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Inleiding
Voor u ligt de eerste rapportage van het Voorbeeldenteam van Atelier ZZ. Zes maanden lang
heeft het team zich gebogen over voorbeelden van de aanpak van grote ruimtelijke opgaven
in Nederland. Het team liet zich inspireren door mensen uit de praktijk die vertelden over hun
inzet bij de grote ruimtelijke veranderingen van dit moment. We kregen dromen en verhalen te
horen, beelden te zien. We beluisterden vakmanschap en gedrevenheid. En we werden openhartig deelgenoot gemaakt van twijfels, frustraties en gemiste kansen. Al deze mensen hebben
bijgedragen aan de gedachtevorming van het team en deze eerste rapportage. Daarvoor willen
we hen zeer bedanken.
Leeswijzer
In deze inleiding geven we aan wat de onderzoeksvraag is en hoe het team te werk is gaan.
Daarna worden vijf voorbeelden gepresenteerd:
 Voorbeeld 1: Transformatie van leegstaande kantoren
 Voorbeeld 2: Revitalisatie aandachtswijk
 Voorbeeld 3: Intensieve veehouderij in het landschap
 Voorbeeld 4: Experimenten in krimpregio
 Voorbeeld 5: Vlottrekken gebiedsontwikkeling bij stadsuitbreiding
Per voorbeeld wordt eerst de opgave in het algemeen besproken: de maatschappelijke opgave
en de ontwerpopgave. Daarna nemen we een voorbeeldgebied onder de loep, waarbij met
visualisaties van twee projecten inzichtelijk gemaakt wordt waar de ontwerpkracht zich op richt.
Tot slot analyseren we bij elk voorbeeld knelpunten en kansen die te maken hebben met het omgevingsrecht. We gebruiken daarbij de indeling die de Omgevingswet zal gaan maken in beleid,
regels en vergunningen voor activiteiten; plus een vierde categorie ‘overig’.
Het laatste hoofdstuk van de rapportage bevat een slotbeschouwing, waarin de algemene conclusies en vragen voor het vervolg van Atelier ZZ worden gegeven.
Atelier ZZ
Atelier ZZ onderzoekt vanuit de ontwerppraktijk welke concrete aanbevelingen en handreikingen
aan belanghebbenden kunnen worden gedaan bij de toepassing van de Omgevingswet. De wet
moet zorg dragen voor een gezonde en veilige leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit,
HQSURFHGXUHVGRHOPDWLJHUHQHI¿FLsQWHUPDNHQ(UPRHWHQRRNPHHUPRJHOLMNKHGHQYRRUEH
stuurlijke afwegingen bij ruimtelijke ontwikkelingen worden geboden. Atelier ZZ is een project
van Architectuur Lokaal in het kader van het werkprogramma ‘Opdrachtgeverschap en omgevingsrecht’ uit de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AAARO).
Het Voorbeeldenteam
Het Voorbeeldenteam is één van de drie teams in Atelier ZZ. Naast het Voorbeeldteam zijn er
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het Ontwikkelteam en het Begeleidingsteam. Het Voorbeeldenteam 2013 heeft de spits afgebeten. In 2014 gaat het Ontwikkelteam verder met de uitkomsten en zal het Begeleidingsteam
op basis van alle bevindingen een advies aan de opdrachtgever van het werkprogramma uitbrengen. Daarna komt er een tweede ronde en pakt het dan samen te stellen Voorbeeldenteam
2015 het stokje weer over.
Het Voorbeeldenteam 2013 (VT 2013) bestaat uit:
 Hans van Brummen, voormalig lokaal bestuurder (voorzitter)
 Tom Bergevoet, architect
 Yttje Feddes, landschapsarchitect
 Edwin Oostmeijer, projectontwikkelaar
 José van Campen, planoloog (secretaris)
Onderzoeksvraag en aanpak
De centrale onderzoeksvraag van het VT 2013 luidt: Hoe wordt het ontwerpend vermogen
ingezet ten behoeve van de ruimtelijke innovatie en de ruimtelijke kwaliteit van Nederland en
welke rol speelt de regelgeving hierbij?
Voorbeelden moeten zichtbaar maken hoe regelgeving, maar ook andere zaken zoals economie,
¿QDQFLHULQJGUDDJYODNSROLWLHNRSGUDFKWJHYHUVFKDSSURFHVHWFKHWRQWZHUSUHVXOWDDWEHwQYloeden. In de voorbeelden komen vraagstukken aan de orde als het spanningsveld tussen vrijKHLGHQUHJXOHUHQGHEHWHNHQLVYDQGHPRJUD¿VFKHRQWZLNNHOLQJHQNULPSKHUJHEUXLNOHYHQV
loop van de ruimte, tijdelijkheid; duurzaamheid en gezondheid.
,QHONYRRUEHHOG]LMQEHWURNNHQHQJHwQWHUYLHZG'HLQWHUYLHZVYRQGHQIDFHWRIDFHRIWHOHIRQLVFK
plaats. Gesprekspunten waren:
 %HWURNNHQKHLGLQ]HWHQUROYDQGHJHwQWHUYLHZGH
 Casestudy, een concreet project als voorbeeld (ontwerpidee, opdrachtgeverschap, dyQDPLHNLQKHWSURFHVEHODQJHQHQFRQÀLFWHQUHJHOJHYLQJUHVXOWDDW 
 Ervaringen met (bestaande) regelgeving daarbij (positief en negatief). Wat kan eenvoudiger? Wat kan beter?
 Ruimtelijke kwaliteit en het spanningsveld vrijheid – reguleren.
 Kansen, welke bijdrage levert het ontwerpen aan innovaties, waar en hoe is het ontwerpen
een motor voor ruimtelijke revitalisering?
 Knelpunten, waar lopen opdrachtgevers en ontwerpers tegenaan?
De voorbeelden en de interviews dienen niet om representatieve conclusies te trekken, maar
YRRUDORPHUYDULQJHQHQPHQLQJHQWHSHLOHQHQLGHHsQWHYHU]DPHOHQDOVLQSXWYRRUYROJHQGH
acties uit het werkprogramma.

1. transformatie van leegstaande kantoren
voorbeeld: kantorenleegstand Nieuwegein
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1.1 de opgave transformatie leegstaande kantoren

1.1.1 de maatschappelijke opgave
In NL staat meer dan 7,5 miljoen vierkante meter aan kantoorruimte leeg, waarvan ongeveer de
helft al langer dan drie jaar. Van de ruim 15.000 kantoren in Nederland staan er bijna 900 volledig en 1.900 gedeeltelijk leeg. Bijna 40% van alle leegstand is geconcentreerd in en rond de vier
grote steden. Leegstand is een grote economische verliespost: de Kamer van Koophandel van
de regio Midden-Nederland becijferde dat de lege kantoren, bedrijven en winkelpanden voor de
regio een jaarlijks economisch verlies van 130 miljoen euro betekenen.
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Oorzaken van de toenemende leegstand zijn de te grote productie in de jaren negentig, de
terugloop van benodigde kantoorplekken door de recessie, het steeds populairder worden van
‘het nieuwe werken’, waardoor er minder vierkante meters per werknemer in gebruik zijn en de
lange ontwikkeltijd die er voor zorgt dat nieuwbouw pas op de markt komt als de vraag inmiddels
is teruggelopen.
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Leegstand is echter niet alleen een economisch probleem. De maatschappelijke opgave zit
hem ook in de consequenties van leegstand voor de duurzaamheid en de leefbaarheid van
de omgeving. Leegstand betekent verspilling van schaarse middelen. Hergebruik van ruimte,
materialen en energie bevordert de duurzaamheid. Leegstand heeft een negatieve uitstraling op
de omgeving en zet de leefbaarheid onder druk. Hergebruik kan een positieve impuls zijn voor
de omgeving.
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Transformatie van leegstaande kantoren heeft de aandacht van bestuurders, bouwers, ontwikkelaars, eigenaren, procesmanagers en onderzoekers. Zie bijvoorbeeld het Actieprogramma
Aanpak Leegstand Kantoren en het daaruit voortkomende convenant van de zogeheten Kantorentop1, het Transformatieplein2 , het Herontwikkellab3, het Transformatieteam4 en de Kennisbank van Platform315. Ook ontwerpers laten van zich horen in het leegstandsdebat. Rijksbouwmeester Frits van Dongen pleit ervoor het leegstandsprobleem vanuit creativiteit en diversiteit
te benaderen. Ontwerpend onderzoek kan van betekenis zijn om tijdelijke dan wel structurele
functies voor een gebouw in beeld te brengen6.
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kantorenleegstand als percentage van de totale voorraad per gemeente in NL 2013
(bron: factsheet januari 2013 “Nederland Compleet” BAK, DTZ Zadelhoff)

1.1 de opgave transformatie leegstaande kantoren

1.1.2 de ontwerpopgave
Bij leegstand zijn er drie mogelijke oplossingen: afwachten tot er zich een nieuwe huurder aandient, transformeren of slopen.
 Afwachten
9RRUHLJHQDUHQYDQOHHJVWDDQGHSDQGHQNDQDIZDFKWHQ¿QDQFLHHODDQWUHNNHOLMNHU]LMQGDQ
verkopen of verhuren. Verkoop tegen leegstandsprijs maakt de waardedaling zichtbaar. Zolang
panden niet verkocht worden, blijven ze tegen de oude boekwaarde op de balans staan. Pas bij
verkoop moet de waardedaling als verlies worden ingeboekt. Leegstand levert bovendien belastingvoordeel op: onder bepaalde condities mag de gemiste oorspronkelijke huur als verliespost
worden afgetrokken voor de belasting.
 Transformeren
Grofweg de helft van de leegstaande kantoren wordt kansrijk geacht voor transformatie7. De
wijziging van het Bouwbesluit in 2012 heeft veel verbeterd bij technische knelpunten. Transformaties hoeven nu niet meer aan strenge eisen voor nieuwbouw te voldoen, maar aan algemeen
JHOGHQGHYHUERXZYRRUVFKULIWHQ3URJUDPPDWLVFKHQ¿QDQFLHHOEOLMIWWUDQVIRUPDWLHHFKWHUODVWLJ
Er is maar een beperkt aantal nieuwe functies met voldoende verdiencapaciteit. Wonen of comELQDWLHVYDQ]RUJHQZRQHQNXQQHQUHQGDEHO]LMQPDDUEOLMYHQEHSHUNWWRWHHQVSHFL¿HNHGRHOgroep. De meeste kantoorpanden staan op locaties die niet geschikt zijn voor luxeappartementen. Wonen in voormalige kantoorpanden lijkt een nichemarkt voor starters en studenten. Andere
functies, zoals recreatief verblijf of creatieve bedrijvigheid zijn eveneens niet onuitputtelijk toe te
voegen. Stadslandbouw is vooralsnog exploitatietechnisch niet op grote schaal haalbaar.
 Slopen
Langzaam wordt duidelijk dat leegstand van kantoren geen tijdelijk symptoom van economische
malaise is maar een structurele ruimtelijke weeffout blootlegt. Er is gewoon teveel voorraad. Het
is een utopie dat alle bestaande kantoren in gebruik blijven of transformeren. Sloop kan ruimte
maken voor vernieuwing, voor gebouwen die beter aansluiten bij huidige en toekomstige behoefWHQ'HVORRSRSJDYHNHQWHFKWHUYHHOSURJUDPPDWLVFKHUXLPWHOLMNHHQ¿QDQFLsOHYUDDJVWXNNHQ
De oplossingen spelen op gebouwniveau, maar ook op een hoger schaalniveau, waarbij ook
DDQYXOOHQGHVWUDWHJLHsQDOVPLQGHUQLHXZERXZWRHVWDDQRIKHUYHUNDYHOHQLQRYHUZHJLQJ
genomen moeten worden. Tot op heden wordt het maken van deze keuzes aan de markt overgelaten. Sturing op basis van ruimtelijke kwaliteit (bestaande ruimtelijke structuren versterken
door gericht te slopen of transformeren) gebeurt nog nauwelijks en wordt door betrokkenen
lastig gevonden, omdat het instrumentarium ontbreekt en de belangen groot en ingewikkeld zijn.
Gemeentelijk of regionaal beleid zou van de leegstandsopgave ook op hoger schaalniveau een
ontwerpopgave kunnen maken.
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1.2 het voorbeeld transformatie leegstaande kantoren

1.2.1 Nieuwegein
In de regio Utrecht is de kantorenleegstand relatief hoog: drie gemeenten staan in de landelijke
top vijf, waaronder Nieuwegein met ruim dertig procent. In Nieuwegein was kantorenleegstand al
voor de crisis urgent. De gemeente is in 2007 begonnen met faciliteren en stimuleren van kantorentransformaties. Kantoren bleken geschikt voor starterswoningen en Nieuwegein had daar
behoefte aan. Met transformatie kon de gemeente een deel van de woningvraag bedienen, daarom kreeg het politieke urgentie en draagvlak. Of het beleid effect heeft is moeilijk aantoonbaar:
na transformatie telt een kantoor niet meer als kantoor mee in de statistiek, maar sinds 2010 is
in Nieuwegein jaarlijks 20.000 vierkante meter kantoorruimte aan de leegstand onttrokken.
Betrokkenen:
 Provincie Utrecht heeft in 2013 de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie vastgesteld met
daarin o.a. het beleid ten aanzien van kantoorlocaties. Vanuit het provinciaal belang (vitale
en innovatieve regionale economie met voldoende en diverse vestigingsmogelijkheden), zet
de provincie in op ontwikkeling van hoogwaardig kantorenaanbod op enkele goed ontsloten
locaties en sanering van het aanbod waar sprake is van forse leegstand. De provincie reguleert middels de Provinciale Ruimtelijke Verordening en stimuleert op verschillende manieUHQGHDDQSDNYDQOHHJVWDQG RQGHUVWHXQHQYDQRQGHU]RHNLQ]HWWHFKQLVFKHHQ¿QDQFLsOH
experts, gebiedsgerichte aanpak).
 Gemeente Nieuwegein heeft in 2011 de ‘Visie Kantoorlocaties Nieuwegein’ vastgesteld.
Uitgangspunt is dat alle kantoren in Nieuwegein aan de voorraad onttrokken mogen worden
mits transformatie een positieve bijdrage levert aan leefbaarheid en vestigingsklimaat. Elk
transformatieproject krijgt een gemeentelijke accounthouder die het project begeleidt van
dag één tot aan de oplevering van de woningen.
 Opdrachtgevers zijn voornamelijk regionale ontwikkelende bouwers die hun bouwproductie
op peil willen houden. Zij zoeken zelf een pand, gaan in gesprek met eigenaar en makelaars en komen dan bij de gemeente met een schets. Bij corporaties zijn de investeringen in
transformaties vrijwel geheel opgedroogd, zij zijn vooral aan het beheren. CPO-groepen die
samen een pand willen transformeren zijn nog niet langs gekomen in Nieuwegein.
 Ontwerpers worden door de provincie en de gemeente in hun traditionele rol gezien: als
esthetisch adviseur in dienst van de opdrachtgever. De transformatieopgave is niet op
stedenbouw en architectuur gericht, vinden de overheden. De provincie ziet wel een toenemend aantal transformatieplannen van architecten langskomen, maar dergelijke plannen
zijn meestal vrijblijvend en vooral beeldgericht. Een voorwaarde van de provincie is dat de
eigenaar betrokken is en dat een sluitende businesscase haalbaar is.

GEMEENTE UTRECHT

GEMEENTE NIEUWEGEIN

leegstaande kantoorruimten m²
100-250
250-500
500-1000

>1000

allocatie kantorenleegstand gemeenten Utrecht en Nieuwegein
(bron: gemeente Utrecht (online “transformatiekaart Utrecht”), gemeente Nieuwegein)
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1.2 het voorbeeld transformatie leegstaande kantoren

1.2.2 Zoomstede 13 - 35




Opdrachtgever: in eerste instantie het participatiefonds Zoomstede (in het leven geroepen
door de architect), later de nieuwe eigenaar Zoomstede C.V.
Ontwerper: Jaco D. de Visser architecten
Ontwerp: 2008 - heden

Zoomstede in Nieuwegein is een voormalig kantoor van Rijkswaterstaat van 7200 m2. In 2008
kwam het leeg te staan. De Nieuwegeinse architect Jaco D. de Visser ontwikkelde op eigen
initiatief een transformatieplan. Hij wilde het gebouw per verdieping op basis van behoefte transformeren tot woon-, werk- of zorgsuites. Een gastheer zou de gemeenschappelijke faciliteiten
en de bezetting verzorgen en een brasserie zou voorzien in de horecabehoeften. Technisch en

¿QDQFLHHOZDVKHWFRQFHSWKDDOEDDU'H9LVVHUEHQDGHUGHGHPDNHODDUSRWHQWLsOHJHEUXLNHUV
en de nieuwe eigenaar. Allen waren enthousiast. De gemeente verleende echter geen medewerking omdat een horecavoorziening niet toegestaan was volgens het bestemmingsplan en bovendien niet paste binnen afspraken met de belegger van het nieuwe centrumgebied, er stedenbouwkundig bezwaar was tegen een ingang aan zijde van de parkeergarages en het qualityteam
hogere eisen aan renovatie van de buitenschil stelde. Het plan is inmiddels aangepast en het
pand wordt nu herontwikkeld als kantoor. De omgevingsvergunning is ten dele verleend, de
mogelijkheden voor het upgraden van de buitenschil worden nog onderzocht. Knelpunt is dat de
huidige belegger het gebouw zo goedkoop heeft gekocht dat de huurprijs heel laag kan zijn en
volledige verhuur niet noodzakelijk is voor een rendabele exploitatie.
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1.2 het voorbeeld transformatie leegstaande kantoren

1.2.3 Brinkwal 7




Opdrachtgever: Jutphaas wonen
Ontwerper: oorspronkelijk ontwerp Architectenbureau Karina Benraad / uitvoeringsconcept
Vorm Bouw met A3 Architecten
Ontwerp: 2012

Brinkwal 7 is een voormalig kantoorpand in de wijk Merwestein, een sociaal zwakke wijk met
relatief veel sociale huurwoningen, waar het leefklimaat onder druk staat. Woningbouwvereniging Jutphaas Wonen realiseerde in het gebouw 25 grondgebonden tweekamerwoningen
met tuin, voor jongeren. Het project is gerealiseerd via een voor de corporatie nieuwe manier
van aanbesteden, waarbij de corporatie een vergunning heeft aangevraagd op basis van een

R

U

U

E

H

T

Atelier ZZ Rapportage Voorbeeldenteam november 2013

ontwerp door Architectenbureau Karina Benraad en daarna met een uitvraag marktpartijen heeft
uitgenodigd voor een inschrijving. De marktpartijen hadden nog wel de vrijheid om het ontwerp
aan te passen. VormBouw stelde een industrieel bouwproces voor waarin pre-fab elementen
werden ontworpen voor onderdelen van de woning. Huurders kregen vanaf de start inspraak en
konden zelf kiezen welk element waar in de woning geplaatst werd. Zoveel mogelijk materialen
van het bestaande pand werden hergebruikt. Bij de vergunningaanvraag was in eerste instantie niet duidelijk welk Bouwbesluit van toepassing was, maar al snel bleek dat het Bouwbesluit
bestaande bouw aangehouden moest worden. De geluidbelasting was een aandachtspunt maar
leverde geen problemen op.

