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Uitruilbare quota voor gemeenten
Om de 46.000 vergunninghouders sneller te 
laten doorstromen op de woningmarkt lijkt 
snel bouwen onontkoombaar. Uitruilbare 
quota zouden op korte termijn de druk van 
de ketel kunnen halen.
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Belastingcursus voor planologen
Een zorgvuldig belastingdebat, waarbij het 
kind niet met het badwater wordt wegge-
gooid, is van groot belang voor de aantrek-
kelijkheid van onze steden als vestigingslo-
caties, aldus René Buck.
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Beleving als toegevoegde waarde
De beleveniseconomie vraagt om een andere 
manier van ontwikkelen. Placemaking is 
een waardevol instrument om de beleving 
van een wijk te intensiveren en de gebruiks-
waarde te vergroten.
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Verlokkend landschap 
Steden die veel in groen 
investeren, doen het econo-
misch beter. Dit blijkt uit een 
recent onderzoek naar de rol 
van landschap en erfgoed bij 
het aantrekken van nieuwe 
bedrijven en hoogopgeleide 
kenniswerkers.

28 Interview
Jeroen Hatenboer:
‘Ruimtelijke ordening 
terugbrengen tot de 
kern’
Als het aan de Enschedese 
wethouder Jeroen Hatenboer 
ligt, gooit de gemeentelijke 
overheid het roer snel om met 
een realistisch en regionaal 
gedragen beleid voor ruim-
telijke kwaliteit, op basis van 
een strakke scheiding tussen 
overheid en markt. En daar 
hoort geen actief gemeentelijk 
grondbedrijf meer bij.
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Verkoop gemeentelijk 
vastgoed 
Gemeenten kunnen hun 
overtollige vastgoed effectief 
maken door het te verkopen 
aan de juiste partij. Daarvoor 
is een ‘van buiten naar bin-
nen gerichte’ verkoopstrategie 
nodig die de brug slaat tussen 
de vastgoedmarkt, de interne 
organisatie en de te verkopen 
vastgoedportefeuille.

36 Praktijk
Digitale verplichtingen 
bij een Chw-
bestemmingsplan
De Gemeente Boekel laat 
zien dat de RO Standaarden 
met beperkte afwijkingen te 
gebruiken zijn om een Chw- 
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14 Trend
De ondergrond klopt 
op de deur
De ondergrond staat steeds 
prominenter op de ruimtelij-
ke en politieke agenda, maar 
versnippering, complexiteit 
en politisering maken het 
benutten ervan lastig. Actie-
ve gemeenten en provincies 
zijn nodig om driedimensio-
naal ruimtelijk te sturen.

18 Naar ‘ver-
diept’ ruimte- 
lijk beleid 
Er zit veel ondergrond 
in ruimte, merkten acht 
ondergrondprofessionals die 
afgelopen jaar vorm hebben 
gegeven aan de praktijkge-
meenschap ondergrond.
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Grondig

Wethouder Jeroen Hatenboer haalt in het interview in 
deze editie van ROm de gemeentelijke grondpolitiek 
van de afgelopen jaren aan. Hij heeft een glashelder 

standpunt over de rol van het gemeentelijke grondbedrijf: Op-
houden met actief grondbeleid. Niet alleen vanwege de risi-
co’s, maar vooral omdat dit de woningmarkt verstoort. Over 
dat eerste hoeven we het niet meer te hebben. Er is de afgelo-
pen vijf jaar voor een paar miljard euro afgeboekt op gemeen-
telijke grondportefeuilles en er zal nog meer volgen. Dat is 
maatschappelijk kapitaal (belastinggeld dus), beste lezer.
Een overheid die zich actief bemoeit met de woningmarkt door 
zelf als ontwikkelaar op te treden, wordt marktpartij. En dat is 
niet de rol die zij moet spelen, stelt de Enschedese wethouder. 
Geen verrassend standpunt voor een liberaal. Maar hij zegt er-
bij dat de overheid wel degelijk moet sturen op waar wordt 
gebouwd en voor wie. Sturen dus door duidelijk het ruimtelijk 
kader aan te geven op basis van een visie op ruimtelijke kwali-
teit voor het gemeentelijk grondgebied als geheel en in sa-
menspraak met regionale partners.

Het lijkt erop dat de tijd er rijp voor is, met de harde lessen uit 
het verleden nog vers in gedachten en met de kansen die de 
nieuwe omgevingswetgeving biedt in het verschiet. 
Bij betrokken bestuurders en beleidsmensen dringt langzaam-
aan het besef door dat de voorbereiding op de Omgevingswet 
bij de gemeentelijke overheid een cultuur- en organisatieveran-
dering vereist die minstens zo ingrijpend is als de decentralisa-
ties van de afgelopen tijd. Het zou een strategie kunnen zijn 
om die megaklus over de Tweede Kamerverkiezingen heen te 
tillen en te speculeren op het verschuiven van de invoerings-
datum van de Omgevingswet, want ‘2018 gaan we toch niet 
halen’.
In mijn ogen is het slimmer, efficiënter en voor de kwaliteit van 
de ruimte beter om de komende twee jaar door te halen en 
ervoor te zorgen dat nu eindelijk eens echt wordt afgerekend 
met sectoraal denken als leidraad voor overheidshandelen.

Marcel Bayer
hoofdredacteur

bestemmingsplan te maken waarvan de volle-
dige inhoud als interactief plan te raadplegen 
is via Ruimtelijkeplannen.nl.

39 VVM
Halt aan invasieve exoten!
Inmiddels telt ons land vele honderden inva-
sieve exoten. Een effectieve aanpak van deze 
schadelijke uitheemse planten en dieren wint 
dan ook snel aan belang.

40 Praktijk
Zo reguleer je de deeleconomie
Er zijn voldoende mogelijkheden voor  
de stimulerende regulering van nieuwe  
diensten binnen de deeleconomie, zoals  
Airbnb. Dit vraagt wel om intensievere,  
beleidsaspect-overstijgende aanpak op  
zowel landelijk als gemeentelijk niveau.
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Meer wegen en spoor  
veelal niet rendabel

Het personen- en goederenvervoer blijft de komende decennia toenemen, maar minder 
dan voorheen. De klassieke aanpak met uitbreiding van de capaciteit op de autowegen 
en het spoor verbetert de bereikbaarheid slechts beperkt, tegen hoge kosten. Gerichte 
investeringen, zoals verbeteringen in voor- en natransport bij stations, zijn effectiever en 
goedkoper. Prijsmaatregelen kunnen een bijdrage leveren aan het verminderen van files.

Nieuwe mijlpaal voor zelfbouwlofts in Amsterdamse Houthaven

Begin mei kregen bewoners van een van de 

casco-superlofts de sleutel voor de afbouw van 

hun eigen woning. Op drie van de negen kavels 

van Blok Nul bouwde ERA Contour in opdracht 

van CPO De Hoofden 75 unieke cascolofts. De 

overige zes kavels worden door andere partijen 

ontwikkeld. Elke kavel heeft een eigen 

kopersvereniging en bestuur. Als ontwikkelen-

de bouwer met een track record op het gebied 

van consumentgericht ontwikkelen is ERA 

Contour intensief betrokken bij de gezamenlij-

ke voorbereiding en uitvoering van de 

woongebouwen.

Speciaal voor mensen die graag hun eigen huis 

willen ontwerpen en bouwen heeft het 

architectencollectief De Hoofden het cascoloft 

ontwikkeld. Dit is een ruimte van ruim vijf 

meter hoog in een gebouw waarin de vloeren en 

wanden naar eigen ontwerp kunnen worden 

vormgegeven. Deze lofts zijn door hun vrije 

indeelbaarheid aanpasbaar in de tijd, en 

daarmee toekomstbestendig. Dat heeft 

geresulteerd in allerlei originele ideeën, zoals 

een kookstudio, minitheater, yogaplatform, 

binnentuin, hangende vloeren, glazen daken en 

gouden muren. Ook het ontwerp van de gevel 

van het gebouw is collectief met de kopersver-

eniging uitgedacht en het gehele gebouw heeft 

vanwege het klimaatneutrale karakter een 

belangrijke Europese subsidie gekregen.

Beeld Era Contour
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Meijdam over

Energiecocktail  
De discussie tussen klimaatsceptici en aanhangers van radicale 
energietransitie is in feite achtergrondgezoem. We moeten de 
uitstoot namelijk in alle gevallen terugdringen met 80 tot 95 
procent. Die verplichting ligt vast. Maar we komen moeilijk uit 
de startblokken als het gaat om concrete daden en voortgang.

Hoewel de Urgenda-uitspraak, waarbij rechters op de stoel van 
de politiek zijn gaan zitten, mij niet aanspreekt, deel ik wel het 
urgentiegevoel dat we de tijd hard nodig hebben om het doel 
te bereiken. Des te merkwaardiger is het dat het Ministerie van 
Economische Zaken een dialoog van slechts drie maanden op-
zet om het probleem verder in kaart te brengen, en om oplos-
singsrichtingen en draagvlak te ontwikkelen. Dat zal een schier 
onmogelijke opgave blijken.

Ten eerste is een landelijke dialoog abstract en heb je nog geen 
zicht op het tot stand komen van concrete resultaten. Om dat 
voor elkaar te krijgen, moet iemand verantwoordelijk zijn.
Ten tweede ontstaat draagvlak in de breedte van de samenle-
ving niet door een dergelijke dialoog, De urgentie wordt name-
lijk niet breed ervaren. Dat gebeurt pas bij tekorten of bij aan-
toonbaar uit klimaatverandering voortvloeiende catastrofes, 
waarvan elk weldenkend mens hoopt dat ze uitblijven.

Kern van de transformatie ligt mijns inziens in organiserend ver-
mogen. Wie brengt de partijen die uitstoten aan één tafel met 
de partijen die oplossingen kunnen bieden, met de overheden 
voor de aan te brengen randvoorwaarden en met de belangen-
organisaties voor het noodzakelijke draagvlak?

De regio biedt als organisatieplatform kansen. Daar weten ze 
wie verantwoordelijk is voor welk deel van de uitstoot, wie op-
lossingen kan aandragen en welke belangengroepen betrokken 
moeten zijn. Ketenregie om probleemeigenaren en oplossers 
aan tafel te brengen is onmisbaar. Afspraken moeten verankerd 
zijn in bindende overeenkomsten leidend tot uitstootverminde-
ring in een afgesproken tempo. Hardheid op het doel, zacht-
heid op de route.
Het gaat om vrijwillige verantwoordelijkheid, maar wel met de 
afspraak dat de overheid dwingende maatregelen kan opleg-
gen als doelstellingen niet op tijd worden gerealiseerd. Dat cre-
eert evenwicht tussen vrijwilligheid en overheidsdruk als stimu-
lans op de achtergrond.

Gemeenten en provincies moeten nu, ieder in de eigen rol, snel 
aan de slag met het smeden van deze overeenkomsten. We 
hebben geen competentiestrijd nodig, maar moeten broeder-
lijk voorwaarts met een goede rolverdeling. Geen vrijblijvende 
overeenkomsten, maar afspraken met tanden. Het begin 
is hier en daar al gemaakt, maar moet snel overal wor-
den opgepakt. Het is tijd voor een energiecocktail!

Henry Meijdam
Directeur van het Interprovinciaal Overleg

Deze conclusies trekken het CPB 
(Centraal Planbureau) en het PBL 
(Planbureau voor de Leefomgeving) 

in het rapport ‘Kansrijk mobiliteitsbeleid’. De 
planbureaus hebben de effecten van verschil-
lende beleidsopties op het gebied van mobili-
teit onderzocht en gekeken of een beleids-
maatregel bijdraagt aan de maatschappelijke 
welvaart. Daarbij gaat het niet alleen om 
bereikbaarheid en economische groei, ook de 
gevolgen voor onder andere milieu en 
verkeersveiligheid zijn meegenomen.

Gefaseerd aanleggen
Veel projecten zijn alleen rendabel als de 
verkeersdrukte nog sterk toeneemt. Waar en 
wanneer dat zal gebeuren, is onzeker. Pro-
jecten die onrendabel kunnen uitvallen als de 
mobiliteit minder groeit dan verwacht kun-
nen daarom vaak beter niet in één keer wor-
den aangelegd, maar gefaseerd. Dat maakt het 
mogelijk de plannen tussentijds aan te passen 
of te heroverwegen. De vraag is of het MIRT, 
dat voor lange tijd investeringen in infrastruc-
tuur vastlegt, nog wel van deze tijd is.

Congestieheffing 
Prijsmaatregelen kunnen effectief zijn om 
files te verminderen. Vooral een congestie-
heffing – alleen heffing op drukke momen-
ten op bepaalde wegen – is een goede optie. 
Daarbij moet voor automobilisten wel helder 
zijn waar en wanneer de heffing geldt. Een 
algemene heffing brengt grote risico’s met 
zich mee voor de arbeidsmarkt en de econo-
mie.

Uitbreiding van het openbaar vervoer heeft 
slechts in beperkte mate tot gevolg dat auto-
mobilisten hun auto laten staan. Het betekent 
vooral dat bestaande gebruikers vaker en 
verder gaan reizen. Van milieuwinst is meest-
al geen sprake. Het verbeteren van voor- en 
natransport bij treinstations met bijvoorbeeld 
fietsvoorzieningen is effectiever en aan-
merkelijk goedkoper dan kostbare uitbrei-
ding van het spoorwegnet. Ook selectieve, 
kleinschalige investeringen voor bus, tram of 
metro geven soms betere resultaten.

Er zijn meer manieren om bereikbaarheid 
te verbeteren. Ook door nieuwe woon- en 
werklocaties in of aan bestaande steden te 
bouwen, kunnen de reisafstanden en daar-
door reistijden korter worden. Dat betekent 
dus een sterkere koppeling van ruimtelijk en 
mobiliteitsbeleid. 

ROM | JAARGANG 34 | #06

05pagina 04 — 05 • rom2

»



ROM | JAARGANG 34 | #06

06
auteur jan jager | beeld startblok riekerhaven

ruimtelijk bekeken • pagina 06 — 08

De korte en de lange weg naar woningen voor vluchtelingen

Uitruilbare quota 
voor gemeenten

Gemeenten moeten naar rato van hun inwonertal vergunninghouders 
huisvesten. Vorig jaar lukte dat aardig, maar aan direct beschikbare huis-
vesting lijkt een einde te komen. Van de 46.000 vergunninghouders die 
dit jaar moeten doorstromen op de woningmarkt hebben er tot 1 mei 
slechts 11.000 een plek kunnen krijgen. Snel bouwen lijkt onontkoombaar, 
maar de regelingen staan sluitende businesscases soms in de weg. Uitruil-
bare quota zouden op korte termijn de druk van de ketel kunnen halen.

Wim Reedijk van het platform Opnieuw Thuis, een 
samenwerking van Rijk, VNG, IPO, Aedes en het 
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), prijst 

de energie en creativiteit die gemeenten steken in het huisves-
ten van vergunninghouders. Hij uit daarnaast zijn zorgen over 
de toch nog te lage uitstroom van vergunninghouders uit asiel-
zoekerscentra (AZC’s), waardoor voor de continu toestromen-
de asielzoekers een beroep moet worden gedaan op noodop-
vang in sporthallen of tenten; iets wat we eigenlijk niet willen. 
Reedijk gaat uit van 58.000 vluchtelingen in 2016 – bijna de 
helft afkomstig uit Syrië. Al benadrukt hij dat dit een schatting 
is. ‘Het is hoe dan ook een hoog aantal. Maar we moeten niet 
vergeten dat we in de jaren 90 ook een piek hadden van meer 
dan 50.000 vluchtelingen per jaar. Deze situatie is dus niet 
nieuw.’

