst GOUDasfalt de
voorstellen en initiatieven die voorbijkomen aan
de waarden die met elkaar zijn bepaald. GOUDasfalt verbindt, verrijkt, vernieuwt, verandert,
vergroent en vertelt; het moet iets opleveren
voor de stad. Ruiter: “Met behulp van een afwegingsmodel, de ‘asfaltcode’ bekijken we wat het
initiatief gaat opbrengen. Financieel, maar vooral
ook maatschappelijk gezien. Laatst wou iemand
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een wijnopslag hier. Dat brengt wel geld op, maar
zo’n dichte loods draagt sociaal gezien niets bij
aan de locatie. De kunstenaars BV die hier hun
atelier hebben daarentegen, zijn bezig met mooi
werk dat toegankelijk is voor iedereen. Mensen
komen daarnaar kijken. Zij dragen misschien wat
minder bij aan de financiële kant, maar wel heel
veel aan de sociaal-economische kant.”

Je blijft dus continu
toetsen, wat dragen ze bij?
Dat blijft een spanningsveld, geven Kloosterman
en Ruiter toe. Want hoe zorg je ervoor dat je
ondernemers aantrekt die voldoende financieel
bijdragen maar dat het toch ook bijdraagt aan
de waarden waar GOUDasfalt voor staat. “Wij
hebben afspraken met de gemeente”, vertelt
Kloosterman. “GOUDasfalt gaat de gemeente en
de gemeenschap niks kosten. Dat betekent dat
wij de verantwoordelijkheid hebben om de huur
en andere lasten te betalen en die moet opgebracht worden. We hebben een basispotje dankzij
de crowd-funding en andere investeringen,
maar daar kan niet structureel alles van betaald
worden”. Ruiter vult aan: “Ondernemers moeten
daarom ook echt een financiële bijdrage leveren, wij faciliteren niet alles. Zij moeten zelf hun
onderneming invullen en inrichten. Uiteindelijk
kijken we vooral of het totaal betaalbaar is. Van

de verschillende ondernemers verwachten we
dan een bijdrage naar draagkracht: als dat financieel wat minder is dan compenseren zij dit op
een andere manier. Door de maatschappelijke en
sociale opbrengsten, of een bijdrage aan de (door)
ontwikkeling van het terrein. Je blijft dus continu
toetsen, wat dragen ze bij? Daarnaast moeten de
ondernemers ook echt bereid zijn om samen te
werken. Met elkaar moeten we het geheel blijven
bewaken. We willen geen eilandjes.”
“Een ander belangrijk uitgangspunt is dat GOUDasfalt niet tijdelijk (pop-up) is, zoals je vaak ziet bij
dit soort initiatieven”, benadrukt Kloosterman.
“Je mag dan even een terrein gebruiken maar
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moet het dan na een korte tijd weer verlaten en
opruimen. Maar dit is voor langere tijd, dat geeft
een ander gevoel en belofte aan ondernemers, je
investeert echt in iets. De locatie is stabiel en vult
de stad aan met een ontmoetingsplaats waar je
dingen kunt doen die je ergens anders in de stad
niet kunt doen.” Ruiter: “Wij willen de continuïteit
echt waarborgen. Daar houden we ook rekening
mee bij de afspraken die we met de ondernemers
hier maken. We willen het terrein uiteindelijk
ook van de gemeente kopen. Dat is goed voor
die continuïteit maar ook voor de politiek. De
gemeente zit nu in een dubbelrol. Als verhuurder zijn zij medeverantwoordelijk, als gemeente
onafhankelijke handhaver van de wet.”
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We moeten het
uiteindelijk met z’n
allen gaan doen
Maar het kopen van het terrein is zo simpel nog
niet. Door alles wat GOUDasfalt nu ontwikkelt,
zorgen zij niet alleen voor maatschappelijke
maar ook voor economische waarde-creatie. De marktprijs voor het terrein wordt dan
steeds hoger. “Je moet dan als het ware je eigen
verdiensten terugbetalen”, licht Ruiter toe.
“Bovendien heb je met Europese regelgeving te
maken, de gemeente moet het “marktconform”
verkopen. Het is zo belangrijk om vanaf het begin
al rekening te houden met dit soort zaken in
je business-case. In het enthousiasme van alle
nieuwe mogelijkheden van het moment verlies
je soms de toekomst uit het oog. We kennen initiatieven die daar op stuk gelopen zijn.”
Inmiddels heeft de gemeente de business-case
van GOUDasfalt beoordeeld en kwam tot de
conclusie dat GOUDasfalt inderdaad haalbaar
en betaalbaar is. Een onafhankelijk financieel deskundige heeft hierover geadviseerd
en op verzoek van het college zijn advies in
de gemeenteraad toegelicht. Op basis van dit
onderzoek heeft de gemeente het huurcontract
verlengd tot 22 februari 2022. Kloosterman en
Ruiter benadrukken de positieve houding van

de gemeente. “Zij zijn vanaf het begin al zeer
betrokken hierbij. We doen het echt samen
met hen en andere partijen. En dat is van groot
belang. De rol van een burgerinitiatief is echt
anders dan die van een ontwikkelaar. Die heeft
geld, investeert in het terrein, grond wordt meer
waard en verkoopt het weer. Wij laten in onze
business-case ook duidelijk zien dat wij investeren in ontwikkeling op lange termijn. We kijken
ook goed welke partijen daaraan kunnen en willen bijdragen. We moeten het uiteindelijk met z’n
allen gaan doen en we geven ze ook een duidelijke stem in die ontwikkeling.”
GOUDafalt levert echt goede business
voor de stad
Een langetermijnvisie dus, met ontwikkelingen
die uitgaan van het creëren van meerwaarde
voor de stad. “Daar moeten alle partijen scherp
op blijven en dat moeten we blijven uitdragen”, benadrukken Kloosterman en Ruiter. “Wij
stimuleren lokale ambachten en producten,
dankzij de brouwerij en het atelier waar bomen
worden omgetoverd tot meubels en schroot tot
bureaulampen. Wij geven ruimte aan de diversiteit van de stad, door het samenbrengen van
bevolkingsgroepen. We zorgen voor educatie;
vmbo-leerlingen komen hier hun toekomstige
vak oefenen. En we verbinden de binnenstad met
de Krimpenerwaard letterlijk dankzij het pontje
GEIN. En zonder overdreven grote getallen zie je
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nu al wat we aan economische activiteit kunnen
gaan opleveren, dankzij een stadstrand, de toeristen (hét overstappunt uit Krimpenwaard) en
alle mensen die hier aan het werk zijn. GOUDasfalt levert écht goeie business voor de stad.”

