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Workshop 1: Gerben van Dijk. “Niet bouwen in een weiland “.
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onderop”.
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Inhoud

Hoe ga je om met de enorme complexiteit aan afwegingen bij de ruimtelijke planvorming 
van tegenwoordig? Die vraag vormt voor zowel politici als bestuurders een hele uitdaging. 
Moet je uitgaan van lange termijn visies of juist niet? Welke prioriteiten kies je? Eerst gedegen 
onderzoeken doen of gewoon eens beginnen en dan maar kijken waar het schip strandt? En 
hoe ga je dan om met de regels en afspraken? Wie moet er in de besluitvormingsprocessen 
betrokken worden, wat werkt en wat niet? Hoe weeg je al die verschillende belangen? Deze en 
nog heel veel andere vragen uit de dagelijkse praktijk brachten ons raadslid Noëlle Sanders 
ertoe een symposium te organiseren waar professionals, bestuurders, raadsleden en andere 
belangstellenden op Ruimtelijk Ordeningsgebied hun visie en ervaringen konden delen. Waar 
bij veel creativiteit werd getoond, ‘best practices’ aan de orde kwamen, maar waarbij ook werd 
vastgesteld dat we het nog niet allemaal weten. Dat we het lef moeten hebben om het gewoon te 
proberen. En dat we daarbij fouten mogen maken. 

Eén ding werd mij in ieder geval duidelijk: dit initiatief van Noëlle was een schot in de roos, het 
onderwerp leeft enorm. Voor mij betekent het als wethouder Ruimtelijke Ordening dat ik in het 
licht van de nieuwe uitdagen deze discussie graag wil blijven voeren. Graag aan de slag ga met 
die complexiteit van afwegingen.  En heel graag meer over ‘best practices’ wil horen. Maar het is 
mij ook duidelijk dat ik, om goed te kunnen besturen, wel vasthoud een aantal randvoorwaarden 
die nodig zijn om processen goed te kunnen laten verlopen. Het managen van verwachtingen 
en de wederzijdse wil van partijen om samen naar een eindresultaat toe te werken zijn daar 
maar enkele van. Recent hebben we de discussie over de afronding van de plannen rond het 
Eemplein in Amersfoort, een dossier dat enorm onder druk stond, gevoerd met toepassing van 
deze inzichten. Waarbij open staan voor elkaar maar ook duidelijkheid bieden in dit proces een 
bevredigend resultaat op lijkt te gaan leveren. 

Het symposium was voor velen een feest van herkenning, een bijeenkomst die door de 
betrokkenheid van de aanwezigen en de professionele kennis verrassend veel praktische leads 
heeft opgeleverd. Deze brochure geeft daar een heldere samenvatting van. Lees hem! Ik kan 
hem u van harte aanbevelen!

Yvonne Kemmerling
D66 wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling Amersfoort

Voorwoord
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Workshop 1. Niet bouwen in een weiland met Gerben van Dijk
- Wytse Dassen

Inleiding
Gerben van Dijk, directeur vastgoedjournaal, heeft ons meegenomen in de veranderende 
vastgoedmarkt en de daarbij horende uitdagingen voor de ruimtelijke ordening van Nederland. 
Hij had een breed publiek; bestuurders, politic, vastgoedeigenaren, architecten en betrokken 
Amersfoorters. Hij zette de urgentie van verandering neer door het publiek te wijzen op de 
huidige situatie, waarbij de focus vooral op de bebouwde omgeving lag (en bijvoorbeeld niet op 
windmolens).

Huidige stand van zaken
Zo staat er momenteel 8 miljoen m2 kantoren en 12 miljoen m2 bedrijfsruimte leeg, naast de 3 
miljoen m2 aan Rijkspanden en verzorgingshuizen die in de verhuur komen of staan. Dit terwijl 
er momenteel meer nieuwbouw is dan sloop. Ook is de vraag veranderd, zowel qua woning 
(meer eenpersoonswoningen) als locatie (meer in de steden). Het knelpunt manifesteert zich nu 
de vluchtelingen gehuisvest moeten worden. Als laatste hebben winkels minder ruimte nodig 
vanwege de sterke opkomst van online-shoppen.