1.3 de analyse transformatie leegstaande kantoren

1.3.1 beleid
Leegstand heeft nog geen ruimtelijke betekenis op structuurvisieniveau. De provincie gaat
in haar structuurvisie in op leegstand. Er worden slechts beperkt nieuwe kantoorontwikkelingen
toegestaan, de provincie wil de nog niet benutte plancapaciteit terugdringen en herontwikkeling,
transformatie en functiewijziging op bestaande kantorenlocaties stimuleren. De provincie heeft
onderzoek laten verrichten naar de Utrechtse kantorenmarkt, als basis voor het maken van
afspraken over vermindering van de plancapaciteit en ingrepen in de bestaande voorraad.
De gemeente ziet leegstand primair als probleem van de gebouweigenaar, het oplossen daarvan
met publieke middelen wordt discutabel genoemd. De gemeente ziet het wel als haar taak om
projecten met een positieve betekenis voor vestigingsmilieu en leefklimaat te faciliteren.
De casus laat zien dat de overheden leegstand vooral programmatisch benaderden. Een regionaal of lokaal ruimtelijk ontwerp blijft uit. Daarom concluderen ontwerpers dat de werkelijkheid van braakligging en leegstand nog nauwelijks ruimtelijke betekenis heeft gekregen in het
domein van de structuurvisie8. De ontwerpopgave op de hogere schaalniveaus wordt nog maar
mondjesmaat onderkend. Ruimtelijke analyses - bijvoorbeeld in de vorm van leegstandskaarten,
stedenbouwkundige scenario’s voor transformatie van monofunctionele kantoorgebieden, inzet
op nieuwe functies van de openbare ruimte - ontbreken.
Openbare ruimte. De samenhang van transformatie op gebouwniveau met transformatie van de
openbare ruimte is onderbelicht. Als de openbare ruimte aangepast moet worden ten behoeve
YDQGHWUDQVIRUPDWLHZRUGWGLW¿QDQFLHHOJHGHNWGRRUGHLQLWLDWLHIQHPHU'HJHPHHQWHKHHIWRS
GLWPRPHQWQLHWGH ¿QDQFLsOH PRJHOLMNKHLGRPRSDOOHNDQWRRUJHELHGHQRSHQEDUHUXLPWHDDQWH
pakken.

1.3.2 regelgeving
Transformatieplannen sneuvelen meestal niet op de regels. Als een plan sneuvelt is het
PHHVWDOQLHWRSQRUPHQRIEHVWHPPLQJHQ2QWKHI¿QJYDQORNDOHUHJHOVLVPHHVWDOZHOPRJHOLMN
PLWVDOWHUQDWLHYHYRRUVWHOOHQWRHNRPVWEHVWHQGLJ]LMQ'H¿QDQFLHULQJHQKHWJHEUHNDDQPLGGHOHQ
voor locatieverbetering zijn meestal de lastigste kwesties.
Een ‘transformatiebestemming’ ontbreekt. Transformatie is dynamisch en energiek, dat kun
je nauwelijks vooraf bestemmen in planologische zin. Het zit tussen consolidatie en ontwikkeling
in. Met bestaand instrumentarium kan beperkt worden ingespeeld op transformatie9. De tijdelijke omgevingsvergunning (maximaal tien jaar) wordt ingezet als er ‘tussentijd’ overbrugd moet
ZRUGHQHQLVHLQGLJQDDÀRRSPRHWGHEHVWHPPLQJRSKRXGHQRIPRHWDOVQRJHHQSHUPDQHQWH
vergunning worden aangevraagd die aan andere voorwaarden moet voldoen. Bij permanente
transformaties kan gekozen worden tussen het verlenen van omgevingsvergunningen voor afwijking van het bestemmingsplan, of een globaal bestemmingsplan met uitwerkingsplicht. Dat
laatste biedt gelegenheid verschillende alternatieven zo lang mogelijk open te houden. Nadeel is
dat het lastig kan zijn negatieve ontwikkelingen tegen te houden en dat het weinig rechtszekerheid geeft voor omwonenden. Negatief bestemmen (alles mag behalve…) is bovendien ingewikkeld omdat de economische haalbaarheid van alle mogelijke bestemmingen aantoonbaar moet
zijn.
Plancapaciteit is nauwelijks terug te draaien. Plancapaciteit in vigerende bestemmingsplannen is nauwelijks terug te draaien. De Provincie Utrecht verplicht gemeenten via de Provinciale
Verordening om bij actualisering van een bestemmingsplan de bestemming kantoren te wijzigen
als er geen zicht op realisatie is. Als er voordien een ontwikkeling langskomt is het vrijwel onmogelijk die te weigeren.
Parkeernorm: belemmering of duurzaamheidsgarantie. De lokale parkeernorm wordt een
aantal keer genoemd als belemmering voor transformatie. Anderzijds wijst de gemeente Nieuwegein op de noodzaak van een strikte norm om de toekomstgerichtheid van de stad te bewaren. Afspraken met bewoners op projectniveau over een lagere norm zijn niet te handhaven.
Bouwbesluit legt de lat te laag. De wijziging van het Bouwbesluit in 2012 geeft algemeen geldende verbouwvoorschriften. De gemeente Nieuwegein vindt dit geen vooruitgang: de gemeente
kan nu moeilijk een hogere kwaliteit vragen, terwijl die met bepaalde ingrepen wel te krijgen is.
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1.3 de analyse transformatie leegstaande kantoren

1.3.3 vergunningentraject
Algemene verklaring van geen bedenkingen brengt proceduretijd terug. De gemeenteraad
van Nieuwegein heeft met een algemene verklaring van geen bedenkingen de beslissing in de
uitgebreide omgevingsvergunningprocedure gedelegeerd aan het college van B&W. Dat brengt
de proceduretijd terug van 26 naar 14 weken. De afweging op basis van de ruimtelijke onderbouwing is aan het college van B&W.
Anterieure afspraken. =HNHUKHLGYyyUGHRI¿FLsOHYHUJXQQLQJDDQYUDDJZRUGWLQJHGLHQGLV
belangrijk. Bij bestemmingswijzigingen kan in een vroeg stadium een verzoek tot medewerking worden gedaan. Het plan wordt dan alvast getoetst aan de gemeentelijke regelgeving:
bestemmingsplan, gemeentelijke verordeningen en landelijke en provinciale regelgeving (zoals
Wro, Wabo, Bor, Bouwbesluit, provinciale verordening). Tevens vindt een stedenbouwkundige beoordeling plaats en desgewenst een welstandsbeoordeling. De bevindingen worden
opgenomen in een ‘huiswerklijstje’. Ook wordt opgave gedaan van de te verhalen kosten. B&W
nemen hierover een principebesluit en op basis daarvan werkt de initiatiefnemer het project uit.
Het ‘huiswerklijstje’ is een belangrijk sturingsinstrument. Onder de Omgevingswet gaan functiewijzigingen tot 10.000 m2 onder de reguliere procedure vallen. Onduidelijk is nog hoe dan
wordt omgegaan met de mogelijkheid van een anterieure overeenkomst, kostenverhaal en de
ruimtelijke onderbouwing.
Kosten van het vergunningtraject zijn een zware last. Het gaat niet alleen om de leges maar
ook om kostenverhaal volgens artikel 6.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening. Volgens dit artikel moeten de kosten van het opstellen van gemeentelijke ruimtelijke plannen en andere kosten
die samenhangen met het plan volledig worden verhaald op de initiatiefnemer(s). De gemeente
moet bij een bestemmingsplanwijziging vooraf een inschatting maken van te maken uren en de
overige plankosten. De initiatiefnemer moet daarmee akkoord gaan en deze opnemen in het
exploitatieplan om de transformatie door te kunnen zetten.
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1.3.4 overige factoren
2QGHUOLJJHQGH¿QDQFLsOHSULNNHOV7UDQVIRUPDWLHYDQOHHJVWDDQGYDVWJRHGLVHHQ¿QDQFLsOH
puzzel. Er zijn allerlei onderliggende prikkels die soms een averechtse uitwerking hebben. Genoemd zijn:
- Lagere boekwaarde leidt tot minder investeringsbereidheid;
- Belastingaftrek gederfde huurinkomsten;
,QWHJUDWLHKHI¿QJZDDUGRRUHHQHLJHQDDUELMDDQNRRSHQWUDQVIRUPDWLHHHQGXEEHOH
%WZKHI¿QJNULMJW NRPWZDDUVFKLMQOLMNSHUMDQXDULWHYHUYDOOHQ 
- Verlaagd Btw-tarief voor de bouw geldt voor nieuwbouw en niet voor transformatie;
- OZB wordt gebaseerd op volle panden, ook als een pand al 3 of 4 jaar leegstaat;
- Bij erfpacht is functie gekoppeld aan grondprijs. Als de functie verandert, verandert de
grondprijs niet automatisch mee. Erfpachtcontracten zijn langlopend, kantooropbrengsten zijn
allerhoogst.
De sloopopgave is nog nauwelijks uitgewerkt. Een opdrachtgever voor de sloopopgave
ontbreekt. Een nationaal of regionaal vereveningsfonds, zoals voorgesteld in het Convenant
Aanpak Kantorenleegstand, kan een impuls zijn de sloopopgave op hoger ruimtelijk schaalniveau te benaderen.
Te lange ketens werken contraproductief. De gemeente Nieuwegein verbindt alle schakels
in het ontwerp- en bouwproces, maar de keten van huidige eigenaar - toekomstige eigenaar
ULVLFRGUDJHQGHSDUWLMHLQGJHEUXLNHU]RUJYHUOHQHUKXXUGHULVVRPV]RODQJGDW¿QDQFLH
ringsstromen en risico’s onoverzichtelijk worden. Voor de gemeente is de ontwikkelaar de
belangrijkste schakel in het proces. De architect is een tussenschakel. Ook architecten die mogelijkheden zien om zelf een initiatief te nemen, kunnen in de praktijk het proces niet volledig zelf
trekken. De architect kan wel mooi plaatje maken maar zonder investeerder is het ‘kansloos’.

1.4 colofon transformatie leegstaande kantoren

met dank aan
Dionne Baaré, Gemeente Nieuwegein, Beleidsadviseur Ruimtelijke Ordening
“Leegstand op pandniveau is het probleem van de individuele eigenaar. De consequenties voor
de leefbaarheid en het vestigingsklimaat, bijvoorbeeld verpaupering, zijn wel een probleem voor
de gemeente. Dit betekent dat oplossingen daar een bijdrage aan moeten leveren. In Nieuwegein worden transformatieverzoeken overal bekeken met een positieve grondhouding, mits
het een kwalitatieve verbetering is. Tot nu toe zijn veel kantoren getransformeerd in woongebieden en dichtbij voorzieningen. Nu het laaghangend fruit geplukt is komen echter ook de initiatieven in monofunctionele kantoorgebieden op gang. Het is lastig daarbij een woonomgeving te
FUHsUHQ´
Vincent van Esch, Provincie Utrecht, Projectleider Kantorenaanpak
“De krenten uit de pap lopen wel, maar de grote vraag is wat te doen met de zeventig procent
panden in monofunctionele kantoorgebieden? Daar los je met transformatie van een enkel pand
niets op. Hier is een gebiedsaanpak nodig. Hoe maak je van al die losstaande panden een geKHHO":LHQVSUREOHHPLVKHW"´
Mariken Fellinger, Programmaleider Aanpak Leegstand Kantoren
“Het aanjaagteam zoekt naar nieuwe manieren voor gebiedsontwikkeling, bijvoorbeeld organische gebiedsontwikkeling. Samen met gemeenten en lokale betrokkenen is het zoeken naar potenties van gebieden en de markt uitdagen daar op in te spelen. Het ontwerp als zodanig is pas
een volgende stap. Stedenbouwkundige bureaus worden steeds vaker ingeschakeld om mee te
GHQNHQHQWHSULNNHOHQ]RQGHUGDWJHOLMNYDVWWHOHJJHQLQHHQRQWZHUS´
Stephanie van Schaik, Provincie Utrecht, Programma Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling – Uitvoering Fysieke Leefomgeving
“We zien dat de transformatieopgave vaak ophoudt bij de gebouwen. Wat betreft de openbare
ruimte blijft de inspanning beperkt tot regulier onderhoud, er is op geen enkel schaalniveau geld
voor vernieuwing van de omgeving als geheel. Misschien is hier een omslag nodig; misschien
zou de openbare ruimte een trekker kunnen zijn, door deze zo in te richten dat het een ambitie
laat zien en helpt de monofunctionele gebieden te verlevendigen. Misschien moet de overheid
PHHULQYHVWHUHQHQIDFLOLWHUHQLQJHELHGVRQWZLNNHOLQJVDPHQPHWGHEHWURNNHQHQLQKHWJHELHG´

Marco van Dijk, Jutphaas Wonen, Hoofd Vastgoed
“De gemeente Nieuwegein heeft een positieve grondhouding ten opzichte van transformatie.
Een accounthouder coördineert het interne proces. De gemeente schakelt snel en de bestemmingsplanprocedure wordt binnen de minimale termijn van 14 weken behandeld, in plaats van
JHEUXLNWHPDNHQYDQGHPD[LPDOHZHNHQ'LWLVYRRURQV]HHUSUHWWLJ´

noten
1. www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/03/07/actieprogrammaaanpak-leegstand-kantoren.html
2. www.transformatieplein.nl
3. www.herontwikkellab.nl
4. www.transformatieteam.nl
5. www.kennisbank.platform31.nl
6. Citaat uit debat ‘De stad is halfvol’ op 16 mei 2013 in Den Haag.
7. Dit percentage wordt o.a. genoemd in ‘Transformatie van kantoorgebouwen: thema’s,
actoren, instrumenten en projecten’, Theo van de Voordt, Uitgeverij 010, Rotterdam 2007.
8. ‘Leegstandskaart als Structuurvisie’, Tom Bergevoet en Maarten van Tuijl in De Thermometer,
blog van Architectuurcentrum Aorta, 28-11-2012.
9. ‘Tijdelijk Anders Bestemmen, Tijdelijkheid als katalysator voor gebiedsontwikkeling’,
Xplorelab, Provincie Zuid-Holland, juni 2012.
De kleurenfoto op het titelblad is afkomstig van Jaco D. de Visser.

Jaco D. de Visser, architect
“Stroperigheid wordt niet altijd veroorzaakt door de regels. Regels zijn helder, in tegenstelling
tot politieke belangen en schimmige afspraken. Daar kun je als ontwerper of opdrachtgever
geen rekening mee houden omdat je ze niet kent. Stroperigheid zit ‘m vaak in de politiek. De
JHPHHQWHRPDUPWSODQQHQRSSROLWLHNHFRQGLWLHV´
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2. revitalisatie aandachtswijk
voorbeeld: Klarendal, Arnhem
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2.1 de opgave revitalisatie aandachtswijk

2.1.1 de maatschappelijke opgave
Woonwijken waar de leefbaarheid ernstig onder druk staat worden achterstandswijken, krachtwijken, of tegenwoordig aandachtswijken genoemd. Leefbaarheid is ‘de mate waarin de leefomgeving aansluit bij de voorwaarden en behoeften die er door de mens aan worden gesteld.’ 1
Tussen 2008 en 2012 investeerde het Rijk ruim een miljard euro in veertig aandachtswijken.
2RNFRUSRUDWLHVHQJHPHHQWHQKHEEHQHUVLJQL¿FDQWKRJHUJHwQYHVWHHUGGDQLQDQGHUHZLMNHQ
Over het effect worden tegenstrijdige conclusies getrokken. Op basis van de Leefbaarometer
wordt geconcludeerd dat ontwikkelingen in de leefbaarheid in de veertig krachtwijken tussen
2008 en 2012 positiever zijn geweest dan in andere wijken2. Het Sociaal en Cultureel Planbureau stelt echter dat leefbaarheid, veiligheid en sociaaleconomische positie van bewoners van
de veertig krachtwijken tussen 2008 en 2012 nauwelijks méér is verbeterd dan in vergelijkbare
ZLMNHQZDDULQPLQGHULVJHwQYHVWHHUG3. Ron Onstein – voorzitter van Bouwspeelplaats de Leuke
Linde in Klarendal – reageerde daarop in de Volkskrant: “Alles beter sinds we Vogelaarwijk zijn...
Vraag het de Klarendaller! Vraag het de Arnhemmer! Zo doet u ons bewoners en vrijwilligers
WHNRUW´2UQVWHLQNUHHJYDQKHW6&3HHQDQWZRRUGWHUXJPHWDIVOXLWHQG³+HWLVDEVROXXWQLHW
onze bedoeling geweest om u en uw medebewoners of bewoners van andere aandachtswijken
WHNRUWWHGRHQ´
Het Rijk decentraliseert verantwoordelijkheden en trekt zich terug uit het wijkbeleid. Sinds 2012
investeert het Rijk geen extra geld meer in de aandachtswijken en na 2014 houdt ook het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) op te bestaan. Lokaal bestuur, burgers, bedrijfsleven
en maatschappelijke instellingen in de stad worden zelf verantwoordelijk gesteld. Aandachtswijken kunnen ‘laboratoria van bestuurlijke en institutionele vernieuwing’ worden4.
De problemen in de aandachtswijken zijn nog niet opgelost. De achterstanden zijn nog substantieel en de gevolgen van de crisis komen relatief hard aan. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten blijft er, zelfs als lokale partijen maximaal investeren, een jaarlijkse Rijksbijdrage van 240 miljoen nodig om te voorkomen dat leefbaarheid en woonkwaliteit verslechteren5.
Vooralsnog is er echter geen zicht op zo’n bijdrage. Daar komt bij dat de rol van de corporaties
wordt ingeperkt. Hoewel zij door het Rijk keer op keer worden genoemd als belangrijke partij in
de wijkaanpak, ligt er een wetsvoorstel hun taak te beperken tot woningen voor de doelgroep en
daarmee verbonden maatschappelijk vastgoed en leefbaarheidsingrepen. Woningcorporaties
mogen niet langer in bedrijfspanden, zoals winkels, investeren en die beheren, of zelf onderwijs
geven of zorg verlenen6.
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2.1 de opgave revitalisatie aandachtswijk

2.1.2 de ontwerpopgave
De wijkaanpak heeft al sinds het grotestedenbeleid drie pijlers: de fysieke, de sociale en de
economische. Sectoraal werken is op wijkniveau uit den boze, de drie pijlers moeten tegelijk en
in samenhang worden verstevigd.


Fysiek: Fysiekruimtelijke kenmerken kunnen positieve condities scheppen voor menselijke
interactie en economische activiteiten. Het gedachtegoed van Jane Jacobs is hierbij nog
steeds toonaangevend: diversiteit is de voedingsbodem voor vernieuwing en groei van de
lokale economie. Diversiteit wordt bevorderd door menging van wonen en werken, door een
mix van oude en nieuwe bouwwerken en van goed en minder goed onderhouden gebouwen, door een stratenpatroon dat de netwerken ondersteunt en stimuleert en door een goede
balans tussen concentratie en spreiding van mensen in de openbare ruimte7.



Sociaal: De sociale pijler richt zich op bewoners, gebruikers en bezoekers van de wijk. De
wijkaanpak draait om mensen, niet om instanties. Professionals – ook ontwerpers - moeten
kennis hebben van wat er leeft en in staat zijn mensen in hun kracht en vermogen aan te
spreken. Dat is heel wat anders dan ‘de’ bewoners een beslissende stem toedichten. Het
gaat om professionals die aanwezig zijn, mensen met elkaar kunnen verbinden, herkend
worden op straat, die de spin in het wijkweb zijn8.