Nieuwe verhoudingen tussen overheid en
burgers die iets willen vraagt om een andere
aanpak van de gemeente dan zij de afgelopen
decennia gewend zijn. In plaats van sturen
met grote fysieke projecten of het uitgeven
van bouwgrond, vraagt de nieuwe realiteit
om sturingsarrangementen die inspelen op
zelforganisatie en voortkomen vanuit de maatschappelijke opgave. Het waarderen van waarden
en het rondkrijgen van de business-case is een
cruciaal onderdeel geweest van de aanpak van
GOUDasfalt. In het hele traject is intensief met
de gemeente opgetrokken. De gemeente Gouda
en de initiatiefnemers van GOUDasfalt waren
deelnemer van het verdiepingstraject ‘Nieuwe
Financieringsvormen’. In deze verdieping brachten de steden Gouda, Eindhoven, Breda en
Utrecht ieder een casus in om de toegepaste
financieringsvorm te onderzoeken. In Gouda was
dat crowdfunding, in de andere steden fondsvorming en ingroeihuur. Het resultaat is gebundeld
in een essay.
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Waar een wil is, is een weg
Versnellingskamer: een unieke, gezamenlijke
aanpak van de Goudse Poort
Precies in de hoek van de A12 en A20 bij
Gouda ligt de Zuid-Hollandse zichtlocatie
Goudse Poort. Er staan voornamelijk kantoorpanden en panden voor perifere detailhandel
en bedrijfsruimtes. Al enige jaren kampt het
terrein met structurele leegstand. Vanuit het
besef ‘dit is de laatste kans om er iets aan te
doen’ hebben bedrijfsleven (dat wil zeggen:
vastgoedeigenaren en huidige gebruikers)
met gemeente en provincie de handen ineen
geslagen om deze leegstand aan te pakken.
Die aanpak is een bijzonder en intensief
samenwerkingsproces dat kán leiden tot
een oplossing. Maar misschien ook niet.
Vier betrokkenen leggen uit wat deze aanpak
behelst en wat de voordelen ervan zijn: Marc
Brentjens (Breevast BV), Marjolein Broos
(gemeente Gouda), Bas Holten (Provincie
Zuid-Holland) en Jacques Westerink
(Provincie Zuid-Holland).
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G

ouda kampt al geruime tijd met leegstand.
Toen er landelijk nog nauwelijks kantorenleegstand was, besloeg die in Gouda 25 procent.
Nu ligt het landelijke percentage rond de 16
procent, maar heeft Gouda nog 40 procent
leegstaande kantoorpanden. “De leegstand op
de Goudse Poort is structureel. Dat is inclusief
de verborgen leegstand van panden waar wel
een naam op staat, maar waar verder weinig in
gebeurt”, aldus Broos. Onderdeel van het probleem is dat veel van de panden in Goudse Poort
te groot zijn voor de Goudse markt. “Veel bedrij-

ven in Gouda zoeken naar ‘een leuk kantoortje’,
maar wij hebben panden staan van duizenden
vierkante meters.” Voeg daar aan toe dat door
automatisering, flexibele kantoorconcepten
en de crisis in de afgelopen jaren de vraag naar
kantoorruimte steeds verder is afgenomen en je
hebt een goed beeld van de opgave. Het grootste pand, dat ook Goudse Poort heet, is met
20.000 m2 bruto vloeroppervlak het grootste
pand van het terrein. Het gebouw, dat inmiddels
bijna 10 jaar leeg staat, neemt een kwart van de
totale leegstand voor zijn rekening.

Van ‘vertical farming’ tot COA
In de zoektocht naar een goede (her)invulling
van het gebouw de Goudse Poort zijn veel
verschillende ideeën de revue gepasseerd.
Brentjens: “We hebben vanaf 2008 gekeken naar
de mogelijkheid om de begane grond en een
deel van het pand te renoveren, daar dan meerdere kleinere kantoorgebruikers voor te vinden
en dan stap voor stap de rest aan te pakken. Ook
is geprobeerd de twee grotere kantoorkandidaten die de afgelopen 10 jaar op de markt waren
en niet naar nieuwbouw in de Spoorzone wilden,
te interesseren. Daarnaast hebben we periodiek
overlegd met de gemeente over bestemmingsverruiming en tegelijkertijd een scala aan mogelijkheden verkend die kunnen passen bij het
casco van het gebouw, zoals COA, arbeidsmigranten, reguliere woonvormen, vertical farming.
Om allerlei verschillende redenen, waaronder
geen goedkeuring van de gemeente, zijn die
ideeën op niets uitgelopen.’
Verschillende pogingen om de leegstand op
het terrein te bestrijden, hebben niet veel
opgeleverd. “We zaten elkaar in bijeenkomsten
alleen maar aan te kijken en te bevestigen hoe
lastig het probleem was”, zegt Broos. Brentjens
herkent dat. Ook hij zag weinig vooruitgang of
energie voortkomen uit de sporadische overleggen. Broos: “Toen dacht ik echt: laat maar,
ik weet het ook niet meer.”
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Elke drie maanden bij
elkaar gaan zitten klagen
hoe vervelend het
allemaal is, helpt niet.
Toen kwamen Bas Holten en Marjolein Broos
elkaar tegen, eind maart 2016. Samen zagen zij
wel een kans om vanuit het Actieprogramma
Slim Ruimtegebruik van de provincie naar
Goudse Poort te kijken, maar dan met kantooren bedrijfspanden. Holten en Broos trokken er
samen op uit om iedereen met een belang in
Goudse Poort te polsen voor een gezamenlijk
traject onder de noemer Versnellingskamer. De
investering in één-op-één gesprekken kostte
veel tijd en veel vasthoudendheid. Sommige
eigenaren waren in eerste instantie terughoudend. Een deel van die terughoudendheid kwam
voort uit het vooroordeel ‘er mag toch niets van
de gemeente of de provincie’. Daar hebben Holten en Broos steeds korte metten mee gemaakt.
De boodschap was: ‘We zitten samen aan tafel, je
hebt nu de kans. Als iedereen vanuit zijn eigen,
maar weloverwogen belang mee wil werken aan
het gezamenlijke belang, kunnen wij kijken wat
we kunnen faciliteren’. Dat betekende niet dat de
gemeente en provincie toezegden dat alles kon.
Maar het betekende wel de belofte om te bezien
aan welke regelgeving eventueel een mouw kon
worden gepast.

