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1.1 aanleiding
De projectgroep Gebiedsontwikkeling Nieuw Stijl 

(GONS) bevordert de kennisverwerving en –verspreiding 

over nieuwe verdienmodellen en –mogelijkheden bij 

gebieds-ontwikkeling. April 2012 heeft het Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu (IenM) de Handreiking Gebieds-

ontwikkeling Nieuwe Stijl uitgebracht. 

Eind 2012 verrichtte ORG-ID in opdracht van IenM 

en BZK onderzoek naar zowel bestaande als nieuwe 

modellen. De onderzoeksrapportage, met bijlage, 

werd eind december 2012 opgeleverd. Dit exploratieve 

onderzoek gaf veel inzicht in een reeks initiatieven 

en projecten met uiteenlopende verdienmodellen en 

-mogelijkheden, al dan niet gecombineerd. Slimme 

functiecombinaties en gecombineerde waardecreatie 

bleken daarbij sleutelbegrippen. 

Inmiddels zijn we een half jaar verder. Een half jaar met 

nieuwe ervaringen, met voortgang en met voortgezette 

kennisontwikkeling. Tijd voor de projectgroep GONS 

van IenM om een slag dieper te gaan en zoveel mogelijk 

kansen te concretiseren, deze kennis hanteerbaar te 

maken en vervolgens eind 2013 actief aan het veld aan 

te bieden.

De projectgroep GONS wil eind 2013 over deze thema-

tiek een boek (E-book) uitgegeven en begin 2014 een 

congres/symposium organiseren. De projectgroep 

haalt hiervoor informatie uit projecten waar IenM zelf 

bij betrokken is. Hieraan wil IenM inzichten uit andere 

vernieuwende projecten toevoegen. 

De eerder onderzochte verdienmodellen zijn kansrijk. 

Voor een deel hebben deze hun waarde in de praktijk al 

bewezen. Bijvoorbeeld omdat zij een ‘doorontwikkeling’ 

zijn van bestaande modellen, zoals gebiedsontwikkeling 

mede gefinancierd uit de opbrengsten van windenergie. 

Voor een ander deel is echter sprake van volstrekte 

nieuwe modellen. Maar welke potentie vertegenwoordi-

gen deze nieuwe aanpakken? 

IenM heeft ORG-ID opdracht gegeven om met de 

projectgroep GONS samen interessante projecten te 

selecteren en die nader onder de loep te leggen en de 

groeibriljantjes er uit te zeven. 

Voor u ligt de eindrapportage van deze opdracht.

1.2 doelstelling 
De bedoeling van het onderzoek is om, op basis van 

heldere criteria, meer zicht te krijgen op de verdienpo-

tentie van de verschillende verdienmodellen en -moge-

lijkheden.

We kijken daarbij tevens naar inhoudelijke effecten en 

beleidsresultaten.

1.3 vraagstelling 
De projectgroep GONS heeft de volgende onderzoeks-

vraag geformuleerd:

‘Wat is de verdienpotentie van de onderscheiden ver

dienmodellen; wat leveren zij in potentie (financieel) op?’

Reflectie op de vraagstelling

Naast economische waarden (Wat levert het model, de 

business case concreet in geld op?) hebben we ook 

naar andere waarden gekeken, zoals maatschappelijke 

impact. Waar mogelijk zullen we die effecten direct –of 

indirect- waarderen en duiden. In het kader van deze 

opdracht inventariseert ORG-ID welke waarderings-

modellen hiervoor al gebruikt worden en welke op dit 

moment in ontwikkeling zijn. ORG-ID zal een ruwe schat-

ting maken van de verdienpotentie. 

Ook besteden we aandacht aan de mate waarin 

verworven opbrengsten daadwerkelijk bijdragen aan 

de gebiedsontwikkeling. Is er sprake van substanti-

ele bijdragen, en zo ja welk deel van de rendementen 

komen daadwerkelijk –en gekwantificeerd en in de tijd- 

beschikbaar?

1.  inleiding
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2.1 stap 1: kader voor het beantwoorden 
van de vraag 

Het bekijken van groeibriljanten vraagt een heldere loep. 

We hanteren woorden die we verschillende betekenis-

sen geven. Het risico bestaat daarom dat we langs 

elkaar heen praten zonder dat we dat weten. De eerste 

stap van ORG-ID was daarom het afspreken van een 

gedeelde taal. 

We hebben daarom de vraagstelling en de randvoor-

waarden scherper beschreven. Op de vet geschreven 

woorden gaan we nader in. 

“Wat is de verdienpotentie van de te onderscheiden 

verdienmodellen

Randvoorwaarden:

 > Er zijn/worden nieuwe spelers bij de gebiedsontwikkeling 

betrokken

 > Er zijn in potentie nieuwe verdienmodellen (gebruik in 

het gebied of beheer van het gebied of de geldstromen 

veranderen)

 > Het verdiende geld draagt expliciet bij aan de ontwikke-

ling van het gebied”

Verdienpotentie

De verdienpotentie bestaat uit materiele en immateriële 

netto toegevoegde waarden. 

Materieel: liefst nader te duiden als huidige waarde van 

de kosten en baten over de hele levensduur.

Immaterieel: kwalitatieve toegevoegde waarde, 

beschreven als maatschappelijke impact die bestuurlijk/

politiek verschillend (financieel) te waarderen is. 

Verdienpotentie wil je graag baseren op een beschreven 

verdienmodel (bestaand of nieuw) en vraagt om inzicht in 

omvang van de ontwikkeling en inzicht in de omvang van 

vergelijkbare te ontwikkelen situaties in Nederland.

Verdienmodellen

De ‘bestaande’ verdienmodellen zijn:

 > goederenverkoop

 > abonnement

 > verbruiksmodel

 > lokaasmodel

 > instapmodel

 > koppelverkoop

 > servicemodel

 > reclamemodel

 > makelaarsmodel

 > marktinformatiemodel

 > lenen en leasen

 > licentieverlening

 > prijsvraagmodel

 > geef geld (goede doelen)

Nieuwe verdienmodellen blijken in de praktijk vaak 

combinaties van bestaande modellen. Ze maken vaak 

meer investeringen los doordat:

 > Gebruiksfuncties en instrumenten gecombineerd worden

 > Risico’s door betrokken partijen verkleind worden zodat 

investeringen meer waard zijn 

 > Goodwill van maatschappelijke toegevoegde waarde 

een geldstroom wordt

 > Meerdere verdienmodellen het aanbod versterken 

Het toepassen van nieuwe verdienmodellen is meestal 

‘innovatief handelen en combineren’, en minder vaak 

‘nieuwe modellen verzinnen’. Waarbij het meer ‘innova-

tief handelen en combineren’ maakt dat gebruik van het 

gebied en/of beheer van het gebied en de geldstromen 

veranderen. Maatschappelijk gewenste toegevoegde 

waarden worden gerealiseerd, die zonder deze innovatie 

niet, niet volledig of later zouden worden gerealiseerd.

2. aanpak
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Instrumenten

We zien in de praktijk combinaties van de volgende 

instrumenten:

 > beheer (voor derden/ door derden) 

 > bestemmingsheffingen(en) 

 > bouw (bijvoorbeeld rood voor groen) 

 > cultuur (al dan niet i.c.m. andere functies) 

 > delfstoffenwinning 

 > energiebesparing 

 > energieproductie (wind, zon, aardwarmte) 

 > erfpacht 

 > functieflexibiliteit 

 > garantiefonds 

 > gebiedsaandelen (materieel en mentaal eigenaarschap) 

 > groen aandelen 

 > infrastructuur 

 > mobiliteit 

 > ondergrond 

 > parkmanagement 

 > recreatie 

 > retail 

 > sport 

 > stadslandbouw

 > streekrekening 

 > streekfonds 

 > tijdelijke bestemmingen

 > uitzichtsgarantie/ -recht 

 > vereniging van eigenaren 

 > waterberging en -veiligheid (al dan niet i.c.m. andere 

functies, zoals recreatie) 

 > waterheffingen

Nieuwe spelers

IenM heeft de spelers bij nieuwe ontwikkelingen nader 

geduid. 

 

De klassieke spelers voor gebiedsontwikkeling zijn:

 > Overheden

 > Projectontwikkelaars

 > Regionale ontwikkelmaatschappijen

 > Woningbouwcorporaties

 > Investeerders, beleggers

 > Verzekeraars

 > Banken

 > Adviesbureaus

 > Architecten

 > Bouwbedrijven

We noemen spelers nieuw als ze niet tot deze klassieke 

spelers behoren òf als ze een andere rol dan hun gebrui-

kelijke rol vervullen.

Gebiedsontwikkeling

“Gebied” is een schaalonafhankelijke term. Gebieds-

ontwikkeling kan op alle niveaus plaatsvinden 

(straat, wijk, stad/dorp, regio). “Ontwikkeling” is de 

verzameling van alle gewenste ruimtelijke ingrepen 

binnen- en buiten stedelijk die op basis van visie en 

planvorming plaats vinden. Gebiedsontwikkeling omvat 

alle fasen, van initiatief, voorbereiding, uitvoering tot 

gebruik/beheer. 

Maatschappelijke 
initiatieven  

Spelbepalers  

Grote  
spelbepalers 

Nieuwe  
spelbepalers 

Pioniers  

Innovatieve 
ondernemers 

Mengvormen 

Burgerpioniers 

De brede 
beweging  

Communities 

Bedrijfsinitiatieven  

Mengvormen 

Ondersteuners  
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2.2 stap 2: de vraagstelling 
De vraagstelling kent de volgende onderdelen:

 >  Verkenning

 > De financiële waarden 

 >  De immateriële waarden 

 >  Het verdienmodel

 > De spelers

 > De innovatie

 > De geldstromen t.g.v. de (gebieds)ontwikkeling

 >  Bestuurlijke verhoudingen

 > Burgerinitiatieven en –participatie

 >  Opschaalbaarheid

Verkenning

 > Wat is de status quo van het betreffende project/ de 

(gebieds)ontwikkeling? 

 > In welke fase verkeert deze? (bijv. initiatief, 

voorbereiding, uitvoering/realisatie of gebruik/beheer)

 > Over welke openbare informatie kunnen wij beschikken?

 > Kunnen we, zover van toepassing, ook over vertrou-

welijke gegevens beschikken? (deze zullen we voor het 

onderzoek anonimiseren)

De financiële waarden 

 > Welke financiële waarden worden beoogd/ gecreëerd?

 > Hoe luidt de financiële opgave? 

 > (Hoe) is die gekwantificeerd?

De immateriële waarden 

 > Welk immateriële waarden/doelen worden beoogd? 

Voorbeelden; energiebesparing, waterberging, werk

gelegenheid, kwaliteit van de leefomgeving, gezondheid, 

vestigingsvoordelen, etc.

Het verdienmodel

 > Welk bestaand (‘klassiek’) verdienmodel wordt/werd 

gehanteerd?

 > Is volgens u sprake van een ‘nieuw’ verdienmodel? 

 > Is sprake van een -of meer- combinatie(s) van verdien-

modellen? (bijv. erfpacht in combinatie met ruil, etc.) 

 > Waarom is dit verdienmodel –of de combinatie- nodig?

 > Is sprake van maatschappelijk ondernemen? (toelichting; 

gezamenlijke deelname/risico op de lange termijn) 

 > Welke investeringsstromen lopen er/ gaan er lopen?

De spelers

 >  Welke spelers zijn betrokken?

 > In hoeverre zijn dit ‘klassieke’ spelers?

 > Zijn/worden er ook ‘nieuwe’ spelers betrokken, welke?

 > Waarom en wanneer werden/ worden die spelers 

betrokken?

 > Op welke wijze werden/ worden die spelers betrokken?

 > Op welke wijze hebben de nieuwe spelers invloed 

(gehad) op de gangbare verhoudingen (rollen, taken 

bevoegdheden)

De innovatie

 > Is er sprake van vernieuwing/ innovatie? Welke?

 > Is deze innovatie binnen het gehanteerde (bestaande) 

verdienmodel, of de combinatie? 

 > Zo ja, waaruit bestaat die vernieuwing dan concreet?

 > Welke (nieuwe) functies en instrumenten worden/ werden 

gehanteerd?

De geldstromen t.g.v. de (gebieds)ontwikkeling

 > Welke bestaande geldstromen zijn -of komen- beschik-

baar? (verdieping) Welke verandering in geldstromen? 

 > Komt er (extra) geld beschikbaar voor de ontwikkeling 

van het gebied? Zo ja, op welke wijze?

 > Kunt u een indicatie geven van de omvang van deze 

bijdrage(n)?

 > Waarom -en op welke wijze- komt deze bijdrage 

beschikbaar?

 > Hoe worden deze bijdragen (financieel) beheerd?

Bestuurlijke verhoudingen

 > Op welke wijze wordt de ontwikkeling bestuurlijk 

gedragen?

 > Wordt deze ontwikkeling gefaciliteerd? Zo ja, op welke 

wijze? (bijvoorbeeld actief, hoe?)

 > Welke kwaliteit wordt daarbij beoogd? 

 > (Hoe) is die benoemd?

 > Wat zijn in uw ogen de meest kritieke succesactoren 

voor de ontwikkeling?

 > Wat speelt er op dit moment rond die succesfactoren?

 > Op welke wijze geeft u vorm aan/ houdt u grip op het 

risicomanagement?
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Burgerinitiatieven en –participatie

 > Is sprake van burgerinitiatieven en/of -participatie?

 > Is sprake van formele samenwerking? Zo ja, wat is het 

karakter van deze samenwerking?

 > Is sprake van (een vorm van) publiek/private samenwer-

king? Hoe is die vorm gegeven?

 > Wordt, en zo ja, hoe, actief gebruik gemaakt van het 

maatschappelijk potentieel? (m.a.w. worden burgers op 

vernieuwende wijze op instituties betrokken? (burger-

schap 2.0)

2.3  stap 3: het onderzoek
De Projectgroep Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl 

(GONS) heeft met ORG-ID een groslijst van projecten 

met beknopte openbare beschrijvingen samengesteld en 

daaruit dertien interessante projecten geselecteerd. De 

gekozen projecten waren:

1 Rijnhaven Rotterdam (*)

2 Leerpark Dordrecht (*)

3 Energiek Emmen (*)

4 Lanxmeer Culemborg (*)

5 La Palissade Vianen (*)

6 Nijlan Leeuwarden (*)

7 Ecomunitypark Oosterwolde

8 Oosterwold Almere

9 OMALA lelystad 

10 Test site Rotterdam

11 Hart van Zuid Rotterdam

12 Smart Society Almere

13 Houthaven Amsterdam

De eerstgenoemde zes projecten met een (*) zijn door 

de projectgroep GONS en ORG-ID geselecteerd als 

prioritair. Voor deze projecten zijn interviews gehouden. 

De overige projecten zijn beschreven op basis van 

openbaar toegankelijke informatie. 

Voor alle dertien projecten heeft ORG-ID een factsheet 

opgesteld. Deze factsheet is voor autorisatie voorgelegd 

aan een betrokken verantwoordelijke. Voor de contact-

gegevens: zie bijlage 3.
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Bij de analyse van de dertien initiatieven kwam een 

aantal principes bovendrijven die de initiatieven uniek 

en veelbelovend maakten. Daaraan zat vaak zowel een 

‘briljante’ kant als een groeipotentie. In dit hoofdstuk 

bespreken we die ‘groeibriljanten’ en illustreren ze met 

de initiatieven. De initiatieven zelf zijn beschreven in de 

factsheets als opgenomen in bijlage 1.

3.1  innovatieve aanbesteding
Het beeld van aanbesteding is dat Europese regelgeving 

de mogelijkheden sterk beperkt. Een aantal initiatieven 

logenstraffen dit beeld. 

De aanbesteding is de cruciale stap waarin ambities 

van de aanbestedende partij moeten landen in ontwerp. 