Economisch: De economische pijler is gericht op stimuleren van duurzame wijkeconomie,
oftewel: het volledig benutten van de economische potenties van een wijk en haar bewoners, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de economische vitaliteit en de leefbaarheid van een wijk9.HQPHUNHQYRRUVXFFHVYROOHZLMNHFRQRPLH]LMQVSHFL¿HNYHVWLJLQJVNOLmaat en branchering, zichtbaarheid en contact, kwalitatief goed ondernemerschap en het
aanboren van talent uit de wijk. In navolging van de theorie van Richard Florida ligt in veel
wijken het accent op het aantrekken van de creatieve sector.

De ambities op wijkniveau kunnen strijdig zijn met het stedelijk beleid. Wat goed is voor de wijk,
is niet altijd goed voor de stad.. en andersom. De ontwerpopgave op lokaal niveau is om te
onderzoeken hoe de schaalniveaus van wijk (leefbaarheid) en stad (stedelijkheid) zich tot elkaar
verhouden.
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2.2 het voorbeeld revitalisatie aandachtswijk

2.2.1 Klarendal, Arnhem

Klarendalse molen

Klarendalseweg

Klarendal is in de 19e eeuw gebouwd, een wijk met veelal eenvoudige arbeiderswoningen en
enkele luxere woningen. Na 1970 vertrokken autochtone bewoners naar de buitenwijken. De woningen werden ingenomen door sociaal zwakkeren. Er was voortdurend ellende, na elke goedbedoelde ingreep kwam er weer een terugval. In 1994 haalden de Klarendalse drugsopstanden
zelfs de voorpagina van de New York Times. Rond 2000 werd de kentering ingezet; een kwestie
van gevoelde urgentie en de juiste mensen op de goede plek. In 2003 werd de wijkvisie ‘Kleur
en karakter’ vastgesteld. Daarna werd de link tussen waardeontwikkeling en creatieve industrie
ge-legd en werd Klarendal als modekwartier van Arnhem bestempeld. Volkshuisvesting begon
actief panden op te kopen aan de Klarendalseweg. Goede branchering kreeg alle aandacht.
In 2011 is de pioniersfase over gegaan in de consolidatiefase. Het Projectbureau Mode werd
opgeheven, de wijk werd aan de ondernemers en het wijkplatform ‘teruggeven’. Branchering,
verbouw en beheer kwamen terug in het reguliere traject van de corporatie.
Het beleid heeft aantoonbaar positief effect gehad. Uit de Leefbaarometer blijkt dat Klarendal
(samen met Malburgen en Kanaleneiland) tussen 2008 en 2012 de grootste verbetering in
leefbaarheid laat zien van alle aandachtswijken. Het imago van Klarendal is volledig gekanteld.
Klarendal nu is een sterke wijk met circa 7000 inwoners, ongeveer gelijk verdeeld over oudKlarendallers, immigranten en creatieven.
Betrokkenen:
 Wijkplatform Klarendal bevordert de veiligheid en de leefbaarheid in de wijk en zorgt voor
afstemming en coördinatie van beleid en activiteiten. Bewoners, instellingen, corporaties en
gemeentelijke diensten zijn in het Wijkplatform vertegenwoordigd. De wijkwethouder woont
alle vergaderingen bij.
 Woningbouwvereniging Volkshuisvesting is sinds 1906 betrokken bij Klarendal. Volkshuisvesting bouwde er in de loop van de twintigste eeuw een aanzienlijk bezit op, momenteel
bezit ze circa 2000 van de 3000 woningen in de wijk. Volkshuisvesting heeft het integrale
‘wijkopdrachtgeverschap’ op zich genomen.
 Afdeling Wijkzaken Gemeente Arnhem: Wijkzaken had een belangrijke rol als opdrachtgever en coördinator. De wijkmanager heeft veel energie gestoken in het bij elkaar brengen
van partijen. Wijkzaken verstrekte in 2003 de opdracht voor het opstellen van een wijkvisie
aan een stedenbouwkundige, een opvallend besluit omdat de meeste wijkvisies vanuit het
sociale domein werden opgesteld.
 6WHGHQERXZNXQGLJH3HWHU.RHOHZLMQKDG]LMQEXUHDXLQ$UQKHPHQ¿HWVWHGDJHOLMNVGRRU
Klarendal. Hij heeft de Wijkvisies 2003 en 2012 in nauwe samenspraak met de de buurt
opgesteld en was de architect van ‘Station Klarendal’.

“entree” van de wijk

voormalig postdistributiekantoor
nabij het Centraal Station

overzicht Arnhemse wijk Klarendal met centraal gelegen de Klarendalseweg.
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2.2 het voorbeeld revitalisatie aandachtswijk

2.2.2 Station Klarendal




Opdrachtgever: Volkshuisvesting
Ontwerper: Peter Koelewijn, K3 architectuur 2012 zelfstandig adviseur Ruimte en Wonen
Ontwerp: 2004 – 2008

In ‘Kleur en karakter’ werd gesignaleerd dat de entree van de wijk een iconisch gebouw als
trekker nodig had. De loop moest erin komen. Volkshuisvesting kocht de vervallen panden dat
er stond. Toevallig werd op hetzelfde moment naar een nieuwe locatie gezocht voor het oude
postdistributiekantoor. Dit gemeentelijk monument was gedemonteerd vanwege de ontwikkeling
van het stationsgebied. In een splitsecond werd het idee geboren het gebouw naar Klarendal te
verhuizen. Massa, volume en de neoclassicistische gevel pasten goed in de omgeving. Het plan
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werd in recordtempo getekend en binnen een paar dagen was er draagvlak bij het Wijkplatform
en de wijkwethouder. Volkshuisvesting zocht een geschikte horecaondernemer en bood ondersteuning met een huur/koopconstructie voor de inventaris, omdat het een risicovolle plek was
voor een horecavestiging. De ambtenaren van monumentenzorg en bouwtoezicht werden door
de architect met peptalk bestookt tot zij enthousiast en daardoor slagvaardig waren. Omdat het
oude interieur niets oorspronkelijks meer had en de kap in slechte staat was, zijn uiteindelijk
alleen de 150 geveldelen verplaatst. Het nieuwe gebouw, ‘Station Klarendal’ genoemd, herbergt
een restaurant, atelierruimtes en twee woningen. Het proces van eerste idee tot oplevering heeft
slechts vier jaar geduurd.

2.2 het voorbeeld revitalisatie aandachtswijk

2.2.3 openbare ruimte Klarendalseweg




Opdrachtgever: Gemeente Arnhem
Ontwerper: Nanja Oliemans, landschapsontwerper, beleidsadviseur Gemeente Arnhem
Ontwerp: 2004 – 2008

Toen het wijkbeleid voor Klarendal gestalte kreeg, was duidelijk dat ook de openbare ruimte
aangepakt moest worden. De politieke aandacht maakte energie en geld los. Het ambitieniveau
kon verhoogd worden en de vernieuwing kon gecombineerd worden met ingrepen die toch moesten gebeuren. Het was een win-win situatie: Volkshuisvesting begon te investeren in de woningen, er kwam geld beschikbaar uit het krachtwijkenbeleid, Klarendal werd als modekwartier op
de kaart gezet, het postdistributiekantoor werd verplaatst waardoor de openbare ruimte op de

schop ging; te beginnen met het openbreken van de Klarendalseweg omdat de riolering moest
worden vervangen. De historische en de feitelijke situatie werden geanalyseerd en vormden
inspiratie voor nieuwe inrichtingsprincipes. Archiefmateriaal liet een laanachtige inrichting van
de Klarendalseweg zien, met donkere klinkers, ook op de stoepen. De ambitie om de Klarendalseweg - als spil van het modekwartier - een eyecatcher te maken, maakten het mogelijk te
kiezen voor hoogwaardige materialen en de klinkers weer terug te brengen. Het gemeentelijk
team heeft in zeer korte tijd een ontwerp voor de Klarendalseweg gemaakt en uitgevoerd zodat
de buitenruimte gereed was tijdens de opening van het restaurant Goed Proeven in Station Klarendal. Dit vroeg inventiviteit en hechte samenwerking van de ambtelijke diensten.
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2.3 de analyse revitalisatie aandachtswijk

2.3.1 beleid
Ontbreken stedelijke visie. De Visitatiecommissie wijkenaanpak wees er in 2010 op dat de
wijkenaanpak in Arnhem geen gezamenlijke visie heeft. De oorzaak hiervan ligt volgens de
wijken in het feit dat zij vóór de introductie van de Vogelaaraanpak al een eigen wijkenaanpak
hadden. De introductie van de nieuwe aanpak zorgde ervoor dat de voormalige plannen moesten worden losgelaten en nieuwe plannen moesten worden opgesteld.
Sectoraal beleid versus wijkbeleid. Op concernniveau is de gemeente sectoraal georganiseerd. Iedere ambtenaar heeft zijn eigen taak. De ambtenaar die de sociale huisvesting bewaakt
zegt nee tegen de aanvraag om op de Klarendalseweg begane grondruimten om te zetten in
detailhandel. De coördinatie ontbreekt. Het werkte goed dat de stedenbouwkundige zijn opdracht van wijkzaken kreeg. Hij vertegenwoordigde het integrale wijkbelang en ging in overleg
met mensen uit de sectorafdelingen.
Visie en eigenaarschap zijn belangrijker dan regelgeving. De fysieke ruimte moet uiteraard
schoon, heel en veilig zijn. Maar het bestemmingsplan is niet zo heel belangrijk, het gaat om de
grote lijnen. Die worden besproken in het Wijkplatform en in de gemeentelijke stuurgroep van
de wethouder. Met een heldere visie en een aantal gedreven mensen op sleutelposities, hoef
je maar een paar zaken vast te leggen in regels. Uitgangspunt is: wat in het concept past, moet
kunnen. Het draait niet om regels maar om eigenaarschap.
Beleid geeft bandbreedte. ‘Kleur en karakter’ was geen uitvoeringsplan, zelfs geen stip aan de
horizon, maar een bandbreedte die het mogelijk maakte om elke kans te pakken, niet gebonden
aan dogma’s of een einddoel. Men wilde niet teveel vastleggen omdat men vreesde daardoor
juist kansen te missen. Naast economische en sociale kansen werden ook enkele fysieke
kansen benoemd: het verbeteren van de entree van de wijk en het versterken van de Klarendalseweg als ontwikkelingsas.
Niet te snel loslaten. In 2008 waren 50 panden ontwikkeld, waarvan 25 winkels/ateliers.
Gemeente en corporatie overwogen of ze hun actieve rol konden loslaten, maar vonden dat de
wijk nog niet op eigen kracht verder kon. Met ‘100% mode XL’ werd een tweede ronde ingezet.
Doelstellingen waren verdere ontwikkeling naar 50 winkels, betere toegangswegen, meer diversiteit. Volkshuisvesting besloot om hierbij op te treden als ontwikkelaar en nog eens 15 miljoen
euro te investeren.
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2.3.2 regels
Planjuristen moeten de visie begrijpen. Toen begonnen werd met de wijkvisie in 2003 was
er net een nieuw bestemmingsplan in de maak. De Klarendalseweg werd daarin geheel voor
wonen bestemd. Het Wijkplatform en Volkshuisvesting hebben toen op basis van de visie aan de
gemeente gevraagd de begane grond te bestemmen als wonen plus gemengde bedrijvigheid.
Dat was lastig omdat er nog geen functies bekend waren en het thema mode nog niet bedacht
ZDV'HZLMNPDQDJHUKHHIWÀLQNPRHWHQOREE\HQELMGHSODQMXULVWHQ7RHQ]LMGHYLVLHHHQPDDO
begrepen, waren wijzigingen geen probleem meer.
%HVWHPPLQJVSODQPHWPD[LPDOHÀH[LELOLWHLWHQPRJHOLMNKHLGWHJHQWHKRXGHQZDWQLHWLQ
visie past. Momenteel staat een actualisering van het bestemmingsplan op de agenda. Volkshuisvesting en andere eigenaren worden al in de voorfase geraadpleegd. Zij vragen maximale
ÀH[LELOLWHLWpQHHQLQVWUXPHQWRPWHJHQWHKRXGHQZDWQLHWLQGHDPELWLHSDVW(HQDDQWDO]DNHQ
PRHWJHIRUPDOLVHHUGZRUGHQELMYRRUEHHOGRPJDQJPHWKLVWRULVFKHSDQGHQKHWSUR¿HOYDQGH
weg, de haalbaarheid en de parkeernorm. Ook moet vastgelegd worden wat ongewenst is. Maar
verder moet er speelruimte blijven. Daar is geen formule voor, dat is een spel waarbij een visie
essentieel is. In Klarendal konden keuzes steeds gemaakt en gemotiveerd worden op basis van
een paar heldere hoofdregels uit ‘Kleur en karakter’.
Openbare ruimte: lokale regels en normen. Bij het ontwerpen van de openbare ruimte heeft
een ontwerper (alleen) met de lokale regels en normen te maken. In Arnhem zijn alle regels en
voorschriften voor de openbare ruimte opgenomen in de zogeheten ‘Gele Bundel’. Deze bevat
de normen waaraan de openbare ruimte moet voldoen wil de gemeente het in beheer nemen.
De normen zijn vooral gericht op de betaalbaarheid van het beheer. De Klarendalseweg was in
de Gele Bundel genormeerd als een gewone woonstraat, zijnde een asfaltweg met betegelde
stoepen. De hogere ambitie maakte het mogelijk te kiezen voor hoogwaardige materialen.

2.3 de analyse revitalisatie aandachtswijk

2.3.3 vergunningentraject
Professionals kunnen ambtelijke ontmoedigingsreactie doorbreken. Regels zijn afhankelijk
van hoe de ambtenaren ermee omgaan. Regelgeving is nooit een stimulans, eerder een manier
RPLGHHsQRP]HHSWHKHOSHQ'LWNRPWYRRUDORPGDWYHUJXQQLQJYHUOHQHQGHDPEWHQDUHQLQ
eerste instantie vaak een ontmoedigingsreactie vertonen: dit kan niet, past niet in bestemmingsplan, zal wel niks worden enz. Leken kunnen daar vaak niet doorheen breken. In een andere
wijk in Arnhem, Geitenkamp, wordt nu professionele tegenkracht ingezet. Dan blijkt: het valt wel
mee, het kan op vele manieren.
Tijdwinst door enthousiasmeren van ambtenaren. Ambtenaren hebben de neiging om
ingewikkelde aanvragen een tijdje op zijn beloop te laten. In Klarendal is veel tijdwinst behaald
door ambtenaren te enthousiasmeren, niet met een leuke tekening maar met draagvlak: de
wethouder wil het, partijen in de wijk zijn er klaar voor, stap op de trein, ga mee… De ambtenaar
moet worden aangesproken op zijn vakkennis en zijn positieve bijdrage. Peptalk helpt ambtenaren het project serieus ter hand te laten nemen. Processen openleggen, creativiteit mobiliseren, energie opzoeken. Als de ambtenaar de urgentie niet inziet kan het zomaar twee jaar
duren voordat een aanvraag ontvankelijk wordt verklaard. Ambtenaren kunnen eindeloos rekken
in de voorfase.
Ambtenaren meenemen naar de locatie. Door verschillende mensen wordt gezegd dat vergunningverlenende ambtenaren vaak nog nooit ter plekke zijn geweest. Ze kennen de situatie
‘van tekening’. Het vergunningtraject wordt versneld als alle ambtenaren die bij de toetsing
betrokken zijn, op excursie naar de locatie te gaan. Ook een wijkschouw met ambtenaren en
betrokkenen uit de wijk is nuttig.

Atelier ZZ Rapportage Voorbeeldenteam november 2013

2.3.4 overige factoren
Inzet ontwerpkracht. Opvallend was de vroege inzet van de stedenbouwkundige. Hij was een
nieuwe partij in het speelveld, want wijkbeleid werd vooral vanuit het sociale domein opgesteld.
De kennis en inbreng van de stedenbouwkundige wordt door veel betrokkenen cruciaal genoemd. Hij was, naast sociale en economische ingrepen, meer gericht op de fysieke ingrepen
HQMXLVWGHLGHHsQYRRUI\VLHNHLQJUHSHQEOHNHQJRHGYRRUGHFRPPXQLFDWLH0HQVHQNRQGHQ
snel inschatten of het zou kunnen werken. Op stedelijk en regionaal niveau is de ontwerpkracht
minder duidelijk. De Visitatiecommissie constateerde dat er is geen visie is op de samenhang
tussen de (aandachts-)wijken.
Rol corporatie. De woningcorporatie heeft een centrale rol gespeeld in de verbetering van
Klarendal. De corporatie werkte samen met de gemeente aan de integrale aanpak en was veel
meer dan een woningbeheerder. De inzet van de woningcorporatie als een slagvaardige ‘totale
investeringsmachine’ was belangrijk, en ook logisch omdat de corporatie blijvend aan de wijk
YHUERQGHQLVHQHHQ ¿QDQFLHHO SHUVSHFWLHIYDQMDDUKDQWHHUWDDQ]LHQOLMNODQJHUGDQHHQ
willekeurige marktpartij. Met de op handen zijnde beperkingen in de taak van corporaties wordt
het opdrachtgeverschap op wijkniveau vrijwel ontmanteld.
Politieke aandacht. Het proces in Klarendal was al begonnen in 2004, nog voordat in 2007 de
NUDFKWZLMNHQYDQPLQLVWHU9RJHODDUZHUGHQJHwQWURGXFHHUG+HWEHOHLGYRRU.ODUHQGDOYHUDQ
derde niet ineens en er kwam ook niet veel meer geld beschikbaar, maar het wijkbeleid kwam
wel hoger op de bestuurlijke agenda.