Belangenmatrix
Het hele voortraject van gespreken voeren, vertrouwen opbouwen en checken van data heeft
ruim zes maanden in beslag genomen. Toen
alle partijen eenmaal geïnteresseerd genoeg
waren om mee te doen, was een van de eerste
belangrijke stappen het opstellen van een belangenmatrix. Alle partijen gaven in deze matrix
aan vanuit welk belang zij aan tafel zaten. In de
volgende Versnellingskamersessie werd geïnventariseerd wie er mee wilden doen aan een
gezamenlijke realistische en uitvoerbare aanpak
én wie er aan mee wilden betalen. Op een partij
na, die wel wilde meedoen maar niet meebetalen, bevestigde iedereen zijn commitment. Dat
bleek ook uit het feit dat iedereen in diverse
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werksessies een bijdrage leverde. Alle partijen
zagen namelijk het gedeelde belang: het oplossen van een hardnekkig en structureel probleem
om te komen tot een duurzaam en ‘volhoudbaar’
economisch bloeiend en levendig gebied.
Brentjens: “Dit is echt de laatste kans. We moeten
niet meer praten over ‘op de lange termijn dit en
dat’, want voor ons ís dit de lange termijn. Wij
zoeken al jaren naar oplossingen en transformatiemogelijkheden.”

Als
Als dit
dit niet
niet lukt,
lukt, geven
geven
wij
wij het
hetop
open
enzetten
zettenwe
we
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er een
een hek
hek omheen.
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Betrokken eigenaren of juist niet?
De eigenaren of eigenaar-gebruikers van de
panden op het terrein, zitten allemaal zeer verschillend in het proces. Er zijn eigenaren die al
vanaf het begin een belang in Goudse Poort
hebben en voor wie de leegstand dus een zeer
concreet probleem is, maar er zijn er ook die
zich tegen grondwaarde hebben ingekocht.
Sommige van die nieuwe eigenaren zijn gevestigd in het buitenland; hun betrokkenheid bij het
oplossen van de leegstand is beperkt. Brentjens:
“Er zijn partijen die we niet of weinig horen,
ondanks de pogingen van de gemeente om hen
er bij te betrekken. Dat is jammer en kan van
invloed zijn op het draagvlak onder de visie die
we ontwikkelen.”
Blijven ontmoeten
De aanpak werd geboren in de (lange) pauzes
van een Versnellingskamer. Het bleek dat juist
in die pauzes de constructieve deals werden
gesloten. In een serie van ontmoetingen die
daarop volgden probeerden de betrokken partijen samen tot ideeën voor de heropleving van
het terrein te komen. Belangrijke randvoorwaarden waren: elkaar regelmatig zien, belangen op
tafel leggen, ANNA toepassen (Altijd Nagaan,
Nooit Aannemen) en niet al te veel wisselingen
in de deelnemers. Zo creëer je vertrouwen en
duurzame relaties. “Ieder staat er anders in. In
het eindproduct moet ieders belang nog wel

herkenbaar zijn. Dat betekent dat er regelmatig
momenten zijn waar het ergens pijn doet. Die
pijn moet je willen delen, alleen als iedereen
daaraan meedoet lukt dit”, aldus Holten. Het
team is begonnen bij wat Holten en Westerink
laaghangend fruit noemen. Zo zijn er concrete
plannen gemaakt voor het revitaliseren van de
entree van het gebied.

Benen op tafel en dan
in een informele sfeer
hardop denken zonder
elkaar af te schieten.
Dat is wat werkt.
Een partij met meerdere belangen
Belangen, gedeeld of niet gedeeld, staan centraal in de aanpak. Partijen als de gemeente en
de provincie hebben echter niet één eenduidig
belang. Binnen een overheidsorgaan zijn meerdere afdelingen met hun eigen belangen. Daar
komen politieke belangen en voorkeuren nog
bij. Al zijn de deelnemers aan het Goudse Poorttraject het eens over een oplossingsrichting,
dat maakt het niet zeker dat het ook door de
staten- en gemeenteraadsvergadering komt.
Daarnaast zijn er meerdere beleidsbelangen.
Woonruimtebeleid of plannen voor grondexploitatie in de gehele gemeente kunnen
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bijvoorbeeld van invloed zijn op de keuzes die
de gemeente wil maken voor Goudse Poort. Dat
maakt het gesprek binnen dit traject soms lastig.
“In regionaal verband zijn er productieafspraken
voor woningbouw. Als die er niet zouden zijn
was er meer ruimte voor transformatie naar
wonen op Goudse Poort. Dan prevaleert voor
de gemeente dus een ander belang boven het
tackelen van de leegstand op het terrein”, aldus
Broos. De provincie kijkt ook naar meerdere
belangen: als het plan nadelige gevolgen voor
andere gebieden in de regio heeft, zal de provincie daar niet achter staan. Daar komt nog bij dat
ook provincie en gemeente niet altijd hetzelfde
belang hebben.
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Broos, Holten en Westerink hebben ook nog
wel wat missiewerk om zowel hun ambtelijke
collega’s als het bestuur mee te krijgen in deze
werkwijze. Westerink: “Om te denken vanuit
een integrale opgave en zo een economische
ontwikkeling to stand te brengen vraagt een
omslag in denken en doen voor onze organisatie.
Dingen die je eerder hebt bedacht passen straks
misschien niet meer in het nieuwe plan, terwijl je
wel op het voltooien van je plannen wordt afgerekend.”