Wat wel nieuw is, is de maatschappelijke onrust die met de 
toestroom van de asielzoekers gepaard gaat, en vooral de on-
vrede over het feit dat vergunninghouders recht hebben op een 
huis, terwijl wachtlijsten in de sociale huursector vooral in het 
westen van het land zijn opgelopen. Gemeenten hebben, anders 
dan 25 jaar geleden, weinig grip op vastgoed. Ze zijn afhanke-
lijk van andere partijen.
Sobere huisvesting in portacabins, als aanvulling op het be-
staande sociale aanbod, ligt politiek minder gevoelig. Toch 
moeten ook die eerst worden gebouwd. De vraag is wie dat 
gaat doen, en wat er überhaupt mag.
 
Businesscase Pijnacker-Nootdorp
De Gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft een beleggende ont-
wikkelaar bereid gevonden om op korte termijn 63 sociale 
huurwoningen te realiseren in semi-permanente bouw, en die 
te exploiteren voor een periode van twintig jaar. ‘Een novi-
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teit’ noemt afdelingshoofd Ontwikkeling Rob 
Olthof de samenwerking met de marktpartij 
in een segment waar normaliter de corporaties 
aan zet zijn. ‘De corporaties die actief zijn in 
onze regio hebben geen middelen om te in-
vesteren. Dat is mede een uitvloeisel van het 
Vestia-debacle en de verhuurdersheffing van 2 
procent die minister Blok de corporaties op-
legt.’
Voor het realiseren van een gezonde business-
case doet de gemeente een duit in het zakje. 
Olthof: ‘Wij hadden een stuk grond liggen 
met een niet al te hoge boekwaarde. De ont-
wikkelaar krijgt voor een relatief lage prijs de 
beschikking over die grond. Na twintig jaar 
moet ze de grond in principe weer schoon op-
leveren.’
De termijn van twintig jaar is nodig om tot 
een positieve exploitatie te komen waarbij de 
eisen ten aanzien van de maximale huurprijs 
voor de huursubsidie in acht zijn genomen. 
Langer zou niet mogelijk zijn, omdat de door 
de gemeente geleverde grond buiten de ‘rode 
contouren’ ligt en door de provincie is aange-
wezen voor duurzame glastuinbouw, een be-
langrijke economische motor van het gebied. 
Olthof: ‘Het is soms wel lastig. Het ene loket 

van de provincie zegt: “Je moet zorgen voor 
voldoende huisvesting voor vergunninghou-
ders”. Het ander loket zegt: “Je moet voldoen-
de ruimte reserveren voor glastuinbouw”.’
 
Over één jaar klaar, als het meezit
Het pleit is nog niet beslecht. Omdat de Ge-
meente Pijnacker-Nootdorp wil afwijken van 
het bestemmingsplan moeten de nodige pro-
cessen en procedures worden doorlopen. Al-
lereerst zijn direct betrokkenen in het gebied 
geïnformeerd, persoonlijk, via een ‘keuken-
tafelgesprek’. Belangrijk detail: in het project 
komen niet alleen vergunninghouders maar 
ook ‘eigen’ woningzoekenden omdat de vraag 
van hen naar woningen zeer groot is en de ge-
meente aan die vraag tegemoet wil komen. De 
gemeente Pijnacker-Nootdorp wil geen con-
centratie van statushouders op één plek om in-
tegratie te bevorderen. De 63 goedkope huur-
woningen zijn hoe dan ook nodig om de druk 
van de ketel te halen. De verhuurbaarheid van 
het project is voor de investeerder een stuk ze-
kerder als hij niet enkel afhankelijk is van ver-
gunninghouders, zeker op de lange termijn.
Als tweede stap is een PUB-procedure (Pro-
ject Uitvoeringsbesluit) in gang gezet op 

Woningcorporatie De Key, 

Gemeente Amsterdam en  

Socius Wonen realiseren in 

Startblok Riekerhaven 564 

woningen voor 282 

Nederlandse jongeren en 282 

jonge vergunninghouders.
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grond van de Crisis- en herstelwet. ‘Een rede-
lijk zware procedure waar maar weinig beroep 
op wordt gedaan en die zware onderzoekslas-
ten rondom bijvoorbeeld bodemgesteldheid, 
flora en fauna en geluidshinder met zich mee-
brengt’, weet Olthof. Het is volgens hem wel 
de snelste manier om uiteindelijk een omge-
vingsvergunning te kunnen afgeven. ‘Wij zijn 
intensief in overleg met de provincie om deze 
procedure te laten slagen, zonder dat de pro-
vincie zienswijzen indient. De provincie stelt 
zich constructief op.’
 

‘Voor de zomer weer noodopvang’
De PUB-procedure neemt naar verwachting 
zo’n zeven tot tien maanden in beslag. Daarna 
kan de bouw redelijk snel plaatsvinden. Net 
als in andere gemeenten blijft de nood voor-
lopig onverminderd hoog, verzekert Peter van 
Bosse, partner bij Fakton financiële vastgoed-
adviseurs. ‘De taakstelling voor gemeenten is 
verhoogd van 28.000 in 2015 naar 43.000 in 
2016, het residu van 2015 niet meegerekend. 
Ondertussen is het aantal vergunninghouders 
in AZC’s tussen 1 januari en 4 april van dit 
jaar met 12 procent toegenomen tot 16.000. 
Als we die statushouders niet op korte termijn 
naar adequate huisvesting door laten stromen, 
voorspel ik dat we deze zomer, als de asiel-
stroom weer toeneemt, weer aan noodopvang 
moeten doen, niet omdat er te weinig noodop-

vang is maar omdat de doorstroom vanuit de 
AZC’s stokt.’
 
Containerwoningen lijken op korte termijn 
de enige mogelijkheid om nog deze zomer in 
adequate huisvesting voor vergunninghouders 
te voorzien. Tijdelijke en semipermanente wo-
ningen zijn pas op korte termijn te realiseren 
als de overheid de huurbetaling door de ver-
gunninghouders garandeert, stelt Van Bosse. 
‘Het geld voor werkloze vergunninghouders 
komt immers van het Rijk. Die hevelt dit over 
naar de gemeenten, die het vervolgens uitke-
ren aan de vergunninghouders. Als je weet dat 
de cashflow zo loopt, dan wil je als belegger 
toch liever een contract met de gemeente dan 
met een vergunninghouder. Maar gemeenten 
doen dat niet, met als gevolg dat er geen wo-
ningen voor vergunninghouders worden ge-
realiseerd.’ 

Huurgarantie en quota
Peter van Bosse heeft onlangs minister Stef 
Blok geadviseerd de subsidieregeling om te 
zetten in een huurgarantieregeling én het mo-
gelijk te maken dat gemeenten de opgelegde 
quota onderling kunnen uitruilen. ‘Gemeen-
ten met leegstand zouden een deel van de 
quota van gemeenten met weinig aanbod ge-
doseerd kunnen overnemen.’ Voor de langere 
termijn moet hierover een convenant met de 
VNG worden gesloten, legt hij uit. ‘Zodat de 
doeluitkering naar de gemeente gaat waar de 
huisvesting is geregeld. Je wilt toch niet dat 
gemeenten die extra vergunninghouders heb-
ben opgenomen op termijn de extra kosten 
krijgen voor sociale uitkeringen, in het geval 
dat ex- vergunninghouders niet in hun eigen 
inkomsten kunnen voorzien?’
We kunnen het ons domweg niet permitteren 
dat er niet wordt gebouwd aan de onderkant 
van de markt, waar het al zo dringen is, meent 
Van Bosse.
Wim Reedijk van het platform Opnieuw 
Thuis verwacht dat de verdeelsystematiek niet 
gaat veranderen. ‘Dat is ook niet nodig. De 
Huisvestingswet schrijft voor dat gemeenten 
een bepaald quotum moeten huisvesten naar 
rato van hun bevolking. Elke andere verdeel-
sleutel leidt tot eindeloze discussies. Want waar 
bijvoorbeeld meer ruimte op de woningmarkt 
is, is misschien weer minder werkgelegen-
heid. Bovendien is het nu al zo dat gemeenten 
taakstellingen kunnen uitruilen.’ Vers van de 
pers kan hij melden dat de recent afgespro-
ken aanvulling op het bestuursakkoord dat 
ook makkelijker maakt, doordat het geld voor 
voorzieningen dan meegaat met de vergun-
ninghouder.
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‘Ga voor een gezonde exploitatie 
 met een termijn van twintig jaar’

Doel van Startblok is het 

bouwen van een bruisende 

community waar de 

jongeren zelf hun woningen 

beheren, een netwerk 

opbouwen en elkaar helpen 

en inspireren in hun 

persoonlijke ontwikkeling.
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Belastingcursus voor planologen

Planologen en stedebouwkundigen denken vaak dat 
het creëren van aantrekkelijke werk- en woonmilieus 
een directe, aanzuigende werking heeft op buiten-
landse bedrijven. Fout! Internationale vestigers zijn op 
zoek naar interessante markten, ruime beschikbaar-
heid van geschikt personeel, een goede internationale 
bereikbaarheid, aanwezigheid van dienstverleners en 
een gunstig belastingklimaat. Aantrekkelijke werklo-
caties en een hoogwaardig woon- en leefklimaat spe-
len bij veel locatiebeslissingen alleen een belangrijke 
rol op het einde van het locatiekeuzeproces.

Een belangrijke factor in de attractiviteit van een land 
is het belastingklimaat, dat – logischerwijs – ver af-
staat van de dagelijkse ruimtelijke-ordeningspraktijk, 
maar daarom niet minder zwaar weegt in vestigings-
beslissingen. Het zou zomaar kunnen dat veel lezers 
van ROm hoofdschuddend de krantenkoppen over de 
Panama Papers hebben gelezen en snel zijn doorge-
bladerd. Toch is het de moeite – ook voor ruimtelijke 
ordenaars – hier beter in te duiken.

Ons land kent met zo’n honderd landen offi ciële be-
lastingverdragen, gericht op het voorkomen van dub-
bele winstbelasting. Met andere woorden, een doch-
tervestiging van een Amerikaans bedrijf hoeft nadat in 
Nederland winstbelasting is betaald niet nog eens in 
de VS belasting te betalen over diezelfde winst – de 
zogenoemde deelnemingsvrijstelling. Volkomen le-
gaal.

Een tweede fenomeen zijn de tax rulings, schriftelijke 
verklaringen van de fi scus over hoe belasting wordt 
geheven. Neem een Europees distributiecentrum van 
een Japans bedrijf. Dat brengt goederen uit Azië naar 
een distributiecentrum in bijvoorbeeld Brabant en van 
daaruit worden de goederen verder getransporteerd 
naar warehouses of winkels in Europa. In dat distribu-
tiecentrum wordt sec geen winst gemaakt, maar toch 
moeten ze – terecht – belasting betalen. In die tax ru-
lings staat beschreven op welke wijze belasting wordt 
geheven. Nederland doet dat handig en duidelijk, 
daar houden buitenlandse investeerders van. Ook hier 
is sprake van een volkomen legale werkwijze.

Nederland heft verder geen belasting op royalty’s. 
Wat doen bedrijven als Starbucks en rockbands als U2 
en The Rolling Stones? Een in Nederland gevestigde 

dochter-bv betaalt royalty’s aan een dochtervestiging 
van hetzelfde bedrijf in Engeland, waardoor de totale 
belastingrekening lager uitkomt. Opnieuw volkomen 
legaal.

Verder heft Nederland ter stimulering van R&D min-
der belasting op de winst die bedrijven maken met 
producten en diensten waarop ze bijvoorbeeld een 
octrooi hebben. Dat geldt overigens voor alle – ook 
Nederlandse – bedrijven. Opnieuw is deze innovatie-
box volkomen legaal.

Tot zover deze korte cursus ‘belastingen voor interna-
tionale bedrijven’. Ik vrees dat in de aankomende par-
lementaire mini-enquête en de oplopende publieke 
verontwaardiging over de Panama Papers het onder-
scheid verloren gaat tussen legale belastingafspraken 
en terecht te bestrijden, illegale belastingontduikrou-
tes via exotische (ei)landen als de Kaaimaneilanden, 
Bermuda en Panama.

De Europese Commissie vindt dat de belastingen in 
Europa snel geharmoniseerd moeten worden. Maar 
waarom eigenlijk? We kennen tussen EU-lidstaten 
verschillen in energietarieven, loonkosten, prijzen 
voor bedrijventerreinen, subsidies voor R&D, kosten 
van levensonderhoud. Dus zijn verschillen in belas-
tingheffi ng toch niet zo raar? Natuurlijk kan de Neder-
landse regering besluiten de hier genoemde belas-
tingvoordelen te herzien. Wie echter denkt dat 
de vestiging in Nederland van de onge-
veer 10.000 échte buitenlandse be-
drijven (en dus niet de 14.000 
lege brievenbusfi rma’s) waar 
nu maar liefst 900.000 men-
sen werken, alleen te dan-
ken is aan onze Europese 
ligging, de hoog opgeleide 
beroepsbevolking en die 
geweldige ‘internationale 
concurrerende woon- en 
werkmilieus’ slaat de plank 
volkomen mis. Een zorgvul-
dig belastingdebat, waarbij het 
kind niet met het badwater 
wordt weggegooid, is van groot be-
lang voor de aantrekkelijkheid van onze 
steden als vestigingslocaties!

»
columnist drs. renÉ buck is directeur van buck consultants international | rene.buck@bciglobal.com

Buck
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Placemaking: methode  
voor integrale gebiedsontwikkeling

Beleving als 
toegevoegde 
waarde
De beleveniseconomie vraagt om een andere manier van ontwikkelen. 
Placemaking is een waardevol instrument om de beleving van een wijk te 
intensiveren en de gebruikswaarde te vergroten. Het biedt de mogelijkheid 
het concept van een wijk exact te laten aansluiten bij de specifieke woon-
behoefte van de eindgebruiker.

Hogere verkoopprij-
zen, betere sociale 
cohesie en minder 

bezwaren in publiekrechtelij-
ke procedures, zomaar een 
aantal voordelen die place-
making kan opleveren. 
Verschillende praktijkvoor-
beelden laten zien dat door 
middel van placemaking 
woonwijken een veel hogere 
gebruiks- en belevingswaar-
de kunnen krijgen.