De selectie van de beste aanbieding moet gebeuren op 

vooraf gestelde criteria. Het stellen van criteria heeft 

een tweevoudig effect. Het stelt eisen aan de ontwikke-

ling zodat ambities worden vertaald, maar het beperkt 

ook de vrijheid bij het ontwerpen zelf. Opdrachtgevers 

proberen zo veel mogelijk outputcriteria te stellen om 

ontwerpers zoveel mogelijk ruimte te geven. Maar hoe 

meer ruimte de opdrachtgever geeft hoe slechter de 

aanbiedingen vergelijkbaar worden. In de geanalyseerde 

initiatieven werden drie wegen bewandeld:

1 Ketenomkering

2 Scheiden van randvoorwaarden en ambities

3 Invoegen van een fase van concurrentiegerichte dialoog 

Ketenomkering

De aanbesteding van Rijnhaven is een voorbeeld van 

omkering van de keten. De overheid maakt geen refe-

rentieontwerp, maar laat de aanbiedende partijen geheel 

de vrijheid om aan randvoorwaarden te voldoen en 

maximaal ambities te realiseren. 

Met kosten reduceren scoor je niet in de aanbesteding. 

Een solide business case die maximaal maatschappe-

lijke waarde realiseert, scoort wel.

Scheiden randvoorwaarden en ambities

Bij Rijnhaven werden randvoorwaarden en ambities mee-

gegeven. Op de randvoorwaarden wordt getoetst. De 

ambities moeten minimaal de waarde van de ingebracht 

grond vertegenwoordigen (anders staatsteun) en een jury 

bepaalt welke indiener de meeste waarde vertegenwoor-

digt. Na de eerste selectie organiseert de opdrachtgever 

een kennismarkt om zoveel mogelijk innovatie in de 

uiteindelijke aanbiedingen te krijgen. 

Bij Leerpark Dordrecht was het verdienmodel zelf één 

van de kwaliteitscriteria van de aanbesteding. Het ging 

om de functiecombinatie van leren, werken, ondernemen 

en wonen, waarbij de ontwikkelaar het risico neemt van 

het vinden van afnemers die aan deze criteria voldoen.

Bij Oosterwold werd de inschrijvende partijen zo weinig 

mogelijk randvoorwaarden meegegeven. Belangrijke eis 

aan het ontwerp waren totaal percentages van grondge-

bruik per functie. Samenwerking tussen indienende par-

tijen maken het goed invullen van die eisen makkelijker.

Invoegen van een fase van concurrentiegerichte 

dialoog

Bij Hart van Zuid werd een concurrentiegerichte dialoog 

succesvol gevoerd.

Het ‘briljante’ is dat de ruimte die het aanbestedings-

recht biedt, maximaal benut wordt. Hierdoor blijft dat de 

beste indiener wint, maar de ambities van de aanbeste-

der maximaliseren de creativiteit in het aanbod in plaats 

dat zij leiden tot selectie van de partij die het beste op de 

onderaannemers kan bezuinigen. 

Bij het ‘omkeren van de keten’ wordt de bal voor het 

realiseren van maatschappelijke meerwaarde bij de 

initiatiefnemers gelegd. Er wordt niet op maximaal geld 

verdienen ingezet, maar op aantonen van maximale 

meerwaarde. Onderaannemers worden zo niet uitge-

wrongen, maar juist benut om maximale meerwaarde te 

realiseren. 

De verwachte ‘groei’ zit in het feit dat deze voorbeelden 

laten zien dat kwaliteit van het opdrachtgeverschap 

sterk de kwaliteit van de realisatie bepaalt. Dit geldt voor 

zowel bouwen in de groene weide als voor herstructu-

rering of transformatie. Goede voorbeelden doen goed 

navolgen.  

3.2 integrale concepten 
Veel van de geanalyseerde initiatieven zijn integraal van 

aard. Door veel vrijheid te bieden in ontwerp, kunnen 

functies beter gecombineerd worden en kunnen uitgaven 

en inkomsten binnen een gebied beter gecombineerd 

3. de groeibriljanten
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worden. Hierdoor blijft uiteindelijk het geld ook meer 

binnen een gebied.

Voorbeelden zijn:

 > Vianen, waar beleggers verdergaande leegstand tegen 

gaan door meer functies op het bedrijventerrein een plek 

te geven. De aantrekkelijkheid en daarmee de binding 

van de resterende huurders neemt daardoor toe.

 > Omala, waar de ontwikkelaar de ‘total cost’ van de 

gebruiker omlaag brengt om een interessant vestigings

milieu te creëren. Gebruikers zijn dan bereid om een 

hogere grondwaarde te betalen. Vooral vraagbunde

ling (meer kritische massa organiseren) en energie en 

facility management brengen de total cost omlaag.

 > Rijnhaven, waar de ambities zo zijn geformuleerd dat 

integraal ontwerp nodig is om de ambities te realiseren.

 > Nijlan, waar vooral het betrekken van burgers en het 

benutten van hun inzet een integraal wijkconcept duur

zaam kan maken tegen ‘beperkte’ (15%) meerkosten. 

 > Leerpark Dordrecht, waar functiecombinatie leren, 

werken, ondernemen en wonen centraal stond bij de 

aanbesteding en de ontwikkelaar het risico neemt van 

het vinden van afnemers die aan deze criteria voldoen.

 > TestSite, waar een kraamkamer voor diverse creatieve 

initiatieven is gemaakt.

 > Oosterwold, waar samenwerking tussen ontwikkelaars 

combinatie van functies mogelijk maakt die als rand

voorwaarde aan ontwikkeling zijn meegegeven.

 > Culemborg, waar de bewoners hun stromen (water, 

 energie, groen, voeding) verduurzamen binnen het 

 integrale wijkconcept verduurzamen.

 > Emmen Revisited, waar windenergie niet op zichzelf 

staat, maar integraal onderdeel is van gebieds

ontwikkeling.

Het ‘briljante’ is dat met een integralere blik verdien-

mogelijkheden in beeld komen die voorheen vanwege 

druk op snel ontwikkelen niet boven tafel kwamen. De 

verwachting van ‘groei’ zit in het feit dat in tijden van 

recessie integraler kijken het verschil kan zijn tussen wel 

of niet kunnen ontwikkelen. Zelfs beleggers zien hiervan 

nu de noodzaak (Vianen).  

3.3 laten landen van cash flow binnen 
gebied 

Ontwikkelingen krijgen een breder draagvlak als een 

positieve cash flow die uit de ontwikkeling komt niet 

naar aandeelhouders van grote ondernemingen gaat, 

maar binnen het gebied leidt tot verbetering van de 

leefomgevingskwaliteit.

Voorbeelden zijn:

 > Emmen Revisited, waar de meeropbrengst van wind

energie door de ontwikkelende coöperatie van lokale 

burgers en bedrijven in de ontwikkeling van hun gebied 

geherinvesteerd wordt.

 > Rijnhaven en Hart van Zuid, waar ontwikkelaars de 

meerwaarde van de ontwikkeling moeten laten landen in 

sociale verbetering (Hart van Zuid), participatievormen en 

kwaliteit van de leefomgeving.

 > Almere, smart society, waar de ICTinfrastructuur lokale 

initiatieven moet helpen die het leven in de stad leuker, 

goedkoper, beter en makkelijker maken.

Het ‘briljante’ zit in het vergroten van draagvlak voor een 

ontwikkeling en het benutten van de inzet van lokale bur-

gers en bedrijven bij de realisatie. De mogelijkheden voor 

‘groei’ zitten in het vlottrekken van ontwikkelingen waar 

problemen zijn met het draagvlak en ontwikkelingen. En 

bij ontwikkelingen waarbij participanten een materiële of 

immateriële bijdrage moeten leveren om de ontwikkeling 

haalbaar te maken. 

3.4 benutten participatie 
Aanvullend op 3.3, waar met name de meerwaarde 

van het lokaal benutten van cash flow centraal stond, 

benoemen we in deze paragraaf de meerwaarde van 

participatie zelf als groeibriljant. De meerwaarde van 

participatie is naast het vergroten van draagvlak en 

het werven van afnemers van diensten ook het in 

beeld krijgen van innovaties en het financieren van die 

innovaties via bijvoorbeeld crowdfunding.

Voorbeelden naast de genoemde voorbeelden van 3.3 

zijn:

 > Nijlan, waar participatie centraal staat in het ontwikkelen 

van een duurzame wijk.

 > Culemborg en Oosterwold, waar participanten de ont

wikkelaars van het gebied zijn.

 > Hart van Zuid, waar de ontwikkelaar de verplichting op 

zich heeft genomen om sociale meerwaarde te creëren 

en participatie in de ontwikkeling vorm te geven.

 > Test Site, waar participanten de aanleiding zijn geweest 

met de crowdfunding van een deel van de aan te leggen 

luchtbrug.
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Het ‘briljante’ zit in het centraal stellen van participatie, 

waardoor de ontwikkeling van meet af aan integraal is, 

met bewoners is ingezet en van bewoners is (eigenaar-

schap). De mogelijkheden voor ‘groei’ zit in het feit dat 

een goede rol van participanten de maatschappelijke 

meerwaarde van een ontwikkeling boven tafel houdt, 

zodat er een alternatief komt voor de oude stijl ontwikke-

ling, waarbij gemeenten de maatschappelijke meer-

waarde van een gebiedsontwikkeling realiseerde door te 

verdienen aan grondexploitatie.

3.5  specifieke doelgroep
Steeds vaker weten ontwikkelaars specifieke doelgroe-

pen aan te spreken. Voorbeelden zijn 50+ers, voorlopers 

in duurzaamheid, mensen die paarden of boten dichtbij 

hun woonhuis willen hebben. 

Voorbeeld is Culemborg, waar de gemeente de grond 

van Lanxmeer heeft laten ontwikkelen door een groep 

van toekomstige bewoners met duurzaamheid hoog in 

het vaandel. Dit heeft geleid tot vele innovaties.

Het ‘briljante’ zit in de sociale samenhang die makke-

lijk tussen mensen met een gelijke behoefte, visie of 

hobby ontstaat en de creativiteit die dat los maakt. De 

mogelijkheden voor ‘groei’ zit in de vele locaties die zich 

hiervoor lenen.

3.6  tijdelijkheid of tijdigheid 
De afgelopen jaren zijn veel ontwikkelingen gestagneerd 

en is veel leegstand ontstaan. Ondernemers hebben dit 

ook als kansen gezien. Tijdelijk op creatieve wijze een 

stilstaande waarde benutten maakt stevige reductie van 

prijs mogelijk.

Voorbeelden zijn:

 > Test site, waar een gebouw dat gesloopt zou worden 

levensduurverlenging krijgt doordat ondernemers de 

gereduceerde waarde als een kans zien om nieuwe 

flexibele huurders aan te trekken. Voordeel is een huur

prijs van 90 euro per m2 in plaats van 240 euro per m2.

 > Ecomunitypark park, waar tijdelijke vestiging tijdens de 

ontwikkeling onder een aantal randvoorwaarden mogelijk 

is gemaakt.

 > Oosterwold, waar de investeringen in bovenkavelse 

infra structuur pas gebeurt op het moment dat de 

private ontwikkeling dit nodig heeft. Hierdoor kunnen 

investeringen worden uitgesteld.
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In dit hoofdstuk worden aanvullend op hoofdstuk 3 

de hoofdvragen van het onderzoek beantwoord die in 

hoofdstuk 3 nog niet aan de orde zijn geweest:

 > Welke verdienmodellen zijn gehanteerd?

 >  Welke nieuwe spelers dienen zich aan? 

 > Welke innovaties zijn te onderscheiden?

 > Waar zitten de belangrijke geldstromen?

 > Op welke manier hebben bestuurlijke aspecten de  

innovaties bevorderd?

Welke verdienmodellen zijn gehanteerd?

Een aantal projecten laat de verdienmodellen aan de 

aanbieders. De wijze van aanbesteden geeft hiervoor 

maximale ruimte. De aanbestedingen die creatieve 

verdienmodellen bevatten maken meer kans omdat 

zij de randvoorwaarden en ambities het beste kunnen 

invullen. 

Voorbeelden zijn:

 > Rijnhaven

 > Rotterdam Hart van Zuid

 > Oosterwold

 > Nijlan

Gemeente Oosterwold reduceert daarnaast de kosten 

voor de bovenkavelse infrastructuur en publieke voor-

zieningen door pas te realiseren als dat nodig is voor 

de ingezette initiatieven.

Almere Smart Society zet in op het gezamenlijk inrichten 

van een innovatieve ICT-omgeving en verwacht onder 

andere baten uit de economische groei, versterking van de 

sociale cohesie, en systemen voor efficiënt stadsbeheer.

Voor Nijlan zijn de verdienmodellen nog niet geheel 

uitgewerkt. Maar ook daar willen de samenwerkende 

partijen sociale meerwaarde combineren met een inno-

vatieve omgeving en energievoorziening (geothermie).

Ecomunitypark, Lanxmeer (Culemborg), Vianen, Omala, 

Leerpark Dordrecht en Test site Rotterdam hebben 

allen het delen van faciliteiten en profiel als belangrijke 

component in het verdienmodel. 

Ecomunitypark heeft een duurzaam profiel. Een groot 

deel van de kavels is in eigendom van de Vereniging van 

Eigenaren. De gebruikers betalen de VVE een park- en 

facility management/servicevergoeding. Hierdoor kunnen 

zij besparen in hun eigen huisvesting en energiekosten 

(ESCO). 

Ook Lanxmeer heeft een duurzaam profiel. Wijkbewo-

ners exploiteren zelf een eigen energiebedrijf (Thermo 

Bello bv). Er is een warmtewisselaar gekoppeld aan 

de drinkwaterwinning. Diverse bewoners participeren 

risicodragend in dit bedrijf. De zonnepanelen van de 

stadsboerderij zijn via crowd funding gefinancierd en 

worden op basis van naturaverstrekkingen (groenten-

pakketten) afgelost. De stadsboerderij krijgt een woning 

door borgstelling/ cofinanciering van wijkbewoners. Zij 

hebben zelf invloed op de risico’s en kunnen daardoor 

goedkoop financieren. De wijk beheert ook zelf het col-

lectieve groen (gemiddeld 55 m2 per (koop)woning).

Bij Vianen worden extra inkomsten verwacht door 

verminderde leegstand. Dit wordt bereikt  door samen-

werking tussen concurrerende eigenaren richting een 

betere kwaliteit van de omgeving van de panden en het 

benutten van leegstaande panden door partijen die toe-

gevoegde waarde diensten voor het park zelf leveren 

(catering, beveiliging, etc.).

Omala heeft een innovatief profiel. Bij Omala worden 

vestigingsvoorwaarden verbeterd door hoogwaardige 

infrastructuur en eigen energieopwekking uit zon, wind en 

biomassa. Uitgangspunt is het verlagen van de integrale 

kosten van de toekomstige zich te vestigen bedrijven.

Leerpark Dordrecht heeft een leerwerk-profiel. Bij Leer-

park Dordrecht leidt het combineren van de functie van 

bedrijven en leren tot een betere verkoopbaarheid. 

Test-Site Rotterdam heeft een experimenteel/innovatie 

profiel. Hier wordt een pand dat gesloopt zou worden 

een langer leven gegeven. In dit pand worden facili-

teiten gedeeld. De betrokkenheid van burgers leidt tot 

nieuwe experimenten.

Een verdienmodel kan ook een negatieve immateriële 

waarde in geld omzetten. Voorbeeld is Emmen Revi-

sited. Plannen voor windmolens leveren in Nederland 

veel bezwaar op van omwonenden. Emmen Revisited 

maakt van dit bezwaar een voordeel. De omwonenden 

ontwikkelen zelf mee en zorgen er voor dat winst boven 

een afgesproken grens terugvloeit naar investering in 

de leefomgevingskwaliteit. Bij Vianen richten (institutio-

nele) beleggers zich op ontwikkeling van hun belegging. 

4. beschouwing per hoofdvraag
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Welke nieuwe spelers dienen zich aan? 

In Almere Smart Society participeren bedrijven als 

Philips, IBM, Cisco, Living PlanIT en Alliander in 

gebiedsontwikkeling. Ook bij Rijnhaven initieert 

een technologie-georiënteerd bedrijf als Siemens in 

gebiedsontwikkeling. 

Almere Oosterwold trekt een diversiteit aan partijen 

aan. In principe kan elke partij deelnemen aan consortia 

en een deel van de opgave voor de totale verzameling 

van kavels realiseren. Bij Nijlan neemt een private partij 

het initiatief, maar doet dit met een aantal verschillende 

spelers (Van Dorp (installaties, energie, zorgproducten), 

Verkley (Smart Grid), DeZwarteHond (stedenbouwkun-

dig ontwerpbureau), Ekwadraat (duurzame ketens) en 

Welzijn Centraal). 