Proces: geslaagd. Uitkomst: nog onbekend
Heel sec bekeken heeft de aanpak nog weinig
concreet resultaat opgeleverd. Er ligt nu een
stuk met globale intenties en ideeën voor de
aanpak. Broos: “Het blijft telkens weer de vraag
of iedereen ook de volgende stap gaat zetten.
Hebben we straks een convenant, een gebiedsdeal? En wordt ook de realisatieovereenkomst
getekend?” De stap hierna moet een gebiedsconvenant zijn, met een ontwikkelingsstrategie
als grondslag. “Dat wordt de lakmoesproef”,

aldus Brentjens, “daaruit gaat echt blijken of we
uit de impasse komen. Voor ons geldt: als daar
niet genoeg ruimte in zit voor ons om verder te
komen, om door te ontwikkelen, kunnen wij het
niet tekenen.”
Er is onzekerheid over wat bijvoorbeeld de
gemeenteraad of Gedeputeerde Staten over het
stuk zullen besluiten. Broos: “Dat weet je niet,
nee. Maar toch moet je wel sterk in je schoenen
staan wil je zo’n breed gedragen plan tegenhouden. We hebben het als overheid steeds over
samenwerking en de participatiemaatschappij?
Nou, dit is een schoolvoorbeeld.”
De partijen komen nog niet op een lijn. Zo wil
Brentjens meer vrijheid en meer mogelijkheden
in het gebied dan de gemeente wil geven. Ook
heeft hij het idee dat naarmate het maken van
afspraken dichterbij komt, de speelruimte van
de overheidspartners minder wordt. Ook Westerink, Holten en Broos hebben geen idee of uit dit
traject een oplossing gaat rollen. Toch is iedereen vol lof over het proces. “Je investeert veel
tijd in elkaar, waardoor je echt met elkaar kan
meedenken. En hoe vaker je het er over hebt,
hoe meer ideeën je samen bedenkt. Een andere
enorme plus is dat gemeente en provincie aan
tafel zitten. Zij verwijzen niet naar elkaar als er
een probleem is, ze doen het echt samen. Dat is
grote winst.” Ook onder de vastgoedeigenaren
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is meer gezamenlijkheid. Zij werken nu samen
aan voostellen, die daardoor wat evenwichtiger
en transparanter zijn en minder gericht op concurrentie.
“Ik ging hier in zonder te weten of er iets uit zou
komen”, zegt Broos, “en ik weet niet of het goed
gaat komen en wat er dan precies goed gaat
komen. Maar ik wil er zeker mee door. We hebben een historie met elkaar, we hebben ons aan
elkaar gecommitteerd. Nu gaan we het proberen waar te maken.” Holten: “We weten waar we
heen willen. Maar we kunnen niet zeggen welke
precieze stappen we gaan zetten en de werking
van de aanpak is ook niet op vaste momenten te

peilen. Maar het feit dat bijna alle betrokkenen
nog steeds aan tafel zitten zegt veel.”

We weten niet wat dit
proces gaat opleveren.
Maar we weten wel dat
we alléén met dit proces
verder kunnen komen.
Tips van de ‘Haarlemmeroliemannetjes’
De faciliterende ‘koppelaarsrol’ van de provincie is onderdeel van de aanpak. Door te werken
aan vertrouwen onderling wordt sociaal kapi-
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taal gecreëerd. Die faciliterende rol vraagt,
om succes te hebben, wel een bepaald soort
persoonlijkheid. Westerink: “Deze manier van
werken moet je liggen, dat is persoonsafhankelijk. Je moet er lol in hebben dat alles een
beetje rommelig en onzeker is. Je kunt niet een
plan afwerken, je moet echt een ‘Haarlemmeroliemannetje’ zijn dat op alle situaties wel een
antwoord heeft.” Of dat ergens anders ook zo
zou uitpakken als in Gouda, is dus de vraag. Het
succes hangt af van de verschillende partijen
en de persoonlijkheden van hun vertegenwoordigers. Maar enkele tips kunnen Holten en
Westerink wel geven:
• Ga vanaf dag een aan tafel met de mensen die
er een direct belang bij hebben: de eigenaren,
beleggers, gemeente, provincie enzovoort. Die
hebben elkaar allemaal nodig.
• Probeer werkelijk open naar iemands belangen
te vragen. Soms denk je vooraf te weten wat
iemands belang is, maar dat kan je mis hebben. Maar bereid je wel voor! Zorg dat je altijd
het DNA kent van degene bij wie je langs gaat.
• Ga langs! Al duurt het drie maanden voordat
je een afspraak hebt, al kost het vier bezoeken
voordat je iets gedaan krijgt, blijf investeren in
persoonlijk contact.
• Neem aannames weg, maar doe geen onbeperkte toezegging alles mogelijk te maken.
Dat kun je toch niet.
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Bouwen aan toekomstbestendige

bewonersinitiatieven

Te vaak komen bewonersinitiatieven na de
opstartfase tot stilstand. Dit is schadelijk
voor alle betrokken partijen. Hoe versta je
de kunst om te komen tot een meerjarig
financieel gezond bewonersinitiatief?
Initiatiefnemers en de gemeente hebben
hier gezamenlijk een rol in.

Dit artikel is gebaseerd op de uitkomsten van drie werkateliers binnen het project ‘Van bewonersinitiatief
naar duurzame partner gemeente’ van Platform31. Tijdens de werkateliers gingen bewonersinitiatieven
en gemeenten, onder begeleiding van experts, met elkaar in gesprek over het werken aan meerjarige
financieel gezonde bewonersinitiatieven.
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Meerjarig financieel gezonde bewonersinitiatieven
Het lijkt een logische vraag. Waarom moeten
we ons eigenlijk druk maken om de continuïteit
van bewonersinitiatieven? Natuurlijk gaat veel
tijd en energie van de betrokkenen verloren bij
het stoppen van een initiatief. Nieuwe impulsen
voor buurten, straten en individuen worden
teniet gedaan. En indirect verdwijnt het effect op
bijvoorbeeld veiligheid van de buurt of gezondheid van bewoners. Allemaal redenen om een
bewonersinitiatief voort te laten bestaan. Vanuit
een gemeente bezien is het de vraag hoe zij de
schaarse publieke middelen het meest effectief
kunnen verdelen.
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Veel bewonersinitiatieven zijn gefinancierd met
subsidie van een gemeente, oftewel maatschappelijk geld. Was de investering de moeite waard
als het initiatief na een aantal jaar ophoudt te
bestaan? Is het dan geen weggegooid geld? Of
positief verwoord, hoeveel meer kan je uit een
gemeentelijke investering halen als een initiatief
langer bestaat? Hieruit vloeit de vraag voort: hoe
ver ga je als overheid in het financieel ondersteunen van bewonersinitiatieven? Het is zonde
om te investeren in maatschappelijke projecten
die na de opstartfase ophouden te bestaan. Aan
de andere kant is het niet de bedoeling dat de
gemeenten maar moet blijven investeren om
een project draaiende te houden. De crux bij
meerjarig gezonde initiatieven is samenwerken
tussen gemeente en initiatief: in goed overleg en
transparant zijn over ambities van een initiatief,
over criteria en doelstellingen van subsidies.