Placemaking bestaat al sinds 
de jaren 70. Project for 
Public Spaces (PPS) ont-
wikkelde een methode voor 
het inrichten van openba-
re ruimte. Dit noemde zij 
placemaking. PPS stelt dat 
een geslaagde openbare 
ruimte voldoet aan de wen-
sen van de gebruiker. Deze 
gedachte maakt PPS operati-

oneel door er vier kernkwa-
liteiten aan te koppelen: 
gezelligheid, gebruik & 
activiteit, comfort & beeld-
vorming en toegankelijkheid 
& verbindingen. 
De laatste jaren wordt place-
making steeds vaker ingezet 
als methode voor integrale 
gebiedsontwikkeling. Doel 
daarvan is het creëren van 
een meerwaarde voor de 
eindgebruiker. Dit wordt 
gedaan door een plek een 
‘betekenis’ oftewel ‘lading’ 
te geven. Hierdoor veran-
dert de beleving van de plek. 
Vaak worden eindgebruikers 
actief betrokken in het ont-
wikkelproces. Door middel 
van bijvoorbeeld brainstorm-
bijeenkomsten, werksessies 
of digitale platforms kan de 
eindgebruiker input leveren 
aan het ontwikkeltraject.



ROM | JAARGANG 34 | #06

11pagina 10 — 12 • ruimtelijk bekeken

»

Placemaking: methode  
voor integrale gebiedsontwikkeling

Meerwaarde
Placemaking is toepasbaar 
bij nieuwbouw- én revitali-
satieprojecten. Grofweg zijn 
er vier thema’s waar een plek 
op kan scoren: economie, 
cultuur, ecologie en sociaal/
maatschappij. Afhankelijk 
van het type eindgebruiker 
kan worden gestuurd op één 
of meerdere van deze thema’s.

Een voorbeeld van een 
revitalisatieproject waar 
placemaking is toegepast, is 
Katendrecht in Rotterdam. 
Deze wijk kampte met ern-
stige leefbaarheidsproblemen 

als werkloosheid, armoede 
en geweld. Verschillende 
problemen bleken te ont-
staan door een eenzijdige 
bevolkingssamenstelling van 
laagopgeleide allochtone 
mensen. Om een gezonde 
mix aan bewoners te creë-
ren, was het noodzakelijk 
een nieuwe doelgroep aan te 
trekken. Met de campagne 
‘Kun jij de kaap aan?’ werd 
de zogenoemde ‘rode doel-
groep’ (SmartAgent) aan-
getrokken. Deze doelgroep 
houdt van pionieren, woont 
graag in bijzondere woon-
vormen en op onbewezen 

plekken. Zo werd het tikkel-
tje onveilige en ongure ka-
rakter van de wijk ingezet als 
unique selling point. Middels 
leuke activiteiten zijn poten-
tiële bewoners warmgemaakt 
voor de plek. Deze aanpak 
blijkt resultaat te hebben. De 
veiligheidsindex is gestegen 
van een 3,8 in 2001 naar een 
9 vanaf 2012 en de woningen 
zijn gewild. De WOZ-waar-
de steeg tussen 2005 en 2014 
met gemiddeld 74 procent.

Wijken als Eva-Lanxmeer 
in Culemborg en Strijp-R 
in Eindhoven laten zien dat 

‘Kun jij De Kaap aan?’ 

Gebiedscampagne  

Katendrecht, Rotterdam

Fenix Food Factory, 

Katendrecht Rotterdam. 

Hergebruik oude loodsen 

zorgt voor loop naar het 

gebied.

Beeld Marcel Bayer
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Walhalla, theater en 

restaurant-café, aan het 

Deliplein, Katendrecht, 

Rotterdam.

Beeld Marcel Bayer

placemaking ook bij (ver)-
nieuwbouwprojecten suc-
cesvol toe te passen is. Beide 
wijken zijn gewild en hebben 
een stevig karakter en goed 
imago. In Eva-Lanxmeer is 
gekozen voor een ecologisch 
woonconcept. Omdat de lo-
catie een waterwingebied is, 
gelden er strenge milieueisen. 
Hierdoor kon het ecologische 
concept van Eva-Lanxmeer 
er goed landen. Er haakten 
vooral mensen aan met een 
passie voor ecologie en col-
lectiviteit, die zelfs na vijftien 
jaar nog veel samen organi-
seren. Woontevredenheid en 
betrokkenheid vertalen zich 
in goede transactiecijfers. De 
prijzen liggen er 15 tot 20 
procent hoger dan elders in 
Culemborg en de verkooptijd 
is er korter.

Op het voormalige beeld-
buizenfabrieksterrein van 
Philips hangt een indus-
triële en innovatieve sfeer. 
De nieuwbouw sluit aan bij 

de industriële sfeer van de 
fabrieksgebouwen. Bij de 
ontwikkeling van Strijp-R 
maakten de ontwikkelaars 
een nauwkeurige doel-
groepsanalyse. Toekomstige 
bewoners en omwonenden 
zijn actief betrokken bij de 
ruimtelijke invulling van de 
wijk. Concreet vertaalde dit 
zich in een wijkontwikkeling 
die vooral is gericht op hoog-
opgeleide mensen werkzaam 
in de hightechindustrie. Ook 
hier relatief goede ver-
koopcijfers, zelfs tijdens het 
hoogtepunt van de crisis. En 
de werkwijze heeft geleid tot 
een sterke beperking van het 
aantal zienswijzen en bezwa-
ren in de publiekrechtelijke 
procedures.

Maatwerk
Placemaking is maatwerk. 
Er is geen vast recept voor 
succes. Wel is er een aantal 
hulpmiddelen die vaak leiden 
tot een goed resultaat. Een 
van de belangrijkste daarvan 

is het goed in kaart bren-
gen van de eindgebruiker. 
Meestal start een placema-
kingsproces hier dan ook 
mee. Als helder is wie de 
eindgebruiker is, kan een 
concept worden ontwikkeld 
dat aansluit bij deze doel-
groep. Door het betrekken 
van de eindgebruiker in het 
ontwikkelproces is de kans 
dat het concept niet aanslaat 
kleiner. Ook levert de actieve 
betrokkenheid van de eind-
gebruiker een sterke binding 
met de wijk op.
Door beleving bewust in te 
zetten in gebiedsontwik-
keling krijgt een plek een 
bepaalde lading, wat uit-
eindelijk resulteert in een 
toegevoegde waarde voor 
alle partijen. Nu de markt 
aantrekt zal de tijd leren of 
ontwikkelend Nederland de 
uitdaging aangaat en ge-
biedsontwikkeling naar een 
hoger niveau tilt.
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auteur geert roovers

De ondergrond  
 klopt op de deur

De potentie van de ondergrond is hoog, maar versnippering, 
complexiteit en politisering maken het benutten ervan lastig. 
Dat terwijl de urgentie om ermee aan de slag te gaan hoog is 
en de Omgevingswet het speelveld verandert. Dit vraagt om 
actieve gemeenten en provincies en om een driedimensionale 
ruimtelijke sturing.
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De ondergrond staat 
steeds prominenter 
op onze ruimtelijke 

en politieke agenda. Dit komt 
niet alleen vanwege de 
aardbevingen in Groningen 
en de voortdurende discussies 
over schaliegas en CO2-op-
slag; ook opgaven als warm-
te-koudeopslag, geothermie, 
gebiedsgericht grondwaterbe-
heer, ondergronds bouwen en 
de aanleg van nieuwe kabels 
en leidingen vragen om een 
samenhangend beleid voor de 
boven- én ondergrond. De 
Omgevingswet, aanpassingen 
in de Mijnbouwwet, de 
Nationale Omgevingsvisie en 
het opstellen van provinciale 
en gemeentelijke omgevings-
visies vormen daarbij het 
kader om er nu écht werk van 
te maken. Ten slotte komt de 
Rijksstructuurvisie Onder-
grond (STRONG) eraan, het 
beleidsdocument waarin het 
Rijk stuurt op strategische 
vraagstukken inzake de 
ondergrond met een natio-
naal belang.

Provincies en gemeenten moe-
ten aan de slag om te anticipe-
ren op hun rol inzake omge-

vingsbeleid en wetgeving. Ze 
moeten de ondergrond daar-
mee een adequate en duurza-
me positie geven. Alleen zo 
kunnen we de potentie van de 
ondergrond duurzaam benut-
ten, problemen en politieke 
spanningen voorkomen. Toch 
is dit niet eenvoudig; er is een 
aantal belangrijke uitdagingen 
om deze rol goed in te vullen. 
We lopen de uitdaging na en 
doen suggesties voor de wijze 
waarop we hiermee moeten 
omgaan.

Vier uitdagingen 
Het werkveld van de onder-
grond is sectoraal, beschermd 
en versnipperd, wat een 
duurzame positie van de 
ondergrond in ruimtelij-
ke processen belemmert. 
Zo zien we vele specialis-
men – zoals geohydrologie, 
geomorfologie, archeologie 
en ecologie – die elk hun 
op bescherming gerich-
te wet- en regelgeving en 
bijbehorende cultuur hebben. 
Dit zijn veelal sterk gesloten 
kennisgemeenschappen die 
weinig vernieuwing toelaten. 
Voeg daarbij dat ruimtelijke 
ordenaars juist vaak moeite 

hebben om nieuwe inzichten 
in hun werkwijze te incor-
poreren, en de spanningen 
tussen beide werkvelden zijn 
evident. In dit spanningsveld 
moeten beide groepen samen 
integrale omgevingsvisies 
opstellen die de ruimtelijke 
ambities sturen, potenties van 
de ondergrond daarin een 
plek geven én de aanwezige 
waarden beschermen. De 
komst van de Omgevings-
wet zal daar een impuls aan 
geven, maar vraagt juist 
ook om nieuwe wijzen van 
samenwerking en duurzaam 
gebruik van de ruimte die 
deze wet aan de beleidsma-
kers geeft. Zowel een kans 
als een bedreiging dus.

Een tweede uitdaging is de 
noodzakelijke interactie tus-
sen verschillende beleidsni-
veaus: nationaal, regionaal 
en lokaal. Enerzijds speelt 
daarbij decentralisatie een 
belangrijke rol. Via onder 
meer de Omgevingswet geeft 
het Rijk ruimte en verant-
woordelijkheden aan regi-
onale en lokale overheden. 
Zo is de Rijksstructuurvisie 
Ondergrond een Rijksstruc-

Het belang van de ondergrond neemt toe
De ondergrond kan bijdragen aan belangrijke 
maatschappelijke opgaven, zoals klimaatveran-
dering, energietransitie, verstedelijking en 
digitalisering. Zo vragen hevigere regenbuien om 
voorzieningen om piekafvoeren van water op te 
vangen (zie onder meer ‘Steden, bereid je voor op 
hevige regenbuien’, ROm 3, maart 2016, en ‘Naar 
klimaatbestendige infrastructuur’, ROm 5, mei 
2016). Waterbergingsruimte in de ondergrond 
kan daarin helpen.

De ondergrond speelt een belangrijke rol in de 
energietransitie, zoals voor de winning van 
geothermie als het realiseren van warmte-kou-
deopslagsystemen. Daarmee kan de ondergrond 

een bijdrage leveren aan het beleid van minister 
Henk Kamp, vastgelegd in zijn recente Energie-
rapport. Door bevolkingsgroei, de trek naar de 
stad, welvaart en milieubewustzijn neemt de 
ruimtedruk in de komende drie tot vier decennia 
toe. De ondergrond biedt voor deze verstedelij-
kingsvragen extra ruimte en kwaliteit. Verder 
vraagt de toenemende digitalisering om steeds 
meer en betere glasvezelnetwerken. Netwerken 
die vooral ondergronds hun plek krijgen.

Ten slotte: door technologische ontwikkelingen 
worden al deze potentiële ingrepen in de 
ondergrond steeds beter mogelijk.

Dr. ir. Geert Roovers  

is Lector Bodem en 

Ondergrond, bij Saxion 

hogeschool, Deventer  

en senior adviseur 

Ruimtelijk Management 

bij Antea Group, 

Oosterhout.

Archeologisch onderzoek 

onder de Grote Markt, 

Dordrecht.

Beeld Bureau Monumen-

tenzorg en Archeologie
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tuurvisie, en géén nationale 
structuurvisie. Het legt die 
opgaven vast waarvoor het 
Rijk een strategisch nationaal 
belang ziet, zoals voor het 
omgaan met schaliegaswin-
ning, zoutwinning en strate-
gische drinkwatervoorwaar-
den. Over andere kwesties, 
zoals ruimtelijke afwegingen 
rondom verontreinigingsbe-
heer, ondergronds bouwen, 
coördinatie van kabels en 
leidingen en het positioneren 
van warmte-koudeopslag, 
spreekt het Rijk zich niet 
uit. Hierin zijn provincies en 
gemeenten aan zet. Ander-
zijds vragen ondergrondse 
opgaven om overkoepelende 
regie, bijvoorbeeld als het 
gaat om kennisontwikkeling, 
innovatie, wet- en regelge-
ving en het faciliteren van 
data- en informatie-uitwis-
seling. Zo zijn er bijvoor-
beeld vragen rondom een 
nationaal informatiesysteem 
voor bodemdaling of kabels 
en leidingen, die niet lokaal 
kunnen worden beantwoord. 
Welke rol moet het Rijk 
hierbij spelen?

Een hiermee samenhan-
gende derde uitdaging is de 

complexiteit van het onder-
grondse systeem. De eco-
logisch-fysische samenhang 
van dit systeem overschrijdt 
bestuurlijke grenzen en 
politiek-bestuurlijke cy-
cli. Effecten van ingrepen 
kunnen elders optreden, 
later optreden en zelfs beide. 
Denk bijvoorbeeld aan de 
impact van grondwaterwin-
ning, die decennia lang kan 
doorwerken. Ruimtelijk be-
leid moet anticiperen op deze 
systeemsamenhang, tijdscycli 
en bijbehorende onzekerhe-
den. Dit vraagt om een juiste 
wijze van inbedding, om 
kennisontwikkeling, slim-
me governance en adaptieve 
werkwijzen. Werkwijzen die 
nog geen gemeengoed zijn.

Tot slot is daar de politi-
sering; dankzij schaliegas, 
CO2-opslag en aardbevin-
gen zijn ondergrondse issues 
snel politieke issues, en zijn 
de potentiële NUMBY1 en 
win-lose-gehaltes hoog. Dit 
vraagt om adequate planvor-
ming gericht op draagvlak, 
verbinding van opgaven 
en belangen, en passende 
communicatie en participa-
tie. Ook dit blijkt vaak nog 

een lastig dilemma voor de 
diverse betrokkenen.