Bij Lanxmeer, Emmen Revisited en Test-Site Rotterdam 

worden burgers/bewoners initiatiefnemers/gebiedsont-

wikkelaars. 

Bij Ecomunitypark en Leerpark Dordrecht zijn onder-

wijsinstellingen nadrukkelijk betrokken. Bij Leerpark 

Dordrecht is ook HVC betrokken, een (wijk)afval- en 

energiebedrijf met 54 aandeelhoudende gemeenten 

en waterschappen uit Noord-Holland, Zuid-Holland, 

Flevoland en Friesland. 

 

Welke innovaties zijn te onderscheiden?

Bij Rijnhaven, Rotterdam Hart van Zuid, Oosterwold 

en Leerpark Dordrecht zit de innovatie in de wijze van 

aanbesteden. Die is er op gericht om zoveel mogelijk 

verdienmechanismen een plek te kunnen geven. Bij 

Nijlan zit de innovatie in de omvang én integraliteit van 

het concept. Bij Almere Smart Society zit de innovatie 

in het aanleggen van technologie en kunnen benutten 

van data in de openbare ruimte als faciliteit voor nieuwe 

ontwikkelingen. Ecomunitypark innoveert door in te 

zetten op biobased economie en de beschikbare kennis 

en ervaring direct breed te delen met andere initiatie-

ven. Lanxmeer is een kraamkamer voor innovaties. 

Vanaf het begin is geëxperimenteerd met duurzame 

materialen en type woningen (kaswoningen, terp, deels 

ondergronds, etc.). 

Emmen Revisited innoveert sociaal door de bewoners 

te mobiliseren met de principes van noaberschap en 

coöperatieve samenwerking. 

Test Site Rotterdam innoveert door gericht en met 

bestuurlijk draagvlak ruimte te bieden voor experi-

menten om het hart van de stad te ontwikkelen via 

alternatieve vormen van financiering, plannings-

processen en ontwerpinstrumenten. 

Houthavens biedt als eerste speler in Nederland op 

wijkschaal een combinatie van stadswarmte en com-

fortkoeling aan met koude uit oppervlaktewater.

Waar zitten de belangrijke geldstromen?

Veel projecten rekenen op een hogere economische 

vitaliteit van het gebied als generator van geldstromen. 

Deels in de vorm van vermeden sociale kosten, deels uit 

te verwachten additionele inkomsten. Voorbeelden zijn 

Rijnhaven, Rotterdam Hart van Zuid, Test-Site Rotter-

dam, Vianen, Leerpark Dordrecht, Almere Smart Society,  

Een aantal projecten benutten energie (opwekking en 

distributie) als geldstroom voor gebiedsontwikkeling. 

De opbrengsten stromen niet weg naar aandeelhou-

ders van energiebedrijven, maar blijven in het gebied. 

Voorbeelden zijn de projecten Emmen Rivisited, Nijlan 

en Houthavens. 

Bij Almere Oosterwold en Lanxmeer wordt de klas-

sieke rol van projectontwikkelaar overgenomen door 

individuele of collectieve initiatiefnemers (Oosterwold) 

of de bewoners van de wijk (Lanxmeer). De winst die de 

projectontwikkelaar zou maken blijft zo in het gebied.

Almere Smart Society wordt mogelijk gemaakt door de 

inzet van uren door de deelnemende bedrijven, profes-

sionals en particulieren. 

Bij Lanxmeer, Ecomunitypark brengen de betrokkenen 

eigen grond in voor gemeenschappelijk gebruik.   

Ook blijft in de projecten vaak de stijging van waarde 

door functieverandering een belangrijke geldstroom. 

Dit geldt voor Oosterwold, Omala en Lanxmeer 

(drink waterbeschermingsgebied naar combinatie met 

wonen). De andere geldstromen zijn in die gevallen wel 

nodig om het project financieel mogelijk te maken. 
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Op welke manier hebben bestuurlijke aspecten de 

innovaties bevorderd?

Voor alle projecten geldt dat zonder bestuurlijk draag-

vlak de vernieuwende wijze van ontwikkelen niet van de 

grond komt. 

Bij Almere Oosterwold zetten de samenwerkende 

overheden een gebiedsregisseur in om de gebiedsont-

wikkeling in goede banen te leiden. Bij Almere Smart 

Society startte het idee bij de doelstelling van het 

Economisch Development Board Almere (EDBA) om tot 

2030 zo’n 100.000 extra banen te creëren. 

Voor de ontwikkeling van Ecomunitypark was het nodig 

om initiatieven een tijdelijke vergunning te geven. De 

gemeente heeft dit mogelijk gemaakt. Lanxmeer was 

zonder bestuurlijk draagvlak bij de gemeente niet tot 

stand gekomen. Tenminste vier opeenvolgende col-

leges van B&W hebben de principes van Lanxmeer 

gesteund. Gemeente heeft het bouwen in een grond-

waterbeschermingsgebied gefaciliteerd.

Bij Leerpark Dordrecht heeft het college van B&W vanaf 

het begin consequent vast gehouden aan zowel de 

gekozen locatie, als de gekozen doelstellingen en

randvoorwaarden. Ook toen er stagnatie optrad van-

wege de crisis. De rol van het bestuur van Amsterdam 

is groot. De gemeenteraad stemde unaniem voor het 

voorstel om Rijnhaven om niet in erfpacht te geven en 

zonder financieel criterium aan te besteden. Wethouder 

Louwes heeft zich opgesteld als ambassadeur van 

Test Site Rotterdam. Ook toen het politiek draag-

vlak kwetsbaar bleek. Bij Emmen Revisited heeft de 

gemeenteraad het besluit genomen om 60MW wind in 

de gemeente te realiseren. Dit lukt alleen bij voldoende 

maatschappelijk draagvlak.
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In de voorselectie van projecten zijn dertien projecten 

geselecteerd. Deze projecten heeft ORG-ID onderzocht 

op nieuwe manieren van gebiedsontwikkeling. Doel van 

het onderzoek was om de mogelijkheden van gebieds-

ontwikkeling nieuwe stijl te verkennen. Kan het echt 

een verschil maken?

Belangrijkste conclusie is dat de gebiedsontwikkeling 

nieuwe stijl inderdaad een grote potentie heeft. Er zijn 

goede voorbeelden van innovatieve ontwikkeling van 

nieuwe gebieden. Maar, de grootste mogelijkheden zit-

ten de komende jaren in herstructurering en transfor-

matie van gebieden. De innovaties in de wijze van aan-

besteden en de inzet op integrale gebiedsontwikkeling 

bieden grote mogelijkheden om meer maatschappelijke 

meerwaarde te creëren met sluitende business cases.

Het onderzoek heeft een aantal groeibriljanten 

gevonden. Onder groeibriljant verstaan we een 

briljant idee met grote potentie vanwege de brede 

toepasbaarheid. Het zijn de groeibriljanten: 

1 Aanbesteden met heldere en hoge ambities en maximale 

ruimte voor marktpartijen en hun creativiteit door het 

toepassen van:

a  Ketenomkering: de marktpartijen bepalen de 

wijze waarop de maatschappelijke meerwaarde 

maximaal kan worden gerealiseerd 

b Scheiden van randvoorwaarden en ambities: de 

overheid stelt randvoorwaarden op gebied van 

milieu en ten gevolge van hogere planvormen 

(structuurvisies) en formuleert de overige wensen 

als ambities waarvoor de bewijslast bij de 

inschrijvers komt te liggen.

c  Invoegen van een fase van concurrentie-

gerichte dialoog, waarin de creativiteit van alle 

voor geselecteerde partijen wordt benut om de 

ontwerpen te verrijken. 

2 Integrale concepten: de ruimte die nieuwe vormen van 

aanbesteden biedt, wordt benut voor het combineren 

van functies en het bijeenbrengen van uitgaven en 

inkomsten binnen een gebied. Met een integrale blik 

komen verdienmogelijkheden in beeld, die voorheen 

vanwege druk op snel ontwikkelen niet boven tafel 

kwamen. In tijden van recessie kan integraal kijken het 

verschil uitmaken tussen wel of niet kunnen ontwikkelen. 

3 Laten landen van cash flow binnen gebied: ontwikkelingen 

krijgen een breder draagvlak als een positieve cash flow 

die uit de ontwikkeling komt niet naar aandeel houders 

van grote ondernemingen gaat, maar binnen het gebied 

leidt tot verbetering van de leefomgevings kwaliteit. Dit 

biedt mogelijkheden voor ontwikkelingen met beperkt 

draagvlak.

4 Benutten participatie: Participatie biedt de voordelen van 

eigenaarschap en draagvlak, inzet van vrijwilligers en het 

in beeld krijgen van innovaties en het financieren van die 

innovaties via bijvoorbeeld crowdfunding. Een goede rol 

van participanten houdt de maatschappelijke meer-

waarde van een ontwikkeling boven tafel, zodat er een 

alternatief komt voor de oude stijl ontwikkeling, waarbij 

gemeenten de maatschappelijke meerwaarde van een 

gebiedsontwikkeling realiseerde door te verdienen aan 

grondexploitatie.

5 Specifieke doelgroep. Steeds vaker weten ontwikkelaars 

specifieke doelgroepen aan te spreken. Voorbeelden 

zijn 50+ers, voorlopers in duurzaamheid, mensen die 

paarden of boten dichtbij hun woonhuis willen hebben. 

Sociale samenhang ontstaat gemakkelijk tussen mensen 

met een gelijke behoefte, visie of hobby. Veel locaties 

lenen zich hiervoor.

6 Tijdelijkheid of tijdigheid: De afgelopen jaren zijn veel 

ontwikkelingen gestagneerd en is veel leegstand ontstaan. 

Ondernemers hebben dit ook als kansen gezien. Tijdelijk 

op creatieve wijze een stilstaande waarde benutten maakt 

stevige reductie van prijs mogelijk.

5. conclusies
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Rijnhaven 
Rotterdam

Materiële waarde

De Rijnhaven is onderdeel van Stadshavens 

Rotterdam, een gebied van meer dan 1600 ha met 

een groot aantal havenbekkens pal in of tegen het 

centrum van Rotterdam aan. In de Structuurvisie 

Stadshavens (september 2011) staat aangegeven 

dat door Stadshavens Rotterdam de verbinding 

tussen haven en stad nieuw leven moet worden 

ingeblazen. 

De gemeente doorloopt een open, op dialoog 

gebaseerd aanbestedingstraject van een gebieds-

concessie. Hierin biedt de gemeente het gebied 

(het havenbekken van 21 ha) ter ontwikkeling aan 

tegen 0 € per m2 voor dertig jaar op basis van 

erfpacht. De meer gangbare aanbestedingsvor-

men bevatten altijd een zware prijscomponent 

en leiden tot prijscompetitie en beknibbelen op 

de beoogde waardeproductie. De gevraagde 

tegenprestatie voor het benutten van het gebied 

gedurende de dertig jaar is dat er een aantal spe-

cifieke maatschappelijke baten gerealiseerd moet 

worden. De uitkomst van de competitie tussen 

verschillende partijen over het leveren van deze 

maatschappelijke baten, bepaalt daarmee mede 

de waarde van de grond.

Er hebben zich zeven gegadigden aangemeld. De 

informatie hierover is vertrouwelijk. Van de zeven 

aanmeldingen konden drie toegelaten worden tot de 

aanbestedingsprocedure omdat ze aan de inschrij-

vingsvereisten voldeden (volledigheid, de wettelijke 

uitsluitingsgronden en de geschiktheidseis dat 

minstens één partij in het consortium risicodragend 

ontwikkelende ervaring moet hebben). 

Naast deze aanmelding van gegadigden is ook 

een kennismarkt georganiseerd waarin partijen, 

die niet aan de inschrijvingseisen konden voldoen, 

hun ideeën, concepten, plannen, diensten aan 

konden bieden aan de gegadigden. In deze ken-

nismarkt hebben zich 25 partijen gemeld met 28 

indiende voorstellen. De gegadigden staat het vrij 

om uit deze voorstellen te kiezen en daarmee hun 

plannen te verrijken.

Immateriële waarde

De aanbesteding is gestart met de presentatie 

van het bidbook: Rijnhaven – metropolitan delta 

innovation. Het bidbook bevat veel immateriële 

waarden: aantrekkingskracht van het gebied, 

kansen voor ondernemers, showcase voor 

innovaties, zelfredzaamheid, gemiddelde 

arbeidsparticipatie, werkgelegenheid, fysieke 

en mentale gezondheid van de bewoners in de 

omringende wijken, draagvlak voor voorzieningen. 

De indieners moeten aangeven wat zij aan 

meerwaarde op deze terreinen bieden. 

Omdat veel waarden moeilijk of niet te kwantifi-

ceren zijn wordt een internationale beoordelings-

commissie van experts ingezet om deze meer-

waarde te beoordelen. De commissie bestaat uit: 

http://www.rotterdam.nl/rijnhaven 

http://stadshavensrotterdam.nl/
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Pieter Winsemius (voorzitter, voormalig minister), 

Jan Rotmans (wetenschapper, transitie deskun-

dige en duurzaamheidspecialist), Joan Busquets 

(Spaanse architect), Patrick Janssens (voormalig 

burgemeester van Antwerpen), Michel Braungart 

(wetenschapper en ondernemer uit Duitsland), 

Arnold Reijndorp (urban socioloog) en Astrid 

Sanson (directeur stedelijke kwaliteit van de 

gemeente Rotterdam).    

Het bidbook bevat ook een aantal randvoorwaar-

den (ruimtelijk, milieu, leefkwaliteit, buitenruimte, 

etc). Er is naar gestreefd om de indieners maxi-

male ruimte voor creativiteit te bieden.

Verdienmodel/verdienmodellen

Uit de ingediende inschrijvingen moet blijken 

welke verdienmodellen gehanteerd worden. Het 

verdienmodel van deze wijze van aanbesteden is 

te vergelijken met een prijsvraag voor de beste 

aanbieder, maar dan als uitvoeringsmethode en 

een met een zo open mogelijke gebiedsconcessie 

waarbij de gemeente verdient aan de maatschap-

pelijke baten en de upgrading van een gebied. 

Met andere woorden: de voordelen van de prijs-

vraag worden gecombineerd met maximale ruimte 

in aanbestedingsrecht. De al eerder genoemde 

kennismarkt wordt ook ingezet om innovatieve 

bedrijven, bewoners, uitvinders en onderaanne-

mers uit de regio aan de consortia te verbinden. 

Actoren

Voorafgaand aan de officiële procedure heeft Rot-

terdam een groot aantal spelers en stakeholders 

uit het gebied benaderd voor een marktconsultatie. 

De reacties waren enthousiast en al vooruitlopend 

op de officiële start van de aanbesteding waren 

bewegingen in de markt zichtbaar om coalities te 

smeden. De inschrijvingen zijn vertrouwelijk.

Innovatie

Marktpartijen zijn uitgedaagd om een stadshaven 

te ontwikkelen volgens state-of-the-art inzichten, 

nieuwste technologieën en methoden en met 

maximale maatschappelijke baten. Er is geen 

sprake van prijscompetitie, maar van innovatie-

competitie. Er worden nieuwe (private) consortia 

gevormd en allianties aangegaan om gezamenlijk 

een voorstel in te dienen. Zij bepalen samen hoe 

ze de maatschappelijke meerwaarde van hun 

voorstel aantonen. Hierdoor zijn ook de moeilijker 

aan te tonen meerwaarden van belang in de aan-

besteding. De beoordelingscommissie bepaalt of 

de consortia hun meerwaarde voldoende hebben 

aangetoond. De kwaliteit van de innovatie bepaalt 

mede de kansen van het concept bij de gunning. 

Ook de kennismarkt is een innovatief onderdeel 

van het proces. Rotterdam organiseert deze met 

het ministerie van EZ, Syntens en de Kamer van 

Koophandel. Op deze wijze kunnen de consortia 

hun aanbod versterken door het eventuele betrek-

ken van deze spelers. Dit kunnen ook consortia 

zijn die eerder zijn afgevallen. Op die manier wordt 

aan beide kanten een optimalisering van de inge-

diende voorstellen bereikt.