Gerben vervolgt: ”Economische groei stond altijd gelijk aan een grotere ruimtevraag. Dat is nu 
door o.a. ICT-technieken niet meer zo. Sterker nog, de vraag naar ruimte is afgenomen.” Ook was 
vastgoed een vorm om waardestijging te realiseren. Nu nog steeds worden lege panden door 
beleggers opgekocht met de hoop dat er weer wat in komt. Want het geld op de bank zetten levert 
sowieso niets op. Daar komt bij dat er nu ook geld genoeg beschikbaar is. Maar de zekerheid van 
rendement op vastgoed is niet meer 

De uitdagingen
Kunnen we het maken is niet meer de vraag, maar “We hebben het al en wat maken we er van”

Uitdaging 1: van vastgoed naar flexgoed 
Nodig om pieken in vraag, tijd en plaats op te vangen. Stop dan ook met het bouwen van 
vastgoed. Ontschotten van de ruimtelijke indelingen en maak alles bestemmingsvrij.

Uitdaging 2: laat onze herbestemmingcapaciteit groeien
Stop met bouwen. Er staat al genoeg. Zorg dat deze bestaande gebouwen worden omgebouwd. 
Hef bijvoorbeeld een leegstandsbelasting (bestaat in België), waarbij uit het publiek opgemerkt 
wordt dat een gebrek aan inkomsten ook een soort van belasting is. Ook mag een gemeente 
(zelfs per gebied) een leegstandsverordening instellen, waarmee men zelfs boetes tot €7.500 
kan opleggen als er niet wordt voldaan aan een bepaalde mate van inspanning. In de gemeente 
Ede zong dit rond en opeens was er beweging in de vastgoedmarkt in Ede. Dreigen met de stok 
blijkt effect te hebben.

Uitdaging 3: Ruim je troep eens op.
Dan komt er ruimte voor iets nieuws. Stop met het bouwen in het weiland en kick af van de 
grondverslaving. Zorg dat meer gemeenten feestjes van de laatste paal vieren, waarbij de 
wethouder de laatste paal verwijdert (ipv de eerste paal slaat).

Tot slot
Gerben behandelde nog enkele interessante invalshoeken, zoals ruilverkaveling op gebied van 
vastgoed, gebouw als grondstof en de positie van banken in dit spel.  Helaas was de tijd voorbij 
om hier verder op door te gaan. Gerben eindigde met een inspirerende tekst:

Iedereen wist dat het niet kon, totdat er iemand kwam die dat niet wist.

Tip: bekijk de aflevering van Tegenlicht met Thomas Rauw (week 45 of 46)

3 4



D66 D66Amersfoort
Ruimtelijke Ordening, een nieuwe orde?

Amersfoort
Ruimtelijke Ordening, een nieuwe orde?

Workshop  2. Succesvolle inspraaktrajecten: Participatie 3.0: wees helder, 
benaderbaar en houd ook tijdens de borrel de oren open met Maartje 
Luisman en Heino Abrahams, gespreksleider Franko Zivkovic- Laurenta
- Lonneke Sondorp

Zijn participatietrajecten verplichte nummers? Leent elk traject zich voor participatie of is het in 
sommige gevallen beter om inwoners niet teveel bloot te stellen. Hoe vroegtijdig betrek je stake-
holders en wat leg je ze dan voor? Is het ook mogelijk om met een blanco vel te beginnen?  Hoe 
kwetsbaar kun je je als ambtenaar opstellen als een project niet uitpakt zoals je had gedacht?
 
Gemeenteraadsleden horen vaak niet alle informatie die hen in staat stelt een totaalbeeld te 
vormen over de stad. Laat daarom ambtenaren zoveel mogelijk de raadsvergaderingen bijwonen 
zodat zij gemakkelijk benaderbaar en kunnen helpen om een dossier te duiden.
 
Wees als gemeente helder in welke visie je op het gebied hebt en wat wel en wat niet kan. Zeker 
als je in vroegtijdig stadium inwoners en andere betrokkenen vraagt om de plannen mede vorm 
te geven.

 
Ruimtelijke ordening krijgt daarnaast steeds meer tentakels naar anderen beleidsterreinen. 
Hierdoor worden processen versneld maar dit vraagt ook om een andere beleidsoverstijgende 
manier van werken; om ambtenaren die hiervoor open staan.
Van de invloedrijkste RO trajecten ontstaat inmiddels 80% uit de stad zelf. Door als gemeente 
kaders gereed te hebben maak je het mogelijk om een project die energie te geven die het mogelijk 
maakt om het te realiseren.
 