Perspectiefrijke 
richtingen 
Binnen dit veranderende 
speelveld van de ruimtelijke 
ordening is er een aantal per-
spectiefrijke richtingen dat 
kan helpen de potentie van 
de ondergrond duurzaam te 
benutten en bovengenoem-
de uitdagingen aan te gaan. 
Allereerst kunnen we nieuwe 
vormen van governance 
omarmen, zoals adaptieve 
planning en zelforganisatie. 
Kijk naar lokale initiatieven 
om warmte-koudeopslag 
te realiseren of om te gaan 
met bodemdaling. Het zijn 
lokale gemeenschappen die 
daarbij in actie komen, zoals 
het Platform Slappe Bodems 
waarin kennisinstellingen 
en gemeenten zich hebben 
verenigd om bodemdalings-
problemen aan te pakken. 
Regionale en nationale 
overheden moeten dit stimu-
leren en zullen regie moeten 
voeren. Zij moeten aangeven 
wanneer warmte-koudesys-
temen wél en wanneer níét 
passen in grondwaterbescher-
mingsgebieden, wanneer we 

Een ondergrondse bierleiding in Brugge 
Een exemplarisch voorbeeld van een nieuwe 
wijze van omgaan met de ondergrond vinden we 
in Brugge. Daar vervangt de historische 
brouwerij van Brugse Zot zijn transporten van de 
brouwerij in het centrum naar de distributie aan 
de rand van de stad door ondergrondse leidin-
gen. Deze leidingen worden mogelijk gemaakt 
door middel van crowdfunding: vier investeer-
ders die elk 7.500 euro inleggen. Het voorbeeld is 
exemplarisch en roept een paar belangrijke 
vragen op. Het geeft invulling aan slim ruimte-
gebruik in verstedelijkte gebieden en de 
mogelijkheden die de ondergrond daarvoor biedt. 
Het verbetert de leefkwaliteit en de ruimtedruk. 
De financiering door middel van crowdfunding 

geeft invulling aan nieuwe verdienmodellen die 
moderne gebiedsontwikkeling mogelijk maken. 
En als initiatief van brouwer en financiers zelf 
– zonder tussenkomst van de overheid – is het 
een mooi voorbeeld van zelforganisatie. Echter, 
wat doen we als vele ondernemers op dezelfde 
wijze hun transport ondergronds willen gaan 
regelen? Wie komt eerst, wie komt later? Wat 
doen we met de leiding als de bierbrouwer 
failliet gaat, of wordt deze dan overgenomen 
door een chemiebedrijf? Vragen die de noodzaak 
van sturing benadrukken door – in ieder geval 
– lokale en regionale overheden.

Het Nieuwsblad, 23 juni 2015, www.nieuwsblad.be

Forum Hadriani, 

archeologie zichtbaar 

gemaakt.

Beeld H2Ruimte
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het primaat bij warmte-kou-
desystemen leggen en waar 
we opteren voor warmtenet-
ten gevoed uit geothermie.

Een tweede perspectief is 
het omarmen van nieuwe 
vormen van ruimtelijke 
planning. Onderzoekers als 
Throgmorton en Hajer gaven 
al aan dat in de toenemende 
complexiteit van ruimtelijke 
ordening nieuwe plannings-
wijzen noodzakelijk zijn. 
Daarbij zal deze planning 
maatschappelijke ontwik-
kelingen moeten volgen en 
(bij)sturen. Ontwerpend 
onderzoeken kan daarbij 
helpen: een ruimtelijk zoek-
proces naar de toegevoegde 
waarde van de ondergrond, 
met onder meer geomorfo-

logische en landschappelij-
ke structuren als leidende 
principes. Interessant zijn 
bijvoorbeeld de recente 
studie naar rooted cities2, 
waarin de symbiose wordt 
verkend tussen steden en 
het onderliggende landschap 
waarin zij zijn geworteld, 
en de mogelijkheden van 
storytelling om ondergrond 
en bovengrond verhalend aan 
elkaar te verbinden.

Dialoog, onderzoek en 
innovatie
Om ondergrond een duur-
zame positie in ruimtelijke 
ontwikkelingen te geven, is 
het stimuleren van dialoog, 
onderzoek en innovatie 
cruciaal. Dialoog, onderzoek 
en innovatie op het grensvlak 

van boven- en ondergrond 
en op het grensvlak van 
ruimtelijke ontwikkeling, 
governance en het complexe 
systeem van de ondergrond. 
Nieuwe kennis en nieuwe 
netwerken van specialisten 
en bestuurders zijn nodig om 
de komende decennia vorm 
te geven aan de uitdagingen. 
Programma’s als het Ken-
nis- en Innovatieprogramma 
Bodem & Ondergrond en 
Kennisprogramma Slappe 
Bodems zijn daarin voorbeel-
den, evenals het door Antea 
Group en Saxion Hogeschool 
gestarte lectoraat Bodem 
en Ondergrond. In nieuwe 
verbindingen en nieuwe 
kennis ligt de kracht van de 
toekomst en een belangrijke 
sleutel voor succes.

1 | Not Under My Back Yard

2 | De gewortelde stad – Europese hoofdsteden en hun verbinding met het landschap – Timmermans et. al., 2015.
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Henk Puylaert is partner 

van H2Ruimte, Astrid 

Slegers treedt op namen 

het Uitvoeringsprogram-

ma Bodemconvenant en 

Erik Wissema is hierbij 

betrokken namens 

Topjob coaching.

De ervaringen van de 

praktijkgemeenschap 

zijn vastgelegd in het 

magazine ‘Ruimte voor 

ondergrond’, dat 

te downloaden is op 

www.h2ruimte.nl

Ruimte voor ondergrond

Van verbreed bodem-
beleid naar ‘verdiept’ 
ruimtelijk beleid

Er zit veel ondergrond in ruimte, merkten 
acht ondergrondprofessionals die afgelopen 
jaar vorm hebben gegeven aan de praktijkge-
meenschap ondergrond. Ze wilden zich ont-
wikkelen in hun vak en de verbinding tussen 
ondergrond en bovengrond in hun praktijk 
versterken. De praktijkgemeenschap, inge-
vuld en begeleid door Henk Puylaert en Erik 
Wissema in opdracht van het uitvoeringspro-
gramma Bodemconvenant, leverde belangrijke 
inzichten op.

Bodembeleid verbreedt zich en gaat al 
lang niet meer over uitsluitend 
bodemsanering. Het wordt steeds 

drukker in de ondergrond met kabels, 
leidingen, boomwortels en afvalcontainers. 
De ondergrond biedt kansen om een bijdrage 
te leveren aan opgaven op het gebied van 
energie, klimaat, slim ruimtegebruik en 
voedselvoorziening. Bovendien is de bodem 
een uniek ecosysteem dat een zorgvuldige 
benadering vraagt.
Bodem- en ondergrondbeleid heeft zich het 
afgelopen decennium ook verdiept. De diepe-
re ondergrond staat prominent op de beleids-
agenda: aardbevingen door gaswinning, scha-

liegas, geothermie en de bescherming van ons 
kostbare drinkwater. Schade aan gebouwen 
door aardbevingen, bedreigingen voor het 
landschap door winning van grondstoffen uit 
de diepere ondergrond en optimale benutting 
van geothermie verbinden de ondergrond met 
bovengrondse ruimtelijke vragen.
De verbreding en verdieping hebben geleid 
tot meer oog voor de samenhang en sa-
menwerking in en om de ondergrond. Het 
Convenant bodem en ondergrond 2016-2020 
formuleert als ambitie: ‘de ondergrond als 
een integraal onderdeel van het ruimtelijk 
domein’. Dat is een mooi doel, maar hoe doe 
je dat in de praktijk?

trend • pagina 14 — 2318
auteur henk puylaert, astrid slegers en erik wissema | beeld h2ruimte



ROM | JAARGANG 34 | #06

»

Gebiedsopgave 
Met steun van het Uitvoeringsprogramma 
van het Bodemconvenant is een praktijkge-
meenschap ondergrond geformeerd rond de 
vraag: ‘Hoe help ik als ondergrondregisseur 
mijn collega’s binnen en buiten de eigen 
organisatie bij oplossingen van gedeelde 
gebiedsopgaven’. Een leervraag die energie 
geeft en de deelnemers verbindt. De deelne-
mers worden als potentiële ondergrondre-
gisseurs gezien. Dit zijn mensen die onder-
grond tijdig, samenhangend en kansgericht 
inbrengen in ruimtelijke processen. De 
totstandkoming van de leervraag op zich is 
al een leerzaam proces. Zo stond in de eer-

ste formuleringen de ondergrond centraal. 
Echter, na een stevig debat bleek niet de 
ondergrond centraal te moeten staan, maar 
de gebiedsopgave. Een belangrijk verschil: 
niet de eigen belevingswereld staat centraal, 
maar de maatschappelijke opgave voor een 
gebied.
Om focus aan te brengen en het leren zo 
concreet mogelijk te maken, brengen de 
acht deelnemers een eigen case in. Voor 
die case – een project of vraagstuk uit hun 
praktijk – hebben de deelnemers een per-
soonlijke ‘waanzinnig belangrijke doelstel-
ling’ geformuleerd.

pagina 14 — 23 • trend 19

Drinkwaterwingebied 

Meijendel bij Wassenaar.

Beeld H2Ruimte
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Kennis en kennissen
De praktijken van acht ondergrondregisseurs 
zijn een jaar gevolgd en gedeeld. Daarbij 
valt allereerst de terughoudendheid bij deze 
regisseurs op om in het werk van specialis-
tische collega’s te treden. Die weten immers 
‘veel meer’. Ook blijkt dat onwetendheid en 
onzekerheid over het verloop van ruimtelijke 
planprocessen belemmerend werken; wanneer 
is wat nodig en in welke vorm? De onder-
grondregisseurs ontdekken dat voor succesvol 
opereren niet alleen kennis relevant is, maar 
zeker ook kennissen. Ze zijn best in staat om 
hun vakkennis met gebiedsopgaven te ver-
binden. Hun kennissennetwerk, bijvoorbeeld 
bij ruimte, water, energie en groen, vraagt 
uitbreiding en verdieping. Dat vergroot de 
kans om ondergrond meer in samenhang in 
ruimtelijke processen te agenderen; direct via 
collega’s van ruimte, indirect via collega’s van 
water, energie, natuur, landschap of beheer 
openbare ruimte.

Gebiedsgericht werken betekent samenwer-
ken aan gedeelde opgaven voor het bestuur. 
De verbinding tussen ondergrond en het 
ruimtelijk domein komt in de gebiedsop-
gave tot stand. Verbinden kan ook pas als je 
interesse in elkaars werk hebt. Dat helpt om 
een gebiedsvisie een kwaliteitsimpuls te geven 
vanuit ondergrondkennis en te ondersteu-

nen met (sectorale) budgetten, normen en 
vergunningen.

Definitie
In de praktijk zien we een worsteling met de 
vraag waar de ondergrond begint of eindigt. 
Bij een gerichtheid op een gedeelde gebieds-
opgave is die vraag niet langer relevant. De 
scheiding tussen bovengrond en ondergrond 
is kunstmatig. Het Convenant bodem en on-
dergrond voor de periode 2016-2020 schrijft: 
‘De provincies en gemeenten betrekken bij 
het opstellen of actualiseren van hun ruimte-
lijke plannen zoveel mogelijk de ondergrond 
en beschouwen de boven- en ondergrond 
als één geheel (3D-ordening).’ Kortom, het 
is zaak om de slag te maken van verbreed 
bodembeleid naar ‘verdiept’ ruimtelijk beleid. 
De ambitie van het convenant lijkt een open 
deur: ondergrond is, getuige onder meer de 
lagenbenadering, een integraal onderdeel 
van het ruimtelijk domein. Een substantieel 
deel van de oplossingsruimte voor de grote 
opgaven van de komende jaren, zoals kli-
maatbestendigheid, duurzame energie, veilig 
en gezond voedsel, slim ruimtegebruik en 
robuuste natuur, ligt in de ondergrond.
Om die oplossingen te zien en de kansen te 
pakken, zijn professionals nodig die onder-
grondexpertise vroeg en blijvend weten te 
verankeren in gebiedsprocessen. Die profes-

‘Je ziet de vrijblijvendheid ervan afgaan’
Je zou denken dat de bodem in 
een agrarische, waterrijke en 
laaggelegen provincie als Zee-
land wel standaard in de ruimte-
lijke visies en plannen van de-
centrale overheden zou zitten. 
Toch valt dat tegen, bekent Wal-
ter Jonkers, senior beleidsmede-
werker bodem en ondergrond bij 
de Provincie Zeeland. 

Breder kijken 
De bodemspecialisten, zoals hij-
zelf, zijn actief genoeg. Er zijn 
mooie beleidsdocumenten voort-
gebracht, hoge ambities uitge-
sproken en factsheets gemaakt 
over wat gemeenten allemaal met 
de bodem zouden kunnen doen. 
Dat was de eerste stap om breder 

te kijken en de bodem te benade-
ren als een integraal onderdeel 
van de fysieke leefomgeving. ‘Ze 
verdwenen allemaal in de la.’ 

Frustrerend maar begrijpelijk, 
meent Jonkers. ‘Iedereen heeft 
het druk en is allang blij om met 
de beperkte fte’s het hoofd boven 
water te kunnen houden.’
Dus was het zaak om op een an-
dere manier aansluiting te zoe-
ken bij de collega’s van ruimte, 
waterbeheer, openbare werken 
en andere afdelingen. Provincie 

Zeeland, dertien Zeeuwse ge-
meenten, het waterschap en de 
regionale uitvoeringsdienst ver-
bonden zich voor de missie in de 

Community of Practice (CoP) 
Zeeland ondergrond. Ze sloten 
zich aan bij de landelijke Prak-
tijkgemeenschap ondergrond en 
brainstormden over de kwalitei-
ten die nodig zijn voor het mis-
siewerk, het inspireren en soms 
het sleuren en duwen in de eigen 
overheidsorganisatie. ‘Bodem-
verbreders’ zijn er nodig: mensen 

‘Zodra je het loslaat en de vaart eruit haalt, 
zakt de zaak meteen in’

Zeeuwse bodem

Beeld Anneke van 

Hartingsveld

»



ROM | JAARGANG 34 | #06

21

»

pagina 14 — 23 • trend

die niet zozeer gekozen worden 
vanwege hun specifieke kennis 
en kunde met betrekking tot de 
ondergrond, maar omwille van 
de kwaliteiten om het proces op 
gang te brengen en te houden, 
legt Jonkers uit. Of dat per defi-
nitie iemand met een bodemach-
tergrond moet zijn, is maar de 
vraag. ‘Als verbreder ben je meer 
aan het verbinden, samen ver-
kennen, brainstormen. Daar zijn 
heel andere competenties voor 
nodig, zoals netwerkvaardighe-
den. Je moet heel proactief kun-
nen meedenken, goed benader-
baar zijn. Mensen die heel sterk 
technisch-inhoudelijk gedreven 
zijn, hebben daar meestal niet 
zoveel mee.’

Volgens Jonkers kan zo’n bodem-
verbreder ook heel goed uit een 
andere sector komen. ‘Het is 
zelfs beter als mijn collega van 
bijvoorbeeld Ruimte ook inziet 
dat de bodem er vanzelfsprekend 
bij hoort en zich een stukje van 
die verbrede kijk op de bodem 
eigen maakt.’

Tempo
Aan de hand van concrete op-
drachten met prestatieafspraken 
worden nu wel stappen gezet. Zo 
is de projectgroep ruimtelijke 
adaptatie gekoppeld aan de CoP 
en is als praktijkcase een dorps-
kern aangepakt. Jonkers: ‘Dan 
zie je dat het kwartje valt. Ande-
ren zien dat de bodemcollega’s 

interessante informatie hebben 
met goed kaartmateriaal erbij. 
Daar komen vervolgafspraken 
uit voort en dan gaat het lopen.’
Het is van groot belang de vaart 
erin te houden en regelmatig bij 
elkaar te blijven komen, weet 
Walter Jonkers inmiddels. ‘Zodra 
je het loslaat en de vaart eruit 
haalt, zakt de zaak meteen in. 
Terwijl als je er een heel jaar 
lang intensief mee aan de slag 
gaat en blijft, je wel stappen zet. 
Collega’s horen het van elkaar, ze 
krijgen huiswerk mee, dat ze 
moeten terugkoppelen. Dan gaat 
de vrijblijvendheid ervan af.’

