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PLANVORMING MAATREGEL VINDT PLAATS OP LOKAAL NIVEAU 

VERANDERENDE REGIEROL GEMEENTEN 
BIJ GEBIEDSONTWIKKELING 
Met de huidige crisis is er structureel iets veranderd in de markt van de ruimtelijke 

ontwikkeling. Gemeenten worden gedwongen hun schaarse middelen selectiever in te 

zetten en bewustere keuzes te maken. Daarbij is het essentieel dat ze hun eigen rol in het 

ontwikkelproces continu afwegen om expliciet maatschappelijke doelstellingen te realise

ren. De structurele veranderingen pleiten voor een nieuw evenwicht tussen private en 

publieke partijen. Slechts vertrouwen op de oude rolverdeling is niet langer voldoende. 

DOOR STUDIO ZING EVER 
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Neem nu de woningmarkt; het 

aanbod overtreft de vraag op 

dit moment ruim. 4Motion stelt 

dat private partijen inzetten op 

de resterende marktvraag in de 

vorm van het goedkopere seg-

ment woningbouw. Onder druk 

van verdere bezuinigingen wordt er daarnaast 

getornd aan de kwaliteit van de openbare 

ruimte. Aan de zo gewenste generatiebesten

digheid, ofwel het verduurzamen van de stads

ontwikkeling, wordt hiermee voorbijgegaan . 

Koersen we zo op het realiseren van de her

ontwikkelingswijk van 2025? De gemeenten 

moeten meer de regierol gaan opeisen als het 

gaat om het bepalen van doelgroepen, woning

differentiatie en duurzaamheid. Thema's voor 

de langere termijn die bepalen of woongebie

den klaar zijn voor de toekomst. Je kunt het 

maar één keer goed doen, aldus 4Motion. Het 

bureau staat voor zijn opvatting, maar toert 

langs drie gemeentelijke kopstukken om deze 

tegen het licht te houden. Omhelzen zij de 

opvatting van het bureau? Vertegenwoordigers 

van zowel twee kleinere als een grote 

gemeente namen de tijd om hun tanden stuk 

te bijten op deze prikkelende opvatting . Namen 

en rugnummers: Arjen Baan (adjunct-hoofd bij 

Projectmanagementbureau Rotterdaml. Bas 

Eenhoorn !interim-burgemeester in Gemeente 

Kaag en Braassem en oud-voorzitter van de 

WO) en Henk Stuurman (wethouder in 

Gemeente Wormerland!. 

VECHTEN OM REGIE 
Allereerst kijkt het trio in de achteruitkijkspie

gel. Volgens Stuurman was de rol van 

gemeente Wormerland bij gebiedsontwikkelin

gen de laatste tien jaar vooral kaderstellend. 

'Het ideaalplaatje', aldus Stuurman. "De regie 

lag bij de gemeenten. Wij signaleerden een 

woningbouwbehoefte, keken waar het kon en 

analyseerden of wij nog meer wilden realise

ren dan woningbouw alleen."' Als voorbeeld 

noemt Stuurman de herontwikkeling van 

sportcomplex WSV'30, waar de voetbalvereni

ging ruimte inlevert in ruil voor kunstgras, dat 

van de nieuwbouwwoningen op hun voormali

ge gronden gefinancierd wordt. Eenhoorn 

meent dat gemeenten en marktpartijen altijd 

al een robbertje vechten om de regie: 

"' Marktpartijen ruiken altijd hun kansen en 

proberen de overheid te slim af te zijn. En er is 

altijd een relatie tussen de economische 

omstandigheden en de wel of niet leidende rol 

van de markt. Bij minder gunstige omstandig

heden gaan marktpartijen logischerwijs min

der risico 's aan."' Ook Baan ziet in geld een 

bepalende factor. '"Bij gebiedsontwikkeling 

spelen ambitieniveau én geld een rol. Ik heb in 

Bas Eenhoorn: '"lk geloof heilig in het gemengde model: 

de gemeenten en markt die samen afspraken maken. " 

gemeente Roosendaal gewerkt; daar was geen 

geld, wel een visie, maar dan houdt het toch 

op, toen moest de gemeente toch naar de 

markt. Gemeente Rotterdam had daarentegen 

veel geld en kon daarom krachtig opereren. "' 

S IADSVI' lES 
Maar hoe is dat in de toekomst? Gemeenten 

staan voor forse financiële bezuinigingen en de 

balansen van de marktpartijen glinsteren ook 

niet zoals voorheen . Stuurman meent dat de 

gemeenten daarom inderdaad de komende 

jaren het initiatief moeten nemen. 

Arjen Baan: "Stadsvisies moeten de komende jaren 

richting geven aan stedelijke ontwikkeling. " 

Eenhoorn ziet dat minder scherp: '"lk denk aan 

en en, niet of of. Hier in Kaag en Braassem 

verbaasde ik mij bij mijn binnenkomst over de 

scherpe opstelling, zo van: dit gaan wij realise

ren. Ik geloof heilig in het gemengde model: 

de gemeenten en markt die samen afspraken 

maken. Zoek een goed doordacht samenwer

kingsverband, waarbij de gemeente de publie

ke kant regelt en de markt de ondernemersri

sico's dekt. Hierbij mag het plan best flexibel 

zijn. De regierol van de gemeente moet zijn dat 

het resultaat vastligt en dat de opbrengsten 

hierbij gewaarborgd zijn. Niemand kan buiten 

bestemmingsplannen en contracten bouwen. 