Wees ook bereid om toe te geven dat sommige zaken niet lopen zoals gepland. Stel je kwetsbaar 
op, als wethouder, als ambtenaar: het biedt de gelegenheid om bij te stellen en behoedt voor 
grotere debacles.
 
Ga er niet vanuit dat tijdens een plenaire avond alles wordt gezegd in de grote groep. Knip de 
groep op en laat deelnemers rouleren langs thematafels.
Schakel bij bijeenkomsten over gevoelig liggende onderwerpen een zorg voor een onafhankelijk 
voorzitter in die alle partijen evenredig aan het woord laat.
 

Bedenk dat een participatieavond niet altijd een representatief beeld geeft van datgene wat er 
speelt. Benader stakeholders ook individueel.

 
Een laatste tip: sluit een participatieavond af met een borrel. Die zaken die in de plenaire setting 
niet aan bod kwamen komen vaak aan de orde in een persoonlijk gesprek. De vraag achter de 
vraag achterhalen is een kwestie van grote oren!
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Workshop 3 Hoe ga je om met grondexploitatietekorten? Door Paulus 
Jansen wethouder SP en Mark Sandmann, D66 wethouder in Apeldoorn, 
gespreksleider Hayat Chidi.
- Henk Pijper

D66 statenlid Hayat Chidi leidde het gesprek in en introduceerde Paulus Janssen SP wethouder in 
Utrecht en Mark Sandmann, D66 wethouder in Apeldoorn.

De introductie ronde liet zien dat er een zeer gemêleerd gezelschap aanwezig was met een 
verscheidenheid aan vragen. Variërend van de openbaarheid van anterieure overeenkomsten tot 
financiële verschillen in grondexploitaties tussen inbreiding en uitbreiding.

Mark gaf in zijn inleiding aan dat er vaak dilemma’s zijn in woningbouw exploitaties. Inbreiding of 
uitbreiding, sociaal of koop, wat kan de markt absorberen en welke risico’s zijn er voor bouwclaims.

Paulus vertelde dat er in Utrecht dit jaar 1000 woningen via transformatie gerealiseerd worden 
en dat het doel voor 2016 zo’n 1500 woningen is maar dat slechts 10% uit gemeentelijk eigendom 
afkomstig is. Het is dus heel belangrijk om particuliere partijen te stimuleren en de beste manier is 
om de omgeving te verbeteren. Het creëren van een aantrekkelijke omgeving activeert particuliere 
partijen.

Op een vraag over het percentage sociale woningbouw gaf hij aan instrumenten te missen om 
gebiedsgericht aan particuliere partijen een percentage sociale woningbouw op te leggen in plaats 
van een percentage in een bestemmingsplan.

Beide sprekers gaven ook aan geen actief grondbeleid te voeren wegens de risico’s van 
tekorten op grondexploitaties. Wel wordt er gekeken naar nieuwe prestatieafspraken met 
woningbouwcorporaties.

De vraag over de openbaarheid van anterieure overeenkomsten werd beantwoord met: 
Dat is gemeentelijk beleid, de gemeenteraad bepaald dus als je het idee hebt dat er teveel in 
achterkamertjes bepaald wordt dan kan de gemeenteraad dat veranderen.

Voorkom ook bij beleidsvorming om alles in beton te gieten, niet scoren op korte termijn en geef 
geen geld uit als het nog verdiend moet worden.

De nadruk komt steeds meer te liggen op organische gebiedsontwikkeling. Coöperatieve 
gebiedsontwikkeling vereist openbaarheid en een overheid die naar de mensen toe gaat. Het gaat 
om proactieve communicatie en vraagt om meer creativiteit bij gebouwd.