Marcel Bayer

Zeeuwse bodem

Beeld Anneke van 

Hartingsveld
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sionals kunnen uit de wereld van ondergrond 
komen, maar net zo goed uit de wereld 
van ruimte, waar veel ervaring bestaat met 
verbinding van mensen, belangen, discipli-
nes, schalen en termijnen. De persoonlijke 
vaardigheden zijn zeker zo belangrijk als de 
vakinhoudelijke kennis.

Ondergrond en ruimte zijn succesvol te 
verbinden wanneer de ondergrondregisseur 
proactief te werk gaat. ‘Doen’ is het sleutel-
woord. Succes ontstaat daar waar mensen 
durven te beginnen, zichtbaar zijn door 
presentaties te geven, successen laten zien, 
bij mensen binnenlopen en interesse tonen. 
Waar maatjes worden gevonden, ontstaat een 
olievlekwerking binnen en buiten de orga-
nisatie en ontstaan geleidelijk meer kansen 
om ondergrond betekenis te laten hebben in 
gebiedsopgaven. ‘Doen’ is in succesvolle prak-
tijken wel gestoeld op een stevige kennisbasis 
over de ondergrond.

Praktijkgemeenschap
Om intensief te leren, hebben we gekozen 
voor een praktijkgemeenschap: een veilige 
leeromgeving als basis voor samenwerking. 
Veel toegevoegde waarde zit in werkvormen 
die voor deelnemers niet alledaags zijn. Ze 
zetten deelnemers op het verkeerde been, 

activeren, stimuleren interactie en zetten aan 
tot denken. Een goed voorbeeld is intervisie, 
een waardevol instrument om snel goede 
feedback te krijgen op de ingebrachte casus. 
De diversiteit van de groep zorgt voor veel 
nuttige input en het is leerzaam voor ieder-
een, ook voor hen die feedback geven. In de 
praktijkgemeenschap was veel ruimte voor 
reflectie en coaching. Dit staat verder weg van 
de dagelijkse werkpraktijk, maar juist daarin 
zit veel toegevoegde waarde; even afstand 
nemen en bezinning op de aanpak vergroot 
de effectiviteit en geeft nieuwe energie.

Een gezamenlijk leerproces vraagt afstem-
ming en een gezamenlijk leerritme. Dat be-
tekent bijvoorbeeld dat er bruikbare casussen 
moeten liggen op momenten die passen in het 
ritme van de gemeenschap. Om een goede 
balans te bereiken tussen ‘brengen’ en ‘halen’, 
én om het leerproces vanaf de start concreet 
te maken.
De praktijkgemeenschap ondergrond is voor 
de deelnemers een uitstekende werkvorm ge-
weest om stappen te zetten in de versterking 
van de verbinding tussen onder- en boven-
grond. Uit de evaluatie komt als waardevolle 
vervolgstap de wens van een sterkere mix 
met andere disciplines, vooral de ruimte-
lijke ordening. Meer diversiteit binnen een 

‘Van persoonlijke naar gedeelde 
verantwoordelijkheid’
‘De werksessie is een heel goed 
instrument om het integraal 
denken en samenwerken op gang 
te brengen’, ervaart Trudy van 
den Berg, milieuadviseur bij de 
Omgevingsdienst Veluwe-IJssel. 
In Apeldoorn en omgeving lag al 
een visie op de kwaliteiten en 
kansen in de ondergrond bij 
ruimtelijke en maatschappelijke 
opgaven, met de alleszeggende 
titel ‘Apeldoorn-Door-Grond’. Van 
den Berg moet er nu als onder-
grondregisseur voor zorgen dat 
de inzichten en uitgangspunten 
meetellen in het nieuwe bestem-
mingsplan voor het buitengebied 
Beekbergen en Loenen.

Kaarten
De eerste stap was de kaarten 

uit de visie verder uit te werken 
voor het plangebied. In de geor-
ganiseerde werksessies met col-
lega’s die vakkennis hebben van 
de ondergrond (bodem, water, 

groen, archeologie, cultuurhis-
torie, beheer en onderhoud) 
kwamen direct tal van ideeën 
naar boven. ‘Dat je daar samen 
zit, naar elkaar luistert en leert 
hoe jouw collega een kaart bena-
dert, werkt al enorm inspire-
rend’, meent Trudy van den 
Berg.
Het is een duidelijke keuze om 

met het kaartbeeld over de on-
dergrond te beginnen, legt Van 
den Berg uit. ‘De kaart is een 
soort kennisdrager over hoe die 
ondergrond in elkaar zit. Je 

kijkt naar grondwaterpeil, op-
slagcapaciteit en bodemveront-
reiniging. Door een verbinding 
te leggen met wat er boven-
gronds speelt, zie je de kansen 
als het waren opdoemen.’ 

Ondergrond en maatschap-
pelijke opgaven
Als tweede voorbeeld noemt ze 

‘Je moet je collega’s deelgenoot maken  
van het proces’
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praktijkgemeenschap biedt mogelijkheden om 
het leerrendement te verhogen. Het is toe te 
juichen dat het Uitvoeringsprogramma van 
het Convenant bodem en ondergrond 2016-
2020 ondersteuning wil bieden aan werkvor-

men zoals praktijkgemeenschappen met een 
mix van ondergrond- en RO-deskundigheid: 
planologen, stedebouwkundigen en land-
schapsarchitecten. De kansen liggen voor het 
oprapen.

een onlangs gehouden sessie 
waar de leefkwaliteit in een van 
de woongebieden van Apeldoorn 
centraal stond. ‘Een wijk met 
veel groen, maar vooral aan de 
randen van de wijken en in de 
zomer kans op hittestress. Het 
grondwaterpeil in de wijken 
wordt kunstmatig verlaagd. We 
hebben samen onder andere ge-
keken hoe het opwellende water 
dat we daar wegvoeren en uit-
eindelijk op de IJssel uitkomt 
op een andere manier te gebrui-
ken is. Om te spoelen, bodeme-
nergie op te wekken, als opper-
vlaktewater of gewoon als 
drinkwater; er liggen talrijke 
mogelijkheden met positieve ef-
fecten voor de leefkwaliteit. Als 
je samen tot die ontdekking 

komt, maakt dat heel veel nieu-
we energie los.’

Eyeopener 
Ook voor Trudy van den Berg zelf 
is dit een leerproces met vallen 
en opstaan. ‘Alleen al de opgave 
om niet meer uitsluitend vanuit 
jouw perspectief als bodemspeci-
alist te kijken; dat valt niet mee, 
maar is erg leerzaam. Daarnaast 
was het vooral een eyeopener 
dat je gaat van persoonlijke naar 
gedeelde verantwoordelijkheid. 
Ik heb nogal de neiging om zelf 
aan de slag te gaan als ik alle in-
formatie heb opgehaald. In de 
rol van regisseur moet je hele-
maal niet de kar trekken. Je 
moet de collega’s deelgenoot ma-
ken van het proces en henzelf 

het verhaal vanuit hun perspec-
tief laten vertellen of opschrij-
ven. Dat proces is ontzettend 
belangrijk.’ 
De komst van de Omgevingswet 
blijkt voor de betrokkenen een 
grote drijfveer om integraal naar 
de leefomgeving te kijken, ver-
zekert Van den Berg tot slot. ‘In 
Apeldoorn werken we al langere 
tijd in projectteams. Integraal 
werken is hier niet nieuw, maar 
tot nu toe was dat vooral gericht 
op bovengrondse opgaven. De 
ondergrondruimte wordt hier nu 
aan toegevoegd. Dat is nu veran-
derd. De Omgevingswet is de 
stok achter de deur.’

Marcel Bayer
Waterspeeltuin 

Apeldoorn

Beeld Gemeente 

Apeldoorn

»
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Cultuurhistorie versterkt identiteit van het gebied

Verlokkend landschap
Steden die veel in groen investeren, doen het 
economisch beter. Dat blijkt uit een recent on-
derzoek naar de rol van landschap en erfgoed bij 
het aantrekken van nieuwe bedrijven en hoog-
opgeleide kenniswerkers. Rond Schiphol betaalt 
een ontwikkelaar van bedrijventerreinen al mee 
aan de aanleg van nieuwe parken en recreatieve 
routes binnen de Stelling van Amsterdam.

In 1938 installeerde de stad al een Green Belt 
om zijn ommeland tegen verstedelijking te 
beschermen. Zeventig jaar later deed 

burgemeester Ken Livingstone er met zijn East 
London Green Grid nog een schepje bovenop. 
Een netwerk van groengebieden en rivieren 
ging de belangrijkste stedelijke centra met de 
Thames en de Green Belt verbinden. Li-
vingstones opvolger Boris Johnson breidde het 
project in 2012 uit tot het All London Green 
Grid, een multifunctioneel netwerk ter 
verbetering van de leefkwaliteit van de stad. 
Nieuwe parken en groene daken moeten de 
stad verkoelen, de luchtkwaliteit verbeteren, de 
kans op overstromingen verkleinen en de 
Londenaren meer recreatiemogelijkheden 
bieden. Deze zomer krijgt met de opening van 
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aantal partners die nauw bij het onderwerp zijn 
betrokken, zoals het Landbouw Economisch 
Instituut (LEI), Staatsbosbeheer en de Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). 
Enkele weken geleden werden in het Kunst-
fort in Vijfhuizen de belangrijkste resultaten 
gepresenteerd. 
Hoewel het lastig bleek om spijkerharde con-
clusies te trekken over het effect van groe-
ninvesteringen op vestigingsplaatskeuzen van 
bedrijven en hoogopgeleide kenniswerkers, 
zijn er volgens Nefs wel duidelijke correla-
ties tussen de twee variabelen gevonden. ‘In 
een vergelijkende studie onder Amerikaanse 
counties deden bijvoorbeeld gebieden die veel in 
groen en de ontsluiting ervan investeerden het 
economisch duidelijk beter. In veel weten-
schappelijke literatuur wordt ook een sterke 
relatie gelegd tussen een attractief landschap en 
succes in de kenniseconomie.’ 

Plekken met betekenis
In het onderzoek is het landschap breed 
opgevat; behalve natuur maakt ook cultureel 
erfgoed nadrukkelijk deel uit van de leefom-
geving van stedelingen. Voor Jeroen Bootsma 
van de RCE, die meeschreef aan het rapport, is 
dat een logische keuze. ‘Hogeropgeleiden wil-
len graag op een betekenisvolle plek wonen. 
Cultuurhistorie kan daar invulling aan geven 
en een plek een sterke identiteit bezorgen. Bo-
vendien zijn, zeker in Nederland, grote delen 
van het landschap door de mens gevormd.’
Historische landschappen blijken een belangrij-
ke inspiratiebron te kunnen zijn voor heden-
daagse ontwerpers. Zo liet landschapsarchitect 
Adriaan Geuze als buitengewoon hoogleraar 
landschapsarchitectuur aan Wageningen Uni-
versiteit zijn studenten onderzoek doen naar 
de rol en betekenis van nieuwe landgoederen 
in de 16e en 17e eeuw. Zij kregen vervolgens 
de opdracht om voor een bestaande plek in 
West-Nederland een inrichtingsplan te maken 
waarin net als vroeger voedselproductie en 
recreatie met elkaar worden gecombineerd. 
De manier waarop bestuurders in de Rhein-
Ruhr-regio het industrieel erfgoed hebben ge-
bruikt om hun gebied op te waarderen, vindt 
Bootsma inspirerend. ‘Het industriële verleden 
wordt in het Landesentwicklungsplan doelbewust 
als een onderscheidende kwaliteit ingezet bij 
het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid.’

Adobe Creek
In de Rhein-Ruhr-regio zijn lokale overheden 
en bedrijven samen opgetrokken in de trans-
formatie van het voormalige industriegebied 
tot een aantrekkelijke culturele en toeristi-
sche regio. Het onderzoek van de Vereniging 

de eerste Cycle Superhighway ook het fietsver-
keer in de metropool een flinke impuls.

Merten Nefs van de Vereniging Deltame-
tropool kan alleen maar dromen van zoveel 
politieke daadkracht in Nederlandse steden. En 
daar is niet per se een gekozen burgemeester 
voor nodig, zoals in Londen. ‘In buitenlandse 
metropolen zien lokale bestuurders het land-
schap als een instrument om nieuwe bedrij-
ven en hoogopgeleide kenniswerkers aan te 
trekken. Dat besef moet in Nederland groeien. 
We hebben de verantwoordelijkheid voor 
grote open gebieden als het Groene Hart ook 
te veel versnipperd over allerlei bestuurslagen 
en beleidssectoren, waardoor de samenhang in 
investeringen ontbreekt.’

Groene groei 
Om meer aandacht te vragen voor de rol die 
groengebieden en cultuurhistorie kunnen spe-
len in het vestigings- en leefklimaat van grote 
steden, heeft de Vereniging Deltametropool 
afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de relatie 
tussen het landschap en het economisch func-
tioneren van metropolen. Dat deed ze met een 

Debat over de relatie 

landschap en economie 

van de metropool door 

Vereniging Deltametro-

pool en partners.



ROM | JAARGANG 34 | #06

26

Deltametropool beschrijft metropolen waar 
bedrijven uit eigen beweging groengebieden 
veiligstellen om medewerkers een aangena-
me woon- en werkomgeving te bieden. Een 
aansprekend voorbeeld is de Peninsula Open 
Space Trust (POST), opgericht door enkele 
grote technologiebedrijven in de San Francisco 
Bay Area. Deze vereniging koopt gebieden aan 

en beheert ze vervolgens als natuur- en recre-
atiegebieden voor bewoners van de regio. Ado-
be is een van de bekendere leden van POST 
en zorgde er op deze manier voor dat de kreek 
waarnaar de onderneming is vernoemd, als 
groengebied behouden bleef.

Metropolitaan landschap
In Nederland bestaat geen traditie waarin be-
drijven aantrekkelijke delen van het landschap 
voor werknemers en bewoners beheren. Gede-
puteerde Tjeerd Talsma (PvdA) van de Provin-
cie Noord-Holland vindt dat geen probleem, 
maar zou het wel toejuichen als ondernemin-
gen via fondsen meebetalen aan de beheer- en 
exploitatiekosten van natuur- en recreatiege-
bieden. ‘Dat zijn de longen van een regio, maar 
er moet ieder jaar door de overheden veel geld 
bij worden gelegd.’ Er is in zijn ogen winst te 
behalen als overheden en terreinbeheerders 
beter met elkaar gaan samenwerken. ‘Al die 
beschermde landschappen, recreatiegebieden 
en groene scheggen rond de steden zou je tot 
één metropolitaan landschap moeten bundelen. 
Alleen al in het Noord-Hollandse deel van de 
Randstad wonen drie miljoen mensen. Die 
willen ook in de toekomst in het groen kun-
nen recreëren. Nu kun je zelfs vanuit hartje 
Amsterdam in een kwartier in het buitenge-
bied komen. Dat is een belangrijke vestigings-
plaatsfactor die niet verloren mag gaan.’
Als het aan Jeanet van Antwerpen ligt, zal het 
zover niet komen. Als directeur van gebieds-
ontwikkelaar SADC neemt ze regelmatig in de 
ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen 
rond Schiphol de aanleg van groengebieden 
mee. ‘Ik vind het de verantwoordelijkheid van 
een gebiedsontwikkelaar om integraal naar 
een regio te kijken. En het landschap vormt nu 
eenmaal een onlosmakelijk onderdeel van de 
kwaliteit van een gebied.’