Geldstromen

De gemeente Rotterdam stelt een gebied van 

21 ha in het midden van de stad ter beschikking 

zonder winstoogmerk, onder de voorwaarde dat 

maximale maatschappelijke waarde voor de stad 

wordt gerealiseerd. De gemeente stelt geen inves-

teringsgeld ter beschikking.

Bestuurlijk

Gegadigden krijgen ruimte voor de ontwikkeling 

van een showcase op het gebied van metropolitan 

delta innovation met maximale maatschappelijke 

meerwaarde. De procedure wordt namens de 

gemeente door een projectteam uitgevoerd. De 

beoordelingscommissie beoordeelt welke indiener 

de meeste meerwaarde aanbiedt en adviseert het 

College van B&W. Uiteindelijk besluit het College 

over selectie en gunning. De bestuurders zijn in 

hun beoordeling ook gehouden aan de voor de 

procedure opgestelde gunningcriteria. De Raad 

is vanaf het beginnen betrokken geweest bij het 

proces. Het gebied van de Rijnhaven valt onder 

de Crisis- en Herstelwet.

Burgerinitiatief/participatie

Omdat de procedure nog loopt is nog niets te 

zeggen over de wijze waarop de gegadigden 

omgaan met burgerparticipatie. In de lopende 

procedure kunnen burgers en bedrijven via de 

kennismarkt eventuele eigen initiatieven indienen 

en de gegadigden stimuleren dit op te pakken.

Opschaalbaarheid

De interesse in deze vorm van ontwikkelen is groot. 

Transformatie- en herstructureringsgebieden lenen 

zich hiervoor als het gaat om grond die eigendom 

is van de gemeente. Deze vorm van ontwikkelen is 

toepasbaar voor gebieden waarvoor de winstge-

vendheid voor ontwikkeling of herstructurering 

door de gemeente zelf beperkt is, grote risico’s 

bevat of moeilijk te bepalen valt. Een belangrijk 

deel van de risico’s ligt bij de indieners, zo ook de 

bewijslast voor de maatschappelijke meerwaarde.

Contract- en organisatievorm

Tijdens de procedure wordt er samen met de 

gegadigden gewerkt aan het opstellen van 

een concessiecontract. De vorm en inhoud die 

dit contract krijgt staat niet van te voren vast. 

Uitgangspunt van deze overeenkomst is dat het 

recht doet aan de nieuwe verhouding tussen 

markt en overheid. Dus geen traditionele gebieds-

ontwikkelingsovereenkomst, maar een flexibel 

contract, zeker gezien de looptijd van 30 jaar. Ook 

de organisatievorm waarmee de komende dertig 

jaar gewerkt gaat worden, is niet vastgelegd. Het 

is onderdeel van de uitdaging aan de gegadigden: 

ze worden uitgenodigd om met organisatievoor-

stellen te komen die het beste passen bij de 

voorgestelde plannen.
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Leerpark 
Dordrecht

Materiële waarde

Leerpark Dordrecht is een grote (her)ontwikke-

lingslocatie (25 ha) in een gebied met veel ‘geda-

teerd nutsvastgoed met achterstallig onderhoud’. 

Gekozen is voor een vorm van aanbesteding die 

zowel de grootst mogelijke kwaliteit (breed; archi-

tectonisch/ stedenbouwkundig/ sociaal e.a.) rea-

liseert als -voor de gemeente-maximale financiële 

waarborgen genereert. De partij (combinatie) die 

zich het beste kwalificeerde op onderscheidende 

aspecten (punten volgens Economisch Meest 

Voordelige Inschrijving (EMVI) en aanvullende 

kwaliteitscriteria) verwierf het project. Succesfac-

tor is dat de gemeente extra onderscheidende 

kwaliteitscriteria heeft kunnen formuleren op het 

verdienmodel zelf. Het betreft de functiecombina-

tie leren, werken, ondernemen en wonen, waarbij 

de ontwikkelaar het risico neemt van het vinden 

van afnemers die aan deze criteria voldoen. Deze 

voorgeschreven functiecombinatie is vastgelegd in 

het bestemmingsplan. De ontwikkelaar heeft zich 

verplicht tot ontwikkeling van zowel de openbare 

ruimte als aan de realisatie van een reeks woningen 

en bedrijven. De afnemende bedrijven moeten wer-

ken volgens de leerwerkprincipes. De ontwikkelaar 

neemt verplicht grond af, gefaseerd in volume en 

tijd en draagt het risico.

Immateriële waarde

In 2000 stelde het college van B&W de ambitie vast 

dat in Dordrecht voortaan ‘niemand meer zonder 

diploma een (V)MBO school zou verlaten’. Vanuit die 

visie is gekeken naar randvoorwaarden en condities 

die deze doelstelling (meer) haalbaar zouden maken. 

Er was in Dordrecht, op deze locatie, een groot 

tekort aan goede schoolgebouwen. De locatie was 

‘sleets’ en vroeg om herontwikkeling. Die heront-

wikkeling is er gekomen door te kiezen voor de 

functiecombinatie bedrijven, kantoren en winkels, in 

combinatie met scholen en de vorming van leerwerk-

bedrijven. Het concept van het leerpark is in over-

eenstemming met de beoogde opzet gerealiseerd.

Verdienmodel/verdienmodellen

Normaal geldt dat extra kwaliteit- of rende-

mentseisen vanuit de gemeente leiden tot een 

verlaging van de winstpotentie voor ontwikke-

laars. In dit voorbeeld levert de functiecombinatie 

en innovatie in de duurzaamheidfabriek juist een 

betere verkoopbaarheid op. De inschrijvende 

ontwikkelaars zagen de extra kwaliteitseisen niet 

als risico, maar als kans. Het hele pakket ambities 

werd in de aanbesteding gerealiseerd; de win-

nende combinatie werd daarmee verantwoordelijk 

voor de ontwikkeling van zowel de gebouwen als 

het gebied. Aan nieuw te vestigen bedrijven wordt 

de voorwaarde gesteld dat het een leerwerkbedrijf 

is. Een aanvankelijke bestemmingsplanfout - dat 

dit geen commerciële partij zou mogen zijn (winst 

gedreven)-, wordt nu door een bestemmingsplan-

wijziging ongedaan gemaakt.http://www.leerpark.nl/over_leerpark_dordrecht 

http://www.youtube.com/watch?v=ecxA3KIIOhc
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Actoren

ROC, gemeente Dordrecht, Proper Stok en o.a. 

HVC is een afval- en energienutsbedrijf van 54 

aandeelhoudende gemeenten en waterschap-

pen uit Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland 

en Friesland. Op het vlak van (wijk) energie heeft 

HVC inmiddels een bestaande WKO locatie 

opgekocht; deze zal vervangen worden door 

restwarmte. Het betreffende bewonerscomité is 

daar op positieve manier bij betrokken. (zie: http://

www.leerpark.nl/projecten/onderwijsleerbedrijven/

bewonerscomit%C3%A9-leerpark).

Innovatie

Wijze van aanbesteden, de gekozen 

functiecombinatie(s), met name de combinatie tot 

leerwerkbedrijf, en de verankering in het bestem-

mingsplan. Deze aanpak leidt tot een aantrekkelijk 

vestigingsgebied met grote aantrekkingskracht. 

Leerpark Dordrecht is een door Urgenda erkend 

Icoonproject.

Geldstromen

Scholen zijn inmiddels gerealiseerd conform 

planning. Hetzelfde geldt voor de bedrijven/dien-

sten. Grondafname voor woningen stagneert in 

verband met de crisis; de projectontwikkelaar is 

risicoverantwoordelijk voor de realisatie van 250 

woningen.

Bestuurlijk

College van B&W heeft van meet af aan, en con-

sequent, vast gehouden aan zowel de gekozen 

locatie, als de gekozen doelstellingen en rand-

voorwaarden.

Burgerinitiatief/participatie

Aan de rand van de locatie bevinden zich onge-

veer 150 bestaande woningen. De bewoners zijn 

van begin af aan (planfase) uitgenodigd om mee 

te denken. Het gevormde buurtcomité denkt en 

handelt breder dan hun eigen (deel) belang. Zij 

willen bijvoorbeeld actief mee doen aan het park-

management.

Opschaalbaarheid

In dit voorbeeld is het synergetisch voordeel van 

de functiecombinatie (de “software”) leidend 

gemaakt, waardoor het bouwen van gebouwen 

met een publieke functie een meerwaarde werd 

van de planontwikkeling. In algemene zin is 

deze werkwijze een voorbeeldoplossing voor de 

stagnerende oude stijl wijze van financieren van 

publieke gebouwen uit verkoop van bouwrijpe 

eigen gronden. De potentie van opschaling lijkt 

groot.

Contract- en organisatievorm

Aanbesteding
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Energiek 
Emmen

Materiële waarde

De gemeente Emmen werkt met haar partners 

in de samenleving aan groene groei. De inzet is 

onder andere gericht op een schone, betrouw-

bare en betaalbare energievoorziening. Hiervoor 

wordt gebruik gemaakt van de werkwijze ‘Emmen 

Revisited’. Een werkwijze die sterk gericht is op het 

betrekken en verbinden van bewoners en organi-

saties die zich inzetten voor de dorpen en wijken in 

de gemeente Emmen. Een van de programma’s in 

dit kader is gericht op het realiseren van (maximaal)  

60 MW windenergie. Dit project verkeert momen-

teel in de fase van planvorming . Met de betrokken 

project/windontwikkelaars en omwonenden vindt 

overleg plaats  over gezamenlijke ambities en 

het noodzakelijke proces. De windenergieopgave 

maakt onderdeel uit van integrale gebiedsontwik-

keling, waarbij ook nadrukkelijk wordt gekeken 

naar nieuwe vormen van eigendom en beheer. 

Tegelijk is een bewonerscoöperatie opgericht om 

het gebruik van zonne-energie te bevorderen.

Immateriële waarde

Versterking van de sociale cohesie (Naoberschap) 

in een krimpregio. Leefbaarheid van de regio. 

Gezamenlijk ondernemerschap, streekidentiteit.

Verdienmodel/verdienmodellen

Windmolens worden doorgaans door bewoners 

als controversieel ervaren. Inpassing en realisa-

tie kan daardoor alleen in combinatie met een 

doordacht plan van gebiedsontwikkeling. De 

exploitatie van duurzame energie is een belang-

rijke bron voor de beoogde   gebiedsontwikkeling.  

Daarbij is het streven om  het rendement boven 

een vooraf overeengekomen norm af te romen 

en onder te brengen in een revolverend fonds. 

Met dit fonds worden dan middelen vrij gemaakt 

om de leef- en  omgevingskwaliteit in de regio 

te verbeteren. Naast wind wordt fors ingezet op 

de installatie van zonnepanelen. Ook op andere 

vormen van duurzame energie wordt gestudeerd. 

Anders dan bij geothermie is het risico van de 

afhankelijkheid van windenergie in de business 

case beperkt. Het gaat om ‘proven technology’. 

De afzet van de geproduceerde elektriciteit is 

geen lokale aangelegenheid. Het lokaal benut-

ten van de opgewekte energie kan echter door 

het realiseren van slimme energienetten de lokale 

economie versterken.

Actoren

Er is een gebiedscoöperatie (‘Zonnige Toekomst’) 

opgericht. Deze heeft tot doel gebruik en de 

investering in zonnepanelen te stimuleren en 

de opbrengsten (van beiden) te maximaliseren 

en de lokale economie een impuls te geven. De 

gebiedscoöperatie is van de bewoners en voor 

de bewoners. Met financiële opbrengsten van de 

windmolens kan het gebied ook samenwerken 

aan de verbetering van de kwaliteit van de wonin-

gen en de woonomgeving. Prioriteit is deelname 

in de ontwikkeling en exploitatie van een windmo-

lenpark (Windmolenpark Rundeveen).

http://www.emmenrevisited.nl

http://www.youtube.com/watch?v=NxBSCfXqxSo
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Innovatie

Van technische innovatie is nauwelijks sprake; 

isolatie van woningen leidt 1 op 1 tot duurzaam-

heid (en is daarnaast goed voor gezondheid, com-

fort, kostenbesparing) en is bestaande techniek. 

De sociale en economische innovatie bestaat 

uit het ‘empoweren’ van de bewoners volgens 

de principes van noaberschap en coöperatieve 

samenwerking.

Geldstromen

Bewoners kunnen gebruik maken van duurzaam-

heidleningen; een deel van de exploitatiewinst 

op de windenergie wordt dan in een revolverend 

fonds ondergebracht. Voornemen is het beheer 

van dit fonds onder te brengen in de gebieds-

coöperatie. Doel is tevens de versterking van 

de lokale economie, door inzet lokale aan-

nemers, dienstverleners. De baten vallen in de 

regio, vooral op basis van de  mate van overlast 

(postcode principe, afstand e.d.). De windont-

wikkelaars worden uitgedaagd om rendementen 

boven een bepaald verwacht rendement op de 

investering aan de gebiedsontwikkeling beschik-

baar te stellen. Doorslaggevende factoren voor de 

hoogte van de rendementen zijn de prijs van de 

grondposities, de kosten van de netinpassing en 

de rentevoet. Gestudeerd wordt op vormen van 

(financiële) burgerparticipatie. De rendementen 

op de energiebesparing worden voor een deel 

aangewend voor de rente en aflossing en voor 

het andere deel voor directe consumptie (dit ter 

versterking van zowel maatschappelijk draagvlak 

als van de lokale economie).

Bestuurlijk

Project is onderdeel van het Energie en klimaatbe-

leid van de gemeente Emmen. De gemeenteraad 

heeft eerder een besluit genomen voor de reali-

satie van 60MW wind in de gemeente, maar her-

overweegt nu dit besluit als gevolg van een groot 

aantal zienswijzen dat is ingebracht tegen de 

concept-Structuurvisie Windenergie. Het project 

is opgepakt als experiment in het kader van “Meer 

van de samenleving, andere rol voor de overheid”. 

Realisatie lukt alleen als er voldoende maatschap-

pelijk draagvlak gecreëerd gaat worden. Kan de 

samenleving het aan?

Burgerinitiatief/participatie

Er is direct bij aanvang van het proces een 

‘windteam’ samengesteld. Dit team, bestaande 

uit lokale vertegenwoordigers, vormt momenteel 

de brug naar de regio. Het windteam is verder de 

initiatiefnemer voor de gebiedscoöperatie en de 

kwaliteitsmonitor van het programmamanage-

ment. 

Opschaalbaarheid

Het project is opgezet volgens de principes van 

de Klimaatlandschappen. De insteek daarbij is om 

d.m.v. hernieuwbare energie de (leef)omgeving te 

ontwikkelen. Kern van het format is gebiedsont-

wikkeling door (meestal) een tijdelijke windmo-

lenopstelling. De opbrengst van de windenergie 

dient ter dekking van de investeringen én van de 

kosten voor het duurzame beheer. Dit is inmid-

dels een landelijk bekend en gehanteerd verdien-

model/principe. Dus gaat het hier om een goed 

opschaalbare aanpak.

Contractvorm

Gebiedscooperatie 
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Lanxmeer 
Culemborg

Materiële waarde

De gemeente Culemborg ontwikkelde de wijk 

aanvankelijk op basis van reguliere grondexploi-

tatie. De (initiële) meerkosten van deze ontwikke-

ling (plm. 13.000 euro per woning) werden door 

de eerste bewoners gedragen. In de startfase 

werd (nog) niet met projectontwikkelaars gewerkt. 

Toen trok de Stichting EVA de kar,  samen met 

gemeente en woningbouwcorporatie Kleur-

rijk Wonen. Deze vorm van samenwerking is te 

typeren als een Publiek-Private Samenwerking, 

met (tot 2003) gemeente en Stichting EVA geza-

menlijk aan het roer. Gaande het proces zijn wel 

projectontwikkelaars betrokken geraakt. Door 

toename van de waarde van het onroerend goed 

en de gunstige energieprestatie van de woningen 

was de startinvestering in de ontwikkeling voor 

de bewoners acceptabel. De hogere bouwkosten 

bedroegen ongeveer 6 %. Doordat echter de 

bouwstandaard (bouwbesluit) de laatste jaren 

aanzienlijk is verbeterd, is deze meer-investering 

inmiddels ‘regulier’. Culemborg heeft bij aanvang 

doelbewust alle ruimte gegeven aan een particu-

lier initiatief (Stichting EVA). De wijk is gerealiseerd 

in een grondwaterbeschermingsgebied. De ruim-

telijke beperkingen die daar gelden, zijn door EVA 

omgevormd tot een kans voor (extra) duurzame 

leef- en omgevingskwaliteit.