Hoofdpunten bij het meerjarig financieel en organisatorisch gezond houden van een initiatief zijn:
1. inzicht krijgen in de maatschappelijke meerwaarde van het initiatief,
2. in de samenwerking tussen gemeente en initiatief de juist rol aannemen op het juiste moment en
3. een diversiteit aan financieringsvormen en bronnen aanboren.

Maatschappelijk meerwaarde als basis
Het geloven in de eigen meerwaarde is één, het
zichtbaar maken hiervan is een tweede. Veel
maatschappelijke initiatieven hebben directe en
indirecte effecten die moeilijk om zijn te zetten
in cijfers. Het belang van het zichtbaar maken
van de maatschappelijk waarde en de impact
van initiatieven neemt echter toe. Immers, niet
alleen voor de financiers is het belangrijk om te
weten wat het effect van de investering is maar
ook de eigen organisatie is hierbij gebaad om
de weloverwogen keuzes te maken. Aanpassen
of koershouden kan het best gedaan worden
wanneer een helder beeld bestaat van de eigen
uitkomsten en impact voor de bewoners en
buurt.
In hoeverre diepgravend onderzoek
De evolutie van meetmethoden zorgt voor
steeds betere instrumenten die tegelijkertijd ook
tijd en geld kosten. De vraag is: hoe diepgravend
moet een analyse zijn? Zijn de tijd, energie en
kosten die gemoeid zijn met zo’n onderzoek het
waard? Bovenal moet het doel van onderzoek
helder zijn zodat je de onderzoeksmethode of
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zwaarte daarop kan afstemmen. De deelnemers
kwamen onder begeleiding van Sinzer (www.
sinzer.nl) en MAEX (www.maex.nl) tot de conclusie dat het helpt om minimaal één keer per jaar
hier goed bij stil te staan. Kies een methodiek
en besteed daar met elkaar en je stakeholders
aandacht aan. Een motivatie is dat dit ook het
eigen initiatief helpt. Te vaak wordt effectmeeting alleen op verzoek van financiers uitgevoerd.
Doe je onderzoek om te leren, te verantwoorden
of om nieuwe financiers aan te trekken? Kijk voor
inspiratie naar de Instrumentwijzer op www.watwerktstudio.nl met beschrijvingen en links per
methodiek.
Elkaar verstaan
Wanneer een analyse is gedaan, moeten vervolgens wel het bewonersinitiatief en de gemeente
om kunnen gaan met deze informatie. Gebruik
de analyse bijvoorbeeld om het gesprek aan te
gaan over de rol van de gemeente. Is het nuttig om actiever betrokken te zijn of juist meer
afstand te nemen? Durf als gemeente en als
initiatiefnemers je eigen beelden bij het initiatief
bij te stellen aan de hand van de uitkomsten.
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En gebruik de data om onderbouwde keuzes
te maken, maar reken een initiatief niet enkel
af naar aanleiding van een onderzoek. Andere
elementen zoals organisatiekracht, netwerk
en draagvlak in de wijk spelen ook een belangrijke rol. In de werkateliers kwam naar voren dat
toepassen van onderzoeksuitkomsten meer
gewenning en tijd vergt bij gemeenten en initiatiefnemers.
Diversifieer de financieringsvormen
“Vroeger begon elke begroting met op de eerste
regel 25.000 euro subsidie van de overheid. Dat
is niet meer van deze tijd”, zei een deelnemer
aan de werkateliers. Afhankelijkheid van enkel
subsidies maakt een initiatief kwetsbaar. Ten
eerste omdat deze bron kan wegvallen en ten
tweede omdat dit het initiatief niet dwingt tot
een ondernemende mentaliteit.
Een klacht van initiatiefnemers is dat er veel,
soms teveel energie gaat naar het rondkrijgen
van de financiering. Doordat subsidies vaak
voor een jaar zijn en fondsen doorgaans een
startdonatie voor drie jaren geven, bestaat veel
onzekerheid over de inkomsten na opstartperiode. Dit kost initiatiefnemers tijd, energie
en stress om ieder jaar de papierwinkel op tijd
aan te leveren. Ook kunnen initiatiefnemers
nauwelijks meerjaren-investeringen doen.
Een aantal meerjarige zekerheden en transpa-

rante communicatie met geldverstrekkers kan
stress verminderen en slagkracht aan initiatief
geven. Een balans tussen de verantwoording
van resultaten en vertrouwen dat geld goed
wordt besteed, kan hier ook aan bijdragen. Als
blijkt dat een bewonersinitiatief maatschappelijke meerwaarde heeft, zal het makkelijker zijn
om opnieuw middelen aan te boren. Financiële
gezondheid betekent zowel vaste inkomsten als
de noodzaak om creatief na te blijven denken
over inkomsten en uitgaven.
Kies een rol en laat dat weten
De betrokken gemeenteambtenaar heeft een
invloedrijke positie bij het bouwen aan een
toekomstbestendig bewonersinitiatief. Naast
financiële middelen is de gemeente namelijk ook
een partner. Die partner kan onder andere stimuleren, contacten leggen (verbinden met andere
partners), mede mogelijk maken door te adviseren bij vergunningen of juist bewust loslaten.
Communiceren over welke rol nodig is en wordt
aangenomen door de gemeente, zorgt voor een
constructieve samenwerking.

belangrijk beginpunt van deze ondersteuning.
Deze informatie toepassen en zo ook financiering vastleggen is belangrijk. De gemeente heeft
hierin een verantwoordelijkheid als gesprekspartner. In dat gesprek maken de betrokken
individuen een groot verschil. Initiatiefnemer
en gemeenteambtenaar zullen het met elkaar
moeten doen. Meenemen in elkaars ambities,
maatschappelijke meerwaarde, doelstellingen en
financieringsbronnen. Als hier een open gesprek
over plaats vindt en de wil er is om elkaar te helpen, is dit een absolute succesfactor voor een
meerjarig financieel gezond bewonersinitiatief.