Grondbeleid moet niet meer als gemeentelijke geldmachine gebruikt worden maar als instrument 
om een goede stad te realiseren.
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Impressie van de wandeling naar de Nieuwe Stad, Eemplein en 
Bibliotheek Amersfoort.
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Discussie thuisblijversprogramma
- Wytse Dassen

Onder leiding van Franko Zivkovic-Laurenta, wethouder RO in gemeente De Stichtse Vecht, hebben 
deelnemers die niet meegingen met de wandeling een discussie gevoerd over diverse onderwerpen. 
Hieronder een beknopt verslag:

• Met een anterieure overeenkomst kun je de kosten die de gemeente maakt omtrent een 
vastgoedontwikkeling verhalen op de initiatiefnemer (zoals uren van ambtenaren). In een 
dergelijke overeenkomst maken beide partijen dus heel helder wat van elkaar verwacht wordt. 
Deze overeenkomsten kunnen vervolgens openbaar gemaakt worden, zodat er optimale 
transparantie ontstaat. De overeenkomst komt vaak tot stand in twee delen; één overeenkomst 
voor het planologische deel en één overeenkomst voor de daadwerkelijke uitvoering.

• Weinig gemeenten geven geen inzicht in hun maatschappelijk vastgoed. Dit zou openbaar moeten 
zijn, want dan kun je beter de discussie voeren over het geheel i.p.v. een gevecht per buurthuis. Het 
lastige is dat je aan de ene kant een publiek taak hebt en aan de andere kant een private taak. Er 
is verschil van mening als het gaat om het openbaar maken van de boekwaarde. Waarom niet het 
openbaar maken van bouwafspraken? Wel wordt aangegeven dat Amsterdam al haar leegstand 
online heeft gepubliceerd http://maps.amsterdam.nl/braakliggende_terreinen/ . 

• Een ondernemer geeft aan: “Stop als gemeente om achter de schermen afspraken te maken met 
bedrijven, maak het transparant zodat iedereen mee kan doen”. Een raadslid geeft aan dat hij ook  
transparantie wil over alle deals/overeenkomsten die de gemeenten maakt met ontwikkelaars. 
Iemand geeft aan dat we dan eerst de delegatiebesluiten kritischer moeten bekijken, want hier 
zitten dingen in die de transparantie niet bevorderen. Je kunt bijvoorbeeld als gemeenteraad 
(per motie) per project op het gebied van (maatschappelijke) vastgoed besluiten dat dit keer de 
raad er over gaat i.p.v. het college. Hiertegen wordt ingebracht dat de gemeente geen goede 
onderhandeling kan voeren als de gemeenteraad er telkens over gaat. Er ligt hier een middenweg.

• De cultuur (achter de schermen regelen van grote vastgoed-deals) komt nog uit de tijd van de 
onwikkelende gemeente met grote deals met ontwikkelaars en woningcorporaties. We moeten 
nu om naar de uitnodigingsplanologie te gaan, naar een andere cultuur. Uitnodigingsplanologie 
betekent echter dat je als gemeente op je handen kunt gaan zitten. Je moet wel de inkopen doen 
voor een dergelijk feestje. Veel gemeenten moeten dit nog ontdekken. Je kan denken aan een 
goede entree, een rode loper, goede dienstverlening bij het vergunningenloket. Geen kruisjes 
zetten, maar meedenken. Dat vereist ook andere competenties van vergunningverleners

• Een raadslid geeft aan: “Ik vind het lastig dat het zo lang duurt voordat er iets gebeurd met 
leegstaand maatschappelijk vastgoed. Ik kan dat niet uitleggen aan burgers”.  

• Grondbeleid zou geen geldmachine meer moeten zijn van een gemeente, maar beleid om de 
stad beter te maken. We moeten meer kijken naar wat het vastgoed de stad op de langere termijn 
oplevert.

• De problematiek rondom het tekort van sociale huurwoningen gaat eigenlijk over het tekort 
van betaalbare woningen. Hierbij moet de puzzel gelegd worden tussen de grote leegstand in 
kantoren en grote vraag naar betaalbare woningen. De oproep is om met elkaar  in gesprek te 
gaan en elkaar aan te spreken op ook de maatschappelijke rol. Het gesprek moet goed gevoerd 
gaan worden tussen kantooreigenaren, gemeente en initiatiefnemers.
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Workshop 4. Initiatieven van onderop door Donica Buisman en Emily 
Vlieger, gespreksleider Hayat Chidi.
- Lonneke Sondorp

Stel je hebt een plek waar je wat mee wilt: een lelijk winkelcentrum of een verloederend 
industrieterrein. Hoe pak je het aan om met initiatieven van onderop een project van de grond te 
trekken dat leidt tot een bruisende hotspot?