2.4 colofon revitalisatie aandachtswijk

met dank aan

noten

Robin Atema, kwartiermaker mode incubator, Atematica Herzoek Lab
“Investeren in de meest extreme verloedering levert het meeste winst voor de wijk op. Het is
chirurgenwerk. Je moet scherp in je hoofd hebben wat je wilt en waar je kunt bijsturen. Als je
ergens een huurder wilt die de loop erin houdt, kun je het pand beter nog even leeg laten staan
wanneer je geen goede kandidaat hebt. Er waren soms heftige gesprekken met afgewezen
NDQGLGDWHQPDDUZHNRQGHQKHWDOWLMGJRHGXLWOHJJHQ´

1. www.leefbaarometer.nl

Berry Kessels, directeur Woningbouwvereniging Volkshuisvesting Arnhem
“Door ons in te zetten voor het terugbrengen van de bedrijvigheid namen we onze taak breed
op. Deze brede inzet was nodig voor het uitvoeren van de kerntaak: het verhuren van betaalbare
woningen. Het belang was groot, de negatieve waardeontwikkeling van ons bezit in Klarendal
moest omgebogen worden. Dat is gelukt. De WOZ-waarde van de 2000 woningen in Klarendal
is veel forser gestegen dan gemiddeld voor de 13.000 woningen die Volkshuisvesting bezit in
Arnhem. Verhuur en verkoop gaat nu gemakkelijk. Er ontstaat steeds meer particulier initiatief, particuliere investeringen nemen toe, er zijn kleine ontwikkelaars die twee of drie panden
RSNQDSSHQ(UZRUGWJHwQYHVWHHUGLQGHZLMN(U]LMQQLHXZHDUEHLGVSODDWVHQJHFUHsHUG'H
werkloosheid – hoewel nog steeds hoger dan het stedelijk gemiddelde - is spectaculair gedaald:
YDQQDDUSURFHQW´
Peter Koelewijn, stedenbouwkundige, architect, volkshuisvester
“Toetsende ambtenaren zijn vaak nog nooit ter plekke geweest. Ik heb ze meegenomen en elk
achterpad laten zien. Het kost veel energie om dat georganiseerd te krijgen. Zoiets komt niet in
GH2PJHYLQJVZHW0DDULVZHOHIIHFWLHI´
Nanja Oliemans, landschapsontwerper, beleidsadviseur Gemeente Arnhem
“De inrichting van de openbare ruimte is niet echt een beleidsonderwerp. Maar we hebben
NXQQHQSUR¿WHUHQYDQGHEHOHLGVDDQGDFKWYRRU.ODUHQGDOHQKHWNUDFKWZLMNHQEHOHLG'HSROLtieke aandacht maakte energie en geld los, en dat ging samen met ingrepen die toch moesten
JHEHXUHQ+HWZDVHHQZLQZLQVLWXDWLH´
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2. ‘Onderscheid in leefbaarheid, ontwikkeling van de leefbaarheid 2010-2012’, Rigo Research
en Advies, Atlas voor gemeenten, op basis van Leefbaarometer-meting 2012.
3. ‘Werk aan de wijk, een quasi-experimentele evaluatie van het krachtwijkenbeleid’, Sociaal
en Cultureel Planbureau, 2013.
4. Aldus Jos van der Lans, voorwoord Update Wijkengids, www.wijkengids.nl
5. ‘Opgave stedelijke vernieuwing en woningbouw’, ABF Research, in opdracht van het Ministerie van BKZ in samenwerking met VNG en IPO, oktober 2012.
6. Novelle Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting, voorziene ingangsdatum 1
januari 2014.
7. ‘Werk aan de winkel’, Laura Wille, Scriptie Master of Urban and Area Development, Hoge
school Utrecht, 2010.
8. ‘Tien geboden voor de wijkaanpak’, Jos van der Lans, in Tijdschrift voor sociale vraagstukken, november 2009.
9. ‘Handboek wijkeconomie’, Seinpost Adviesbureau BV en Onderzoeksinstituut OTB / TU
Delft, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, mei 2010.
De kleurenfoto op het titelblad is gemaakt door Peter Koelewijn

3. intensieve veehouderij in het landschap
voorbeeld: De Peel
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3.1 de opgave intensieve veehouderij in het landschap

3.1.1 de maatschappelijke opgave
In het landschap spelen veel maatschappelijke opgaven, op alle ruimtelijke schaalniveaus. Het
gaat vrijwel altijd om inpassing van nieuwe of veranderende functies in het bestaande landschap. We hebben te maken met schaalvergroting in de landbouw, met nieuwe functies als
wonen en bedrijvigheid. Met windturbines en andere energieproductie. Met ecologie, water,
natuur, milieuvraagstukken. Infrastructuur. Cultuurhistorie. Recreatie. Mensen hechten verschillende waarden aan het landschap: woeste natuur, romantisch recreatiegebied, agrarisch productiegebied, energielandschap, nieuw woonmilieu.
Dit voorbeeld behandelt de ruimtelijke inpassing van de intensieve veehouderij in het landschap.
Intensieve veehouderij is de niet-grondgebonden veehouderij: niet gebonden aan land en zonder
of nagenoeg zonder weidegang.
De maatschappelijke acceptatie van deze sector staat sterk onder druk. Dierenwelzijn, milieubelasting, volksgezondheid en de inpassing in het landschap roepen vragen op. De Reconstructiewet (2002) werd ingevoerd om problemen in gebieden met intensieve veehouderij integraal en
planmatig aan te pakken. Eén van de onderdelen was een integrale zonering van het buitengebied in extensiveringsgebied, verwevingsgebied en landbouwontwikkelingsgebied (LOG).
Pas sinds kort spelen gezondheidseffecten voor de mens een rol. De Gezondheidsraad is bezig
met onderzoek. Als er causaal verband zou worden aangetoond tussen veehouderij en gezondheid heeft dat enorme consequenties voor de ruimtelijke ontwikkeling.
Op nationaal niveau wordt ingezet op ‘groene groei’ (kabinetsstandpunt juni 2013). Ongebreidelde groei wordt niet wenselijk geacht. De Wro en de Wet geurhinder bieden provincies en
gemeenten mogelijkheden de negatieve effecten van veehouderijen op de leefomgeving te beperken. De Wet dieren zal worden gewijzigd zodat de volksgezondheid beter gewaarborgd kan
worden, bijvoorbeeld door maximeren van de totale omvang van de veehouderij in een bepaald
gebied, maximeren van de intensiteit van de veehouderij (maximaal aantal dieren per hectare) in
een gebied, of begrenzen van de grootte van een veehouderijlocatie (maximaal aantal dieren in
HHQVWDO ,QWUHGHQHUHPLVVLHQRUPHQYRRU¿MQVWRIXLWVWDOOHQLQZHUNLQJ*H]RQGKHLGVQRUmen zullen toepasbaar gemaakt worden voor de vergunningverlening. Er komt aanvullend
onderzoek en een pilot voor een kennisplatform dat provincies en gemeenten ondersteunt op het
terrein van veehouderij en volksgezondheid.

overzicht vleesvarkens in Nederland
(bron: “Nieuwe scenario’s voor de verspreiding van intensieve veehouderij in Peel & Maas” van
van Paridon X de Groot)
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3.1 de opgave intensieve veehouderij in het landschap

3.1.2 de ontwerpopgave
De beslissingen over de ruimtelijke spreiding van de intensieve veehouderij liggen volledig bij
de provincies en de gemeenten. Op de schaal van het landschap moet het ruimtelijk probleem
zichtbaar gemaakt worden. Daarna kunnen scenario’s worden ontworpen die het mogelijk
maken een ruimtelijke koers uit te zetten. Niet als blauwdruk maar als raamwerk voor ontwikkelingen. De structuur van het landschap moet geschikt zijn of geschikt worden gemaakt voor de
gewenste ontwikkelingen, en de spelregels voor die ontwikkelingen moeten worden ontworpen.
Er is veel bottom-up kracht, innovatie en transformatie geeft nieuwe kansen en die energie kan
worden gebruikt bij het zoeken naar verbeteringen van het ruimtelijke systeem op hoger schaalniveau.

functietransformatie

De ruimtelijke scenario’s op de schaal van het landschap zijn:


Stoppen en transformeren naar een nieuwe functie: wonen, zorg, andere bedrijvigheid, recreatie. De nieuwe functies vragen om programmering en goede landschappelijke inpassing.



Verweven: inpassen en de negatieve effecten op de leefomgeving beperkt houden door
stringente regelgeving. Dit leidt vaak tot dure hoogtechnologische oplossingen die de afstand tot de maatschappij vergroten. Inpassing in het landschap wordt vaak met een randje
‘schaamgroen’ opgelost. Dat schept volgens sommigen een bedreigende sfeer: als het niet
gezien mag worden dan zal het wel niet deugen. De nieuwe generatie bedrijven wil juist
transparant zijn en laten zien wat er gebeurt, ook in de gesloten stallen.



Concentreren: in een gebied dat is aangewezen voor intensieve veehouderij. Probleem is
dat ook in zulke gebieden mensen wonen die hinder ondervinden. Verplaatsingen zijn niet
gemakkelijk. Voor een echt IV-bedrijventerrein zou ‘lege’ruimte gezocht moeten worden.

architectonisch ontwerp grote stal

functietransformatie

Op de schaal van erf is de ontwerpopgave binnen het landschappelijk scenario gericht op:





inpassing in het landschap
inrichting erf
situering + massa en volume gebouwen
materialisering en detaillering

Prefab stallen zijn meer regel dan uitzondering. Maar ook met prefab kan ontworpen worden.
In alle gevallen, op alle schaalniveaus, vraagt de ontwerpopgave rond de intensieve veehouderij
bijzonder veel procesvaardigheden en debat.
architectonisch ontwerp grote stal
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3.2 het voorbeeld intensieve veehouderij in het landschap

3.2.1 de Peel
De Peel heeft de hoogste veedichtheid van Europa. In 2012 waren er ruim 33 miljoen dieren:
27 miljoen kippen, bijna 5 miljoen varkens, en honderdduizenden runderen, nertsen, konijnen,
geiten en schapen. De stikstof- en fosfaatproductie behoort tot de hoogste categorie in Nederland. De intensieve veehouderij drukt zijn stempel op het landschap. In Noord-Brabant waren er
in 2012 ongeveer 1.100 intensieve veehouderijen, met circa 175 megastallen. Deze boerderijen
hebben de uitstraling van (chemische) fabriekscomplexen.
Na het burgerinitiatief Megastallen-Néé (2009) stelde de Provincie Noord-Brabant de Commissie-Van Doorn in, die zich moest buigen over verduurzaming van de veehouderij. De commissie
adviseerde de sector over te stappen van bulkproducten naar kwaliteitsproducten. In de Ruwenbergconferentie (februari 2013) werden alle ‘ketenpartners’ het eens: transitie naar duurzame
veehouderij is de oplossing voor de maatschappelijke problemen op het platteland en biedt een
NDQVYRRUEHGULMIVHQJHELHGVSUR¿OHULQJ'HLQWHQVLHYHYHHKRXGHULMZRUGWDOVRQGHUGHHOYDQKHW
‘agrofoodcomplex’ van belang geacht voor de provinciale economie en innovatie en verduurzaming van de voedselproductie.
Betrokkenen:
 Veehouders streven naar maatschappelijke acceptatie. Het besef dat de zorg voor het landschap en een uitnodigend, open of mooi gebouw daaraan bijdragen, groeit.
 ZLTO ondersteunt zijn leden in de dialoog met de omgeving aan het begin van het proces.
De vraag is wederkerig: wat is mogelijk en wat is daarbij nodig voor leefomgeving en milieu?
 Provincie Noord-Brabant heeft verschillende sporen:
- economisch: streven naar innovatie en een eerlijke prijs voor de producten, in samen
werking met supermarkten en groothandels in de regio;
- milieu: ondersteuning van onderzoek naar vermindering van negatieve gezondheidseffecten voor mens en dier;
- ruimtelijk: bevorderen van transitie naar zorgvuldige veehouderij in evenwicht met de
omgeving, aanpassing van de Verordening Ruimte en stimulerend beleid in
gebiedsprocessen.
 Gemeenten zijn volgend binnen de provinciale verordening. Sturen vooral op individuele
processen: landschappelijke inpassing en architectonische uitwerking. Soms met een beeldkwaliteitplan.
 Burgers en belangengroeperingen – verenigd in de Stichting Mens, Dier & Peel – wijzen
erop dat de veeverdichting in de Peel onverminderd doorgaat met alle negatieve consequenties vandien.
Actueel: Op 20 september 2013 hebben Provinciale Staten een bouwstop van een half jaar
ingesteld voor de veehouderij om te voorkomen dat boeren hun stallen nog snel gaan uitbreiden
voordat volgend jaar de regels in de provinciale Verordening Ruimte worden aangescherpt.
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Gemert
Laarbeek
Helmond

Deurne
Asten
Someren

overzicht vleesvarkens in Nederland (uitsnede de Peel)
(bron: “Nieuwe scenario’s voor de verspreiding van intensieve veehouderij in Peel & Maas” van
van Paridon X de Groot)

3.2 het voorbeeld intensieve veehouderij in het landschap

3.2.2 Pigs in space




2SGUDFKWJHYHU5LMNVDGYLVHXUYRRUKHWODQGVFKDSLVP3URYLQFLH1RRUG%UDEDQW
2QWZHUSHUYDQ3DULGRQ;GH*URRWODQGVFKDSVDUFKLWHFWHQ
2QWZHUS

‘Pigs in space’ is een ontwerponderzoek naar de vraag wáár de intensieve veehouderij zich het
beste kan ontwikkelen. Uitgangspunten zijn de transitie naar duurzame intensieve veehouderij,
het beperken van de gezondheidsrisico’s voor het toenemend aantal burgers in het buitengebied
en het verbinden van de ontwikkelingen met de omgeving. De ontwerpers brengen ruimtelijke effecten van beleid en schaalvergroting in beeld en onderzoeken het effect van de aanbevelingen
van de GGD om grotere afstand tussen intensieve veehouderij en burgers aan te houden: 70 tot

80 % van de bedrijven zou dan in de gevarenzone liggen. Hoe kan het gebied daarop worden
voorbereid, welk landschappelijk raamwerk is daarvoor nodig? Er zijn drie scenario’s ontworpen:
autonome ontwikkeling, verweving en concentratie. Het ontwerp roept op tot het bepalen van
een maatschappelijke koers: hoe willen we vlees produceren in Nederland, hoe ziet dat landschap eruit? Of laten we het naar Oost-Europa gaan? Dat is een gevoelige politieke discussie
en die is tot nu toe uitgebleven, aldus de ontwerpers. Gebiedsprocessen zijn gecompliceerd,
verhoudingen tussen provincie, gemeenten, burgers en veehouders liggen gevoelig. Ruimtelijk
ontwerp kan spanningen inzichtelijk maken en bemiddelen richting oplossingen. Vergaande
scenario’s zijn echter moeilijk bespreekbaar in een delicate situatie.
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00 m

t 10
50 to

2

geen groei mogelijk voor bedrijven in “gevarenzone” (250 tot 1000 m vanaf woningen)
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door verplaatsen bedrijven naar concentratiegebied kunnen bedrijven groeien en komen
erven vrij voor bewoning

3.2 het voorbeeld intensieve veehouderij in het landschap

3.2.3 Zeugenstal de Paashof




Opdrachtgever: John van Paassen
Ontwerper: John van Paassen
Ontwerp: 2010-2011

Varkenshouder John van Paassen had precies in zijn hoofd hoe zijn nieuwe stal voor 400
zeugen met hun biggen, eruit moest zien. Hij wilde een open en uitnodigend gebouw met
overstekende kappen en rondom een overdekt looppad voor passanten zodat mensen naar
binnen kunnen kijken. Via het Alfa-project van ZLTO en de Provincie Noord-Brabant (agrarisch
landschappelijk functionele architectuur) kon hij advies krijgen over de stedenbouwkundige
en landschappelijke inpassing. Met die schets ging hij naar zijn eigen adviesbureau voor de
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bouwkundige en milieutechnische uitwerking en de tekeningen voor de vergunningaanvraag. De
aanvraag hoefde volgens de welstandsnota van de Gemeente Deurne niet aan de welstandscommissie te worden voorgelegd. Hoewel er wat onwennigheid was bij de gemeente, werden de
benodigde vergunningen relatief makkelijk verkregen. De nieuwe stal werd gebouwd op het erf
van de bestaande boerderij. Het linkerdeel (16x22 meter) dient als veldschuur, bevat de hygiènesluis en de kantine. Het rechterdeel (96x24 meter) bevat de stallen. Rondom het gebouw is
de grond schuin opgehoogd zodat het gebouw visueel kleiner overkomt.

3.3 de analyse intensieve veehouderij in het landschap

3.3.1 Beleid
Wat binnen beleid valt, stuit toch op individuele tegenwerking. Ondernemers die als gevolg
van het beleid moeten verplaatsen (collectief belang) ondervinden tegenwerking van burgers
rondom de nieuwe locatie (individueel belang). Processen van tien jaar zijn geen uitzondering. In
zo’n geval zou de tegenwerking van omwonenden beperkt moeten worden. Maar lokale politici
zijn bang een vergunning door te drukken omdat ze zich daarmee niet geliefd maken.
Gebiedskwaliteiten als provinciaal belang, inhoudelijke afwegingen op lokaal niveau.
Gebiedskwaliteiten met een regionaal karakter zijn als provinciaal belang benoemd. De provincie
neemt bij landschapsontwikkeling een ondersteunende rol, die opgepakt wordt met gebiedspaspoorten, werkgroepen landschap en de inzet van het Brabants Expertiseteam Ruimtelijk
Kwaliteit (BERK). Inhoudelijke ruimtelijke afwegingen worden op lokaal niveau gemaakt.
BERK en gebiedsopgaven. De provinciale ontwerpers zijn de afgelopen jaren opgeleid van
planbeoordelaar tot inhoudelijk regisseur van gebiedsprocessen. Ze worden inhoudelijk begeleid vanuit BERK. In gebiedsopgaven worden aandachtspunten en ambities geformuleerd. Dit
nadrukkelijk samen met betrokken partijen in het gebied, want innovatie is gebruik maken van
de kennis en kunde die er is. Ontwerpers moeten de verschillende belangen om tafel krijgen en
daarbij voortdurend schakelen in schaalniveau. Ontwerponderzoek neemt een belangrijke plaats
LQ+HWYHUEHHOGHQVQHOVFKHWVHQYDQGHUXLPWHOLMNHFRQVHTXHQWLHVYDQZHQVHQHQLGHHsQLV
vaak een eye-opener. De ontwerper moet tijdens het hele proces aanwezig blijven, ontwerp is
HHQFRQWLQXHIDFWRULQKHWSURFHV'DWYUDDJWVSHFL¿HNHFRPSHWHQWLHVQLHWDOOHHQRQWZHUSYDDUdig maar ook onderhandelen, verbinden enz.
Bovenwettelijk: de Maatlat Zorgvuldige Veehouderij (MZV). De provincie ontwikkelt de MZV
om bij uitbreidingen méér te kunnen vragen dan de wettelijke voorschriften. Een bedrijf dat wil
XLWEUHLGHQPRHWHHUVWDOVµ]RUJYXOGLJ¶JHNZDOL¿FHHUGZRUGHQ+HWNDQSXQWHQYHUGLHQHQGRRU
maatregelen op het gebied van volksgezondheid, diergezondheid, milieu of landschappelijke inpassing. De ondernemer kan zelf bepalen welke maatregelen bij zijn bedrijf en zijn ondernemerschap passen. De bedoeling is dat de normen in de MZV periodiek worden opgetrokken naar
de actuele stand van de techniek. De MZV is nog in ontwikkeling. De vraag is hoe de minimumprestaties over de thema’s verdeeld moeten worden, en hoe de afspraken geborgd worden. Voor
weidegang kan men punten verdienen, maar hoe wordt dat gecontroleerd?
Gemeenten: beeldkwaliteit moet meer ruimte bieden voor innovatie. In de landschapsontwikkelingsgebieden zijn de bepalingen uit het beeldkwaliteitplan leesbaar in het landschap.
Maar is dat voldoende? Hoe kan beeldkwaliteitsbeleid ruimte bieden voor innovatie en experimenten?
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3.3.2 Regels
Bij uitbreiding verplichte aandacht voor ruimtelijke kwaliteit. De provinciale verordening
borgt de provinciale belangen met globale algemene regels, zoals de regel voor kwaliteitsverbeWHULQJYDQKHWODQGVFKDSHQKHWYHUERGRSQLHXZHYHVWLJLQJHQLQKHWODQGVFKDS0HWVSHFL¿HNH
UHJHOVZRUGWÀH[LELOLWHLWLQJHERXZGHQZRUGHQXLW]RQGHULQJHQEHQRHPG,QWHQVLHYHYHHKRXGHULM
ZRUGWµRSGHPXXU¶EHJUHQVGRQWKHI¿QJYRRUYHUGHUHXLWEUHLGLQJELQQHQKHWERXZEORNZRUGW
gekoppeld aan de score op de MZV (m.u.v. extensiveringsgebieden).
Bouwblok maximaal 1,5 ha. De provinciale verordening hanteert een maximale omvang van
het bouwblok van 1,5 ha. Alle bouwwerken moeten binnen het bouwblok worden geplaatst:
woongebouw, stallen, vergistinginstallaties en bebouwing voor nevenactiviteiten. ZLTO noemt
deze regeling rigide. Gevolg is dat boeren hun stallen dicht op elkaar plaatsen waardoor problemen ontstaan met brandveiligheid en diergezondheid. Een regeling op basis van bebouwd opSHUYODN]RXÀH[LEHOHU]LMQ
10% regel. Tien procent van het bouwblok moet besteed worden aan landschappelijke inpassing: bijvoorbeeld groen, cultuurhistorie of hoogwaardige architectuur. Voorheen moest dit binnen
het bouwblok zelf gebeuren maar in de herziene verordening wordt meer vrijheid gegeven. Hoe
GHUHJHOZRUGWWRHJHSDVWEHSDDOWGHJHPHHQWH'HSURYLQFLHKDQWHHUWZHOHHQ¿QDQFLsOH
richtlijn: 20% van de waardevermeerdering die mogelijk wordt gemaakt, moet besteed worden
aan landschappelijke inpassing. Als dat niet haalbaar is, lijken de levensvatbaarheid en de toekomstwaarde van het initiatief ook niet voldoende.
Bestaande rechten kunnen niet teruggedraaid worden. Als eerder een groter bouwblok is
toegestaan, is dat niet terug te draaien (planschade). Wel is er een voorwaardelijke bepaling in
bestemmingsplannen mogelijk waarmee het recht op bouwen wordt gekoppeld aan de meest
recente inzichten over zorgvuldige veehouderij (via de MZV).
2QWKHI¿QJYDQGHUHJHOVELMPDDWVFKDSSHOLMNHPHHUZDDUGHEen ontwikkeling die strijdig is
met de provinciale verordening maar wel de provinciale belangen dient, kan die via een proactieve aanwijzing toch mogelijk gemaakt worden. Voor de beoordeling wordt advies gevraagd
aan een meerwaardecommissie. Meerwaarde betekent: vernieuwing, vermindering van publieke
uitgaven of versterken van zelforganisatie. Ruimtelijke kwaliteit is een belangrijk afwegingscriterium hierbij.
Regels werken soms averechts. Een ondernemer verzint altijd iets om toch verder te kunnen
met zijn bedrijf. Regels roepen soms reacties op die tegengesteld zijn aan wat men beoogde
waardoor de situatie verslechtert. Veehouders die geen uitbreidingmogelijkheden meer hebben,
kopen bijvoorbeeld meerdere locaties op. Gesleep met dieren, mensen en materialen is het
gevolg.