Immateriële waarde

De wijk kent een bijzonder grote sociale cohesie 

en er worden verschillende collectieve sociale 

voorzieningen geboden (waaronder een kinder-

centrum). De wijk biedt veel aandacht voor groen, 

hofjes, ecologie, lokale diensten en producten. 

En is autoluw (centraal parkeren). Duurzaamheid 

geldt in de wijk als ‘lifestyle’. Duurzaamheid en 

idealisme van de bewoners leidt tot het (zoveel 

mogelijk) sluiten van kringlopen; lokale autarkie 

wordt nagestreefd. Wijk ligt naast station NS en er 

is veel aandacht voor duurzame mobiliteit. 

Verdienmodel/verdienmodellen

De wijk exploiteert een eigen energiebedrijf 

(Thermo Bello bv). Er is een warmtewisselaar 

gekoppeld aan de drinkwaterwinning. Diverse 

bewoners participeren risicodragend in dit bedrijf. 

Het bedrijf wordt momenteel (volgens reguliere 

financieel economische principes) doorontwikkeld. 

De zonnepanelen van de stadsboerderij zijn via 

crowd funding gefinancierd en worden op basis 

van natura verstrekkingen (groetenpakketten) 

afgelost. Stichting Stadsboerderij pacht de grond 

van gemeente. De nieuw te bouwen woning voor 

de stadsboer was mogelijk door borgstelling/ cofi-

nanciering van wijkbewoners; de banken wilden 

het risico van deze hypotheek niet alleen dragen. 

Wijk hanteert verder het principe van de mande-

lige grond; gemiddeld 55 m2 per (koop)woning. 

Bewoners beheren samen dit stuk gezamenlijke 

tuin. Het openbaar groen wordt, met geld van de 

gemeente Culemborg, beheerd door de Stichting 

Terra Bella.

http://www.eva-lanxmeer.nl/ 

http://www.youtube.com/watch?v=q18kL1Xl5CU
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Actoren

Nieuwe spelers zijn (toekomstig) bewoners die 

zich (via stichting EVA) georganiseerd hebben. In 

Lanxmeer is ruimte voor zowel duurzame huur- als 

koopwoningen. Er was een sterke medespeler; 

de woningcorporatie Kleurrijk Wonen. Stichting 

EVA en diverse particulieren, die al dan niet met 

collectief opdrachtgeverschap hun woning(en) 

willen bouwen. Er zijn nog enkele bouwlocaties 

beschikbaar. Gemeente stimuleert innovaties op 

het vlak van zelfbouw en collectief opdrachtgever-

schap (www.entreelanxmeer.nl; een nieuwe kans 

voor nieuwe spelers op het perceel / bouwlocatie 

aan het NS-station. Bewoners zijn zowel individu-

eel, als in verenigingsverband en in de vorm van 

bedrijven/ bv’s actief.

Innovatie

De initiatiefnemers, onder leiding van stichting 

EVA, werden sterk door idealisme gestuurd. 

Concept van de stichting EVA stelt de bewoner 

centraal. Inmiddels is de bouw/ ontwikkelpraktijk 

in Nederland fors verbeterd. Lanxmeer concen-

treert zich nu op vernieuwing/doorontwikkeling 

van de installaties die al deels gedateerd en aan 

vervanging toe zijn. Er werd –en wordt- veel geëx-

perimenteerd met duurzame materialen en type 

woningen (kaswoningen, terp, deels ondergronds 

bouwen).

Geldstromen

Exploitatie eigen energie, sociale voorzienin-

gen, stadsboerderij, diverse diensten waaronder 

beheer openbaar groen,  diverse onderlinge 

informele ruilhandel, autodelen, bedrijvigheid. 

Veel ZZP’ers in een wijk met een echt woon/werk 

karakter.

Bestuurlijk

Ten minste vier opeenvolgende colleges van B&W 

hebben de principes van Lanxmeer gesteund. De 

wijk kent een eigen bewonersvereniging (Bewo-

nersvereniging Eva Lanxmeer  = BEL). Gemeente 

heeft verantwoordelijkheid genomen voor een 

pilot om de uitgangspunten van het EVA-concept 

van de grond te krijgen. Gemeente heeft daarbij 

het bouwen in een grondwaterbeschermingsge-

bied gefaciliteerd en zeer uitgebreid en grondig 

overleg gevoerd met (en toestemming verworven 

van) het drinkwaterbedrijf. In de jaren negentig gaf 

de provincie Gelderland nog bouwcontingenten 

aan de gemeenten. Het college van B&W van 

Culemborg heeft toen een extra contigent van 200 

woningen verworven; destijds een prestatie van 

formaat. Door de inzet van stichting EVA kon de 

grondexploitatie op basis van reguliere prijsont-

wikkeling vorm krijgen.

Burgerinitiatief/participatie

Het EVA concept is 100% burgerinitiatief. De wijk 

kenmerkt zich als bijzonder energiek/ participatief. 

Bewoners nemen hun verantwoordelijkheid voor 

(o.m. het beheer van) de eigen leefomgeving. Er 

zijn nieuwe initiatieven op het vlak van scheiden 

afvalwater/ grijswater en de realisatie van een 

eigen biovergister voor lokaal groenafval.

Opschaalbaarheid

De stichting EVA is een belangrijke verbindende 

factor gebleken, in het bijzonder voor het reali-

seren van (vormen van) collectief opdrachtgever-

schap. De wijk beschikt een groot aantal ZZP’ers 

en diverse ontwikkelaars die de kennis over duur-

zame ontwikkeling elders kunnen vermarkten.

Contractvormen

Er wordt gewerkt met zgn. bewonersovereen-

komsten en in het koopcontract is de verplichting 

opgenomen om bij verkoop de woning eerst 

gedurende 14 dagen aan te bieden aan leden van 

de BEL.
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La Palissade 
Vianen

Materiële waarde

Zes beleggers sturen proactief aan op een strategie 

om te komen tot waardebehoud en ombuigen 

van de negatieve waardeontwikkeling. Zij doen 

dit door een analyse te maken alsof zij handelen 

vanuit een gezamenlijke eigendomssituatie.  Deze 

analyse  heeft geleid tot het nader onderzoek naar  

geschikte organisatievormen voor gebiedsontwik-

keling. Daarnaast is voor de korte termijn een 

actieprogramma opgesteld, gericht op het optimali-

seren van het businessmodel van de gebruikers 

in het gebied. Hieraan zit een kwalitatief aspect 

(fijne werkomgeving, meer kwaliteit in dienstverle-

ning e.d.) en een efficiencyslag (meer beschikbare 

meters door delen van voorzieningen e.d.).

Immateriële waarde

De toename van de immateriële waarden zoals 

verbetering van de verblijfskwaliteit in het kanto-

renpark voor de medewerkers (gezondheid, wel-

zijn, welbevinden, identiteit, arbo), bereikbaarheid 

OV (extra buslijn) moet leiden tot de verminderde  

leegstand (materiële waarde).

Verdienmodel/verdienmodellen

Verschillende verdienmodellen worden onder-

zocht. Het eerste verdienmodel is de verbeterde 

bedrijfsvoering van huurders op korte termijn. 

Daarnaast wordt gekeken naar mogelijke investe-

ringen van  huurder en eigenaar die partijen langer 

aan elkaar binden (= waardebehoud vastgoed) en 

tot kostenbesparing  leiden (investeren in energie). 

Als derde stap is een verdienmodel denkbaar door 

op de locatie andere activiteiten toe te voegen. 

In dit specifieke geval liggen er kansen voor 

productie van windenergie en reclame. Wanneer 

een gebiedsentiteit wordt opgezet (bijv. Comman-

ditaire Vennootschap) dan kan het verdienmodel 

voor wat betreft de waardeontwikkeling van het 

gebied structureel  betekenis krijgen

Actoren

Bijzonder is dat de 6 partijen samenwerken om 

verdere ontwaarding tegen te gaan. Er zijn moge-

lijkheden op het vlak van  catering, beveiliging en 

andere (centrale) facilities. In vrijvallende ruimten 

(bundeling horeca) kunnen nieuwe activiteiten  

worden ontwikkeld, zoals kapper, ARBO arts ed. 

Verschillende rechtsvormen worden overwogen.

Innovatie

Toepassen van bekende economische principes, 

op nieuwe vraagstukken. Zoeken naar nieuwe 

vormen van (professioneler) parkmanagement en 

een actievere branding van de locatie. Nega-

tieve beelden omvormen naar positieve beelden. 

Actieve samenwerking leidt tot meerdere vormen 

van investeringen.

http://www.urbanisator.nl 

http://www.lecheneau.nl/nl/site/la-palissade/15 

http://www.youtube.com/watch?v=fUEN5CPabqQ
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Geldstromen

De 6 partijen staan voor verschillende investe-

ringen. Daarover, inclusief de verdeling van de 

rendementen  en de exits, is momenteel nog geen 

consensus. Ook over de juridische vorm wordt 

nog nagedacht. En hoe om te gaan met  verde-

ling van risico, kosten en baten. Gekeken wordt 

naar nieuwe spelers en naar vormen van externe 

diensten (bijv.  franchise formules) om investe-

ringen te beperken. Niet alle partijen kunnen en 

willen momenteel (nog?) gelijkwaardig investeren.  

Mogelijk dat -vormen van- fondsvorming continu-

iteit kan bieden.

Bestuurlijk

In situaties van verouderd vastgoed speelt finan-

ciering en op gang brengen van transformatie een 

rol. Het opzetten van een Bedrijven Investerings-

zone (BIZ) of het faciliteren van samenwerken en 

beheren van een transformatiekas is hierbij van 

toegevoegde waarde. De  gemeente is daarin de 

“objectieve” partij. Daarnaast hebben investerin-

gen in het publieke domein (vernieuwing open-

bare  ruimte) een aanjagende werking. In deze 

casus neemt de gemeente Vianen vooralsnog een 

afwachtende houding in; zij gaat uit van het prin-

cipe van marktinitiatief en -verantwoordelijkheid. 

Partijen zoeken nog naar vormen van synergie 

met  gemeentelijk beleid/ initiatieven, bijvoorbeeld 

op het vlak van mobiliteit, energie.  Gemeente 

Vianen zou kunnen kiezen voor het ontwikkelen 

van de locatie als ‘poort van de regio’. Een regio 

waarin overigens nog steeds nieuwe ontwikke-

lingen en initiatieven vorm krijgen. Deze kunnen 

leiden tot toenemend ‘overaanbod’ op locaties.

Burgerinitiatief/participatie

Niet aan de orde. Wellicht, kan, zij het beperkt, 

een vorm van collectieve duurzame energie bin-

nen het postcodegebied  gerealiseerd worden. 

Het terrein ligt relatief ver van de bewoning en 

wordt omsloten door snelwegen.

Opschaalbaarheid

Opschaalbaarheid lijkt kansrijk, want deze aanpak 

zit ‘vroeg in de leercurve’. Deze aanpak is relevant 

voor vele bedrijventerreinen in Nederland. La 

Palissade is een voorbeeld voor meerdere parken 

die inmiddels met deze problematiek bezig zijn 

(Plaspoelpolder, Binckhorst (Den Haag), Beuken-

horst (Hoofddorp), Corpus Den Hoorn (Groningen) 

en vele anderen). Het benutten van functiecombi-

naties met verbeterde leefomgevingskwaliteit (bre-

der dan alleen op het bedrijventerrein) staat echter 

nog in de kinderschoenen.  

Contractvorm

Diverse ‘gangbare’ privaatrechtelijke contract-

vormen zijn denkbaar/ bruikbaar; worden nader 

onderzocht
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Nijlân 
Leeuwarden

Materiële waarde

Recent heeft een grote projectontwikkelaar (Van 

Wijnen Noord B.V.) het initiatief genomen om de 

wijk Nijlân  met een integrale aanpak te transfor-

meren. Doelstelling is de wijk duurzaam leefbaar 

te houden. De kosten van deze ontwikkeling 

moeten voor een groot deel  gefinancierd worden 

uit de opbrengsten van nieuwe energieopwek-

king van vandaag de dag waarbij de mogelijkheid 

van geothermie wordt verkend. De gemeente 

Leeuwarden is samen met woningbouwcoöpe-

raties Elkien en WoonFriesland sinds 2011 op de  

in Leeuwarden beproefde ‘ wijze gestart met de 

wijkaanpak in Nijlân. De wijk valt onder de ISV 

regeling (Investering Stedelijke Vernieuwing). Het 

plan van Wijnen is ambitieus, ten aanzien van 

omvang en integraliteit. Qua integraliteit heeft 

het plan 3 pijlers: Energie en Water, Vastgoed en 

Omgeving, Zorg en Welzijn. Van Wijnen Noord 

heeft een team samengesteld van één semi 

publieke en meerdere private partijen die als 

‘De Ontmoeting’ met diverse belanghebbenden 

gesprekken voert voor het verkennen van wensen, 

mogelijkheden en draagvlak. Onder andere deze 

gesprekken hebben geresulteerd in een plan van 

aanpak /startnotitie van De Ontmoeting  met 

daarin (een outline voor een) business case.

Immateriële waarde

Combinatie van de 3 genoemde functies. Ver-

beteren van de leefbaarheid, welzijn, groen en 

collectieve voorzieningen. Levensloopbestendig-

heid woningen vergroten. Verduurzamen van 

de bestaande woningvoorraad. Aanpassen en 

omvormen van een deel van deze voorraad.

Verdienmodel/verdienmodellen

De onderliggende business case moet nog in 

detail worden uitgewerkt. Het project bevindt zich 

in de ‘pre-initiatieffase’. De business case leunt 

zwaar op de verwachte winsten uit de exploitatie 

van nieuwe energieopwekking. Met diverse afne-

mers is de afstemming of/hoe/wanneer vraag en 

aanbod hierin tot elkaar kunnen/moeten komen. 

Actoren

Er is sprake van een leidend initiatief van een 

grote private partij (Van Wijnen). Bij dit initiatief 

zijn inmiddels meerdere partijen betrokken. Het 

initiatief wordt door gemeente Leeuwarden als 

‘mooi/ boeiend en interessant’ geduid, maar de 

gemeente heeft nog geen bestuurlijk standpunt 

ingenomen. Over de kansrijkheid/ haalbaarheid 

wordt verschillend gedacht. Door diverse omstan-

digheden lijken partijen nu op elkaar te wachten.

Innovatie

Synergie tussen de verschillende functies op 

wijkniveau. Een grootschalige aanpak/ initiatief 

met diverse onderliggende verdienmodellen. Een 

verschuiving van initiërend/faciliterend tussen 

private en publieke partijen.

http://www.leeuwarden.nl    

http://www.wijkaanpakleeuwarden.nl/nijlan 

http://www.youtube.com/

watch?v=migzKBzhDXk 
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Geldstromen

Geldstromen zijn globaal uitgewerkt en sluitend. 

Voorafgaand aan fasen verkenning en voorberei-

ding worden deze nader uitgewerkt. Gezien de 

status van het project is het begrijpelijk dat de 

financiële onderbouwing van het overkoepelende 

verhaal nog de nodige aandacht vraag. De alge-

hele business case steunt zwaar op een winstge-

vende exploitatie van geothermie met ca 15% per 

jaar, waarvan alle baten naar de wijk terugvloeien. 

Dit lijkt ambitieus, risicovol maar op voorhand 

niet onmogelijk. Private partijen stellen voor dat 

de gemeente Leeuwarden 50% van de voorberei-

dingskosten op zich neemt en ) participeert. Deze 

participatie is verder niet uitgewerkt (fase 3 en 

verder).