Donica Buisman, State of Flux, onder meer bekend van de Amsterdamse Tolhuistuin pakt dat aan 
door iedereen die zich maar enigszins druk maakt om die plek (en dus zich eigenaar voelt van!) 
tijdens een viertal diners samen te brengen om in vier klappen van visie naar actie te komen.
Breng daarvoor niet meer dan 20 stakeholders samen die elk wel een eigen achterban 
vertegenwoordigen. Houd die diners telkens op een andere locatie, bij een van de stakeholders 
‘thuis’
Kom meteen tot zaken: wat kan je morgen doen, wil je dat, kun je dat?
Door inwoners en ondernemers mede-eigenaar te maken ontstaat de energie en de daadkracht 
van onderop. Gemeenten moeten daarvoor wel zwichten!

Emily Vlieger is gebiedsontwikkelaar zonder gebied, maar met verbindend vermogen. Zij is onder 
meer onderdeel van de Utrechtse Ruimtemakers: een zwerm initiatiefnemers die samen met 
gemeente en ontwikkelaars bouwen en meebeslissen over de ruimte in en rondom de stad.

Meer Merwede is een oud Utrechts industriegebied in transformatie waar op gelijke voet 
ontwikkeling wordt ingezet en waar wordt gewerkt aan transformatie van het gebied. Bepalende 
kenmerken zoals industrieel erfgoed blijven behouden. Tegelijkertijd drukken nieuwe initiatieven 
alvast hun stempel op het gebied. Bijvoorbeeld door er een verhard fietspad doorheen aan te 
leggen.

Door er festiviteiten te organiseren zorg je ervoor dat het gebied een positieve associatie krijgt; 
mensen krijgen er op die manier meer binding mee en willen zich makkelijker inzetten.

De overgang van informeel naar formeel (business model) verloopt heel geleidelijk. In eerste instantie 
wordt van stakeholders een kleine bijdrage gevraagd die een gemeente of projectontwikkelaar 
dan weer verdubbeld. Naarmate de contouren zichtbaar worden bestaat bij gemeenten veelal de 
bereidheid om voor de professionele werkzaamheden een marktconform tarief te betalen.

Deze verbinders zijn (in hun ogen) onmisbaar geworden omdat ze onafhankelijk zijn. Ze zijn in 
staat om mensen, ideeën en wettelijke kaders met elkaar te verbinden. Kijk over de schuttingen 
heen. Een gemeente zou diners niet zo gauw organiseren. De rol die deze verbinders nu hebben is 
verdiend omdat gemeenten niet meer zonder ze kunnen

13 14



D66 D66Amersfoort
Ruimtelijke Ordening, een nieuwe orde?

Amersfoort
Ruimtelijke Ordening, een nieuwe orde?

Workshop 5: Leegstand bij winkels met Boris van der Grijp, syntrus Achmea 
real estate, Kees Verhoeven (Tweede Kamerlid D66). Gespreksleider Hans 
Boerkamp.
- Bart Huijdts

Korte statements van Boris van der Grijp

De positieve kant:
- winkels (nieuw en bestaand)  zijn weer populair bij beleggers 
- economie gaat weer goed, consumptie neemt toe, werkgelegenheid neemt af...dus bestedingen 
nemen toe
- op lange termijn weer groei van bewoners, ca. 650.000 mensen per jaar erbij

Maar er zijn ook risico’s: 
- er is een strijd om harde a1 locaties 
- investeerders in winkels zijn wat onzeker: huurcontracten bieden geen zekerheid
- economische herstel niet in alle winkelstraten zichtbaar, leegstand aan de randen van de steden 
zichtbaar
- steden als Amersfoort (middensegment) moeten zich extra profileren

Tips:
- focus op goede voorzieningen  voor beleving (winkelen is meer dan kopen)
- manage je stad als winkelcentrum 
- ontwikkel een goede retail visie en gebruik alle beschikbare expertise in de stad
- maak ingroeihuur mogelijk
- ontwikkel en houdt koers
- verbind en benut identiteitshouders (zoals cultuur)
- verbind retailers, horeca, investeerders, overheid
- spreid evenementen
- sta blurring toe (bv een drankje in een kledingzaak)
- sta open voor nieuwe concepten

Kees Verhoeven gaat in op de rol van de overheden.