Groene Geniedijk
SADC is op dit moment onder meer betrok-
ken bij de aanleg van een park rond de Genie-
dijk. Deze loopt als onderdeel van de Stelling 
van Amsterdam langs een van de bedrijventer-
reinen van de onderneming. Bij Halfweg heeft 
de ontwikkelaar plannen om een betere ruim-
telijke verbinding tussen zijn bedrijvenpark en 
een nabijgelegen fort te realiseren. En langs de 
Ringvaart is bij Schiphol Logistics Park met 
hulp van SADC het Ringdijkpark ontstaan. 
Van Antwerpen: ‘Als het aan mij ligt, worden 
dat vooral plekken waar voor bewoners en 
werknemers iets te beleven valt. Ik heb een 
hekel aan kijkgroen. De tijd dat een ontwikke-
laar alleen in heggetjes en ander schaamgroen 
wilde investeren, is ook echt voorbij.’

Erfgoed en ruimte
Nederland verandert voortdurend. Hoe houden we het karakter van ons land 
zichtbaar? Onder de naam Visie Erfgoed en Ruimte zet de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed samen met andere partijen in op ruimtelijke ontwikke-
ling vanuit cultuurhistorische inspiratie. ROmagazine doet er verslag van. 
Ontdek ook op www.kiezenvoorkarakter.nl hoe cultureel erfgoed basis is 
voor kwaliteit in ruimtelijke opgaves.
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Zo snel mogelijk stoppen met het grondbedrijf en ruimtelijke ordening weer 
terugbrengen tot de kern. Als het aan de Enschedese wethouder Jeroen 
Hatenboer ligt, gooit de gemeentelijke overheid het roer snel om met een 
realistisch en regionaal gedragen beleid voor ruimtelijke kwaliteit, op basis 
van een strakke scheiding tussen overheid en markt. ‘Als je je gedraagt als 
een ontwikkelaar wil je ook verkopen. Volgens mij is de overheid daar niet 
voor.’

Hatenboer (VVD) onderschrijft als een 
van de wethouders van de G32-ge-
meenten de visie ‘Geef wonen de 

ruimte’. Omdat hij vindt dat er meer ruimte 
moet komen; voor de overheid om een 
evenwichtig ruimtelijk beleid te voeren op de 
kwaliteit van de leefomgeving, en voor de 
markt om gericht te bouwen voor de specifie-
ke regionale woningvraag, de versterking van 
de economie en het voorzieningenniveau. Als 
wethouder met stedelijke ontwikkeling, 
wonen en het grond- en vastgoedbedrijf in 
zijn portefeuille, bepleit hij daarbij voortaan 
een sterke scheiding van de rol van overheid 
en markt.

Realistische prognose
In de Enschedese Woonvisie, waarvoor de 

basis zes jaar geleden is gelegd, geldt als 
leidraad dat de stad alleen nog groeit vanuit 
het hart, dat zuinig met de ruimte wordt 
omgesprongen en dat er geen focus meer ligt 
op uitleglocaties. ‘We voegen alleen nog maar 
toe op plekken die ertoe doen, nu en in de 
toekomst.’
Het hart in Enschede is het gebied binnen 
de singels, legt de wethouder uit. Daarnaast 
gelden de invalswegen en twee speciale gebie-
den – de luchthaven en het wetenschaps- en 
kennispark – als prioritaire gebieden. ‘We zijn 
heel terughoudend met initiatieven op andere 
plekken.’

In vergelijking met de grote steden in de 
Randstad – Amsterdam en Utrecht voorop 
– heeft Enschede een ontspannen woning-

Jeroen Hatenboer, wethouder Enschede:

‘We moeten onze 
natuurlijke rol weer 
oppakken’

auteur marcel bayer | beeld roelof pot

‘Ik zou hier liever wat aan 

de kwaliteit doen en 
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markt. Op basis van wat Jeroen Hatenboer 
een ‘realistische prognose’ noemt, rekent 
hij voor dat er de komende decennia niet 
meer dan 5.000-8.000 mensen bij komen, 
door natuurlijke aanwas en trek naar de stad. 
Rekening houdend met de veranderende 
huishoudensamenstelling zijn er dus niet zo-
veel woningen extra meer nodig. ‘We hebben 
binnen de bebouwde kom nog capaciteit voor 
2.000 grondgebonden woningen. Die wo-
ningen realiseren is altijd moeilijker dan het 
prikkeldraad weer een stukje verder te zetten 
en weer een woonwijk uit de grond te stam-
pen in wat nu nog weiland is. Maar dat gaan 
we niet meer doen. Ik wil beginnen met de 
complexe opgave en niet met de makkelijke.’

Regionale woonvisie
Hatenboer heeft zich sterk gemaakt voor een 
regionale Twentse woonvisie. Kwantitatief 
liggen er inmiddels afspraken en binnen twee 
jaar moeten er ook kwalitatieve liggen, legt 
hij uit. ‘Wij gaan samen sturen op ruimtelijke 
kwaliteit en dus strategisch programmeren in 
het kader van de netwerkstad, die uiteindelijk 
325.000 inwoners zal omvatten. We heb-
ben geïnventariseerd waar de gemeentelijke 
grondposities liggen en hebben in principe 
overeenstemming over de systematiek hoe we 
die strategisch gaan inzetten. Daar is het soms 
ingewikkeld om tot een gezamenlijke aanpak 
te komen. Sommige grondposities zijn nog te 
groot of liggen op plekken die we eigenlijk 
niet meer zouden moeten ontwikkelen. Maar 
gemeenten denken nog steeds geld te kunnen 
verdienen aan grond. Daar zit de kern van het 

probleem. Ik vind dat Den Haag daar te wei-
nig oog voor heeft. Met de Provincie Over-
ijssel zijn we in overleg over een oplossing. 
Het zou helpen als het Rijk met een AMvB 
gemeenten langer de tijd geeft, bijvoorbeeld 
twintig jaar, om posities af te boeken.’

De Enschedese wethouder deinst er niet voor 
terug om aan de gemeenteraad en de inwo-
ners uit te leggen dat het soms verstandiger 
is om bijvoorbeeld in Hengelo te bouwen en 

niet in hun eigen stad. ‘Met een regionale 
woonvisie in de hand is dat niet zo moeilijk. 
Wooneigenaren begrijpen heel goed dat hun 
woning straks minder waard zal zijn als we 
maar doorbouwen. Ik houd ze het voorbeeld 
van Limburg voor, waar je eerst 30.000 euro 
in het sloopfonds moet storten alvorens je 
toestemming krijgt om een huis te bouwen. 
Als je dat wilt voorkomen, moet je zuinig zijn 
op de ruimte die je hebt. Als je daar niet voor 
waarschuwt, ben je een slecht bestuurder.’

Grondposities
In Enschede zelf is inmiddels 80 miljoen euro 
afgeboekt op grondposities van de gemeen-
te. Als het aan hem ligt, gaat dat naar de 
100 miljoen euro. Hij wil het liefst zo snel 
mogelijk helemaal van het gemeentelijke 
grondbedrijf af als risicovol belegger, vertelt 
Hatenboer resoluut. ‘Even terug was dat nog 
vloeken in de kerk. De financiële boys waren 
de helden van de stad. Er vloeiden miljoe-
nen euro’s aan vaste afdrachten richting de 
algemene middelen. Ik ben voorstander van 
een compacte dienst die de opgebouwde 
kennis en ervaring inzet ten behoeve van een 
verantwoord ruimtelijk beleid. Dat wordt 
nu voorzichtig omarmd. Het heeft wel bloed 
zweet en tranen gekost om zover te komen. 
Ik heb met dit standpunt veel tegenwerking 
gehad, maar ik zit er nog steeds en ga door.’
‘We zijn geen marktpartij en zo moeten we 
ons ook niet gedragen, anders ga je de stad 
besturen met de boekhouding in de hand’, 
vervolgt hij stellig. ‘Dan ben je verplicht om 
inkomsten te genereren, ten koste van de 
natuurlijke rol die je hebt om te zorgen voor 
een goede ruimtelijke ordening. Zo hebben 
we te veel woningen op verkeerde plekken 
gekregen. Het gaat er niet om hoeveel geld je 
verdient met je stad, maar hoe je je stad aan-
trekkelijk en leefbaar maakt. Ik ben ook nog 
een liberale wethouder, dus ik zie daar heel 
veel ruimte voor de markt.’

Herverkaveling
Hatenboer ziet binnenstedelijke herverkave-
ling als een van de instrumenten om kwali-

‘Wees zuinig op de 
 ruimte die je hebt’

‘We zijn geen marktpartij 
 en zo moeten we ons ook 
 niet gedragen’
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tatief te sturen. Enschede maakt momenteel 
een scan van de plekken met leegstand. 
‘Hoogstwaarschijnlijk krijgen deze nooit 
meer de bestemming die ze nu hebben. Dat 
geldt met name voor detailhandel. We kijken 
of we daar een arrangement kunnen maken 
om de bestemming te veranderen.’ Hij zet 
grondeigenaren bij elkaar als ze er samen niet 
uit komen. Waar mogelijk brengt de overheid 
zelf grond en gebouwen in, aldus de wethou-
der. ‘Om als vliegwiel voor nieuwe ontwik-
kelingen te dienen. Het gaat om het maat-
schappelijke rendement van je investering. Er 
is gewoon weinig geld voor binnenstedelijke 
ontwikkeling, dus moet je slim zijn.’

De vestiging van de grote tuin- en bouw-
markt Hornbach op een herontwikkelingslo-
catie past volgens Hatenboer prima bij de 
visie. ‘Beter was geweest als we in Twente 
hadden gekozen voor één plek met groot-
schalig winkelen: in Hengelo, aan de A1. 
Die plek is het best bereikbaar voor de hele 
regio. Vanwege eerdere afspraken om van 
elke detailhandelssector daar maar één firma 

toe te laten, is dat niet mogelijk gebleken. Ik 
vind dat niet meer van deze tijd. Dit moet je 
overlaten aan de marktwerking. Ik ben zelf 
horeca-uitbater geweest en had er juist profijt 
van als er nog tien cafés om mij heen zaten. Je 
concurreert op prijs en kwaliteit, niet omdat 
je de enige bent. Hornbach komt nu na tien 
jaar discussie en procedures op de oude loca-
tie van Philips en de sociale werkvoorziening. 
Wij willen ze graag daar hebben om nieuwe 
energie in het gebied te brengen.’
De wethouder gelooft niet dat IKEA en 
Hornbach verantwoordelijk zijn voor de 
leegloop in de binnenstad. Dat heeft met 
heel andere ontwikkelingen te maken, zegt 
hij, en is niet te stoppen. Voor de aanpak van 
leegstand in het stadscentrum kiest Enschede 
voor een thematische aanpak en een compac-
ter winkelaanbod. ‘Met onder meer herver-
kaveling en bestemmingsplanwijzigingen 

proberen we weer beweging in de markt te 
krijgen. Maar ondernemers moeten het doen. 
En dat gaat gebeuren’, zegt Hatenboer vol 
overtuiging. ‘Al was het alleen maar omdat 
de vastgoedmarkt in snel tempo verandert nu 
beleggers bij de financiering veel meer eigen 
geld moeten meenemen. Het is in hun eigen 
belang om sneller af te boeken en alleen nog 
te investeren in plekken met dynamiek.’ »

Jeroen Hatenboer: ‘Ik wil 

voorkomen dat we eerst de 

gemakkelijke weg kiezen 

en heb liever kleine, 

geleidelijke, goede 

ontwikkelingen.’
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auteurs wouter van den wildenberg en xander duijnisveld

Stimuleer stedelijke investeringen met 
verkoop van gemeentelijk vastgoed

Doorbreek de karikaturale 
ambtelijke organisatie

Gemeenten kunnen hun overtollige, in veel gevallen leegstaande vastgoed 
effectief maken door het te verkopen aan de juiste partij. Dat trekt investeer-
ders aan, geeft een boost aan wijken die dat kunnen gebruiken, levert geld op 
en verlaagt de werkdruk voor de afdeling die het vastgoed beheert. Zoveel 
voordelen en toch gebeurt het niet.
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Doorbreek de karikaturale 
ambtelijke organisatie

Allereerst het wenkend perspectief: omkeren 
van een neergaande naar een opwaartse spi-
raal in een wijk. Leegstand van gemeentelijk 

vastgoed, soms zelfs herkenbaar aan de afgeblad-
derde kozijnen of dichtgespijkerde ramen, is funest 
voor de wijk waarin het staat. Het geeft andere on-
dernemers of bewoners mogelijk een onbedoelde 
duw in de rug om ook weg te trekken; hier is het niet 
meer te doen. Met alle sociale veiligheidsissues van 
dien. Wijken moeten leven, er moet reuring zijn. Uit-
eindelijk is er voor veel vastgoed een afnemer met 
een goed plan. De match tussen vraag en aanbod 
vraagt alleen de juiste marktbenadering per object 
en een strakke regie op het verkoopproces.

Daar ligt meteen het grootste probleem voor de ge-
meentelijke overheid om hun vastgoed verkocht te 
krijgen: de karikaturale ambtelijke organisatie voort-
komend uit ons democratisch bestel. Eigenaarschap 
is in veel gemeenten als een speld in een hooiberg 
en men redeneert bij voorkeur van binnen naar bui-
ten. De politieke aard van de organisatie zorgt in 
veel gemeenten voor bestuurlijke en ambtelijke 
angst, wat niet voor niets spreekwoordelijk een 
slechte raadgever is. En van boven naar beneden sij-
pelt het sturen op geen fouten maken door. 

Verkoop van vastgoed komt vervolgens niet van de 
grond; alle betrokken afdelingen moeten hun in-
breng kunnen doen én deze inbreng moet zichtbaar 
worden verwerkt in de verkoopstrategie. Met als re-
sultaat een naar binnen gerichte strategie, door-
spekt van interne wensen en eisen aan het vastgoed, 
aan het verkoopproces en het -resultaat en aan de 
kopende partij. Het woord ‘markt’ komt hierin vaak 
niet eens voor.

Strategie
Hoe kun je als gemeente binnen deze context dan 
wél tot een verkoopstrategie en daadwerkelijke ver-
koop komen? De organisatiecultuur is per slot van 
rekening een gegeven. Op papier is dit simpel: Zet 
een kleine verkooporganisatie op met mandaat, die 
de brug slaat tussen de vastgoedvraag van de markt 
enerzijds en de wensen en eisen vanuit de interne 
organisatie anderzijds, redenerend van buiten naar 
binnen. Verzamel daarvoor de interne wensen en ei-
sen vanuit alle afdelingen en politiek integraal. De 
verkooporganisatie zet vervolgens een strategie op 
per type vastgoed en legt eventuele conflicten tus-
sen interne en externe wensen en eisen voor aan de 
beslissingsbevoegde wethouder of directeur, waarna 
verkoop kan plaatsvinden.