Bestuurlijk

Gemeente, Woonfriesland en Elkien zijn voorals-

nog voorzichtig met, maar ook zeer nieuwsgierig 

naar dit particuliere initiatief. Het overleg/afstem-

ming  tussen deze partijen en de initiatiefnemers 

is zeer frequent. De ‘kanteling’ van initiërend/

faciliterend is hierin voor alle betrokken nieuw, 

waarbij de wil om bijpassende/nieuwe rolverde-

ling/besluitvorming te verkennen groot is. Tevens 

vraagt de forse integrale insteek tijd om de aan-

pak volledig te kunnen overzien. Integraliteit blijft 

wel een van de sleutelfactoren. 

Burgerinitiatief/participatie

Op basis van kennis/ervaring is vanuit De Ont-

moeting in gezamenlijkheid met de Gemeente 

Leeuwarden de business case uitgewerkt. Hierin 

is de burgerparticipatie direct beperkt geweest. 

Direct na opstellen eerste business case is de 

frequentie van afstemming fors geïntensiveerd. 

Wekelijks is vanuit De Ontmoeting afstemming 

met Het Wijkpanel. In gezamenlijkheid met Het 

Wijkpanel zal op korte termijn het aantal wijkbe-

woners toenemen waarmee afstemming/ betrok-

kenheid zal plaats vinden. 

Opschaalbaarheid

De aanpak -en daarmee het project- is groot(s). 

De verwachting is dat deze nog groter wordt. De 

vraag is of het project verkleind zou kunnen wor-

den. De omvang/ grootte / complexheid zou een 

contra indicatie kunnen zijn. Van klein naar groot 

opschalen gaat makkelijker dan omgekeerd. Voor 

landelijke opschaling biedt het initiatief interes-

sante aanknopingspunten. Van belang is dan wel 

dat alle onderliggende verdienmodellen sluitend 

gemaakt worden en niet afhankelijk van geraamde 

inkomsten uit geothermie of andere energieop-

wekking.

Contractvormen

PM
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Ecomunitypark 
Oosterwolde

Materiële waarde

Ecomunitypark ligt in Noord-Nederland (Ooster-

wolde). Doelstelling is het ontwikkelen van het 

meest duurzame bedrijvenpark van Nederland. 

De oppervlakte bedraagt ca. 17 hectare. Gezocht 

wordt naar ondernemers, onderzoeksinstellingen, 

onderwijs en grotere bedrijven op het vlak van 

biobased society en duurzaamheid. Qua financie-

ring is contact gelegd met traditionele investeer-

ders (o.a. met Rabobank) en de ontwikkeling 

wordt voorgefinancierd door Ecomunitypark BV. 

Deze BV is leidend in het proces. Grond is aan-

gekocht door een van de bedrijven die zich er wil 

vestigen. Gekozen is voor appartementsrechten 

met VVE constructie, als organiserend principe 

voor de gezamenlijkheid.

Immateriële waarde

De meerwaarde voor het gebied ligt in de relatie 

met de lokale economie en onderwijs. Met een 

collectief energiesysteem wordt energieneutraliteit 

verkregen voor een zogenaamde ‘niet meer dan 

anders prijs’. Vanuit een parkmanagement fee 

wordt  geld gegenereerd om het terrein te beheren 

en onderhouden. Het concept is onderschei-

dend op Nederlandse en internationale schaal. 

Ecomunitypark heeft als eerste het duurzaamheid-

certificaat BREEAM OUTSTANDING, 5 sterren, 

ontvangen.

Verdienmodel/verdienmodellen

Energie (in de vorm van een modulaire Esco), 

(grond)exploitatie, shared facilities, waaronder een 

informatiebalie/algemene receptie, een vergader-

centrum, een restaurant en ruimtes voor ZZP-ers 

en kleinere kantoorgebruikers. Het verdienprincipe 

werkt als volgt; de gebruiker neemt een kavel af 

en betaalt op basis van het te realiseren aantal 

m2 bruto vloeroppervlakte. Er wordt een opstal-

recht voor het pand gerealiseerd dat geldt voor 

de grond onder het gebouw plus 1 meter rond 

het pand; de rest van de openbare ruimte is van 

de VVE. Dit om gezamenlijk beheer te regelen. 

Gebruikers betalen de VVE een park- en facility 

management/servicevergoeding. Park en facility 

management wordt uitgevoerd onder de regie van 

Ecomunitypark Beheer. Alle bedrijven die zich op 

het park vestigen zullen gebruik gaan maken van 

gezamenlijke functies, waardoor ruimte in hun 

eigen huisvesting bespaard kan worden. Het Eco-

munity Center zal tevens een educatieve functie 

gaan vervullen en zal voor klanten en bezoekers 

informatie geven over het parkconcept, duur-

zaamheid en biobased society.

Actoren

Ecomunitypark wil de verbinding tussen het 

MKB en onderwijs en onderzoek faciliteren en 

stimuleren. Om deze reden is er met een aantal 

onderwijsinstellingen uit Friesland samenwerking 

gezocht: Stenden Hogeschool, Nordwin College 

en  Hogeschool Van Hall Larenstein. Met deze 

instellingen zijn inmiddels afspraken gemaakt over 

http://www.ecomunitypark.com 

http://www.pinterest.com/ecostyletuin/ 

ecomunitypark 

http://www.youtube.com/watch?v=eJtJKx-vhn0
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de invulling van de samenwerking. Het gaat dan 

om onderzoek, het uitvoeren van opdrachten, 

stageplekken en het geven van onderwijs op het 

Ecomunitypark.

Innovatie

Het park wil een aanjager worden voor de regi-

onale economie, op basis van de bouwstenen 

van de biobased society. Kennis moet gedeeld 

worden. Valorisatie van kennis zal plaatsvinden 

door de betrokkenheid van onderwijs en het 

breed publiceren van de opgedane kennis van 

de parkontwikkeling, samenwerkingsmodellen 

en meerwaarde die deze genereert. Hiermee 

wordt het park een open source economy dat 

als belangrijk Nederlands cluster verbindingen 

wil leggen binnen Nederland en ver erbuiten. 

De kennis die tijdens de parkontwikkeling wordt 

opgedaan zal actief worden gedeeld met andere 

ontwikkelingen binnen Friesland, en breder binnen 

Nederland. Het park krijgt hiermee een landelijke 

voorbeeldfunctie. Gedurende de voorbereidings-

fase en de eerste fasen van de ontwikkeling van 

Ecomunitypark is op het park ruimte voor tijdelijke 

initiatieven. Deze moeten versterkend zijn voor de 

naamsbekendheid van gemeente of het Ecomuni-

typark en mogen geen overlast veroorzaken voor 

de bestaande bedrijvigheid of het bouwproces. 

Initiatieven die zich aandienen zullen worden 

beoordeeld door de gemeente Ooststellingwerf 

en de directie van het park. De grond wordt aan 

goedgekeurde initiatieven ‘om niet’ ter beschik-

king gesteld. Dit geldt voor tijdelijke initiatieven.

Geldstromen

Opstalrecht, een VVE constructie als organiserend 

principe voor de gezamenlijkheid (een aanspreek-

punt, een rechtspersoon, gezamenlijke verant-

woordelijkheid). 

Bestuurlijk

Ruimte voor bestemming tijdelijk gebruik van 

locatie en/of gebouwen, voor zover dit gebruik 

additioneel is (niet concurreert of het bouwproces 

verstoort). 

Burgerinitiatief/participatie

Omwonenden, geïnteresseerden uit de omgeving 

en het naastgelegen bedrijventerrein zijn bij de 

ontwikkeling betrokken. Daarnaast zijn verschil-

lende informatieavonden georganiseerd voor 

zowel zakelijke doelgroepen als overige geïnteres-

seerden. 

Opschaalbaarheid

Mogelijkheden voor tijdelijk gebruik, duurzaam 

parkmanagement. Het concept is op bijna alle 

onderdelen dupliceerbaar. Kennis wordt gedeeld.
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Almere 
Oosterwold 

Materiële waarde

Oosterwold is een gebied van 4.300 hectare aan de 

oostkant van Almere en de westkant van Zeewolde. 

Hier is ruimte voor 15.000 nieuwe woningen en het 

realiseren van een groene ontspannen omgeving. 

In 2009 heeft het kabinet in een besluit aangegeven 

dat de regio de komende decennia een drievou-

dige schaalsprong moet maken: verstedelijking, 

infrastructuur en ecologie. In 2010 hebben rijk, 

provincie en Almere een Integraal Afspraken Kader 

vastgesteld waarin is vastgelegd dat zij een ontwik-

kelingsstrategie maken om 15.000 woningen te 

realiseren op basis van organische en duurzame 

ontwikkeling van suburbane en landelijke milieus. 

Dit heeft geleid tot een convenant in augustus 2012 

dat door de gemeenten Almere en Zeewolde en het 

Rijk is ondertekend. Er wordt gestreefd naar een 

rijke variatie aan woon- en werkmilieus en voorzie-

ningen in lage dichtheden. De beoogde ontwikke-

ling geschiedt niet op basis van een gedetailleerd 

uitbreidingsplan maar op basis van een eenvoudig  

raamwerk en een set van (10) spelregels die een 

veelheid van particuliere initiatieven mogelijk maakt. 

De ontwikkelstrategie is een organische ontwikke-

ling, met de uitnodiging aan initiatiefnemers om het 

gebied zelf in te richten met groen, landbouw en 

wegen. Almere werkt al enkele jaren consequent 

toe naar een wezenlijk grotere rol van particu-

lieren in de woningbouw, de stedenbouw en de 

gebiedsontwikkeling. Bij deze ontwikkeling treedt 

de overheid nog verder terug; de ontsluitende 

infrastructuur, bouwrijp maken, de sanitatie, kabels 

en leidingen en publiek groen worden allen aan 

initiatiefnemers over gelaten. In 2013 is de Interge-

meentelijke Structuurvisie Oosterwold vastgesteld 

door de gemeenteraden van Almere en Zeewolde.

Immateriële waarde

Oosterwold biedt ruimte (15.000 woningen 26.000 

arbeidsplaatsen). De werkmaatschappij Almere 

Oosterwold heeft een integrale ontwikkelstrate-

gie opgesteld in samenwerking met het Rijk, de 

provincies Flevoland en Utrecht, de gemeenten 

Almere en Zeewolde, de Gooi- en Vechtstreek 

en het Waterschap Zuiderzeeland. Duurzame 

systemen voor water, energie, afval, mobiliteit en 

infrastructuur zijn onderzocht, net als 400 hectare 

nieuwe groenstructuur en de doorontwikkeling 

van 370 hectare bestaande groenstructuur. De 

generieke kavel heeft 20% bebouwing, 6,5% ver-

harding, 20,5% publiek groen, 2% water en 51% 

(stads)landbouw. Individuele initiatieven moeten 

voldoen aan de eisen van een generieke kavel. 

Bij collectieve initiatieven moeten de initiatiefne-

mers er gezamenlijk voor zorgen dat ze samen de 

gemiddelden van de generieke kavel ontwikkelen.

Verdienmodel/verdienmodellen

Er komt een gebiedsregisseur. Het Rijk/de RVOB 

bezit grofweg de helft van de grond in het gebied. 

De overige gronden zijn vooral van particulieren 

en woningcorporaties/ontwikkelaars. De erva-

ringen met ontwikkeling van de eerste delen 

http://almere20.almere.nl/gebiedsontwikkeling/

oosterwold 

http://www.youtube.com/watch?v=NSwtduhoHOU   
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bepalen de afspraken over de volgende delen. 

Bij organische ontwikkeling worden veel ‘binnen-

planse’ werkzaamheden ( de uiteindelijke aanleg 

of opwaardering van de buurtontsluitingswegen, 

de wandel- en fietspaden, het drinkwatersys-

teem, de sanitatie en het elektranetwerk) aan de 

initiatiefnemers overgelaten. Gemeente realiseren 

overige binnenplanse voorzieningen (verbreden 

polderwegen) en ‘bovenplanse’ projecten die de 

bewoners van nieuwe gebieden op prijs stellen 

in het bestaande Almere. Deze kosten worden 

verhaald via anterieure overeenkomsten. Het gaat 

hierbij om 100-150 mln. euro. In principe vinden 

investeringen pas plaats als er voldoende verhaal-

bare middelen binnen zijn gekomen. Deze aanpak 

kent een laag risico voor provincie en gemeente, 

maar ook een beperkte greep op residu ontwik-

keling. De overgang tussen bestaand gebruik en 

de gewenste ontwikkeling wordt in de tijd per 

initiatief zo kort mogelijk gemaakt. De overheid 

laat (waar nodig) de maatregelen in publieke 

basisstructuren volgen op de initiatieven.

Actoren

De gebiedsregisseur is de facilitator die namens 

de overheden initiatiefnemers ontvangt en 

voorziet van de benodigde informatie, plannen 

beoordeelt en aanwijzingen geeft om tot een 

volwaardige vergunningaanvraag te komen. Hij 

zorgt voor de verdere vormgeving en uitvoering 

van het kostenverhaal; het tot stand brengen van 

een eenduidige rolverdeling tussen partijen in een 

gebied of project; het maken van afspraken met 

initiatiefnemers die hun kavel willen ontwikkelen; 

het vaststellen van onderlinge relaties tussen 

deelprojecten (zoals de logistieke afstemming). 

Initiatiefnemers kunnen particulieren, bedrijven en 

consortia zijn met elke denkbare nieuwe speler. 

Innovatie

Oosterwold wil uitdrukkelijk ruimte geven aan de 

wensen en de creativiteit van burgers en andere 

initiatiefnemers. Vooraf wordt alleen het hoogno-

dige vastgesteld, met een set van tien spelregels 

die het algemeen belang garanderen en een onge-

kende vrijheid biedt aan iedereen die Oosterwold 

wil mee ontwikkelen. Oosterwold wordt kortom 

niet ‘van bovenaf’ gemaakt aan de hand van een 

alomvattend plan, maar ‘van onderop’ aan de 

hand van een veelheid van particuliere plannen. 

Het is aantrekkelijk voor initiatiefrijke mensen die 

zelf willen bepalen hoe ze wonen en werken, en 

die bereid zijn de bijbehorende verantwoordelijk-

heid te dragen. De rol van de overheid beperkt 

zich tot de hoofdlijnen. Zij formuleert de ambities 

voor het gebied en verzorgt het raamwerk, de 

voorwaarden en de spelregels. 

Geldstromen

Er zijn drie geldstromen: de grondexploitatiekos-

ten die door de initiatiefnemers worden gemaakt, 

de grondexploitatiekosten die door de gebieds-

regisseur worden gemaakt; de grondexploitatie-

kosten buiten het plangebied die ten behoeve 

van Oosterwold worden gemaakt. Dekking van de 

laatste twee geschied door een bijdrage ruim-

telijke ontwikkeling in een anterieur contract op 

basis van Wro 6.24.1.a. Als er sprake is van een 

exploitatieplan gaat het om een bijdrage conform 

Wro 6.13.7. Daar ligt ook meteen het risico. De 

anterieure overeenkomst is vrijwillig. Terugvaloptie 

is het exploitatieplan conform de Bro. Voor het 

exploitatieplan gelden stringentere eisen over toe-

rekenbaarheid van kosten. Er is hierover beperkt 

jurisprudentie. Om die reden zijn de verhaalbare 

kosten gebaseerd op de wetgeving in het kader 

van het exploitatieplan.

Bestuurlijk

De rol van gebiedsregisseur is nieuw en nodig om 

initiatieven te stimuleren en te adviseren en het 

verbinden van belangen in goede banen te leiden. 

Dit vraagt een zorgvuldige organisatorische en 

bestuurlijke inbedding. Hiervoor komt een apart 

organisatievoorstel.

Burgerinitiatief/participatie

De mogelijkheden voor burgerinitiatieven en par-

ticipatie zijn maximaal. Zowel individuele burgers, 

burgers samen als collectief of consortia met 

burgers zijn mogelijk.

Opschaalbaarheid

De potentie voor opschaalbaarheid van de princi-

pes van het loslaten door de overheid en het zelf 

laten ontwikkelen door initiatiefnemers is groot. 