3.3 de analyse intensieve veehouderij in het landschap

3.3.3 Vergunningentraject
Ontwikkelingen gaan sneller dan vergunningenprocedures. Een ondernemer die een bedrijfsuitbreiding wil realiseren is jaren met de vergunning bezig. Heeft hij geluk dan lukt het in
twee jaar, maar met een beetje pech en tegenwerking duurt het vijf jaar en bij verplaatsingen
zelfs tien jaar. De politiek is echter van de korte termijn. Tijdens de procedure verandert vaak
zowel het provinciale als het lokale beleid. Ook de ontwikkelingen in techniek en duurzaamheid
gaan sneller dan de vergunningenprocedures.
Veel verplichtingen. Bij een doorsnee-uitbreiding:
 moet het bestemmingsplan meestal gewijzigd of vernieuwd worden, daarvoor is groot aantal
RQGHUERXZLQJHQQRGLJHFRQRPLVFKUXLPWHOLMNDNRHVWLVFK¿MQVWRIOLFKWHQ]
 moet een planmer of gewone mer gemaakt worden;
 moet een natuurbeschermingswetvergunning worden verkregen;
 moet archeologisch onderzoek worden verricht;
 PRHWHHQYHUJXQQLQJRSJURQGYDQGHÀRUDHQIDXQDZHWZRUGHQYHUNUHJHQ
 moet een vergunning voor het bouwen worden verkregen, waarbij de welstandsbeoordeling
overigens niet als een groot probleem wordt gezien.
Plankosten en leges. 'H¿QDQFLsOHEHODVWLQJYDQKHWYHUJXQQLQJWUDMHFWLVKRRJ1DDVWDOOHYRRUbereidings- en onderzoekskosten komen er ook nog plankosten en leges overheen. Op een plan
van 1 miljoen legt een gemeente al gauw plankosten van 10.000 euro, vaak met een onduidelijke berekening.

3.3.4 Overige factoren
Beeldkwaliteit hangt samen met beeldvorming en consumentengedrag. De boer wordt
genoemd als hoeder van het landschap maar uiteindelijk bepaalt consument hoe het landschap
eruit ziet. Zorgvuldige veehouderij strookt met de beeldvorming van de stedeling waarin het platteland een lusthof is en geen productiegebied. Het maakt echter pas een kans als het koopgeGUDJYHUDQGHUW=RODQJGHFRQVXPHQWNLS¿OHWNRRSWYRRUYLMIHXURSHUNLORYHUDQGHUWHUQLHWV
Omdraaien bewijslast. Regels ontstaan niet zomaar. Regels ontstaan doordat mensen last
hebben van de intensieve veehouderij. ZLTO heeft het project ‘Ondernemen met Buren’ gelanceerd. Daarbij wordt een omdraaiing van de bewijslast voorgesteld: niet de overheid moet toetsen of een plan voldoet aan wetten en regels, maar de ondernemer zoekt naar draagvlak voor
zijn plan.Ondernemen met Buren is informeel maar methodisch. Het kent zes stappen:
 globaal plan;
 toets aan regels en randvoorwaarden;
 omgevingsdialoog met alle buren in een straal van 500 meter rond het bedrijf;
 bijstellen n.a.v. dialoog en zonodig vervolggesprek;
 indienen vergunningaanvraag;
 beoordeling door gemeente.
Gebruik maken van bestaande kwaliteitssystemen. Bij vergunningverlening kan veel handiger gebruik worden gemaakt van bestaande kwaliteitssystemen (bijvoorbeeld Global Gap). De
controle voor de kwaliteitssystemen is veel strenger dan een gemeente ooit met vergunningen
NDQ%LMHHQJHFHUWL¿FHHUGEHGULMIKRHIWGHJHPHHQWHQLHWDOOHVWHWRHWVHQ'HFRQVHTXHQWLHVYDQ
HHQPDUNWV\VWHHP]LMQYHHOJURWHUGDQYDQHHQYHUJXQQLQJHQV\VWHHP(HQERHUZLO]LMQFHUWL¿caat niet verliezen want dat kost hem zijn afzet. De gemeente moet onderscheid durven maken,
een beloning zetten op beter werk (lagere plankosten en lagere leges) in plaats van alles over
een kam te scheren.
Vereveningsfonds en gebiedsmakelaar. Er is veel bottom-up kracht, maar die overstijgt
meestal niet het individuele niveau. Hoe kun je die kracht gebruiken om te zoeken naar verbeteringen van het ruimtelijke systeem op hoger schaalniveau. Een gebiedsfonds voor verevening
en overbruggingskrediet bij transformatie van vrijkomende erven zou nuttig zijn (er wordt geen
hypotheek verstrekt zolang de bestemmingswijziging nog niet van kracht is). Een gebiedsmakelaar kan gewenste private initiatieven koppelen aan noodzakelijke publieke investeringen.
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3.4 colofon intensieve veehouderij in het landschap

met dank aan
Ted Berenschot, programmamanager ruimtelijke kwaliteit en manager BERK, Provincie
Noord-Brabant
“De provinciale ontwerpers zijn opgeleid zodat ze zelfstandig in gebiedsprocessen kunnen opereren. Ze werken aan de gebiedsopgaven, waarin ambities samen met betrokken partijen in het
JHELHGZRUGHQJHIRUPXOHHUG´
René Dierx, directie Ruimtelijke Ontwikkeling en Handhaving, bureau Zuid-Oost, Provincie
Noord-Brabant en manager/coördinator van het Peelnetwerk
“In het verleden reageerde overheid pas als ondernemer met een plan kwam. Dat is een negatieve benadering: dan ga je zoeken waarom dat plan niet zou kunnen. We moeten de werkwijze omdraaien: zo vroeg mogelijk aangeven wat harde voorwaarden zijn. Daarbinnen is alles
ZHONRP´
5RsO+RSSH]DNZHWKRXGHUUXLPWHHQ(PLO8ULRWEHOHLGVPHGHZHUNHU52HQSODWWHODQGV
ontwikkeling, Gemeente Gemert-Bakel
“De stallen zijn geheel gesloten dozen geworden en dat wekt weerzin. We willen naar een ander
concept: health food. Dat vraagt exposure en trots. Die kwaliteit moet zichtbaar zijn in de beGULMYHQHQLQKHWODQGVFKDS´
Herman Litjens, senior specialist omgeving, ZLTO
“De Omgevingswet zou snelle en wendbare instrumenten moeten leveren met ruime mogelijkheden om af te wijken. Afstemming van de toetsen voor de Habitatrichtlijn en de planmer zou
DOYHHOVFKHOHQ´
John van Paassen, varkenshouder, De Paashof
“Het was een geluk dat het gebouw niet langs de welstandscommissie hoefde, omdat afwijkende
gebouwen vaak allerlei (kostenverhogende) reacties oproepen. Een standaardgebouw komt er
PDNNHOLMNHUGRRUKHHQ´
Ruut van Paridon en Karen de Groot, van Paridon x de Groot Landschapsarchitecten
“Uitbreiding in verwevingsgebied is aan banden gelegd (maximaal 1,5 ha). Er wordt geen werkelijk ontwikkelingsperspectief geboden. Maar veehouders zijn inventief, er zijn bedrijven die vier
of vijf locaties hebben. Het gevolg is een enorm gesleep met dieren, mensen, materiaal. De stap
naar strategische keuzes op hoger schaalniveau is niet gemaakt. Waar het omgaat is dat het
maatschappelijk vraagstuk wordt aangepakt, met ambities en inspanning, in plaats van bestemPLQJHQWHEHQRHPHQHQDIWHZDFKWHQ´
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Ester Vos, projectleider Structuurvisie RO en Verordening Ruimte, Provincie Noord-Brabant
“,QKHHO%UDEDQWLVGHYHHKRXGHULMµRSGHPXXU¶EHJUHQVGHQZRUGWRQWKHI¿QJYRRUYHUGHUHXLWEUHLGLQJELQQHQKHWERXZEORNJHNRSSHOGDDQGHNZDOL¿FDWLHYDQ]RUJYXOGLJHYHHKRXGHULM´
De kleurenfoto op de titelpagina is afkomstig uit het document “Nieuwe scenario’s voor de verVSUHLGLQJYDQLQWHQVLHYHYHHKRXGHULMLQ3HHO 0DDV´YDQYDQ3DULGRQ;GH*URRW

4. experimenten in krimpregio
voorbeeld: Parkstad Limburg
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4.1 de opgave experimenten in krimpregio

4.1.1 de maatschappelijke opgave
In Noord- en Oost-Groningen, Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg is sprake van bevolkingskrimp. Deze regio’s zijn voorlopers naar een nieuwe maatschappelijke werkelijkheid. Krimp is
geen tijdelijk probleem in perifere regio’s waar de woning- en kantorenmarkt is ingezakt. Demografen voorspellen dat er rond 2040 voor Nederland als geheel een omslag zal plaatsvinden van
bevolkingsgroei naar stagnatie of krimp. Krimp wordt op zichzelf niet als een probleem beschouwd, het is een ontwikkeling, een nieuwe context, die op termijn voor heel Nederland gaat gelden.
'HJHYROJHQYDQNULPSNXQQHQHFKWHUZHOQHJDWLHI]LMQ0HWQDPHZDQQHHUGHPRJUD¿VFKH
krimp samenvalt met economische krimp kan de leefkwaliteit onder druk komen te staan1. Krimp
heeft effecten op de woonomgeving, het voorzieningenaanbod, de werkgelegenheid, de woningmarkt en de sociale cohesie2.
Bevolkingskrimp staat vanaf 2009 op de agenda van het Rijk (Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling). Het Rijk heeft krimpgebieden en anticipeergebieden benoemd. Krimpgebieden
kennen al een structurele bevolkings- en huishoudensdaling. Bij anticipeergebieden wordt op
middellange termijn een bevolkingsdaling verwacht. Het Rijk stelt dat gemeenten in principe de
gevolgen van krimp zelf kunnen opvangen, mits zij daar tijdig op inspelen. Op provinciaal en
regionaal niveau moet afstemming, coördinatie en regie plaatsvinden. Alleen voor Parkstad Limburg en Eemsdelta is een extra Rijksbijdrage van 31 miljoen beschikbaar gesteld voor experimenten met de aanpak van de woningvoorraad. Het Rijk voert verder een ondersteunend beleid
(advies en kennis) en zal zorgen dat er in het Rijksbeleid en de regelgeving meer rekening wordt
JHKRXGHQPHWGHVSHFL¿HNHRPVWDQGLJKHGHQYDQEHYRONLQJVNULPS+LHURQGHUYDOOHQELMYRRUEHHOGKHWVWHGHQEHOHLGGHRSKHI¿QJVQRUPYRRUVFKROHQHQLQVSDQQLQJHQRPDUEHLGVPDUNWHQ
zorg beter te laten aansluiten.
In de regio’s en de gemeenten is krimpbeleid vooral een zoektocht naar nieuw evenwicht. Het
vraagt een gerichte aanpak, het is geen kwestie van een paar wijken slopen. Bevolkingskrimp
hangt samen met sociaal-culturele factoren, conjuncturele ontwikkelingen, regionale economie,
ruimtelijke mogelijkheden etc. Er is veel analyse nodig: wat is er aan de hand en is dat wenselijk? Er is een andere visie op de verhouding tussen kosten en baten nodig. Krimp geeft ruimte
en ruimte is kapitaal.

krimp meer dan 20%

krimp 10% tot 20%

krimp 5% tot 10%

krimpprognose omtrent 2030 voor Nederland
(bron: PBL/CBS regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2009-2040)
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krimp tot 5%

4.1 de opgave experimenten in krimpregio

4.1.2 de ontwerpopgave
Krimp is staat al een aantal jaar in de schijnwerpers als ruimtelijke ontwerpopgave. Het Ontwerplab Krimp van de BNA (2009) had als doel na te denken over krimp als kans en ontwerpstrateJLHsQWHRQWZLNNHOHQYRRUJHELHGHQGLHWHPDNHQKHEEHQPHWNULPS'HHLQGSXEOLFDWLHJHHIWHHQ
ontwerpgerichte aanpak die vooruit loopt op andere factoren zoals economische en politieke en
kan dienen als leidraad voor het opstellen van een projectgerichte strategie voor krimpgebieden.
Drie algemene aanbevelingen uit het Ontwerplab voor de ontwerpopgave zijn3:


Analyse op meerdere ruimtelijke schaalniveaus, ter plekke uit te voeren met de lokaal
betrokkenen. Krimp kan zich voordoen op straatniveau maar heeft ook lokale, regionale en
zelfs landelijke dimensies. Het gaat in de analyse niet alleen om de fysiek verschijnselen
maar ook om bijvoorbeeld investeringsbeslissingen op verschillende schaalniveaus.



Zoek niet naar één oplossing. De verschillen tussen en binnen krimpgebieden zijn zo
groot, dat maatwerk altijd noodzakelijk is. Daarbij moet worden aangesloten op kansen die
zich ter plekke voordoen: landschappelijk, cultuurhistorisch, sociaaleconomisch, ruimtelijk of
in welke vorm dan ook.



Ga niet te snel ontwerpen. Een waardevolle methodiek is om eerst de sociaaleconomische, cultuurhistorische en ruimtelijke karakteristieken van het gebied en de gemeenschap
te benoemen en deze vervolgens te confronteren met een breed palet aan trends (waarvan
krimp er één is) om zo de potenties van gebied en samenleving bloot te leggen. Op basis
daarvan kunnen ruimtelijke scenario’s worden ontworpen.

(HQVSHFL¿HNDDQGDFKWVSXQWYDQGHRQWZHUSRSJDYHLVGHRPJDQJPHWFXOWXUHHOHUIJRHG&XOtureel erfgoed wordt gezien als een krachtige motor voor ontwikkeling in de krimpgebieden. In
de Visie Erfgoed en Ruimte van het Rijk (VER) worden de krimpregio’s als voorlopergebieden
benoemd als het gaat om herbestemming en de onorthodoxe keuzes die daarbij onontkoombaar
zijn.

niet direct ontwerpen,
eerst weging lokale karakteristieken

A

?

B
C

niet één oplossing,
maar meerdere keuzemogelijkheden

omgang met cultureel erfgoed
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analyse meerdere schaalniveau’s

4.2 het voorbeeld experimenten in krimpregio

4.2.1 Parkstad Limburg
In Parkstad Limburg zal de krimp het hoogste van Nederland zijn, verwacht wordt een bevolkingsdaling van 250.000 naar 190.000 in 2040. De daling gaat gepaard met selectieve migratie
waarbij hoger opgeleiden en kapitaalkrachtige huishoudens de stad verlaten. De stedelijke bevolking zal vergrijzen en een zwaarder beroep doen op voorzieningen. Sinds de sluiting van de
mijnen - in de tweede helft van de jaren zestig vielen 70.000 arbeidsplaatsen met bijbehorende
sociale structuur weg - is een relatief groot deel van de bevolking werkloos.
De gemeenten in de mijnstreek hebben krimp al vrij snel als kans benoemd. In plaats van het te
bevechten met groeiplannen zag men mogelijkheden voor economische, ruimtelijke en sociale
innovatie. In 1999 richtten acht gemeenten de Regio Parkstad op4. Sindsdien zijn er visies
ontwikkeld en verdelingsvraagstukken opgelost: waar gaan we slopen, waar is ruimte voor (her)ontwikkeling, hoe moet de Ringweg lopen, etc. In het Regioprogramma (2010) zijn de keuzes
vastgelegd. Investeren in duurzame economische vitaliteit is het doel. De geleidelijke daling van
het aantal inwoners wordt als een gegeven beschouwd waarop geanticipeerd kan worden met
kansrijke investeringen.
Betrokkenen:
 Bewoners en ondernemers worden actief betrokken en geraadpleegd. Parkstad leeft bij de
inwoners.
 Creatieve sector. In de Euregio is veel creatieve beweging en er vormen zich allerlei allianties van bedrijfsleven en creatieve industrie. Dit functioneert niet met regels en geld, de
overheid is hierbij niet meer aan zet, niet de partij die de plannen maakt. Parkstad geeft
deze partijen alle ruimte.
 Maatschappelijke organisaties (corporaties, zorg- en onderwijsinstellingen) zijn nauw betrokken bij het beleid.
 Stadsregio Parkstad Limburg is het vrijwillige samenwerkingsverband van acht gemeenten
in de regio. Het vormt een ‘verlengd lokaal bestuur’. De ambtelijke organisatie van de stadsregio heeft als taak het Regioprogramma uit te voeren.
 Provincie Limburg heeft samen met de Parkstadgemeenten de Strategische Agenda
opgesteld, waarin o.a. ruimtelijke prioriteiten zijn vastgelegd: herstructurering van woongebieden, doorontwikkeling Parkstad Centrum, gebiedsontwikkeling Parkstadring, grensoverschrijdend openbaar vervoer en ruimte voor nieuwe vormen van energieproductie.
Inmiddels gaat Parkstad van beleidsfase naar uitvoeringsfase. De opgave is niet gering. Het stedelijk gebied moet opnieuw worden uitgevonden. Het idee dat een Ringweg alles oplost, dat de
economie dan vanzelf aantrekt, wordt afgedaan als klassiek denken. Betrokkenen zoeken een
nieuw stadsmodel, niet alleen ruimtelijk maar ook en vooral economisch en sociaal.
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krimp meer dan 20%

krimp 10% tot 20%

krimp 5% tot 10%

krimpprognose omtrent 2030 voor Zuidelijk Limburg
(bron: PBL/CBS regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2009-2040)
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4.2 het voorbeeld experimenten in krimpregio

4.2.2 IBA Parkstad




Opdrachtgever: Algemene vergadering van aandeelhouders IBA Parkstad i.o.
Ontwerper: Bernadette Janssen, stedenbouwkundige BVR, ism Projectgroep IBA Parkstad
Ontwerp: vanaf 2012

De IBA is nodig voor de uitvoering van het regioprogramma. Het gaat niet langer om het verdelen van de pijn, maar om het tot stand brengen van projecten en kwaliteit5. De uitvoering
is nadrukkelijk een ontwerpopgave, niet in de vorm van een plan maar in de vorm van randvoorwaarden waarbij stad zich opnieuw kan uitvinden. Het gaat om verbindingen, verhalen en
beelden. De taak van de ontwerper is om wat mensen zeggen in beelden te vertalen en te kijken
of daar economische krachten bij te vinden zijn.