In de praktijk blijkt dit vaak lastig om een aantal re-
denen. Ten eerste is er een grote kloof tussen de 
wereld van de dagelijkse vastgoeddeals en de ab-
stracte beleidsambtenaren waar het voornemen tot 
verkoop begint. De expertise van de dealgerichte 

vastgoedprofessional is in een vroeg stadium echter 
nodig voor de optimale verkoopstrategie. De basis 
ervan dient te liggen in de feitelijke vraag naar vast-
goed in de markt; geredeneerd van buiten naar bin-
nen dus.
Ten tweede vraagt het opzetten van een verkoop-
strategie om een degelijke set data van de te verko-
pen objecten. Deze is vaak onvoldoende voor han-
den en veel informatie voor een succesvolle verkoop 
moet nog via onderzoeken worden achterhaald. Een 
tijdrovende operatie waar een gestructureerde aan-
pak en doorzettingsvermogen voor nodig zijn die 
kunnen ontmoedigen om door te pakken naar feite-
lijke verkoop.

De verkoop van gemeentelijk vastgoed komt van de 
grond door het bijeenbrengen van de externe vast-
goedvraag (de markt), alle interne belangen (gebied, 
transformatie, monumenten, stedebouw, cultuurhis-
torie, financiën, et cetera) en de feitelijke informatie 
over het vastgoed.

Principes
Vervolgens is voor een succesvolle verkoop van ge-
meentelijk vastgoed een aantal algemene ‘van bui-
ten naar binnen’-principes te duiden, toegespitst op 
de verschillende typen verkoop.

Ten eerste commercieel vastgoed, zoals woningen, 
kantoren, bedrijfspanden en winkels die in hun hui-
dige staat worden verkocht. De uitdaging is om in 
relatief korte tijd de verkopen te realiseren en om 
ook voor de lastiger te verkopen objecten een koper 
te vinden. Deze objecten binnen de publieke context 
lenen zich goed voor verkoop via een internetveiling, 
al dan niet met tussenkomst van makelaars: transpa-
rant, openbaar, elke inwoner van de stad kan bieden 
en er wordt aantoonbaar de hoogste prijs gereali-
seerd. Verkoop via makelaars die goed thuis zijn in 
het vastgoednetwerk van de stad kan ook nog 
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steeds een goede weg zijn. Of een combinatie van 
beide.
Speciaal of complex vastgoed, zoals omvangrijke 
transformaties of iconen van de gemeente, vragen 
om een maatwerkverkoop in dialoog met de markt, 
waarbij de omvang van de procedure moet passen 
op de omvang van de opgave. Voor een klein pandje 
ga je dus niet een grote concurrentiegerichte dia-
loog uitzetten. Voor de meeste objecten zal dit pro-
ces gelden:

• Maak goed huiswerk per object: wat is in de ogen 
van de gemeente het beste gebruik voor het ob-
ject? Dit is dus niet per se de hoogste opbrengst 
(highest and best use), maar kan ook de functie zijn 
die voor de ontwikkeling van de wijk het beste is.

• Benader enkele partijen uit het netwerk van ge-
meente of adviseurs die de markt voor dit type 
vastgoed goed kennen (lokale en regionale partij-
en), met wie informeel de verkoopopgave en inte-
resse uit de markt wordt doorgesproken. Bepaal of 
het betreffende object voor de uitvraag aan de 
markt moet worden voorzien van een specifiek 
concept voor een gerichte verkoop en om een te 
open vraag aan de markt te voorkomen.

• Vraag een passende hoeveelheid partijen die con-
crete interesse hebben gericht een aanbieding aan 
de gemeente te doen en wees helder over de pro-
cedure: doorlooptijd, opbouw van commitment, 
beoordeling, mate van dialoog, hoeveelheid deel-
nemende partijen, et cetera.

• Blijf in gesprek met elkaar volgens het vooraf uit-
gestippelde proces en kijk waar markt en gemeen-
te elkaar kunnen versterken bij het optimaliseren 
van de verkoopwaarde.

• Verkoop het object of de objecten aan de beste 
aanbieder binnen een overzichtelijk timeframe (af-
hankelijk van de omvang van de opgave varieert 
deze doorlooptijd tussen de 3 maanden en 1 jaar). 

De verkoop van het ge-
meentelijk vastgoed 
trekt investeerders naar 
de stad. Het zorgt in 
veel gevallen voor een 
goede invulling van een 
object en geeft wijken 
met leegstaand vast-
goed dus een positieve 
impuls. Om dit te berei-

ken is een ‘van buiten naar binnen gerichte’ ver-
koopstrategie nodig die de brug slaat tussen de vast-
goedmarkt, de interne organisatie en de te verkopen 
vastgoedportefeuille. Organiseer dit op de juiste 
manier en de gemeente heeft een extra knop om op 
haar stad te sturen.

de gemeente heeft een extra 
knop om te sturen op haar 
stad
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auteur nienke jansen | beeld ruimtelijkeplannen.nl en boekelomgevingsplan.crotec.nl

Lessen uit Boekel

Digitale verplichtingen bij  
een Chw-bestemmingsplan

Wie ruimtelijke plannen maakt in het kader van de Crisis- en herstel-
wet kan op een aantal punten afwijken van digitale verplichtingen  
die zijn gesteld in het Besluit ruimtelijke ordening. Hoe je dat precies 
doet en wat wel en niet moet, legt Nienke Jansen, adviseur Standaar-
den Omgevingswet bij Geonovum, uit aan de hand van het Chw- 
bestemmingsplan Buitengebied 2016 van de gemeente Boekel.

Onder het motto ‘Nu al Eenvoudig Beter’ kun-
nen gemeenten vooruitlopen op de Omge-
vingswet door een ‘bestemmingsplan met 

verbrede reikwijdte’ te maken. Zo kunnen gemeen-
ten alvast experimenteren met het omgevingsplan. 
Een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte kan 
naast regels over de ruimtelijke ordening ook regels 
bevatten over bijvoorbeeld een veilige en gezonde 
fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwa-
liteit.
Het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte heeft 
zijn wettelijke basis in de Crisis- en herstelwet (Chw). 
In het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet dat bij 
die wet hoort, worden gemeenten aangewezen die 
mogen afwijken van bepaalde wetten en regels. Ze 
mogen bijvoorbeeld afwijken van bepaalde mili-
euaspecten en van de termijn waarbinnen een be-
stemmingsplan opnieuw moet worden vastgesteld. 
Daarnaast – en daar gaat dit artikel over – mogen ze 
afwijken van een aantal digitale verplichtingen van 
het Besluit ruimtelijke ordening.

Werkafspraak
Wie een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte 
maakt, hoeft dit plan niet op te stellen conform de 
RO Standaarden 2012. Ook hoeft het verbrede plan 
niet raadpleegbaar te zijn in Ruimtelijkeplannen.nl. 
De andere digitale verplichtingen blijven echter wel 
gelden. Het bestemmingsplan moet een geometri-

Nienke Jansen is adviseur Standaarden 
Omgevingswet bij Geonovum

Voor dit artikel is gesproken met  

Arthur Hermans van gemeente Boekel, 

projectleider van het Chw-bestemmings-

plan, en Rob Durville van Rho Adviseurs 

voor Leefruimte, betrokken bij het 

opstellen van het Chw-bestemmingsplan 

van de gemeente Boekel. Een uitgebreide 

variant met nadere toelichting op de 

aanpak van gemeente Boekel vindt u op  

www.geonovum.nl/Chwbestemmingsplan
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sche plaatsbepaling van het werkingsgebied bevat-
ten, de gemeenteraad moet het bestemmingsplan 
elektronisch vaststellen én het elektronische be-
stemmingsplan is leidend boven de papieren versie. 
Het bestemmingplan moet bovendien elektronisch 
‘op een algemeen toegankelijke manier’ beschikbaar 
zijn op een internetadres en in Ruimtelijkeplannen.nl 
moet een verwijzing naar dit internetadres staan.
Naar aanleiding van vragen van gemeenten over de 
praktische betekenis van de eisen voor een bestem-
mingsplan met verbrede reikwijdte hebben het mi-
nisterie van Infrastructuur en Milieu en Geonovum 
de ‘Werkafspraak Chw-bestemmingsplannen digi-
taal beschikbaar stellen’ opgesteld. Deze werkaf-
spraak adviseert hoe je een bestemmingsplan met 
verbrede reikwijdte zo kunt opstellen dat de digitale 
ontsluiting geborgd is.

Varianten
De werkafspraak beschrijft twee varianten. In de 
eerste variant zorgt de gemeente ervoor dat een vol-
ledige versie van het bestemmingsplan op een web-
site staat. Dat plan is met behulp van een gisviewer 
interactief te raadplegen. Voor Ruimtelijkeplannen.
nl stelt de gemeente dan een contour beschikbaar 
met daaraan gekoppeld pdf’s van de plankaart, de 
toelichting en regels van het bestemmingsplan. Een 
toelichting op de aspecten authenticiteit, integriteit, 
volledigheid, beschikbaarheid en raadpleegbaarheid 
van het Chw bestemmingsplan, die de gemeente in 
dit geval zelf moet waarborgen, is te vinden op 
www.geonovum.nl/werkafspraakChw.
In de tweede variant maakt de gemeente met be-
hulp van de RO Standaarden een bestemmingsplan 
waarvan de volledige inhoud interactief op Ruimte-

Overzicht plangebied op 

boekelomgevingsplan.crotec.nl

Overzicht plangebied op 

Ruimtelijkeplannen.nl
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De Gemeente Boekel heeft voor dit plan dus de twee 
varianten van de ‘werkafspraak’ gecombineerd. De 
publieksweergave van het plan is speciaal voor dit 
Boekelse plan ontwikkeld en werkt met een gisvie-
wer. Stelt een gemeente een Chw-bestemmingsplan 
op volgens een andere systematiek, dan moet er 
weer een nieuwe weergave worden gemaakt. Dat 
maakt het kostbaar om een bestemmingsplan op 
deze manier te tonen. Standaardisering en unifor-
mering van bestemmingsplannen (en straks omge-
vingsplannen) kunnen daarbij helpen. Dan kan er 
één weergave worden gemaakt die door alle ge-
meenten te gebruiken is.

Eén onderwerp, één artikel
Boekel heeft bij het opstellen van dit plan het be-
stemmingsplan-model gebruikt. Daarbij zijn alle mo-
gelijkheden benut die de RO Standaarden bieden, 
inclusief mogelijkheden die wellicht onbedoeld zijn, 
maar die de RO Standaarden niet verbieden en die 
de validatieregels niet onmogelijk maken. De opzet 
en indeling van de regels wijken behoorlijk af van de 
RO Standaarden.
Belangrijk uitgangspunt bij het opstellen van dit plan 
was dat als je klikt op een locatie op de kaart, je al-
leen de regels krijgt die voor die locatie gelden. Boe-
kel heeft dit gedaan door de bouwregels los te kop-
pelen van de gebruiksregels voor een bepaalde 
functie. Per type bouwwerk is er in het geval van 
Boekel een artikel met regels: een artikel over het 
bouwen van woningen, een artikel over het bouwen 
van bijgebouwen bij woningen, et cetera. Dit vereist 
van de opsteller van de regels een heel andere ma-
nier van denken en schrijven dan de gebruikelijke 
methode waarbij iedere bestemming een artikel 
krijgt met daarin alle regels die voor die bestemming 
gelden, zoals de regels voor gebruik en voor bou-
wen. Ook de tekenaar tekent de plankaart heel an-
ders: veel meer lagen die elkaar geheel of gedeelte-
lijk overlappen.

Bevindingen
Het plan van de Gemeente Boekel laat een aantal 
interessante dingen zien. De RO Standaarden kun-
nen met beperkte afwijkingen worden gebruikt om 
een Chw-bestemmingsplan te maken waarvan de 
volledige inhoud als interactief plan kan worden ge-
raadpleegd via Ruimtelijkeplannen.nl. Via de viewer 
van Ruimtelijkeplannen.nl is het wel mogelijk om alle 
informatie uit zo’n bestemmingsplan te vinden, maar 
niet in één oogopslag. Dat doet de voor het Boekelse 
plan ontwikkelde viewer beter.
Boekel wil zelf nog wat verbeteringen doorvoeren in 
het plan. Als de gemeente de naam van dat plan dan 
laat beginnen met ‘Chw-bestemmingsplan’ neemt 
ook de attenderingsservice het plan goed mee en 
komen alle aanbevelingen uit de werkafspraak in dit 
voorbeeld samen.

lijkeplannen.nl te raadplegen is. Hierbij kan de ge-
meente gebruikmaken van het model voor het be-
stemmingsplan of van het model voor de 
beheersverordening.
Welke variant de gemeente ook kiest, onderdeel van 
de werkafspraak is dat de naam van het bestem-
mingsplan met verbrede reikwijdte begint met 
‘Chw-bestemmingsplan’. Ruimtelijkeplannen.nl en 
de attenderingsservice herkennen en presenteren 
het plan dan als bestemmingsplan. Ook als het plan 
conform het model beheersverordening is opge-
steld.

De praktijk
De Gemeente Boekel maakt een Chw-bestemmings-
plan voor het hele buitengebied. Een voorontwerp 
van dit bestemmingsplan is klaar en te vinden op 
Ruimtelijkeplannen.nl. De gemeente ziet het plan al 
als een omgevingsplan en noemt het daarom ook 
consequent zo.
Uitgangspunt voor Boekel is dat de volledige inhoud 
van het plan interactief te raadplegen is op Ruimte-
lijkeplannen.nl, zodat juridisch geborgd is wat de 
bindende versie is. Voor Boekel is zo mogelijk nóg 
belangrijker dat het plan voor de gebruiker eenvou-
dig leesbaar en raadpleegbaar is. Eenvoudiger dan 
via Ruimtelijkeplannen.nl. Daarom is het plan als ‘pu-
blieksweergave’ ook via een andere website be-
schikbaar: boekelomgevingsplan.crotec.nl. Deze vie-
wer maakt gebruik van exact dezelfde bronbestan - 
den. Inhoudelijk is er geen verschil tussen beide ver-
sies, maar ze zien er wel heel verschillend uit.

Over Geonovum
Geonovum is een stichting die geo-standaarden ontwikkelt en beheert 
die het uitwisselen van geodata tussen overheidsorganisaties en 
anderen mogelijk maken. Geonovum is sinds 1 juli 2008 verantwoorde-
lijk voor het beheer en de ontwikkeling van de RO Standaarden. 
Opdrachtgever voor het beheer van de RO Standaarden is het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu (IenM).

publieksweergave met gisviewer 
speciaal voor boekelse plan 
ontwikkeld
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Halt aan invasieve exoten
De afgelopen decennia heeft een keur aan uitheemse planten, dieren en micro-
organismen zich geworteld op Nederlandse bodem. Soms door menselijk toedoen, 
soms spontaan. Inmiddels telt ons land vele honderden invasieve exoten. Een 
effectieve aanpak van deze schadelijke uitheemse planten en dieren wint dan 
ook snel aan belang.

Invasieve exoten brengen meer 
en meer schade aan in ons land. 
Niet alleen in de landbouw, 

maar ook in de natuur, het water-
beheer en de energievoorziening. 
Bepaalde soorten, waaronder de 
tijgermug, zijn bovendien schade-
lijk voor de gezondheid. Het is 
daarom belangrijk om hun aan-
wezigheid te monitoren en waar 
nodig maatregelen te nemen om 
ze te verwijderen.