De ruimtelijke principes die gehanteerd worden 

passen meer bij ontwikkeling van nieuwbouw in 

de groene wei. Voor transformatie en herstructure-

ring in stedelijk gebied zijn de ruimtelijke principes  

minder geschikt, tenzij er een groot gebied zonder 

bestaande infrastructuur  moet worden herontwik-

keld. Het toegepaste principe van ketenomkering 

en ketenintegratie speelt ook in de stedelijke 

omgeving. Oriëntatie op de vraag is essentieel. 

Zelfrealisatie is niet meer het domein van project-

ontwikkelaars, maar ook  van individuen, aanne-

mers, architecten, agrarische ondernemers, etc. 

Mogelijke rol van het rijk voor opschaling

Het rijk kan zorg dragen dat deze wijze van 

ontwikkelen wordt ondersteund door het omge-

vingsbesluit (kostenposten in het exploitatieplan, 

mogelijkheden fondsvorming, wettelijke kaders 

rond aansluitplicht riolering etc.).

Contractvormen

Anterieure grondexploitatieovereenkomst (de 

kosten worden verhaald via een contract ) en 

een exploitatieplan (de kosten worden verhaald 

door aan de omgevingsvergunning een financiële 

voorwaarde te verbinden). Verder onderliggende 

contracten met als ingrediënten erfdienstbaarhe-

den, mandeligheid en kwalitatieve verplichtingen 

volgens 6:252 BW.
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OMALA 
Lelystad 

Materiële waarde

OMALA is de gebiedsontwikkelaar voor Airport 

Garden City bij Lelystad Airport. In deze ontwikke-

ling wordt de balans gezocht tussen het maken van 

een stedenbouwkundig plan (waarin ambities en 

randvoorwaarden worden bepaald) en het optimaal 

inspelen op wensen van (toekomstige) bedrijven. 

Centraal staat het denken vanuit een “landlord-

principe” en vanuit de ‘’total cost of ownership’’ van 

deze eindgebruiker. De ontwikkeling is gebaseerd 

op het maximaliseren van duurzaamheid : minimaal 

energieneutraal en CO2 neutraal, liefst energiepo-

sitief, en vanuit een C2C filosofie). Dit vanuit de 

gedachte dat wat niet duurzaam wordt ontwikkeld 

geen toekomst(waarde) heeft: noch voor inves-

teerders, noch voor gebruikers, noch voor andere 

stakeholders. Dit duurzaamheidsuitgangspunt is 

verwoord als ‘duurzaamheid laten renderen’.

Immateriële waarde

Dit type ontwikkeling past in het ‘pioniersklimaat’ 

van Flevoland waar ruimte is voor experimenten op 

het gebied van duurzame gebiedsontwikkeling.

Verdienmodel/verdienmodellen

De uitwerking van de principes ‘3.0’ houdt in dat de 

nieuwe verdienmodellen en gebiedsfaciliteiten niet 

automatisch een aanvulling vormen op  de business 

case van de grondexploitatie, maar in beginsel 

worden ingezet om de ‘’total cost of ownership’’ 

van de  gebruiker te verlagen en een interessant 

vestigingsmilieu te creëren. De ‘’total cost of owner-

ship’’ benadering is zowel vanuit de gebruiker als 

opdrachtgever op termijn  veel relevanter dan een 

investeringskostenbenadering. Doordat de ontwik-

kelaar ook na het gereedkomen van de ontwikkeling 

als ‘landlord’ voor onbepaalde tijd betrokken bij en 

verantwoordelijk voor de locatie blijft, is er een partij 

die economisch belang heeft bij een ook op lange 

termijn optimaal functionerende vestigingslocatie. 

Een duurzaam gebouw kost aan de voorkant wel-

licht wat meer maar levert op termijn energiekosten-

voordeel op. Een goedkope asfaltlaag nu brengt in 

de toekomst wellicht veel hogere onderhoudskos-

ten met zich mee. Van substantiële risico’s, anders 

dan de zeer beperkte aanloopkosten (oprichting, 

administratie, acquisitie), is nog geen sprake.

Actoren

Gemeente en provincie. De verwachting is dat de 

komende jaren meer en meer nieuwe spelers zullen 

aanhaken en ‘meepionieren’. En dat bestaande 

spelers nieuwe initiatieven gaan ontwikkelen. Zo 

heeft het Zwitserse  technische concern ABB de 

locatie gekozen als pilotlocatie voor hun ‘smart city’ 

concept. Alliander heeft  de locatie aangewezen als 

pilotlocatie voor het (voor zover bekend wereldwijd) 

eerste openbare gelijkstroomnetwerk. Grontmij 

kijkt naar nieuwe vormen van natuurontwikkeling 

als functioneel onderdeel van een lokale ‘bioba-

sed economy’. Schiphol Groepis met luchtvaart-

www.omala.nl

http://www.youtube.com/watch?v=PvMLnxX01g8
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maatschappijen aan het kijken naar innovatieve 

concepten op het gebied van inchecken, bagageaf-

handeling, security, etc. . Diverse bedrijven hebben 

zich gemeld voor het realiseren van  innovatieve 

toepassingen op het gebied van weginfrastructuur, 

smart grids, glasvezel, etc. en diverse bedrijven 

hebben zich gemeld voor het realiseren van nieuwe 

product/marktcombinaties op het gebied  van 

leisure, horeca en retail. Voor de toekomst worden 

coöperatieve fundingvarianten overwogen.

Innovatie

Gebiedsfuncties c.q. verdienmodellen worden in 

belangrijke mate gecreëerd door vraagbundeling 

(meer kritische massa organiseren). Zo is  Airport 

Garden City  Energy opgericht als eigen, duurzame 

energiemaatschappij van het businesspark. Airport 

Garden City Energy garandeert de beschikbaarheid 

van regionaal opgewekte, duurzame energie voor 

alle bedrijven op het businesspark en in de directe 

omgeving. Airport Garden City Energy is een con-

cept waarbij energie wordt opgewekt op en rond 

het  businesspark zelf, uit zon, wind en biomassa, 

via smart grids optimaal wordt gealloceerd, en 

zoveel mogelijk lokaal wordt afgezet.

Geldstromen

Het totale gebied beslaat circa 660 ha, momenteel 

grotendeels in gebruik als landbouwgrond. De 

noordelijke hoek van het  gebied is reeds ingericht 

als bedrijventerrein en staat bekend onder de naam 

Larserpoort. Tot en met 2031 kan maximaal 215 ha 

worden ontwikkeld als uitgeefbaar terrein. Het netto 

uitgeefbare terrein in fase 1 (2011-2020) bedraagt 

maximaal 92 ha. Op dit moment zijn er eigenlijk 

geen investeringen nodig, omdat er slechts een 

vorm van collectieve acquisitie wordt gepleegd. In 

de toekomst zijn investeringen denkbaar in energie-

productie en eventueel netwerken. Daar zullen dan 

investeerders bij worden gezocht. Voor de hand 

ligt dan om tenminste gedeeltelijk te werken  met 

coöperatieve investeringsvormen/ondernemerspar-

ticipatie. Uitgangspunt is echter dat de markt zijn 

eigen gang gaat  en dat de energiemaatschappij 

vooral aanwezig is om structureel te voorzien in het 

vullen van gaten. Stel dus dat de lokale energiepro-

ductie achterblijft bij de energieconsumptie, dan 

zou de energiemij, als de markt niet snel genoeg 

hierop inspeelt, zelf het initiatief kunnen nemen tot 

het (doen) plaatsen van zonnepanelen of windmo-

lens, etc. Dit in het belang van de locatie en dus  

het lange termijn belang van de op locatie aanwe-

zige partijen.

Bestuurlijk

Lelystad Airport heeft een belangrijke nationale 

functie vooropvang van vluchten van Schiphol.  

In mei 2008 heeft Lelystad  Airport hiervoor een 

aanwijzingsverzoek ingediend bij de minister van 

I&M. De minister heeft op 16 oktober 2009 het 

aanwijzingsbesluit genomen. De minister heeft 

hiermee aangegeven het verzoek van de luchthaven 

te honoreren.

Burgerinitiatief/participatie

Niet bekend

Opschaalbaarheid

Het principe van total cost of ownership is een 

benadering in de wereld van bouw- en projectont-

wikkeling die meer en meer  aandacht krijgt.

Contractvormen

De belangrijkste varianten waar nu aan gewerkt 

wordt zijn: DBM(O)-aanbesteding (F valt af omdat 

de ontwikkelaar zelf erg  goedkoop kan financie-

ren)  Parkmanagement en een enkele concessie of 

maatwerkcontract.
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Test Site 
Rotterdam 

Materiële waarde

Test Site Rotterdam is een project van de IABR en 

het architectenbureau ZUS. Het is gericht op Rot-

terdam Central District. De levendigheid moet weer 

terugkeren in dit stadsdeel. In de huidige markteco-

nomie is het onduidelijk wanneer dit zal gebeuren. 

Op Test Site Rotterdam wordt geëxperimenteerd 

met strategieën om het hart van de stad te ontwik-

kelen via alternatieve vormen van financiering, 

planningsprocessen en ontwerpinstrumenten. 

Projecten zijn onder andere de Daktuinen, Park 

Pompenburg en de  Luchtsingel, een crowdfunded 

voetgangersverbinding van CS naar de Hofbogen. 

Test Site Rotterdam loopt tot en met 2014 en is 

één van de platforms waarop de 6e IABR wordt 

ontwikkeld. In Rotterdam staat -net als in de rest 

van Nederland- een groot aantal vierkante meters 

kantoorruimte leeg. Maar in tegenstelling tot in 

andere steden bevindt deze leegstand zich vooral 

in het centrum van de stad. In het gebied tussen 

Centraal Station, Weena en Pompenburg, oftewel 

Rotterdam Central District, bevindt zich 100.000 

m2 ongebruikte ruimte. Dat is de oppervlakte van 

zo’n 1200 woningen. De leegstand leidt tot minder 

levendigheid, minder winkels, minder mensen, 

minder sfeer, minder lokale economie, minder 

ontmoetingen: kortom alles wat een stad maakt. 

Tegelijkertijd is er in de stad dringende behoefte aan 

kleinere woon- en werkeenheden en verdichting van 

het programma. De uitdaging is om dit stadsdeel 

zodanig te transformeren dat het weer een levendig 

onderdeel van de stad wordt.

Immateriële waarde

Sloopplannen voor het Schieblock hebben creati-

viteit losgemaakt. Men heeft diverse ingrepen op 

het oog in de periode 2010 – 2014, met een budget 

van € 6,8 miljoen. Uitgangspunt is de bestaande 

bebouwing, openbare ruimte en deelname van 

ondernemers en vastgoedeigenaren. Daarbij zijn 

de belangrijkste pijlers: adaptief ontwerp, een 

brede alliantie en slimme verdienmodellen. Met de 

nieuwe manier van werken is al bij diverse ingrepen 

succes geboekt: voor het Schieblock is financie-

ring gevonden via een partner-model waarbij de 

eigenaar, gemeente en aannemers participeren in 

het business model. De voetgangersbrug over de 

Schiekade is voor een deel gefinancierd via crowd-

funding. Verder is de Delftsehof vergroend door 

gratis bomen te planten. De immateriële waarde 

bleek uit het draagvlak dat voor deze projecten is 

gevonden.

Verdienmodel/verdienmodellen

Allereerst het verdienmodel van het Stadslabora-

torium  Schieblock. In 2008 wilde de eigenaar het 

gebouw slopen. De sloopvergunning was er al. 

Twee ondernemers (Van Boxtel en Koreman) gaven 

aan dat zij in vijf jaar meer met het gebouw konden 

verdienen dan met slopen en verkoop van grond en 

ze kregen die kans. Er is 1,5 miljoen geïnvesteerd in 

het gebouw en ruimten werden leeg en kaal aange-

boden met de mededeling: je bent waarschijnlijk de 

http://iabr.nl/en/test_site/test-site-rotterdam-69
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laatste gebruiker van het gebouw dus handel daar 

naar. In het gebouw bieden de ondernemers een 

podium voor cultuur en hebben zich een culinaire 

werkplaats en fietsverhuur gevestigd. Zij bieden 

ruimte aan voor 90 euro per m2 i.p.v. 240 euro per 

m2 in de omgeving. Meerwaarde is de locatie (dicht 

bij station). Het is een groot succes. Het afgelopen 

jaar zijn onder andere de DakAkker (een moestuin 

op het dak van het Schieblock), de Biergarten (het 

zonnigste terras van Rotterdam start weer vanaf 

30 april a.s.), de Delftse Passage (een directe 

verbinding met het centraal station), het Delftsehof 

en het eerste deel van de brug gerealiseerd. De 

impuls die deze projecten aan het gebied hebben 

gegeven hebben volgens wethouder Korrie Louwes 

direct gezorgd voor de nodige spin-off. Zij geeft 

aan dat recent BAR en Rotterdamse conceptstore 

GROOS  in het Schieblock hun deuren hebben 

geopend. Ook meldt zij dat de Fabrique Urbanique 

is gerealiseerd en doorontwikkeld met onder meer 

een plek voor Artists in residence en programme-

ring in samenwerking met de TU Delft. Zij ziet dit als 

een begin.

Actoren

Ondernemers die een afgeschreven gebouw willen 

exploiteren. Na een actie van crowdfunding voor 

de luchtsingel heeft de Test Site Rotterdam van 

samenwerkende ontwerpers fondsen geworven 

voor de diverse projecten.

Innovatie

Test Site Rotterdam is een project van de IABR en 

het architectenbureau ZUS. Het is gericht op Rot-

terdam Central District. De levendigheid moet weer 

terugkeren in dit stadsdeel. In de huidige markteco-

nomie is het onduidelijk wanneer dit zal gebeuren. 

Op Test Site Rotterdam wordt geëxperimenteerd 

met strategieën om het hart van de stad te   ontwik-

kelen via alternatieve vormen van financiering, plan-

ningsprocessen en ontwerpinstrumenten. Projecten 

zijn onder andere de Daktuinen, Park Pompenburg 

en de  Luchtsingel, een crowdfunded voetgangers-

verbinding van CS naar de Hofbogen. Test Site 

Rotterdam loopt tot en met 2014 en is één van de 

platforms waarop de 6e IABR wordt ontwikkeld. 

Geldstromen

Een crowdfunding-actie voor de luchtsingel heeft 

50.000 euro opgeleverd. Het heeft 4 miljoen euro 

aan fondsen (gemeenschapsgeld) losgemaakt. 

Daarmee worden de diverse initiatieven van Test 

Site Rotterdam gefinancierd. De samenwerkende 

partijen (gemeente en bedrijven) hebben 1,5 mln 

euro in Stadslaboratorium Schieblock geïnvesteerd. 

Deze business case was sluitend.

Bestuurlijk

Wethouder Louwes is ambassadeur van Test Site 

Rotterdam. Politiek draagvlak is kwetsbaar omdat 

bij de keuze van het beste stadsinitiatief maar 7,6% 

van de Rotterdammers heeft gekozen.

Burgerinitiatief/participatie

Het geheel is gestart met een burgerinitiatief voor 

de luchtsingel (crowdfunding)

Opschaalbaarheid

Er zijn veel gebieden waar verloedering dreigt. Een 

initiatief als Test-Site trekt innovatoren en initia-

tiefnemers aan. De ontwikkelkosten lijken hoog. 

Daarom een te overwegen aanpak voor m.n. Icoon-

projecten in grote steden.

Contract-en organisatievorm
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Hart van Zuid 
Rotterdam 

Materiële waarde

In 2006 hebben de gemeente Rotterdam, de deel-

gemeenten Charlois, Feyenoord en IJsselmonde en 

de vier woningcorporaties die actief zijn in Zuid het 

Pact op Zuid gesloten. De doelstelling van het Pact 

was om in een periode van 10 jaar de achterstand-

situatie van Rotterdam Zuid weg te werken. De 

ondertekenaars investeren hiervoor 1 miljard euro 

bovenop reeds eerder afgesproken investeringen. 