Het gebiedsconcept heeft drie thema’s:
 Recycle city: zoeken naar kringlopen. Sloopmaterialen recyclen, waterkringlopen, parken
als productiegebied, en ook de geschiedenis van de stad is een kringloop.
 Energieke stad: natuurlijke en menselijke energie. Parkstad is al lang energielandschap.
 Flexibele stad: zoeken naar veerkracht. Als IBA de projecten gaat versnellen, lukt dat dan
RRNTXDZHWJHYLQJUHJHOV¿QDQFLsOHPRJHOLMNKHGHQH[SHULPHQWHHUUXLPWH"
Een belangrijk instrument is de Open Oproep, waarmee IBA Parkstad projecten werft. Iedereen
die kans ziet om een IBA project in Parkstad te realiseren, kan meedoen. Eind oktober hebben
de bestuurders van de Parkstadgemeenten en van de Provincie Limburg de Samenwerkingsovereenkomst voor IBA Parkstad getekend.
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Gulpen - Witten

Vaals

4.2 het voorbeeld experimenten in krimpregio

4.2.3 CBS Carbon6



Opdrachtgever: Walas Concepts
Ontwerper: geen, er wordt zo weinig mogelijk veranderd en aangepast, het pand heeft een
groot eigen absorptievermogen

Na de mijnsluitingen werd het CBS naar Heerlen overgeplaatst om nieuwe werkgelegenheid te
brengen. In 1978 werd een gloednieuw pand geopend. In 2009 werd dit weer verlaten omdat
het verouderd en veel te groot was geworden voor het CBS. Het immens grote gebouw (48.000
vierkante meter) kwam leeg te staan. De gemeente kocht het voor een symbolisch bedrag,
verhuurde de begane grond aan kleine creatieve ondernemers en benaderde Walas Concepts,
gespecialiseerd in revitalisering van industrieel erfgoed, met een voorlopig plan waarin stads-

CB

S
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landbouw de drager zou zijn. Walas heeft het plan aangescherpt en het pand op basis daarvan
aangekocht van de gemeente. Het koopcontract bevat een uitvoeringsverplichting voor Walas en
een intentieverklaring van de gemeente om de uitvoering te faciliteren. Dit proces verloopt echter
moeizaam. Bij de bestemmingsplanwijziging wordt aan functies een maximale omvang gesteld
zodat doorgroei niet mogelijk is. Functies mogen niet concurreren met de ontwikkeling van het
centrum. Zes investeerders in het stadslandbouwproject dreigen af te haken omdat er geen
vergunningen zijn. De regelarme zone van 1500 vierkante meter is al ‘opgebruikt’. Walas zoekt
overleg met het gemeentebestuur over de voortgang en eventuele aanpassingen van het plan.

4.3 de analyse experimenten in krimpregio

4.3.1 Beleid
Om verhalen te bouwen heb je ontwerpers nodig. Ontwerpers zijn nauw betrokken bij het
formuleren van beleid voor Parkstad en voor IBA. Dit is waardevol. Om verhalen te bouwen heb
je ontwerpers nodig, zegt een van de betrokkenen. Vaak hebben opdrachtgevers schroom om
ontwerpers bij de zoektocht naar de opgave en het formuleren van beleid te betrekken omdat
men vreest dat ontwerpers meteen alles vast willen leggen in plannen en tekeningen.

4.3.2 Regels
5HJHOVPRHWHQÀH[LEHO]LMQHQUXLPWHJHYHQDat er ruimte nodig is voor experimenten vindt
bijna iedereen. De essentie van IBA is dat er dingen kunnen die elders niet kunnen, ook dingen
waar anderen wellicht last van hebben. Veiligheid moet natuurlijk wel gewaarborgd blijven. De
implicaties van een IBA voor de RO-regelgeving (of andersom) zijn nog onduidelijk. De mogelijkheid van een IBA-clausule in de Omgevingswet is nog niet onderzocht, de mogelijkheid om een
projectstatus in de CHW aan te vragen is nog niet overwogen, maar lijkt interessant.

Naar een planningstelsel dat inspeelt op krimp. IBA moet vernieuwing van het planningstelsel
opleveren en wel zodanig dat het ook internationaal van belang is. Er zijn nu al veranderingen,
bijvoorbeeld in het aanbestedingsgedrag: een corporatie vraagt bij architectenselectie ook kennis van recycleprocessen. Dat is nog geen revolutionaire innovatie, maar het wijkt al wel af van
de reguliere procedures. Op termijn kan gedacht worden aan een planningstelsel dat niet langer
gebaseerd is op de groeigedachte maar inspeelt op krimp. Het Ontwerplab Krimp noemt gebiedsvisies met prestatieafspraken, leegstandsbeleid met ‘ontstemmingsplannen’ en ‘ontbouwingsplannen’ en beleid voor het aanbieden van klusgebouwen.

Andere regels, dicht bij het persoonlijk belang. Tijdens een IBA-café zei Hans Mommaas,
hoogleraar vrijetijdswetenschappen, dat het niet gaat over meer of minder regels, maar om
andere regels die de ‘begeisterung’ en de passie erin houden. Bernadette Janssen stelt dat
de huidige regels zijn opgesteld vanuit het WE-denken: het collectief, het waarborgen, het
vastleggen, het dichttimmeren. We moeten meer naar het I-denken toe: het eigenbelang, want
GDDU]LWÀH[LELOLWHLWFUHDWLYLWHLWHQHUJLH5HJHOVGLHGLFKWELMKHWSHUVRRQOLMNEHODQJOLJJHQ

Kwaliteitsgesprek. De omgeving blijft mensenwerk. Er moet een gesprek over kwaliteit worden
ingebakken in het stelsel, bijvoorbeeld door een team van experts vanuit verschillende invalshoeken, die op enige afstand naar plannen kijken. Gebiedsgerichte teams met een werkwijze die
afhankelijk is van de van maat en schaal van het gebied. Bij dat gesprek is een beleidskaders
onmisbaar, of dat nu een omgevingsplan, een beeldkwaliteitsplan of een gebiedscontract is.

Regels zijn geen probleem als ze slim worden toegepast. Tot nu toe worden bestemmingVSODQQHQQLHWDOVNQHOSXQWJH]LHQKRHZHOGHYHUSOLFKWH¿QDQFLsOHSDUDJUDDIODVWLJLVDOVGH
bestemming ongewis is. Eigenlijk zijn regels geen probleem, mits ze slim worden toegepast.
Er kan veel meer dan mensen denken. De beeldvorming is belangrijker dan de regels zelf: IBA
moet uitnodigend zijn, het idee dat in IBA ‘alles kan’ moet gecommuniceerd worden. De regels
zijn op de achtergrond, dienstbaar. Het IBA-bureau moet ondersteuning bieden in omgang met
regels.
Regelvrije of regelarme zones. Nog niet duidelijk is wat regelvrije zones kunnen betekenen. Op
pandniveau zijn al interessante experimenten: in het HTS-complex (IBA-pilotproject herbestemming voormalige HTS met een mix van wonen, werken, kunst, cultuur en vrije tijd) wordt negatief
bestemd (alles mag behalve…) en in C-Mill (bedrijventerrein in de monumentale gebouwen
YDQGHYRRUPDOLJH3KLOLSVIDEULHNHQ LVHHQUHJHOYULMH]RQHJHFUHsHUGELQQHQKHWFRPSOH[,QGH
openbare ruimte moet je echter voorzichtiger zijn met regelvrijheid, regels zijn er niet voor niets,
ze bieden ook bescherming en geven mensen vertrouwen. Dereguleren betekent in ieder geval
dat goed nagedacht moet worden over de rollen die partijen moeten spelen.
Regels aanscherpen. Deregulering kan een negatief effect hebben op leefbaarheid. Soms wil
Parkstad de regelgeving juist aanscherpen. Voor energietransitie moet bijvoorbeeld meer kunnen dan minimaal verplicht is. Dit is uit te leggen want Parkstad was altijd energiegebied. Er is
begrip voor regels als ze passen in het verhaal van het gebied.
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4.3 de analyse experimenten in krimpregio

4.3.3 Vergunningentraject
Vergunningverlening nog onduidelijk. De juridische status van IBA is dat een groot aantal
processen en instrumenten buiten de ambtelijke en politieke organisatie getild wordt. Dat heeft
ongetwijfeld veel consequenties voor de vergunningverlening. Hoe en wat precies, dat is nu nog
niet te overzien.

4.3.4 Overig
Regionale bestuurskracht. Een belangrijke barrière voor de uitvoering van het Regioprogramma is de bestuurscultuur. De regio kende oorspronkelijk 17 gemeenten, door fusies zijn
dat er nu 8 waarvan 4 het stedelijk gebied vormen. Er ontwikkelen zich nieuwe machtsblokken.
Een integrale fusie is afgeketst. De problemen in het gebied zijn nooit centraal aangestuurd. Het
voormalige Topteam Krimp benadrukte in een advies uit 2009 dat de krimpsituatie in Parkstad
Limburg een urgente situatie is en een bijzondere en urgente aanpak vereist door gemeenten,
de regio, de provincie en het Rijk. Voor een effectieve aanpak van krimp is versterking van de
regionale bestuurskracht een absolute voorwaarde, aldus het team. Maar IBA zit inmiddels al
anderhalf jaar in besluitvormingsfase.
Lopende projecten kunnen niet stopgezet worden. In Parkstad worden nog steeds bouwplannen gerealiseerd, terwijl er geen behoefte meer is aan uitbreiding. Maar de contracten waren
reeds gesloten, stopzetten van de plannen zou leiden tot miljoenen aan schadeclaims.
Kosten en opbrengsten in ander perspectief. In krimpgebieden moet op een andere manier
naar kosten en opbrengsten worden gekeken. Investeren in krimp loont omdat het de waarde
van het resterende vastgoed hoger houdt. Om dat te staven heeft Parkstad samen met de
3URYLQFLHHQKHW5LMNHHQ0.%$ODWHQXLWYRHUHQZDDULQGH¿QDQFLsOHRSEUHQJVWYDQVORRS
of samenvoeging van woningen werd berekend. Sinds 2007, toen de volkshuisvesting onder
regionale regie werd gebracht, worden er in Parkstad ongeveer 500 woningen per jaar aan de
voorraad onttrokken (sloop of samenvoeging). Deze investeringen hebben de leegstand teruggebracht van 5,2% naar 3,2% van de totale voorraad. Dat heeft vele miljoenen aan vastgoedwaarde opgeleverd.
Krimpfonds. Een fonds gevoed door inkomsten uit nieuwbouw – aangevuld met subsidies – kan
worden ingezet om onrendabele investeringen te doen zoals het aankopen van onverkoopbare
woningen, het slopen van woningen en het inrichten van slooplocaties met natuur.
.RUWLQJRSYHUKXXUGHUKHI¿QJWoningbouwcorporaties zijn in krimpgebieden een belangrijke
VSHOHU'HYHUKXXUGHUKHI¿QJNDQRQUHQGDEHOHPDDWVFKDSSHOLMNHLQYHVWHULQJHQYDQFRUSRUDWLHV
in gevaar brengen. De vier grote gemeenten en de krimpregio’s stellen voor dat sociale verhuXUGHUVHHQNRUWLQJNULMJHQRSGHYHUKXXUGHUVKHI¿QJELMJHOHYHUGHPDDWVFKDSSHOLMNHSUHVWDWLHV
zoals investeringen in ingrijpende woningverbetering, sloop, nieuwbouw en energiebesparende
maatregelen.
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4.4 colofon experimenten in krimpregio

met dank aan

noten

Peter Bertholet, directeur/secretaris Stadsregio Parkstad Limburg
“Krimp is nadrukkelijk een ontwerpopgave. De opgave vraagt regie en een ‘overall-ontwerp’ is
noodzakelijker dan in de afgelopen decennia. Een ontwerp: niet in de vorm van een plan maar
in de vorm van randvoorwaarden waarbij stad zich opnieuw kan uitvinden. IBA moet open staan
YRRUH[FHOHQWHLGHHsQHQVQHONXQQHQVFKDNHOHQ5HJHOJHYLQJLVGRRUJDDQVHHQVWDLQGHZHJ
+HW]LMQYDDNNOHLQHGLQJHQGLHKHWJURWH±GDWZDDUMHQDDUWRHZLOWLQGHZHJVWDDQ´

1.

‘Ruimte maken voor krimp, ontwerpen voor minder mensen’, BNA+Stagg+Staro+Stawon+
Aedes+Kei, mei 2009.

2.

‘Leefbaarheid in krimpgebieden, een verkenning van de relatie tussen bevolkingskrimp en
leefbaarheid’, Rigo Research en Atlas voor gemeenten, in opdracht van Ministerie van BKZ/
WWI, augustus 2011

Thierry Goossens, landschapsarchitect Stadsregio Parkstad Limburg
“Landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen moeten hierin hun weg zoeken, hun rol op
andere manier spelen. De toolkitYHUDQGHUWRRN´

3. ‘Ruimte maken voor krimp, ontwerpen voor minder mensen’, BNA+Stagg+Staro+Stawon+
Aedes+Kei, mei 2009.
4.

Bernadette Janssen, BVR Adviseurs, stedenbouwkundige en lid projectgroep pre-IBA
³,QHHQ,%$ZRUGWDOOHVWHUGLVFXVVLHJHVWHOGSODQQHQ¿QDQFLHULQJGHRUJDQLVDWLH]HOIGH
bestuurlijke verantwoordelijkheden. Je moet bereid zijn alle zekerheden los te laten. Een beetje
IBA kan niet. De uitvoeringsorganisatie moet klein en wendbaar zijn, en geleid worden door een
FXUDWRUPHWUXLPPDQGDDWYDQGHDDQGHHOKRXGHUV´
Doenja Urlings, Jadoen, architect en bouwkundige, huurder in CBS-Carbon6
“Walas doet veel voor het gebouw, de fontein is in ere hersteld, de binnentuin opgeknapt, er
staan bijenkorven op dak, het plan met stadslandbouw. Er komen veel nieuwe huurders, grote
bedrijven en kantoorfuncties, daardoor wordt het allemaal zakelijker (o.a. betaald parkeren).
Walas denkt met ons, creatief ondernemers van het XCBS collectief, mee over herindeling en
LQWHUQHYHUERXZLQJ-DPPHULVKHWZHOGDWVRPPLJHSLRQLHUVYHUWUHNNHQ´
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De gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld
en Voerendaal.

5. IBA staat voor Internationale Bau Ausstellung. In acht tot tien jaar stuwt een IBA economisch
zwakke steden of regio’s voort, van binnenuit, met nieuwe ideeën en projecten. Open inno
vatie staat centraal: uiteenlopende gebiedspartners bundelen gezamenlijk hun kennis en
kunde. Aan het eind moet er een fysiek resultaat zijn, een oplevering die qua innovatie van
internationaal belang is.
De kleurenfoto op de titelpagina is gemaakt door temp.architecture.

5. vlottrekken gebiedsontwikkeling bij
stadsuitbreiding
voorbeeld: Meerstad, Groningen
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5.1 de opgave vlottrekken gebiedsontwikkeling bij stadsuitbreiding

5.1.1 de maatschappelijke opgave
Uitbreidingswijken worden de jaarringen van de stad genoemd: de gordel 20-40, de wederopbouwwijken, bloemkoolwijken, Vinexwijken en post-Vinexwijken. Decennialang werkten het Rijk,
de provincies en gemeenten, woningbouwverenigingen en projectontwikkelaars, stedenbouwkundigen en architecten min of meer eendrachtig samen om een voortdurende hoge productie
van suburbane leefmilieus te garanderen. Bewoners hadden slechts inspraak over de kleur van
de badkamertegels. 2006 was een topjaar met bijna 100.000 bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen, voor het grootste deel in uitbreidingsgebieden.
Na 2008 kwam de omslag. De kredietcrisis en de neergaande conjunctuur eisten hun tol. In de
eerste jaren was er nog een na-ijleffect maar vanaf 2010 was de daling van verleende bouwvergunningen voor nieuwe woningen zeer sterk. Het eerste kwartaal van 2013 was volgens het
CBS een historisch dieptepunt met maar net 5.000 vergunningen.
Een gevolg van de vraaguitval is dat gemeenten met grote grondposities blijven zitten. Het totale
verlies wordt becijferd op ruim 4 miljard. Dit moet van de gemeentelijke begrotingen afgeschreven worden. In sommige gemeenten is dat al gebeurd, in andere gemeenten wordt het uitgesteld
tot na de verkiezingen. Gemeenten hebben met hun grondposities ‘ruimtelijke plofkippen’
geschapen, zegt Peter van Rooy, directeur van Nederland Boven Water (NLBW). Ze hebben te
YHHOJURQGJHNRFKWYRRUHQRUPHEHGUDJHQHQDEVXUGH¿QDQFLsOHULVLFR¶VJHQRPHQ

38.000 HA

/RVYDQGH¿QDQFLsOHPROHQVWHHQOLJWHURRNHHQHQRUPHUXLPWHOLMNHRSJDYH=LMQGHSODQQHQQRJ
terug te draaien? Wat te doen met de uitbreidingswijken die al in uitvoering zijn genomen maar
misschien nooit voltooid zullen worden? Welke betekenis heeft dat voor de bewoners en de
ontwikkeling van de stad als geheel? Gebiedsontwikkeling moet opnieuw worden uitgevonden.
NLBW heeft daarvoor vier thema’s beschreven: verdienmogelijkheden, waardenmakerij, proceskunst en startgebruikers1.