Mensen, maatwerk, methoden
In een tijdperk waar we het belang van initiatieven van onderop steeds meer onderkennen,
valt tegelijkertijd een wereld te winnen in het
samenwerken. Het aantonen van de eigen
impact komt in de werkateliers telkens terug als
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Bedrijveninvesteringszone:

samen investeren in de kwaliteit van een gebied
Gemeenten, ondernemers en vastgoedeigenaren werken volop aan aantrekkelijke,
veilige en goed bereikbare gebieden.
Betrokkenheid, samenwerking en een
gezamenlijke ambitie zijn hierbij essentieel.
In een bedrijveninvesteringszone (BIZ)
investeren ondernemers samen in de
kwaliteit van een afgebakend gebied.
Farzad Ghaus, directeur van Stad & Co,
vertelt op welke manier BIZ van dienst kan
zijn bij gebiedsontwikkeling.
Wat is een BIZ?
In een ‘bedrijveninvesteringszone’, afgekort BIZ,
nemen ondernemers, gebruikers of vastgoedeigenaren (van niet-woningen) het initiatief door
een gezamenlijke ambitie voor een gebied te
formuleren. Die vertalen ze naar concrete afspraken, die worden vastgelegd in een BIZ-plan.
Dit meerjarenplan legt activiteiten vast die men
gezamenlijk wil uitvoeren. De gemeente toets
het plan aan de wet. Blijkt er voldoende draagvlak te zijn, dan kan een BIZ, na een formele
stemming, worden opgericht.

Een wettelijke regeling biedt ondernemers
de mogelijkheid om hun bedrijfsomgeving te
verbeteren, aanvullend op de activiteiten van
de gemeente: een zogenaamde bedrijveninvesteringszone (BIZ). Stad & Co adviseert en
ondersteunt ondernemersverenigingen, vastgoedeigenaren en gemeenten bij de oprichting
en uitvoering van een BIZ. “Het oprichten van
een BIZ vraagt om nauwe samenwerking tussen
de betrokken partijen in een gebied. De ondernemers en vastgoedeigenaren ontwerpen een
activiteitenplan en zorgen binnen een afgesproken tijd voor duurzame financiering”, legt Ghaus
uit. “Alle ondernemers betalen een bijdrage
voor activiteiten waar het hele gebied van profiteert. Het geld wordt ingezet om activiteiten uit
te voeren die in het plan zijn vastgelegd en na
een stemming zijn goedgekeurd door de meerderheid van de ondernemers. Deze activiteiten
kunnen een positieve bijdrage leveren aan het
lokale leef- en ondernemersklimaat, door de
aanpak van leegstand, gebiedsmarketing, het
vergroten van de veiligheid, sociale cohesie en
het verbeteren van de aantrekkelijkheid van een

Creëren van maatschappelijke meerwaarde_Praktijkvoorbeelden_Bedrijveninvesteringszone

INHOUD

26/32

gebied. Hier hebben ondernemers, vastgoedeigenaren, bewoners en de gemeente allemaal
belang bij.”
Slagkracht uitbreiden
Door de samenwerking op te zoeken en hun
krachten te bundelen, vergroten ondernemers
hun slagkracht. “Als BIZ staan ondernemers sterker en kunnen zij hun ambities daadkrachtiger
realiseren”, vertelt Ghaus. In een BIZ brengen
ondernemers zelf de focus aan in hun plannen
en krijgen ze de ruimte om hun eigen doelen
te stellen. Ghaus vult aan: “Een BIZ-plan is altijd
maatwerk. Ondernemers kijken integraal wat er
nodig is in het gebied en welke bijdrage de BIZ
daaraan kan leveren. Dit loopt uiteen van het
verbeteren van de onderlinge samenwerking
tot het optimaliseren van het winkel- en horeca-aanbod tot een bijdrage aan verduurzaming.
Deze gedeelde ambitie zorgt voor verbinding en
een sterk gevoel van eigenaarschap. Omdat alle
gebruikers en/of vastgoedeigenaren deelnemen
aan de BIZ, of mee betalen, zijn er geen free-riders. Ze voelen zich samen verantwoordelijk
voor de verbetering van het gebied en zijn trots
als er resultaten geboekt worden.”
Iedereen in de openbare ruimte doet mee
Door gezamenlijk tijd en geld te investeren in het
veiliger en aantrekkelijker maken van een winkelstraat of bedrijventerrein kunnen ondernemers