De verbeteringen zijn met name gericht op de the-

ma’s ‘economie en arbeid’, ‘jeugd en onderwijs’ en 

‘de woningvoorraad’. In 2011 heeft Rotterdam 90 

mln. euro ter beschikking gesteld voor de ontwik-

keling van Hart van Zuid. Met dit investeringsbesluit 

besloot de Rotterdamse raad tevens de aanbeste-

dingsprocedure te starten, waarin de gemeente 

op zoek ging  naar een partner die minimaal een 

nieuw kunstenpand, nieuw zwembad, internatio-

naal congrescentrum, renovatie van de verouderde 

hallen van Ahoy, vernieuwing van het busstation, 

openbare ruimte kan ontwikkelen. De bedoeling 

van de aanbesteding was een partner te vinden die 

naast deze onderdelen de grootste meerwaarde 

kon bieden.

Immateriële waarde

Vanaf het begin van het project is ingezet op een 

integrale gebiedsontwikkeling met een PPS-

constructie. De aanbesteding is gestart met een 

concurrentiegerichte dialoog. Reden hiervoor was 

dat integraliteit leidt tot meerwaarde van de investe-

ring. Consortia moeten inzetten op het hele pakket 

om deze meerwaarde te realiseren. Rotterdam heeft 

een ambitiedocument opgesteld met daarin een 

referentieontwerp. Dit document was basis voor de 

aanbesteding.  Meer immateriële waarden vindt u 

onder het kopje Innovatie.

Verdienmodel/verdienmodellen

Ballast Nedam heeft de aanbesteding gewonnen en 

realiseert zijn visie waarin verbinden en ontmoeten 

centraal staan. Bewoners, bezoekers, en onder-

nemers krijgen een actieve rol in het invullen van 

de plannen, die de komende twee jaar worden 

uitgewerkt. Een geleidelijke transformatie van Hart 

van Zuid is leidend, waardoor de visie toekomstbe-

stendig en voldoende flexibel is om in te spelen op 

veranderende omstandigheden en marktontwikke-

lingen de komende decennia. Voor de visie op Hart 

van Zuid heeft Ballast Nedam aanvullende expertise 

ingeschakeld door de samenwerking met onder 

meer Kraaijvanger, De Zwarte Hond, Karres en 

Brands en De Zakenpartner. Met de realisatie van 

de visie is gedurende de looptijd van het contract 

een investering van ongeveer 330 miljoen euro 

gemoeid. Een mogelijkheid om de exploitatie te 

optimaliseren is de functiecombinatie van muziek-

theater met expohal en uitbreiding van beursvloer-

oppervlak. De bezetting van dit gebouw is daarom 

naar verwachting hoog. Verder wordt een zwembad 

ingepast in een voormalig deelgemeentekantoor 

(functiewijziging van een leegstaand gebouw).  

http://www.rotterdam.nl/hartvanzuid 

https://www.youtube.com/watch?v=FoixKp46gTI 
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Actoren

Drie partijen zijn begin 2012 uitgenodigd voor de 

tweede ronde van de dialoog over het project: Bal-

last Nedam Bouw en Ontwikkeling B.V., Konink-

lijke BAM Groep N.V. en de combinatie Strukton 

Integrale Projecten B.V. / ASR Vastgoed Ontwik-

keling N.V. / John Laing Investments Limited. Dit 

zijn bestaande spelers. Ballast Nedam Bouw en 

Ontwikkeling heeft de opdracht gekregen.

Innovatie

Toepassing van concurrentiegerichte dialoog voor 

een omvangrijke stedelijke herstructurering (het 

bedrag dat de gemeente beschikbaar stelt, staat 

vast). Dit heeft onder meer opgeleverd dat Ballast 

Nedam verantwoordelijk wordt voor een sociaal 

programma en social return in het project. Ballast 

Nedam zal onder meer een meester/gezel systeem 

opzetten en stageplekken creëren voor bewoners 

van Rotterdam Zuid. De bouwer moet de samen-

werking aangaan met het Nationaal Programma 

Rotterdam Zuid. Innoverend is verder de integraliteit 

en breedte van de gunning: naast de ontwikkeling 

van vastgoed betreft het ook een busstation en 

beheer en onderhoud van de buitenruimte en een 

sociaal programma. De uitvraag kende naast een 

verplicht basispakket en een pluspakket (beloond 

met punten) ook de onderdelen “zoekruimte pro-

gramma” en “Onderdelen buitenruimte”, waarmee 

de aanbiedende partijen vrij waren om extra waarde 

te creëren. De gemeente stelde hierbij eisen aan 

o.a. woningbouw en maxima aan kantooroppervlak.

Geldstromen

De hoofdovereenkomst met daaronder een aantal 

basisovereenkomsten tussen gemeente Rotterdam 

en ballast Nedam zijn op 1 november 2013 onderte-

kend. Daarmee is de concurrentiegerichte dialoog 

beëindigd. De basisovereenkomsten worden 

verder uitgewerkt in uitwerkingsovereenkomsten. 

Gemeente Rotterdam betaalt het aandeel van de 

gemeente in de ontwikkeling per onderdeel na 

goedkeuring van de realisatie.

Bestuurlijk

De gemeenteraad heeft zich vooraf unaniem achter 

de wijze van aanbesteden geschaard en is hiermee 

akkoord gegaan met een complex samengesteld 

contract met een omvang van de eigen bijdrage van 

90 mln. en een looptijd van 20 jaar. Een bijzonder 

besluit.

Burgerinitiatief/participatie

Burgerparticipatie heeft niet of beperkt kunnen 

plaatsvinden tijdens de concurrentiegerichte 

dialoog, vanwege de vertrouwelijkheid. Participatie 

en interactie met partners, stakeholders en burgers 

heeft wel vooraf plaatsgevonden en wordt nu, na 

gunning, verder opgepakt. Zie ook onder kopje 

‘verdienmodellen’

Opschaalbaarheid

Concurrentiegerichte dialoog betrekt moge-

lijke opdrachtnemers in een dialoogfase waarin 

gemeente en de potentiële partners gezamenlijk de 

uiteindelijke uitvraag bepalen. Het is inmiddels een 

geaccepteerde aanpak. Hart van Zuid heeft een 

grote omvang. Voor een stedelijke herstructurering 

van een dergelijke omvang is een concurrentie-

gerichte dialoog bijzonder.

Contractvorm

Concessie met daaronder een diversiteit aan 

specifieke contracten waar onder andere ook PPS 

onderdeel van uitmaakt.
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Smart Society 
Almere 

Materiële waarde

Vanuit het samenwerkingsverband Almere Smart 

Society, waarin naast IBM, CISCO, Alliander, 

Philips en Living PlanIT ook de gemeente partici-

peert, is het initiatief ontstaan om in het stadscen-

trum van Almere een showcase in te richten die 

bezoekers en ondernemers de meerwaarde laat 

zien van het verbinden van (technische) systemen, 

deze intelligent te maken van een zogenaamd 

Urban Operating System en daaraan interactiviteit 

te koppelen. Het resultaat wordt een levendiger, 

veiliger en aantrekkelijker stadscentrum. Hiermee 

wordt beoogt de economische vitaliteit van het 

stadscentrum te verhogen

Immateriële waarde

Het leven in de stad leuker, goedkoper, beter en 

makkelijker maken, werkgelegenheid stimuleren, 

city branding.

Verdienmodel/verdienmodellen

Bij het realiseren van deze showcase spelen vele 

partijen een rol. Naast de genoemde internationale 

partijen dragen ook lokale ondernemers bij aan de 

realisatie ervan. In plaats van de meer traditionele 

businesscases wordt voor het gebied en met alle 

stakeholders een valuecase ontwikkeld, waarin 

alle waarden (waaronder euro’s) opgenomen zijn 

die partijen inbrengen, dan wel welke van deze 

ontwikkeling verwacht worden. Op basis van deze 

valuecase wordt vervolgens een transactiemodel 

of overeenkomst opgesteld, op basis waarvan de 

deelnemende partijen afspraken maken over de 

materiele verdiensten en waarin zo nodig trade-

offs geregeld worden. Het businessmodel wordt 

gaande het traject ontwikkeld. 

Actoren

Almere Smart Society is een samenwerking tus-

sen de gemeente Almere en een consortium van 

bedrijven, zoals Philips, IBM, Cisco, Living PlanIT 

en Alliander. Daarbij doen inwoners van Almere, 

(lokale) ondernemers, studenten en onderzoekers 

proactief mee.

Innovatie

Op een aantal vlakken worden innovaties gedaan. 

Ten eerste op het vlak van de ontwikkeling van 

nieuwe partnerships, welke niet gebaseerd zijn op 

een opdrachtgever-opdrachtnemer relatie, maar 

op het zwermprincipe. Iedereen die een bijdrage 

wil en kan leveren, kan meedoen. Ten tweede op 

het vlak van de verdienmodellen of valuecases. 

In samenwerking met TNO en Nyenrode worden 

deze nieuwe modellen - in samenspraak met alle 

stakeholders - ontwikkeld. ten derde op het niveau 

van het benutten van informatie/data en deze ten 

gunste te brengen van de gehele valuecase. Ten 

slotte in de ontwikkeling van een nieuwe generatie 

infrastructuur, waarbij het urban operating system 

wellicht de belangrijkste innovatie zal blijken te zijn.

http://www.almeresmartsociety.net 

http://www.youtube.com/watch?v=hAWtIBrCxso 
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Geldstromen

Iedereen mag deelnemen aan het project op 

voorwaarde dat je anderen niet buiten sluit en dat 

je een bijdrage levert. De gemeente schat in dat er 

door de deelnemers, omgerekend, al zo’n ander-

half miljoen euro aan tijd is geïnvesteerd. In dit 

project heeft de overheid een initiërende en stimu-

lerende rol zonder te bepalen wat de urgenties zijn.

Bestuurlijk

Actieve samenwerking met zowel burgers als 

bedrijven, in pps achtige werkvormen.

Burgerinitiatief/participatie

Almere Smart Society bouwt aan een slimme 

samenleving waar burgers actief gestimuleerd 

worden om mee te bouwen aan een groene, veilige 

en vitale stedelijke gemeenschap.

Opschaalbaarheid

De vlakken waarop in dit traject innovaties worden 

gedaan, zijn ook in internationaal perspectief van 

belang. Ze zijn 1 op 1 te vertalen naar het advies 

dat de EIP High Level Group on smart cities en 

societies onlangs heeft afgeleverd.

Contractvormen

We voorzien een aantal geformaliseerde 

‘contracten’

 > een samenwerkingsovereenkomst, waar naast de 

governance afspraken ook een “non-disclosure 

agreement” deel vanuit kan maken

 > een valuecase, waarvan we nog niet weten welke 

formele status dit zal krijgen

 > een transactiemodel met daaraan gekoppeld 

transactieovereenkomsten. Deze zullen naar alle 

waarschijnlijkheid een contractuele vorm krijgen.
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Houthaven 
Amsterdam 

Materiële waarde

De Houthaven is gelegen in het noordelijk 

deel van de Spaarndammerbuurt, vlakbij de 

Amsterdamse binnenstad. Amsterdam wil hier 

de komende jaren een 100% klimaatneutrale 

woonwijk op zeven autoluwe, groene eilanden in 

het IJ realiseren. Er zijn ongeveer 2.300 wonin-

gen, 70 woonboten en 50.000 m2 voorzieningen 

zoals maatschappelijke functies, bedrijfsruimtes, 

horeca, scholen, een hotel en een zorgcentrum 

gepland. Blok 0 en de Basisschool Houthaven 

(gelegen op eiland 3) zijn de eerste deelprojecten 

van de Houthaven die worden aangesloten op 

stadswarmte met comfortkoeling. De bouw van 

de school is al van start. De bouw van de CPO 

woningen van Blok 0 is gestart eind 2013.

Ook zijn er in 2013  overeenkomsten afgesloten 

met ontwikkelende partijen voor de eilanden. 

Daarnaast zijn er aparte bouwkavels gereserveerd 

voor woningen die Energieleverend gaan worden 

(EPC 0).

Immateriële waarde

Klimaatneutrale nieuwbouw en openbare ruimte. 

Hiervoor is een ambitieus pakket aan energiebe-

sparende en duurzame energiemaatregelen opge-

steld, bestaande uit duurzaam casco, duurzame 

verwarming en koeling, en voor de elektriciteit 

zonnepanelen. Voor het klimaatneutraal maken 

van de openbare ruimte wordt 1000 m2 zonnepa-

nelen aangelegd.

Verdienmodel/verdienmodellen

Het gaat hier om klassieke aanbesteding van 

projecten door Amsterdam. Op 28 mei 2013 is een 

start gemaakt met de  aansluiting van de Houtha-

ven op duurzame koude en stadswarmte van West-

poort Warmte (joint-venture Nuon Warmte  en Afval 

Energiebedrijf gemeente Amsterdam).

Het is voor het eerst dat de combinatie van 

stadswarmte en comfortkoeling  met koude uit 

oppervlaktewater op een dergelijk grote schaal in 

een wijk wordt toegepast. December 2012 stemde 

het  dagelijks bestuur van stadsdeel West in met de 

ondertekening van de overeenkomst met West-

poort Warmte (WPW). Het  gaat om een investe-

ring van ca 26 miljoen euro. IF-Technology heeft 

hiervoor een businesscase opgesteld. Kosten van 

de  aanleg van het stadswarmte en -koude wordt 

door Westpoortwarmte gefinancierd. De aansluitbij-

drage stadswarmte en  -koude is onderdeel van de 

vastgoedexploitatie. Er komen dan ook in principe 

geen kosten t.l.v. de grondexploitatie Houthaven of 

de stadsdeelbegroting, behoudens die planonder-

delen waar het stadsdeel verantwoordelijk is voor 

de vastgoedexploitatie, zoals de scholen. In de 

kredietraming voor de basisscholen zijn de kosten 

meegenomen. 

De waterbeheerders moeten vergunning afgeven. 

In de afspraken met  Stadsdeel West is voorzien 

dat WPW een energieneutrale prestatie van het 

systeem garandeert. Projectbureau Houthaven 

vergoedt de meerkosten die aan de orde zijn bij 

regeneratie met oppervlakte water door de kosten 

http://www.houthaven.nl/view/1/Home.html 

http://www.youtube.com/watch?v=Avz4ti0ZVoc
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van de bouwkundige voorziening voor twee kou-

decentrales. Het op zich te nemen. Projectbureau 

zal in samenspraak met de betreffende ontwik-

kelaar van Blok 0 de eerste en de tweede ruimte 

realiseren. Hiervoor wordt ten laste van de grond-

exploitatie een  eenmalige vergoeding betaald van

2x € 120.000,- excl. btw. Andere meerkosten wor-

den door WPW en het project gedeeld. De ont-

wikkeling gaat vanwege de recessie niet zonder 

slag of stoot. Corporaties hebben zich hierdoor 

teruggetrokken. De consequenties hiervan voor 

het project moeten nog blijken.

Actoren

Geen echte nieuwe spelers. Westpoort Warmte 

B.V. is een joint venture tussen Nuon en het Afval 

Energie Bedrijf van de gemeente Amsterdam. In 

1999 is de aandeelhoudersovereenkomst tussen 

partijen getekend en is gestart met het leveren

 van restwarmte. In 2005 is het leveringsgebied 

van Westpoort Warmte uitgebreid met Amsterdam 

Nieuw-West (voorheen ParkStad). In het kader van 

een stedelijke vernieuwingsoperatie is besloten 

om hier over te schakelen van gasverwarming 

naar directe warmtelevering uit restwarmte.

Innovatie

Toepassing stadswarmte en comfortkoeling  / 

klimaatneutraal bouwen / grootschalige duurzame 

energieopwekking

Geldstromen

De investering moet via de aansluitkosten en het 

tarief voor warmtelevering worden terugverdiend 

(klassiek). Bij de ontwikkeling van het gebeid zal 

moeten blijken of dit tot verbetering of verslechte-

ring van de verkoopbaarheid leidt.

Bestuurlijk

Stadsdeel West / Amsterdam heeft ingestemd 

met 100% klimaatneutraal bouwen van de wijk 

inclusief openbare ruimte

Burgerinitiatief/participatie

Oprichten van een Energiecoöperatie Houthaven 

tbv participatie duurzame energievoorziening.

Opschaalbaarheid

De ambitie wordt inmiddels ook uitgezet in andere 

wijken en ontwikkelingsgebieden Amsterdam, 

zoals Buiksloterham, Nieuw West, Amstelkwartier.

Contract-en organisatievorm

PPS



Grafisch ontwerp: Mark Nuiver
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