De wereld verandert snel, de overheden hebben hier problemen mee. 

Het rijk moet zich vooral focussen op deregulatie en wetgeving ruim maken zodat nieuwe concepten 
kansen krijgen.

De provinciale overheid maakt keuze  voor totale provincie en moet de durf hebben om af en toe 
nee te zeggen (is er al, is conflicterend, enz).

De steden moet minder gaan zitten op hun ‘totem’ (elke wethouder wil wel een groot project 
nalaten) maar meer op hergebruik. 
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Workshop 6 Financiering gebiedsontwikkeling met Theo Stauttener en 
gespreksleider Bart  Vink.
- Aart Karssen

Theo schetst de ontwikkeling van samenwerken met projectontwikkelaars naar faciliteren van 
initiatiefnemers. Vroeger werden er nieuwe wijken in de weilanden gebouwd en nu ligt de opgave 
in de transformatie van het bestaand stedelijk gebied. Daarnaast is tijdelijke bestemming een 
nieuw fenomeen. Deze ontwikkelingen vragen ook een andere focus van overheid en ontwikkelaar: 
van productiegericht naar vraaggestuurd. Daarnaast moet de overheid meer loslaten en komen 
er nieuwe spelers zoals collectieven op de markt. Kostenverhaal voor openbare functies wordt 
moeilijker. 

Theo behandelt 3 voorbeelden:
•  Zomerhofkwartier in Rotterdam. Nieuwe initiatieven werden hier genomen in bestaand vastgoed. 
Hiermee werd maatschappelijke waarde gecreëerd en dat trok het rendement van het gehele 
gebied omhoog;
• Oliemolenkwartier in Amersfoort, waar de wandeling tijdens de pauze naar toe ging. Door 
gemeentelijke investeringen kreeg het particulier vastgoed een hogere waarde en dat gaf nieuwe 
kansen;
• Rijnhuizen in Nieuwegein, waar door publieke investeringen kosten en opbrengsten van de 
gebiedsontwikkeling in balans werden gebracht 

Discussie en vragen
Gelukkig was er behoorlijk wat ruimte voor vragen en discussie. Een drietal hieruit:

• Vormen de pioniers die de eerste waarde creëren en een moeilijke periode overbruggen, zoals 
de studenten in het Oliemolenkwartier,  later geen probleem omdat ze het nieuwe vastgoed niet 
kunnen betalen? Theo antwoordt dat je daar afspraken over moet maken. Bijvoorbeeld dat ze er 
tegen lagere huur toch mogen blijven wonen of dat ze middels opties of aandelen in het gebied 
gehonoreerd worden;
• De overheid is soms ook ontwikkelaar en het streven naar winst is soms strijdig met de 
maatschappelijke rol die dezelfde overheid heeft. De betreffende overheid moet deze twee 
belangen goed uit elkaar houden. Er worden vraagtekens geplaatst bij de werkwijze van het 
Rijksvastgoedbedrijf;
• Er bestaat veel interesse voor nieuwe verdienmodellen. In de discussie wordt ingegaan op 
voorbeelden van crowdfunding, groepsgewijze financiering en een plankostenfonds. 

Vervolg
Het is ondoenlijk om zo’n uitgebreid en complex onderwerp als financiering van gebiedsontwikkeling 
in korte tijd diepgaand te behandelen. Het bestuur van de thema-afdeling Ruimte & Mobiliteit 
heeft twee voornemens:
• Een digitaal discussie platform over dit onderwerp via LinkedIn, mail of Agora. De wijze waarop 
wordt nader uitgewerkt;
• Het organiseren van een uitgebreider symposium alleen over financiering van gebiedsontwikkeling 
begin 2016
Geïnteresseerden kunnen zich nu al aanmelden bij Aart Karssen (aart.karssen@inter.nl.net) of 06 
22237427
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* Dit symposium is georganiseerd door Noëlle Sanders, gemeenteraadslid D66 met 
ondersteuning van de werkgroep Ruimte & Mobiliteit en met hulp van de MBO leerlingen ROC 

juridische afdeling Amersfoort olv Mieke Timmerman, opdrachtenbureau ROC
Het is gesponsord door D66 Landelijk Bureau mmv Nienke Offringa en Annick Teeuwen en door 

D66 Amersfoort (borrel)
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