In Nederland ligt 38.000 hectare grond voor een gemiddelde periode van 10 jaar braak.
(bron: Arjan Nienhuis (www.nienhuislandschap.nl) in “Gebruik de Ruimte - ook al is het maar
voor even”, Nummer 05, uitgave van de Academie van Bouwkunst / Hanzehogeschool Groningen, voorjaar 2009)
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5.1 de opgave vlottrekken gebiedsontwikkeling bij stadsuitbreiding

5.1.2 de ontwerpopgave
Het gaat in de uitbreidingswijken niet langer om het ontwerpen van ruimte voor een programma
maar om het zoeken naar een programma voor de ruimte. Net als bij andere ruimtelijke opgaven
verandert het karakter van de ontwerpopgave, maar omdat uitbreidingswijken altijd zo’n sterk
planmatig karakter hadden (van masterplan via deelplannen naar bouwprojecten) is of lijkt het
verschil hier groter en lastiger. De nichemarkten zijn hier bovendien minder aanwezig dan in
stedelijke gebieden.

uitgaan van
de kracht van de plek

businesscase
in plaats van ontwerp

De ontwerpopgave is meer een strategie dan een plan. Meer een startbeeld dan een eindbeeld.
Elementen die van belang zijn in de ontwerpopgave:


De plek: betekenis, laadvermogen en ontwikkelstrategie. De plek en de relaties met
de omgeving zijn vertrekpunten van een ontwerp. Uitbreiden gebeurt in het landschap en
dat heeft een ‘maximaal laadvermogen’: de bodem moet geschikt zijn voor de plannen.
%RGHPJHVWHOGKHLGHQUHOLsIYRUPHQHHQQDWXXUOLMNUDDPZHUNGDWDOVXLWJDQJVSXQWNDQ
worden genomen voor de ontwikkelstrategie. Cultuurhistorische elementen zijn daarin van
belang als waardenmakers.



Woonmilieu en doelgroepen, lokale economie en energie. Welke scenario’s voor stedelijkheid of landelijkheid zijn er? De suburb van de toekomst biedt haar inwoners publiek
OHYHQRSORRSHQ¿HWVDIVWDQGHQVQHOOHYHUELQGLQJHQPHWHHQOHYHQGLJHQJHYDULHHUG
stadscentrum. Stedelijke regio’s en suburbs die deze kwaliteit niet kunnen bieden zullen verzamelplekken worden van mensen die geen keuze hebben2.



Realiseringsstrategie projecten. Een businesscase is meer dan een ontwerp. De opgave
LVSURFHVJHULFKWLQSODDWVYDQREMHFWJHULFKW=RHNHQQDDU¿QDQFLHULQJHQYHUGLHQPRGHOOHQ
Experimenten, tijdelijkheid en onafheid moeten ook mee-ontworpen worden.

functiemenging

tijdelijkheid

onafheid

Atelier ZZ Rapportage Voorbeeldenteam november 2013

woonmilieus en doelgroepen

cultuurhistorische elementen
vormen vertrekpunt

5.2 het voorbeeld vlottrekken gebiedsontwikkeling bij stadsuitbreiding

5.2.1 Meerstad
Meerstad is een uitbreidingswijk ten oosten van de stad Groningen. Het plangebied is 2500 ha.
Meerstad ligt rondom het nieuwe Woldmeer dat qua oppervlak groter is dan het Paterswoldse
Meer. De planontwikkeling begon eind jaren negentig. Gemeente en ontwikkelaars kochten
grond en richtten een publiekprivate grondexploitatiemaatschappij op (GEM Meerstad). In 2003
werd het Masterplan Meerstad vastgesteld (ontwerp Bureau Alle Hosper en KCAP). Meerstad - ‘een nieuw type stad in een nieuw type landschap’ - moest voorzien in de voorspelde
behoefte aan suburbane woonmilieus, waterberging en natuurontwikkeling. In 25 jaar zouden
er 10.621 woningen komen. Inmiddels zijn de verwachtingen bijgesteld en de publiekprivate
samenwerkingis ontmanteld. In 2011 werd een herziene ontwikkelstrategie vastgesteld met een
QLHXZ¿QDQFLHHOHQRUJDQLVDWRULVFKUDDPZHUNHQHHQQLHXZHYHUNDYHOLQJVVWUDWHJLH RQWZHUS'H
Zwarte Hond i.s.m. Bureau Meerstad). Het eindbeeld en de einddatum zijn losgelaten. Meerstad
zal organisch en in kleine eenheden groeien naar 6.500 woningen.
Betrokkenen:













Bewoners van Meerstad. In 2011 zijn de eerste bewoners in Meerstad gaan wonen. In
augustus 2013 woonden er 233 mensen.
Bureau Meerstad is de uitvoeringsorganisatie van de GEM Meerstad en moet de exploitatie
uitvoeren: bouwrijp maken, inrichting van het landschap, verkoop van kavels en stimuleren
van projecten.
Gemeente Groningen is sinds 2011 enig aandeelhouder van GEM Meerstad. De gemeente
boekte een exploitatieverlies van 50 miljoen af en zal voortaan jaarlijks het verschil tussen
verwachte en gerealiseerde exploitatie afboeken.
Ontwikkelaars werken op projectbasis. Grote projectontwikkelaars hanteren nog de oude
mechanismen, maar op kleinere schaal. Kleine ontwikkelende partijen zoeken nieuwe mogelijkheden.
Particuliere opdrachtgevers werken individueel. Collectief particulier opdrachtgeverschap
(CPO) wordt door Bureau Meerstad niet haalbaar geacht, zeker nu corporaties niet meer
mogen ontwikkelen.
Platform GRAS (het Groningse architectuurcentrum) signaleert al vanaf het begin woede
in de stad over de ontwikkeling van Meerstad. De tijd heeft het plan inmiddels ontmaskerd.
0HHUVWDGLVHHQHQRUPH¿QDQFLsOHODVWYRRUGHVWDGHQ]HWDQGHUHRQWZLNNHOLQJHQ]RDOVGH
Suikerfabriek, op slot.
Groningse (jonge) architecten stellen de vanzelfsprekendheid waarmee de realisatie van
Meerstad wordt voortgezet ter discussie. ‘De Onderste Steen’ stelde voor alle huishoudens
in de stad voor een klein jaarbedrag een kavel in pacht te geven. De nog te verschijnen
‘Schaduwvisie Ruimtelijk Groningenprogramma’ is een nieuw aanvalsplan waarmee jonge
architecten de door hen ervaren inertie en starheid van ambtelijke apparaat willen doorbreken.
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Meerstad

overzicht braakliggende bouwgrond gemeente Groningen (medio 2012)
(bron: gemeente Groningen)

5.2 het voorbeeld vlottrekken gebiedsontwikkeling bij stadsuitbreiding

=HVIULVVHLGHHɺQYRRU0HHUVWDG




2SGUDFKWJHYHUJHHQ
2QWZHUSHUODQGVFKDSVRQWZHUSHUSOXV]HVDUFKLWHFWHQEXUHDXV
2QWZHUS

Toen de GEM Meerstad eind 2011 haar nieuwe ontwikkelingsstrategie presenteerde, stelde
publicist Wim Boetze vast dat het mogelijke eindbeeld nog opvallend veel leek op het oude
plan. Hij ging voor een artikel in tijdschrift Noorderbreedte op zoek naar alternatieven met meer
durf en avontuur. Diverse noordelijke architecten waren bereid een woonmilieu te schetsen dat
gerealiseerd kan worden op een wooneiland in Meerstad. Kleine woonmilieus bieden - meer
dan individuele kavels - de kans om ‘langzame stedenbouw’ op gang te brengen, zonder een
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eenduidig eindbeeld voor het hele gebied. Er bestaat grote behoefte aan particulier initiatief,
zowel in individueel als in collectief opdrachtgeverschap, stelden verschillende architecten vast,
PDDUKHWEDVWLRQYDQJHYHVWLJGHSURMHFWRQWZLNNHODDUVHQPDNHODDUVKRXGWGLWWHJHQ'HLGHHsQ
werden welwillend ontvangen maar zijn gestrand. Eén van de betrokken architecten verklaart
dat uit de spanningsboog van de ontwerper: die is gericht op idee, verhaal, ontwerp. Als dat op
tafel ligt, heeft de ontwerper het gevoel dat hij klaar is. Lobbyen, praten, doelgroepen zoeken,
overtuigen en harde afspraken maken, ligt meestal ver buiten zijn reikwijdte. Zelf een optie op de
grond nemen en zelf de woningen verkopen vraagt andere energie.

5.2 het voorbeeld vlottrekken gebiedsontwikkeling bij stadsuitbreiding

5.2.3 Ploeg id3




2SGUDFKWJHYHUJHHQ
2QWZHUSHU3DXOYDQ%XVVHOSYDQEDUFKLWHFWHQLVP3ORHJLG
2QWZHUS

Ploeg id3 is een samenwerkingsverband tussen Paul van Bussel (architect), Dick Janssen
(vastgoedontwikkelaar) en Hein Braaksma (historicus en adviseur in zorg, volkshuisvesting en
overheid). Ploeg id3 maakt een plan voor Meerstad waarin het zelf woningen ontwikkelt voor
de verkoop, maar als dat niet lukt kunnen ze omgezet worden naar sociale huurwoningen. Zo
wordt de investering zeker gesteld. De samenwerking biedt de drie partners meerwaarde omdat
andere partijen een andere denkwijzen en kennis inbrengen. Ieder is medeverantwoordelijk voor
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het hele project. Programma van eisen, budget en plan worden in wisselwerking opgesteld. Dit
JHHIWHHQRSHQGLVFXVVLHRYHURSJDYH¿QDQFLHULQJVHQYHUGLHQPRGHOHQGHEHWHNHQLVGDDUYDQ
voor de woonkwaliteit. Daaruit wordt de ontwerpopgave gedestilleerd. De architect geeft elk
idee meteen een ruimtelijke vertaling. PloegID3 vraagt een voorinvestering van de architect. Er
is geen opdrachtgever en geen honorarium. In een ‘normale’ opdrachtsituatie schuift de archiWHFWSDVDDQDOVGHRQWZLNNHOLQJGH¿QLWLHILVRPGDWGHDUFKLWHFWDOVGXXUEHNHQGVWDDW]DOGH
opdrachtgever zoveel mogelijk voorwerk zelf doen. In dit geval worden winst en risico verdeeld
binnen het samenwerkingsverband. Er zijn nog geen bewoners betrokken. Er wordt eerst toestemming gevraagd van Bureau Meerstad, in de zin dat Bureau Meerstad de grond moet willen
aanbieden. Daarna volgt waarschijnlijk een normaal vergunningtraject.

5.3 de analyse vlottrekken gebiedsontwikkeling bij stadsuitbreiding

5.3.1 Beleid

5.3.2 Regels

Ontwikkelstrategie De ontwikkelingsstrategie uit 2011 is bevat een aantal nieuwe gezichtspunten. Er wordt meer uitgegaan van wat Meerstad nu al is, dan steeds maar te herhalen wat
KHWJDDWZRUGHQ(UZRUGWJHwQYHVWHHUGLQHHQVWHYLJHODQGVFKDSSHOLMNHEDVLVHHQJURHLHQG
UDDPZHUNYDQZDWHUQDWXXUODQGVFKDSHQLQIUDVWUXFWXXU'DDUELQQHQNDQGHYHUNDYHOLQJÀH[LEHO
zijn, een aaneenschakeling van afgeronde, weloverwogen stappen. Elke nieuwe stap moet op
zichzelf de moeite waard zijn. De ontwikkelstrategie visualiseert een aantal mogelijke sferen en
eindbeelden. In de strategie blijven het vigerende bestemmingsplan en de daaraan gekoppelde
MER intact.

Achtervolgd door het masterplan. Het masterplan had geen status maar werd door de provincie gebruikt als basis voor het provinciaal omgevingsplan (POP) en de raamvergunning voor de
ontgrondingen. Bij het opstellen van bestemmingsplannen bleek dat de indicatieve begrenzingen uit het masterplan inmiddels strak vastlagen in het POP. Daarom kon niet meer geschoven
worden met de woonvlekken. Ook de ontgrondingsvergunning was gegeven op basis van het
masterplan. De nieuwe vaarverbinding zat daar niet in, maar was wel opgenomen in het door
GS goedgekeurde bestemmingsplan. Daarom werd een gedoogbeschikking gevraagd. Maar dan
staat er altijd wel een jurist op die op de regeltjes wijst, aldus de directeur van Bureau Meerstad.

Beeldkwaliteitplan verplicht. Ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit zijn er niet veel regels.
Zodra er een uitwerkingsplan wordt gemaakt, is een beeldkwaliteitsplan verplicht. Op basis van
het beeldkwaliteitsplan stuurt het planteam van Bureau Meerstad op openbare ruimte en sfeer.
2QWZLNNHODDUV]LMQYROJHQVGHGLUHFWHXUYDQ%XUHDX0HHUVWDGQDXZHOLMNVEHUHLGVSHFL¿HNH
beeldkwaliteitseisen in te passen in hun gestandaardiseerde bouwsysteem. Daar zit het planteam dus bovenop. Als er echt ontwerpexpertise nodig is, wordt de supervisor ad hoc ingeschakeld.

Vicieuze cirkel van bestemmingsplan en haalbaarheid. Haalbaarheid speelt een steeds
grotere rol. De accountant vraagt bij de exploitatieopzet al aantoonbaar bewijs van de doelgroep.
Hoe rijm je dat met organische groei zonder eindbeeld? Het is een vicieuze cirkel: je kunt pas
iets doen als je een bestemmingsplan hebt, om bestemmingsplan te maken moet je de economische haalbaarheid aantonen, maar bestuurlijk mag er niets worden toegezegd zolang de
haalbaarheid niet vaststaat.

Innovaties blijven uit. Jonge ontwerpers in Groningen begrijpen niet wat de stad nu met MeerVWDGZLO=LMEDUVWHQYDQLGHHsQPDDUNRPHQQLHWELQQHQELM52(==LMZHUNHQPHWVWHXQYDQ
Platform GRAS aan een schaduwvisie, een totaalpakket voor visie op ruimtelijk terrein waarin
het gaat om innovatie van stadsvernieuwing en volkshuisvesting. Het is een visie op niveau van
hele stad en Meerstad is daarin een belangrijk hoofdstuk.
Gemeente heeft zichzelf schaakmat gezet met uitbreidingsbeleid. Groningen heeft jarenlang
IRUVJHwQYHVWHHUGLQJURHL%LQQHQVWHGHOLMNHKHUVWUXFWXUHULQJ &LERJDWHUUHLQ XLWEUHLGLQJHQDOV
Europapark en nieuwe woonwijken als Meerstad. Er is geen weg terug. Iedere andere ontwikkeling is een concurrent van die oude plannen. De gemeente heeft zich zelf als het ware schaakmat gezet. Als voorzien was dat het Suikerunieterrein vrij zou komen, zou Meerstad (waarschijnlijk) nooit doorgezet zijn.

&RQWUROHVWDDWKDDNVRSÀH[LELOLWHLWOns planningsysteem is gebaseerd op controle, het
uitsluiten van risico’s en het bieden van rechtsbescherming. Dat staat haaks op de behoefte
DDQÀH[LELOLWHLW%LMHONHDIZLMNLQJRIKHU]LHQLQJYDQHHQEHVWHPPLQJVSODQ]LMQHHQ0(5HQHHQ
haalbaarheidsverklaring nodig. En een bestemmingsplan geldt maar voor tien jaar, terwijl de
exploitatietermijn veel langer is. Moet je dan weer opnieuw ‘ bemerren’?
Natura 2000. Op de locatie van Meerstad werden heikikkers aangetroffen, een beschermde
soort. Bureau Meerstad heeft een afvangprogramma gemaakt om eiklompjes op te vissen, maar
de vergunning voor afvangen nam zoveel proceduretijd dat de eitjes al uitgekomen waren eer
de vergunning er was. Bureau Meerstad heeft tonnen uitgegeven aan de heikikkers, geld dat
misschien beter aan andere natuurmaatregelen besteed had kunnen worden.
Niet de regels zelf knellen, maar de hantering ervan. Regels zijn geen probleem zijn als
ambtenaren weten hoe ze de regels kunnen bespelen en er vooruitstrevend en intelligent mee
omgaan. Problemen zitten vaak in schijnbaar kleine dingen. De parkeernorm voor koopwoninJHQLVELMYRRUEHHOGDQGHUVGDQYRRUVRFLDOHZRQLQJERXZ'DDUGRRULVYUDDJJHVWXXUGHÀH[LELOLWHLW
tijdens het proces nauwelijks mogelijk.
Lex specialis. Als het algemene instrumentarium niet volstaat kan maatwerk mogelijk gemaakt
worden met een gebiedsgerichte wet. Met een ‘lex specialis’ kunnen grote ingewikkelde gebiedsprocessen worden gefaciliteerd.

Atelier ZZ Rapportage Voorbeeldenteam november 2013

5.3 de analyse vlottrekken gebiedsontwikkeling bij stadsuitbreiding

5.3.3 Vergunningentraject
Raamvergunning ontgrondingen op basis van indicatief masterplan. De provincie gaf voor
geheel Meerstad een raamvergunning voor ontgrondingswerkzaamheden, op basis van het
masterplan. Daarbij geldt de verplichting per ontgrondingsproject een uitwerkingsplan te maken
en in de inspraak te brengen. Een masterplan heeft echter geen juridische status en is indicatief.
Welstandstoezicht. Bij elke omgevingsvergunning voor het bouwen wordt advies aan de
welstandscommissie gevraagd. De welstandscommissie stuurt op zaken als kapvorm en kleur.
Er is discussie over het nut van welstand. Ontwikkelaars vinden dat de projectmatige bouw
al zoveel stappen doorloopt dat welstand er niet veel meer aan toevoegt. Bij de particuliere
kavels is dat anders, daar heeft de welstandsbeoordeling wel toegevoegde waarde. Toch komt
er in Meerstad een proef met zes welstandsvrije kavels, maar dat is meer marketing dan dat
het onderscheidend zal zijn in uiterlijk, verwacht de directeur van Bureau Meerstad. Overigens
handhaaft de gemeente niet op welstandsaspecten. Er is een project waar schuurtjes en schuttingen niet direct zijn meegebouwd, maar als optie gegeven zijn. De bewoners hebben de opties
niet genomen en zijn vervolgens zelf gaan klussen, zonder vergunningen, met verrommeling tot
gevolg. De gemeente grijpt niet in.