Vindt goede PPS-constructies, maak contrac

ten waarin precies staat wie wat doet, 

omschrijf bij marktveranderingen in hoeverre 

planwijzigingen worden getolereerd en leg het 

juridisch goed vast."' Zowel Stuurman als 

Eenhoorn signaleren het belang van deskundi

ge kennis op de gemeentehuizen. "'Laat de 

markt zijn werk doen en laat de gemeenten 

zorgen dat ze goede adviseurs in dienst heb

ben om deze marktideeën te toetsen"' , aldus 

Eenhoorn. 

Tegelijkertijd waarschuwt Eenhoorn voor een 

te passieve houding van gemeenten in de 

komende jaren . "' Hier lag een plan voor 

Braassemerland (een tuinbouwgebied dat 

omgezet zal worden in een woningbouwloca

tie, red .1. maar door de stagnerende markt is 

de uitvoering vertraagd . Met renteverlies als 

gevolg. Daarom roep ik: Vind iemand die wat 

doeti "' Baan meent dat gemeenten en nog con

cretere 'stadsvisies' de komende jaren richting 

moeten geven aan stedelijke ontwikkeling . 

"'Gemeente Rotterdam heeft de komende jaren 

het geld niet meer achter de hand, dus daar

om zullen wij meer vooraf moeten expliciteren 

wat wij willen bereiken. Daar zal vervolgens de 

markt bij betrokken worden voor realisatie. 

Stadsvisies worden dus belangrijker, als aan

vulling op bestaande lange termijn visies: wat 

wil je als stad bereiken en hoe behoudt je de 

samenhang? En hierbij moeten deze korte ter

mijn visies niet veel verder strekken dan over 

vijf a zes jaar, anders is het moeilijk om con

crete maatregelen te treffen - het mag soms 

ook iets meer richting zandkorrelniveau. "' 

BIJ GEBIEDSONTWIKKELING 

SPELEN AMBITIEN IVEAU ÉN 

GELD EEN ROL 

DUURZAAMHEID COt'-lCRETISEREN 
Vanaf zijn zetel op de vijftiende verdieping ziet 

Baan een verschil in het lange termijn den

ken tussen gemeenten en marktpartijen. 

"'Ontwikkelaars hebben een andere scope 

dan gemeenten : zij kijken drie jaar vooruit, 

gemeenten kijken verder. Het merendeel van 

de ontwikkelaars willen in tijden van crisis 

het liefst rug-aan-rug-woningen en starters

woningen bouwen. Zij willen vierkante 

meters afzetten en dat is begrijpelijk. Maar 

de gemeenten moeten hun visie op een 

duurzaam woongebied concretiseren . Vaak 

zie ik dat gemeenten hierbij puur redeneren 

vanuit de fysieke stadsontwikkeling en niet 

vanuit een sociaal maatschappelijk perspec

tief. Ik zie meer in ' t laatste. In Rotterdam

Zuid bijvoorbeeld bewonen studenten voor 

een habbekrats de voormalige probleemge

bieden, als tegenprestatie moeten ze in de 

buurt dingen doen. Dit levert in eerste 

instantie geen geld op, het kost juist geld, 

maar het levert aan de sociale kant veel op: 

geen inbraak, vandalisme en dergelijke. Zo 

levert het indirect ook geld op. "' En wat is 

dan de verantwoordelijkheid van marktpar

tijen op lange termijn? Moeten zij over tien 

jaar ook nog betrokken zijn bij de nieuwe 

wijken? Stuurman vindt van wel: ''Wat mij 

betreft mag de markt best nog meer partici

peren. "' Eenhoorn onderstreept dit: "De 

CONCRETERE PROGRAMMAS
TURING OP PROJECTNIVEAU 

Stadsvisies als concretisering van de gangbare lange 

termijn visies tot 2030. 

Henk Stuurman: "Gemeenten moeten de komende jaren 

het initiatief nemen. " 

beste woning is de woning waarbij de 

architect ook zelf risico loopt. "' 

STliPEI'-l OP EEN NIEUW EVENWICHT 
Tot slot. De kenners omhelsden de 4Motion 

opvatting niet allemaal zo spontaan als hun 

geliefde, maar een omarming was er op z'n 

minst. Alle partijen vinden dat gemeenten 

continu moeten afwegen wat hun rol is in 

het ontwikkelproces en welke doelstellingen 

ze (daarmee) willen bereiken. Vanuit de 

regisseursstoel en met een wervende (stads) 

visie waarin ook expliciete keuzes worden 

gemaakt voor de kortere termijn, dienen de 

gemeenten een nieuw evenwicht met 

marktpartijen op te zoeken. Zo kan krach

tiger worden gestuurd op het verduurzamen 

van de ruimtelijke inrichting , zonder dat de 

gemeente per se een bepalende rol moet 

hebben in het ontwikkelproces. 
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