dus een stevige impuls geven aan het ondernemingsklimaat. “Maar dat is niet het enige”,
benadrukt Ghaus. “Een belangrijke functie van
binnensteden is dat het ontmoetingsplekken
zijn. Bezoekers geven geld uit en dat is goed
voor de economie, maar binnensteden met een
breed aanbod (winkels, horeca, cultuur) die goed
functioneren zijn ook aantrekkelijk als woongebied. In gebieden waar voorzieningen op orde
zijn, willen mensen zich ook graag vestigen.”
Juist daarom is het voor bedrijveninvesteringszones ook van belang om te investeren in de
relatie met bewoners. “Bewoners zijn nodig om
een gebied aantrekkelijk te kunnen houden”,
verduidelijkt Ghaus. Door de activiteiten te laten
aansluiten op de wensen van de bewoners,
zorgt dit voor betrokkenheid. Bewoners die
zich bekommeren om het gebied, zijn de beste
ambassadeurs. Zij leggen de nadruk op de maatschappelijke waarde die een gebied vervult; een
veilige, schone en aantrekkelijke omgeving. Door
de verbinding met bewoners te verbeteren en te
professionaliseren, wordt de (maatschappelijke)
meerwaarde van een BIZ zichtbaarder en beter
gedragen.”
De verduurzaming van gebieden speelt een
steeds prominentere rol in BIZ-plannen. Ghaus
licht toe: “Het thema duurzaamheid wordt als
belangrijk gezien maar is voor ondernemers vaak
moeilijk concreet te maken. Een BIZ kan hierin
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faciliteren, bijvoorbeeld door afspraken over
een reductie van de hoeveelheid vrachtverkeer
in een gebied. Of gezamenlijke investeringen
in meer groen.” Dit soort inspanningen in een
gebied zijn een aanvulling op de activiteiten van
de gemeente. “Een deel van de activiteiten van
de BIZ vindt plaats in de openbare ruimte. De
gemeente speelt dus altijd een rol in het traject.
Als de gemeente ziet dat ondernemers investeren in een gebied en bewoners betrokken zijn,
ontstaat er draagvlak en wederkerigheid.”
BIZ als verbinder van maatschappelijke
doelen
Dat een BIZ daadwerkelijk verschil kan maken
in een gebied, bleek in Amsterdam Oud West,
waar zes bedrijveninvesteringszones zich verenigden in een stichting. Onder begeleiding
van Stad & Co stelden de initiatiefnemers een
meerjarenplan op, met daarin aandacht voor een
schone, veilige en duurzame omgeving. Ghaus:
“De thema’s die in deze stichting centraal staan,
zijn belangrijk voor de stad als geheel en dus
ook voor de bewoners. Hier zie je heel duidelijk
dat de ondernemers buiten hun eigen winkel
of bedrijf de samenwerking aangaan, met de
overheid en buurtbewoners. Ze kijken breder
dan alleen naar marketing en promotie van het
gebied. Dat is een mooie ontwikkeling, want de
aantrekkelijkheid van het gebied gaat hen allen
aan en samen kunnen ze veel meer bereiken.”
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Meten is weten, toch?

Grip krijgen op maatschappelijk
rendement
Steeds meer initiatieven in de ruimtelijke
ontwikkeling laten zien dat er ook aandacht
is voor het effect van de interventie op de
maatschappij. Maar hoe kun je dit op voorhand laten meewegen in besluitvorming? Een
maatschappelijke kosten-baten analyse is
hiervoor, vooral binnen het fysieke domein,
een veelgebruikt instrument om maatschappelijke rendement te kwantificeren.
Wat is een MKBA ook alweer?
Een maatschappelijke kosten-batenanalyse
(MKBA) is een instrument dat helpt bij besluitvorming en inrichting van ruimtelijke projecten.
Maar ook bij interventies op het sociale domein
wordt het instrument steeds vaker toegepast.
Niet alleen gemeenten, maar ook semipublieke
organisaties en bedrijven kunnen een MKBA
(laten) uitvoeren. Een MKBA brengt alle maatschappelijke baten en kosten die een interventie
of beleidswijziging teweeg zullen brengen overzichtelijk in kaart doordat de effecten op de kaart
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(voor zover mogelijk) worden weergegeven in
Euro’s. Dit ‘monetariseren’ van waarden maakt
het mogelijk om effecten onderling te vergelijken en dient daarmee het gesprek om te komen
tot besluitvorming.
Voorzichtigheid is geboden
Een MKBA start altijd met een uitvoerige probleemanalyse. Daarna wordt een situatieschets
gemaakt van de toekomstsituatie met interventie en zonder interventie (het zogenaamde
nul-alternatief). Een set van vuistregels en
kengetallen kan in veel gevallen helpen bij het
opstellen van een MKBA. Dit spaart tijd en maakt
het mogelijk om te komen tot een vergelijkbaar
overzicht. Belangrijk is wel dat altijd moet worden
nagegaan of deze ‘vooraf berekende’ richtlijnen
passend zijn binnen de gebruikte context. Daarnaast is het van belang om te bedenken dat de
interpretatie van de waarden altijd met voorzichtigheid moet worden geïnterpreteerd.
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Nieuwe toepassing MKBA
Ecorys, partner van Platform31, heeft veelvuldige ervaring met de inzet van MKBA-analyses.
Walter Hulsker van Ecorys ziet vooral nieuwe
ontwikkelingen op het gebied van integrale
gebieds-ontwikkelingsprojecten, die een
bijdrage leveren aan de verbetering van de
sociaal-economische positie van inwoners van
bepaalde wijken. Hierbij wordt, met behulp van
ingrepen in de ruimtelijke structuur, het functioneren van de stad verbeterd, bijvoorbeeld
door fysieke barrières (wegen, spoorlijnen) weg
te nemen. Het doel is om uiteindelijk bepaalde
wijken mee te laten profiteren van positieve
ontwikkelingen in andere gebieden, bijvoorbeeld centrum- of stationsgebieden. De fysieke
ingreep is dan een middel om stedelijke sociaaleconomische problemen op te lossen. Met
behulp van een MKBA kan worden gekeken of
dit ook kans van slagen heeft.

Alle ins en outs van een MKBA te
weten komen?
Partners van Platform31, Ecorys en Twynstra
Gudde bieden samen met TU Delft een training
MKBA aan. Deze training geeft inzicht in de
methodiek van een MKBA en leert u aan de hand
van praktijkvoorbeelden de beperkingen en de
toepassingen. Cursusdata en inschrijven vindt u
op de website van Platform31.
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Verder lezen

Meer projecten

Meer dan ooit ligt het initiatief voor het onderhouden en (her)ontwikkelen van stedelijke
gebieden bij gemeenten, burgers, maatschappelijke organisaties en marktpartijen.
Platform31 nam deze Nieuwe Werkelijkheid
vanuit verschillende invalshoeken onder de
loep. De bevindingen presenteerden we in drie
online magazines.