5.3.4 Overig
(HQYRXGLJHU¿QDQFLsOHRUJDQLVDWLHFinancieel zou het allemaal eenvoudiger moeten kunnen.
De economische haalbaarheid van het geheel zou minder centraal moeten staan. De nieuwe
werkwijze, zonder verkaveling met vrije vlekken, vraagt een saldobenadering. Een vlek moet een
bepaald bedrag opbrengen. Bureau Meerstad rekent op basis van referentiemilieus met bijbehorend kostenplaatje. Er worden zo min mogelijk voorinvesteringen gedaan.
Ontwerpers moeten hun positie bevechten. De ontwikkeling van Meerstad biedt weinig
UXLPWHYRRUYHUQLHXZHQGHRQWZHUSLGHHsQ'HGLUHFWHXUYDQ%XUHDX0HHUVWDG]HJWLQLWLDWLHYHQ
van ontwerpers serieus te nemen, maar stelt wel vragen: voor welke klanten maak je dit, verdiep
je in de doelgroep, hoe leeft die hier, wat moet het kosten? Als architecten het idee uitwerken
tot een concreet plan, kan Bureau Meerstad het promoten. Maar architecten blijven hangen in
SODDWMHV=RODQJDUFKLWHFWHQKXQLGHHsQQLHWWRWKDDOEDUHbusinesscase brengen, blijft Bureau
0HHUVWDGDDQJHZH]HQRSGHWUDGLWLRQHOHSDUWLMHQJURWHRQWZLNNHODDUVFRPPHUFLsOHPDNHODDUV
'HLQLWLDWLHIQHPHUYDQGH=HV)ULVVH,GHHsQYRHOWHFKWHUJHHQEHUHLGKHLGRPDFWLHIPHWQLHXZH
LGHHsQDDQGHVODJWHJDDQ(U]LMQYRRUVWHOOHQYRRUJRHGHLQ]HWYDQV\VWHHPERXZZLQGPROHQV
in de tuin, CPO-projecten. Bureau Meerstad zou de makelaars op ander spoor kunnen zetten,
adverteren, folderen etc. Al is het maar voor 10% van de woningvraag, het is toch een kans om
die schuldenlast af te romen.
Ontwerpers moeten hun imago veranderen. Het imago van de architect staat vernieuwing in
de weg. Het stamt uit de tijd dat bouwen onder architectuur iets voor de rijken was. De architect
stond hoog in de maatschappelijke pikorde, vergelijkbaar met advocaten, artsen. Hij manifesteerde zich als artiest die streeft naar fotogenieke gevels en plaatjes in het jaarboek. In de
nieuwe realiteit is architectuur meer ambacht dan esthetiek. Jonge architecten hebben niet de
ijdelheid en arrogantie van de vorige generatie. Zij beginnen met een intakegesprek en staan
dicht bij hun opdrachtgever. Het Homeruskwartier in Almere bewijst dat bouwen met een architect vaak goedkoper is dan een nieuwbouwwoning van een projectontwikkelaar. De architect
adviseert, schakelt de timmerman uit de buurt in en haalt zo nodig de keuken bij Ikea.
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5.4 colofon vlottrekken gebiedsontwikkeling bij stadsuitbreiding

met dank aan

noten

Wim Boetze, zelfstandig ruimtelijk ontwerper en publicist
“Het creatief innoverend ontwerp is tegenwoordig letterlijk een veldslag met de regelgeving. De
meeste tijd gaat zitten in het nemen van het bolwerk aan voorwaarden en wetten. Bovendien
wordt ontwerpend onderzoek voor planherziening tegengewerkt doordat wordt vastgehouden
aan de bekende kanalen voor projectontwikkeling. Het plangebied van Meerstad is arm aan
natuur en archeologische voorraad. De aanleg van Meerstad zorgt dat de natuurlijke diversiteit
alleen maar toeneemt en archeologische sites beter worden beschermd. Desondanks eist
regelgeving op dit gebied langdurig en kostbaar onderzoek naar bestaande waarden. Het is een
overkillDDQVWXULQJHQFRQWUROH´

1. Praktijkboek Gebiedsontwikkeling III – de Cahiers, stichting NLBW, 2012.

Paul van Bussel, architect, directeur pvanb architecten
“In Ploeg id3 zijn we onze eigen opdrachtgever en ontwikkelaar. Dit geeft een open discusVLHRYHUGHRSJDYHKHW¿QDQFLHULQJVHQYHUGLHQPRGHOHQGHEHWHNHQQLVGDDUYDQYRRUGH
woonkwaliteit, en daarmee destilleer je de ontwerpopgave. De architect geeft elke invulling een
UXLPWHOLMNHYHUWDOLQJ´
Jan Kleine, directeur Bureau Meerstad
“De grootste kans is eigenlijk psychologisch van aard: mensen moeten geholpen worden om
onzekerheden te aanvaarden. We hadden een grote maquette van het eindplan, waarop we
inkleurden wat er gerealiseerd was. Dat werkte psychologisch verkeerd: het kleine gerealiseerde
deel maakte mensen onzeker. Nu hebben we een maquette van het huidige landschap, waarop
we alleen laten zien wat er nieuw gerealiseerd is. En bij dit alles moet je ambitieus kunnen
blijven! Mijn grote angst is dat we niet meer kunnen dromen. Maar hoe het er precies uit komt te
]LHQPRHWHQZHRSHQODWHQ´
Peter Michiel Schaap, coördinator Platform GRAS
“Meerstad blijft, ondanks de goede bedoelingen, nog steeds te veel kenmerken vertonen van
een traditionele ontwikkeling. Met boekhoudkundige ‘trucs’ zoals het verlengen van de planhorizon gaan we de exploitatie niet redden. Een daadwerkelijke omslag in denken biedt wellicht
kansen: meer inzetten op niches en initiatieven echt de ruimte geven. Neem initiatieven bij de
hand, begeleid en denk mee, niet tegen. Het vergroten van de kavels is een stap in de goede
ULFKWLQJPDDUDOOHHQGDDUPHHNULMJHQZH0HHUVWDGQLHWYRO´
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2. ‘Gradaties van stedelijkheid’, Errik Buursink, Ruimtevolk, 07-10-2013
De kleurenfoto op de titelpagina is gemaakt door Yttje Feddes.

slotbeschouwing

Het ruimtelijk ontwerp als intermediair
tussen regelen en ontregelen

Transformatie leegstaande kantoren
Nieuwegein






Atelier ZZ onderzoekt vanuit de ontwerppraktijk welke concrete aanbevelingen en handreikingen
aan belanghebbenden kunnen worden gedaan bij de toepassing van de Omgevingswet. De
vijf voorbeelden die het Voorbeeldenteam 2013 heeft onderzocht, zijn bedoeld om voor uiteenlopende planningsopgaven de rol van ruimtelijke concepten te laten zien in het spanningsveld
tussen ‘dichttimmeren’ en vrij laten. We hebben ervaringen en meningen opgetekend, niet
uitputtend maar breed genoeg om zichtbaar te maken hoe het ontwerpend vermogen en de
UHJHOJHYLQJHONDDULQGHSUDNWLMNEHwQYORHGHQ'HYRRUEHHOGHQ]LMQJHEDVHHUGRSKHWKXLGLJH
planningsysteem, de vigerende wetgeving.
In deze slotbeschouwing zullen we focus aanbrengen in onze bevindingen: wat zijn de interessante vragen als het erom gaat de Omgevingswet zo in te richten dat met behulp van zowel het
beleid, de regels als het vergunningentraject de ontwerpkracht optimaal kan worden ingezet?
Hoe kan regelgeving het ontwerpen rijker maken? Het gaat steeds om de vraag wat men moet
regelen en wat vrij kan blijven. Een sterk ontwerp kan hierin leidend zijn. Vanuit deze invalshoek
formuleren we per voorbeeld de vragen die we meegeven aan het Ontwikkelteam en het Begeleidingsteam van Atelier ZZ.

Het huidige planningsstelsel is hoofdzakelijk uitgerust voor de nieuwbouwopgave.
Hoe kan ruimtelijk ontwerp voor transformatie gefaciliteerd worden door de Omgevingswet? En hoe kan differentiatie van eigendom en functies beter mogelijk worden
gemaakt?

In het onderzochte voorbeeld zien we dat een ruimtelijke strategie om de leegstandsopgave
te begeleiden op een hoger schaalniveau dan het object, ontbreekt. Zowel op regionale als op
lokale schaal blijft er ontwerpkracht onbenut.
De provincie probeert transformatie te stimuleren en te ondersteunen met voorbeelden, begeleiding en subsidie. Ruimtelijk wordt dit beleid vertaald in het beperken van de mogelijkheden voor
nieuwe kantorenlocaties. De gemeentelijke regie bestaat uit reactieve zorg voor leefbaarheid en
vestigingsmilieu. De gemeente wacht initiatieven af, verkleint de barrièrres voor initiatieven die
passen in bestuurlijke afspraken en werpt procedurele belemmeringen op voor initiatieven die
niet passen. Een project dat past binnen beleid en regelgeving heeft hier meer kans van slagen
dan een idee dat net buiten het vooraf voorstelbare valt.
Van het beleid en de regels gaat geen stimulans uit tot ruimtelijke innovatie. Er wordt door de
RYHUKHGHQQLHWJHs[SHULPHQWHHUGPHWJHGLIIHUHQWLHHUGRSGUDFKWJHYHUVFKDSIXQFWLHPHQJLQJRI
regelvrije zones. Maar de tijd dat panden, projecten en masse door één eigenaar in één klap
worden ontwikkeld, is misschien wel voorgoed voorbij. Een interessante ruimtelijke innovatie
is bijvoorbeeld de uitgifte van particuliere kavels in leegstaande panden (zoals een voormalige
school in Den Haag).
In het algemeen zal de transformatieopgave een steeds grotere differentiatie van opdrachtgevers en van functies opleveren. Flexibiliteit op dit niveau vraagt andere regels dan die we nu
hanteren. Hoe kan transformatie en differentiatie worden gefaciliteerd door het omgevingsrecht?
Kan de Omgevingsvisie worden ingezet om het tot stand komen van een ruimtelijk ontwerp voor
transformatie te bevorderen? Kunnen de regels in Omgevingsplan en Omgevingsverordening
differentiatie beter mogelijk maken?
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slotbeschouwing

Revitalisatie aandachtswijk
Klarendal

FA

SH
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Landschappelijke inpassing van intensieve veehouderij
De Peel

Ruimtelijke branding werkt als motor van
vernieuwing en ‘gebiedseigenaarschap’ is
hierbij een factor van belang.

In agrarische gebieden maken generieke
regels de bedrijfsvoering soms onnodig
moeilijk of zelfs onmogelijk.

Kan de regelgeving een bijdrage leveren
aan het inzetten van deze instrumenten?

Is er op basis van een ruimtelijk ontwerp differentiatie in regeldichtheid mogelijk?

In de Arnhemse wijk Klarendal was de urgentie tot het ombuigen van de neerwaartse spiraal
groot. Terugkijkend op dit proces lijkt alles optimaal verlopen. Interessant is hoe de aanwezige
krachten zijn gebundeld vanuit een gedragen ruimtelijke strategie. De aanpak is door ruimtelijke
branding op gang gebracht. De focus ‘mode’ werd benoemd, kreeg draagvlak, werd in de markt
gezet als een merk en vastgehouden. Initiatieven en ondernemers die niet in het concept pasten,
werden geweigerd. Het merk werd gedragen door alle betrokkenen in het gebied, van bewoners
tot corporatie en gemeente.
Hier was weinig regelgeving nodig. Het proces dat vanuit de branding op gang werd gebracht,
wekte vertrouwen, ook zonder eindbeeld. Het gaat om verleiding: branding zorgt ervoor dat
iedereen er zin in krijgt. Maar ruimtelijke branding is meer dan een oppervlakkig sausje. Het
werkt alleen als het verhaal geworteld is in het gebied, als het leeft bij de betrokkenen. Klarendal had het grote voordeel dat er één grote maatschappelijk betrokken eigenaar was. Vandaar
uit kon de branchering worden ingezet, zorgvuldig maar zonder al te veel juridische haarkloverij.
Is deze aanpak generiek te maken, en kunnen juridische instrumenten daarbij helpen of juist
niet? Kan het debat over ruimtelijke branding in vroege stadia van vernieuwingsprocessen een
vaste plek krijgen in het planningstelsel?
Is een zelfde effect te bereiken bij een ander gebied met versnipperd eigenaarschap? Is er een
vorm van gebiedseigenaarschap (mandelig eigendom) of collectief opdrachtgeverschap denkbaar en kan dat in de regelgeving vergemakkelijkt worden?
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De Omgevingswet zal alle sectorale wetten bundelen. Als dat ergens effect zou moeten hebben
is het in de inrichting van het landelijk gebied, waar het tot nu toe moeilijk is om temidden van
alle sectorale wetgeving tot goede integrale inrichtingsconcepten te komen. Dat er regelingen
QRGLJ]LMQLVHYLGHQWRPGDWEHODQJHQYDQDJDULsUVHQEHODQJHQYDQEHZRQHUVHONDDUYDDN
tegenspreken. Het ‘zoneren’ van de intensieve veehouderij op basis van de Reconstructiewet
LVPLVOXNW3LJVLQ6SDFHZLMVWRSGHFRQVHTXHQWLHVDOVZHJHHQVSHFL¿HNHSOHNGXUYHQDDQZLjzen waar groei en innovatie de vrije teugels krijgen, moeten we met ongelofelijk veel generieke
regels de overlast beperken. In de Peel wordt de hete aardappel doorgeschoven: de provincie
stelt een maximaal bouwblok vast en laat de ruimtelijke keuzes en consequenties over aan de
gemeenten.
In de toekomt maken gezondheidsvraagstukken het misschien steeds urgenter om nieuwe
ruimtelijke scenario’s te onderzoeken. De vraag die wij bij dit voorbeeld stellen is de vraag naar
intelligente spelregels in het krachtenveld tussen vrijheid en vastleggen. De balans tussen
regelarm – regeldicht. Kun je een paar dingen regelen en een heleboel vrijlaten? In hoeverre differentieert de Omgevingswet op een slimme manier? En welke rol speelt het ruimtelijk ontwerp
hierbij?

slotbeschouwing

Experimenten in krimpregio
Parkstad Heerlen
chinnen

Voor regio’s die kampen met krimp en sterk
teruglopende leefbaarheid lijkt een IBA,
waarbij een curator op basis van thema’s
nieuwe ontwikkelingen aanjaagt, een veelbelovende werkwijze.
Welke wettelijke condities zijn daarvoor
nodig?

De IBA (Internationale Bau Ausstellung) wordt vooralsnog ontworpen zonder ruimtelijk plan in
de klassieke zin. De ontwerpopgave is hier niet het plan, maar het verhaal. Ook hier zien we
ruimtelijke branding. Voor de uitvoeringsfase wordt gekozen voor sterke thema’s zoals kringloSHQHQHUJLHHQÀH[LELOLWHLW'H,%$NRPWQDDUYHUZDFKWLQJRQGHUEHKHHUYDQHHQYHQQRRWVFKDS
waarvan de publieke besturen aandeelhouder worden. Bestuurlijke impasses worden hiermee
doorbroken. Een sterke man/vrouw in de rol van curator moet de uitvoering gestalte geven. De
constructie is nog niet tot in detail juridisch uitgewerkt. Wellicht biedt de Crisis- en Herstelwet
hier mogelijkheden om te experimenteren.
Het benoemen van een curator is interessant. Biedt zo’n curator in een vrije rol als aanjager,
ruimte om de regelgeving te verminderen (in tegenstelling tot een stadsarchitect die deel uitPDDNWYDQKHWV\VWHHP 2ILVHHQFXUDWRUHHQWHJHPDNNHOLMNHRSORVVLQJ"'HUXLPWHOLMNHLGHHsQ
van de IBA zijn niet uitgewerkt, er is nauwelijks een ruimtelijk kader, maar misschien werkt de
combinatie van sterke thema’s met een sterke man/vrouw wel goed en versnellend. Onze vraag
is of er speciale wettelijke condities nodig zijn om ‘proeftuinen’ zoals de IBA op meerdere plekken en bij meerdere opgaven mogelijk te maken.
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Vlottrekken gebiedsontwikkeling stadsuitbreiding
Meerstad
Het planningsstelsel, gericht op het bieden
van garanties, is moeilijk in staat snel te
reageren op onverwachte maatschappelijke
ontwikkelingen.
Hoeveel ruimte moet de Omgevingswet
bieden voor de onvoorspelbaarheid en
adaptieve planning?

Het project Meerstad is opgezet met de verwachting dat er voldoende vraag naar woningen zou
zijn om een stadsuitbreiding van deze omvang te realiseren. Het vasthouden aan die virtuele
werkelijkheid werkt nu in alle opzichten de innovatie en de voortgang tegen. Differentiatie in programma en functies is zelfs in veranderende tijden kennelijk lastig te realiseren. Het blijft vooralsnog gaan om traditionele uitgifte van kavels en een nogal eenzijdig programma. Huisje, kaveltje,
huisje, kaveltje. Wat zou er meer mogelijk zijn? Bijvoorbeeld bosontwikkeling, biolandschap,
UHFUHDWLH"'LWLVRRNHQYRRUDOHHQ¿QDQFLsOHNZHVWLHHULVNHQQHOLMNRQYROGRHQGHPRJHOLMNKHLG
om de beloofde virtuele boekwaarde op een andere manier te bereiken. Oosterwold in Almere
is in dit verband interessant: daar zijn slechts een paar globale regels, er is niet eens een casco
van openbare nutsvoorzieningen en infrastructuur vastgelegd. Komt er dan iets van de grond?
Hier wordt zichtbaar hoe log het planningstelsel is. Voor een vergunning is een bestemmingsplan nodig. Maar hoe bestem je wat je nog niet weet? De plicht de economische haalbaarheid
YDQDOOHPRJHOLMNHIXQFWLHVDDQWHWRQHQLVEHOHPPHUHQGYRRUDGDSWLHYHSODQQLQJ)XQFWLHÀH[Lbiliteit zou veel meer ruimte moeten krijgen. Wat moet worden vastgelegd om ontwikkelingen te
accommoderen en wat moet juist worden vrijgelaten? Wat kan men uitstellen en waar moeten
voorinvesteringen worden gedaan? Hoe kan de economische haalbaarheid in zo’n scenario van
onvoorspelbaarheden een minder drukkende betekenis hebben? Wat kan een ruimtelijk ontwerp
hierin betekenen?

slotbeschouwing

Tot slot
In de komende jaren zullen de voorbeelden als inpiratiebron in de lucht
blijven en wellicht nog uitgediept en aangevuld worden. Wij besluiten
hier met drie algemene conclusies naar aanleiding van de eerste ronde.
ADAPTIEVE PLANNING
Het planningstelsel – ook het nieuwe stelsel onder de Omgevingswet - is gebaseerd op controle, het uitsluiten van risico’s en het
bieden van rechtsbescherming. Dat staat haaks op de behoefte aan
ÀH[LELOLWHLWHQGLIIHUHQWLDWLH%LHGWGH2PJHYLQJVZHWDGHTXDDW
gereedschap voor adaptieve planning, waarin wordt vastgelegd
wat op dat moment nodig is en wordt vrijgelaten wat later nog kan
worden ingevuld? Biedt de Omgevingswet ruimte voor de Zwarte
Zwanen?
JURISTEN EN ONTWERPERS
Of is de wet daarbij van ondergeschikt belang? In praktijk lijken de
regels in ieder geval van ondergeschikt belang. Plannen sneuvelen
PHHVWDOQLHWRSGHUHJHOVPDDURS¿QDQFLsQGUDDJYODNWHJHQZHU
king of onvermogen het proces verder te brengen. Regels kunnen
wel lastig zijn als ze niet slim toegepast worden. Interpretatie blijft
belangrijk. Daarvoor is het belangrijk om juristen en ontwerpers
bij elkaar te brengen. Ontwerpers zelf hebben hier nog een weg te
gaan.
HOGER SCHAALNIVEAU
Opvallend is dat de ontwerpopgave op de hogere schaalniveaus
niet goed wordt onderkend. Beleid en ontwerp zijn hier vaak gescheiden werelden. Op hogere schaalniveaus ontbreekt ook een
opdrachtgever en een vereveningsmechanisme. Er is veel bottomup kracht, maar die overstijgt meestal niet het individuele niveau.
Hoe kan die kracht ingezet worden om te zoeken naar verbeteringen van het ruimtelijke systeem op hogere schaalniveaus?
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