Platform31 werkt, samen met andere partijen, ook komende tijd verder aan deze thema’s. Hoe zorgen
we voor een optimale samenwerking tussen gemeenten, burgers, maatschappelijke organisaties en
marktpartijen bij ruimtelijke ontwikkelingen? Hoe gaan we om met (multi-level) governance en besluitvormingsvraagstukken bij complexe opgaven zoals de energietransitie? Hoe zorgen we voor bewonersparticipatie en ruimte voor burgerinitiatieven? Een greep uit de activiteiten voor komend jaar:

Lees de vorige twee magazines:

Aandacht voor maatschappelijke
opgaven bij ruimtelijke ontwikkeling
Leerkring Gezondheid & Ruimte
Bij de inrichting van de leefomgeving wordt
naast de leefbaarheid van die omgeving,
steeds meer rekening gehouden met maatschappelijke opgaven, zoals gezondheidsachterstanden, vergrijzing en het langer thuis
wonen. En daarvoor is het van groot belang
dat er stevige samenwerkingen tussen
verschillende domeinen gevormd worden,
de omgevingsvisie moet een gezamenlijke
opgave zijn.
In de leerkring Gezondheid en Ruimte werken
gemeente-professionals uit het fysieke en
sociale domein samen aan het ontwikkelen
van een integrale omgevingsvisie, waarin de
bevordering van gezondheid centraal staat.
Meer informatie of aanmelden voor de leerkring van 2018.
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Experiment Groene Schoolpleinen
Groene schoolpleinen hebben aantoonbare
positieve effecten op de gezondheid en leerprestaties van kinderen. Groene in plaats van
grijze pleinen kunnen bovendien zorgen voor
een belangrijke verbetering van de klimaatbestendigheid van het terrein, of zelfs van de
buurt. Een groen schoolplein kan daarmee
een voorbeeld- en aanjaagfunctie hebben in
de wijk.
Er wordt al jaren veel geschreven over de
kansen en voordelen van groene en gezonde
schoolpleinen, toch wordt het daadwerkelijk
vergroenen van schoolpleinen nog maar
beperkt in de praktijk gebracht. Platform31
start in 2018 daarom met een experiment
waarin wij enkele gemeenten/pilotscholen begeleiden bij het vergroenen van hun
schoolplein (en -daken).
Meer informatie of aanmelden
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Stedelijke Transformatie
De woningvraag stijgt fors en dat vraagt om
transformatie van stedelijke gebieden. Dat
gaat over woningbouw, maar raakt ook aan
maatschappelijke opgaven zoals bereikbaarheid, duurzaamheid en sociale vraagstukken.
Hoe versnellen we de transformatie? En hoe
gaan we met al deze opgaven om binnen het
transformatievraagstuk? In het programma
‘Stedelijke Transformatie’ bundelen overheden, marktpartijen en kennisinstituten hun
krachten. Meer informatie, of aanmelden via
www.stedelijketransformatie.nl

Verhoudingen veranderen
Lokale democratie en bewonersparticipatie
Houd onze kennispagina ‘Lokale democratie
en bewonersparticipatie’ in de gaten. Voor
meer informatie, resultaten en activiteiten
over deze thema’s.

Community of practice –
aardgasvrije wijken
Complexe opgaven vragen om een andere
relatie en nieuwe vormen van samenwerking
tussen overheid, bewoners en derden. Bij de
overgang naar aardgasvrije wijken wordt dit
goed zichtbaar, want ieder is zowel probleemeigenaar als onderdeel van de oplossing Het
is van invloed op zeven miljoen huishoudens
en heeft dus grote impact. Bovendien heb je
te maken met ingewikkelde afwegingen en
moet er worden gezocht naar beweging en
balans voor alle spelers in het proces.
In de community of practice – op naar
aardgasvrije wijken werkt Platform31, samen
met onder meer Green Deal-gemeentes,
provincies, bewoners, energiecoöperaties,
belangenorganisaties en netbeheerders, aan
governance- en besluitvormingsvraagstukken
rond de energietransitie. De resultaten en
lessen uit deze community of practice delen
we met iedereen.
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Nieuwe spelers laten zich zien
Nieuwe huisvesters in het flexwonen
Door toenemende vraag naar snel beschikbare huurwoningen en de veranderde rol van
woningcorporaties, ontstaat een gat op de
woningmarkt waar nieuwe woonondernemers
op inspelen. Kent u de maatschappelijke
leegstandsbeheerders van Nederland, de
commerciële exploitanten van microwoningen, de aanbieders van woonunits of de
huisvesters van arbeidsmigranten? Hoe gaan
deze ‘nieuwe huisvesters’ van tijdelijke woonruimte te werk? Hoe zit hun verdienmodel in
elkaar? En welke maatschappelijke vraagstukken pakken ze op?
Het magazine ‘Nieuwe huisvesters in het flexwonen’ biedt u de mogelijkheid om kennis te
maken met deze diverse groep aan nieuwe
woonondernemers. Dit magazine verschijnt
begin 2018. Houd daarvoor onze nieuwsbrief
in de gaten.

INHOUD

31/32

Colofon

Fotografie: Platform31
Pagina 8: Michiel1972

Uitgave:
Platform31
Den Haag, januari 2018

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1931151

Auteurs: Sabina Gietema, Niels Gastkemper,
Maite Gadellaa, Luca de Boer (Platform31),
Hanneke Schreuders (voorheen Platform31)
en Ilse Crooy (Griffel en Bok)
Redactie: Natasja van der Veer en Maite Gadellaa
(Platform31)
Met medewerking van (in volgorde van publicatie):
Antoinette Kemper en Damo Holt (Rebel)
Bram Heijkers (Binckhorst)
Peterpaul Kloosterman en Herman Ruiter (Goudasfalt)
Marjolein Broos (Gemeente Gouda), Bas Holten en
Jacques Westerink (Provincie Zuid Holland), Marc
Brentjens (Breevast)
Farzad Ghaus (Stad & Co)
Walter Hulsker (Ecorys)

Creëren van maatschappelijke meerwaarde

Marketing Zaanstreek
GOUDasfalt
Provincie Zuid-Holland
Ontwerp: Gé grafische vormgeving
Platform31
Kennis- en netwerkorganisatie Platform31 ziet de trends
in stad en regio. We verbinden beleid, praktijk en wetenschap rondom actuele vraagstukken en komen tot een
aanpak waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders direct aan de slag kunnen. De oplossingen houden
we niet voor onszelf: iedereen profiteert mee van de
resultaten.
Postbus 30833, 2500 GV Den Haag
www.platform31.nl
Hoewel grote zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen
van dit magazine, aanvaarden Platform31 en de betrokkenen
geen enkele aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook voor
het gebruik van de in deze publicatie vermelde gegevens.
Alles uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of
openbaar worden gemaakt mits de bron wordt vermeld.
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