Themaweek
Voor een effectieve aanpak is ver-
hoging van bewustwording en 
draagvlak van belang, evenals het 

delen van kennis en actieve parti-
cipatie. Om die reden vindt van 
vrijdag 17 t/m zondag 26 juni de 
Week van de Invasieve Exoten 
plaats. Gedurende deze week zijn 
er in heel Nederland activiteiten 
rond dit thema. De activiteiten 
kunnen zeer gevarieerd zijn: van 
het rooien van de Amerikaanse 
vogelkers tot het leren klaarma-
ken van exotische rivierkreeften. 
Zo kan iedereen zelf actief een 
steentje bijdragen aan het ver-
minderen van de introductie en 
verspreiding van invasieve exo-
ten. Alle informatie staat op 
www.weekvandeinvasieveexoten.nl.

VVM-symposium
Het symposium ‘Aanpak inva-
sieve exoten – samen kom je ver-
der!’ op vrijdag 17 juni vormt de 
aftrap van de themaweek. Cen-
traal staan de kansen voor een 
effectieve bestrijding. Hiertoe 
bestaan sinds kort meer moge-
lijkheden dankzij de inwerking-
treding van de Europese exoten-
verordening. Het symposium 
inventariseert de rollen van de 
overheden, belangenorganisa-
ties, onderzoeksbureaus en bur-
gers bij de bestrijding. De spre-
kers gaan ook in op de rol van 
ICT bij het herkennen en melden 
van exoten. Uiteraard is er na-
drukkelijk aandacht voor de 
vraag wat er moet gebeuren om 
de aanpak effectiever te maken, 
zowel plenair als in workshops.

Themakatern Tijdschrift 
Milieu
In de juni-editie van Tijdschrift 
Milieu zit een themakatern over 
invasieve exoten. Hierin gaan di-
verse auteurs in op aspecten als 
exotenbeheer, vroegtijdige signa-
lering, de implementatie van de 
Europese verordening, horizon-
scanning en risicoanalyse, uit-
heemse energiegewassen en het 
belang van educatie over inva-
sieve exoten in groen onderwijs.

Dag van de
Omgevingswet
2016

Congres
1 oktober 2016 |
Provinciehuis | Zuid-Holland

Vroegboekkorting t/m 4 september!

www.dagvandeomgevingswet.nl

netwerk van
milieuprofessionals

evtROM
062016
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auteur jolize lautenbach en anita nijboer

Overlast en een verstoord level playing field

Zo reguleer je  
de deeleconomie
De deeleconomie rukt op, ook in het ruimtelijk domein en met gevolgen 
voor de leefomgeving. Er zijn voldoende mogelijkheden voor de stimuleren-
de regulering van nieuwe diensten binnen de deeleconomie, zoals Airbnb. 
Per initiatief vergt dat een uitgebreide, eigen afweging, waarbij zowel ruim-
telijke als economische belangen moeten worden betrokken. Dit vraagt wel 
om intensievere, beleidsaspect-overstijgende aanpak op  
zowel landelijk als gemeentelijk niveau.

Sinds begin jaren 2000 hebben (commer-
ciële) initiatieven op het gebied van de 
deeleconomie een vlucht genomen. Zo 

ontstond Couchsurfing (het gratis aanbieden 
van slaapplek) in 2003, Airbnb (het tijdelijk 
verhuren van je kamer, appartement of huis 
aan toeristen) in 2008, Uber (het aanbieden 
van taxiritjes) in 2009, Snappcar (het aanbie-
den van je auto) in 2011, Peerby (het aanbie-
den van spullen) en Thuisafgehaald (het laten 
afhalen van zelfgemaakt eten) in 2012 en 
sinds kort hebben we ook Airdnd (het 
aanbieden van thuisdiners). Helemaal nieuw 
is het niet. Begin jaren 90 van de vorige eeuw 
bestond bijvoorbeeld al het Amsterdamse 
ruilsysteem Noppes, waarbij de deelnemers 
zowel diensten als goederen met elkaar ruilen 
tegen betaling van een of meerdere noppes, 
een eigen geldmunt, die je kon verdienen 
door het aanbieden van goederen of diensten. 
Dit systeem, dat nog steeds bestaat, heeft 
weliswaar een wat hoger geitenwollensokken-
gehalte dan de nieuwe, professioneler ingesto-
ken initiatieven, maar is wel gebaseerd op 
dezelfde grondslag: via een website mensen 
met elkaar in contact brengen die al dan niet 
tegen betaling goederen en/of diensten aan 

elkaar aanbieden. Oftewel: het efficiënter 
gebruikmaken van anders onbenutte goede-
ren en diensten, door IT-mogelijkheden slim 
te benutten.

Van sociaal naar commercieel
In de beginperiode waren de initiatieven 
veelal sociaal ingestoken, zoals Couchsurfing 
en Noppes. Het ging om het gratis delen van 
je bezit. De laatste jaren worden de initiatie-
ven veel commerciëler. Het delen vindt veelal 
tegen betaling plaats en de initiatieven komen 
niet (meer) van een paar particulieren, maar 
vanuit het bedrijfsleven. Met de toenemende 
grootschaligheid en professionaliteit heb-
ben de initiatieven grotere effecten op de 
samenleving. De meningen over de nieuwe 
deeleconomie zijn dan ook verdeeld. 

Voorstanders wijzen bijvoorbeeld op voordelen 
voor het milieu, zoals:
• Betere benutting van goederen.
• Het gemak waarmee je verschillende pro-

ducten kunt gebruiken zonder de last van 
het eigendom.

• Je gebruikt het bezit niet alleen voor jezelf, 
maar ook voor anderen.
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• Je kunt er zelfs iets aan verdienen.
• Je kunt goedkoper gebruikmaken van  

goederen en diensten.
• Het bevordert allerlei nieuwe initiatieven 

(start-ups).

Tegenstanders wijzen onder meer op de volgende 
nadelen:
• De initiatieven zijn helemaal niet zo sym-

pathiek, vaak zitten er miljardenbedrijven 
‘achter’.

• De kloof tussen arm en rijk wordt alleen 
maar groter, omdat degenen die geen bezit 
hebben dit ook niet tegen betaling met een 
ander kunnen delen.

• Mensen kunnen bijverdienen door hotel of 
restaurantje te spelen zonder dat zij zich aan 
de regels moeten houden die voor bedrijven 
wél gelden.

• Bepaalde vormen van delen kunnen overlast 
veroorzaken. De tien dronken Engelse toe-
risten in een woning, gehuurd via Airbnb, 
zijn illustratief geworden.

Grootschalige effecten
Veel discussiebijdragen over dit onderwerp 
gaan over de vraag hoe bestaande regels te 

handhaven zijn en hoe je dergelijke initia-
tieven kunt tegengaan. Wij verwijzen naar 
een aantal goede en lezenswaardige artikelen 
daarover1. Onze insteek is echter een andere.
Kennelijk is de tijd rijp om op een andere 
manier met bezit om te gaan, veelal gedreven 
door mogelijkheden die IT biedt. Feit is dat 
deze initiatieven niet meer tegen te houden 

Delen neemt toe en zal 
grootschaliger effecten hebben

De deeleconomie rukt op. 

Beeld Airbnb
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zijn. Wereldwijd is het een trend om hier 
veelvuldig gebruik van te maken. Volgens een 
onderzoek van ING uit 2015 maakten vorig 
jaar al een half miljoen Nederlanders gebruik 
van verschillende deelinitiatieven. Met de 
opkomst van diverse grootschalige ‘deelvor-
men’ worden de nadelen van deze ontwik-
kelingen ook grootschaliger, en zullen er dus 
meer excessen ontstaan. Daarmee ontstaat de 
noodzaak om deze excessen tegen te gaan.

Over de vraag op welke manier je met de 
nieuwe werkelijkheid omgaat, bestaat nog 
geen consensus. Dat geldt voor alle betrokken 
partijen: consumenten, bedrijven, overheden. 
Het beeld is wel dat de nieuwe economie 
voordelen biedt en enerzijds gestimuleerd 
moet worden, terwijl de negatieve effecten 
moeten worden tegengegaan. Het denken 
over de manier waarop dat zou kunnen, staat 
begrijpelijkerwijs nog in de kinderschoenen.
Op Europees niveau heeft de Europese 
Commissie recent2 gesteld dat de deelecono-
mie veel voordelen biedt, bestaande markten 
beïnvloedt en onzekerheid veroorzaakt over 
regelgeving op het gebied van consumen-

tenbescherming, belastingen, vergunningen, 
gezondheids- en veiligheidsnormen, sociale 
zekerheid en arbeidsbescherming. De Com-
missie kondigt daarom richtsnoeren aan over 
de toepassing van EU- en nationaal recht op 
de bedrijfsmodellen van de deeleconomie. De 
Commissie zal verder beoordelen of en hoe 
lacunes in regelgeving aan te pakken zijn en 
zij zal een toezichtskader opzetten dat de ont-
wikkeling van de deeleconomie ondersteunt. 
Er is geen termijn bekend waarbinnen dit 
proces afgerond zal zijn. Dat betekent dat de 
nationale overheden voorlopig zelf hun koers 
kunnen en moeten bepalen.

Hybride regelgeving en beleid
Op landelijk niveau heeft de minister van 
Economische Zaken (EZ) gezegd dat hij 
actief zal onderzoeken in welke situaties 
innovaties worden belemmerd door regel-
geving3. In opdracht van de ministers van 
EZ en Infrastructuur en Milieu is onderzoek 
uitgevoerd, wat onder meer heeft geresul-
teerd in de rapportages ‘Innoveren in de 
deeleconomie’ en ‘Milieu-impact en kansen 
deeleconomie’. De conclusies van deze onder-
zoeken komen overeen met de conclusies van 
de Europese Commissie: de deeleconomie 
heeft een positieve impact op de economie, 
maar tegelijkertijd remt onduidelijkheid over 
de toepassing van wet- en regelgeving de 
potentie ervan. Het advies is om te zorgen 
voor zowel helderheid in regelgeving als 
voor experimenteerruimte, met oog voor en 
bescherming van de publieke belangen. Ook 
het monitoren van de ontwikkelingen is een 
belangrijk aandachtspunt.

Vervolgens kondigt de minister van EZ een 
aantal tamelijk abstracte maatregelen aan4, 
zoals een onderzoek naar de noodzaak van 
nieuwe regelgeving, een transparanter wet-
gevingsproces, meer fl exibiliteit in wetgeving 
en onderzoek naar de mogelijkheden van het 
toepassen van het concept Right to Challenge5. 
De minister licht verder niet toe op welke 
wijze dit initiatief het probleem van onduide-
lijke regelgeving zou kunnen oplossen.

Beleidsmaatregelen Rijk 
nog tamelijk abstract

Consumenten worden ook 

producenten.

Beeld Couchsurfi ng en 

airDnD
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Dat is niet zo vreemd, nu er zoveel verschil-
lende vormen van deeleconomie zijn. Het 
lijkt onmogelijk – en ook onnodig – om voor 
al die verschillende vormen één juridisch 
systeem te hanteren. Afgezien van wellicht 
een algemeen kader voor het experimenteren 
met en toetsen van nieuwe initiatieven. Een 
dienst als Airbnb heeft volstrekt andere effec-
ten dan Peerby of Uber. Het verhuren van je 
huis of kamer aan toeristen heeft bijvoorbeeld 
ruimtelijke effecten, effecten voor brandvei-
ligheid van gebouwen, effecten die te maken 
kunnen hebben met (oneerlijke) concurrentie, 
effecten voor belasting, het kan civielrechte-
lijke consequenties hebben en wellicht ook 
consequenties voor verzekeringen. Het tegen 
een bepaald bedrag verhuren en huren van 
spullen (Peerby) heeft met name civielrechte-
lijke consequenties (wat als het gehuurde stuk 
gaat of wat als het schade veroorzaakt omdat 
het niet voldoet aan de daaraan te stellen 
eisen) en wellicht consequenties voor verze-
keringen. Uber heeft daarbij nog arbeidsrech-
telijke consequenties.

Voor het ene initiatief zijn dus meer regels en 
toezicht nodig ter bescherming van ande-
re belangen dan voor het andere initiatief. 
Bovendien zullen soms landelijke regels nodig 
zijn en soms Europese of juist alleen lokale. 
Het is zaak om per vorm van deeleconomie 
te inventariseren op welke deelgebieden er 
effecten kunnen zijn, welke effecten onge-

wenst zijn en dus ingeperkt of zelfs uitge-
bannen moeten worden, welke stimulerende 
maatregelen er mogelijk en nodig zijn, welke 
regelgeving er al bestaat en wellicht om ver-
duidelijking vragen, en welke regelgeving er 
mist en dus op welke niveaus nog regelgeving 
geboden is. Daarvoor is samenwerking nodig, 
in ieder geval tussen de Rijksoverheid en 
gemeenten.

Als voorbeeld van hoe de aanpak kan zijn, be-
schrijven Jolize Lautenbach en Antia Nijboer 
in het volgende nummer van ROm de ruim-
telijke effecten en concurrentieaspecten van 
het commerciële platform Airbnb. Vorig jaar 
verscheen al in dit magazine ‘De opmars van 
de deeleconomie’ (ROm 7-8, juli 2015).

1 Mr. T Grundmeijer en mr. E.A. Minderhoud, ‘Vakantieverhuur. Een nieuwe 

vorm van woninggebruik die juridische aandacht verdient’, Gst 2014/48; 

Prof. Mr. C.C. van Dam, ‘Over Uber en de financiële risico’s voor de moderne 

snorder’, VR2014/136; mr. S.N. Derksen, Mr. N. Amiel, ‘Streng toezicht op 

hotelmatig verhuur’, TBR 2015/188

2 Mededeling van de Commissie 28 oktober 2015, COM (2015) 550

3 in de brief ‘Ruimte voor innovatie door toekomstbestendige wet en regelge-

ving’ van 20 juli 2015, TK 2014-2015, 33009, nr. 10

4 Brief van 18 december 2015 TK 2014-2015, 33009, nr. 12

5 Dit is kort gezegd het recht voor burgers of buurtorganisaties om de overheid 

te verzoeken om overheidsdiensten uit te voeren. Hiervoor moeten dan wel 

goede argumenten gegeven worden. In Nederland is dit recht opgenomen in 

de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015).

Beleidsmaatregelen Rijk  
nog tamelijk abstract

Begin jaren 90 van de 

vorige eeuw bestond 

bijvoorbeeld al het 

Amsterdamse

ruilsysteem Noppes,

Beeld Noppes



Aanbevolen lectuur
onder redactie van robbert coops / rcoops@wvhcommunicatie.nl

Oogsten!
Boeren hebben in de loop der tijd 
vooral hun veengronden ontwaterd 
met de bedoeling hun landbouwgrond 
uit te breiden. Er ontstonden recht-
hoekige percelen omgeven door 
greppels en sloten. Hoe natter, hoe 
smaller de percelen. De toen ontstane 
strakke, lange kavels in keurig 
patroon zijn nog steeds kenmerkend 
voor de Utrechtse en Hollandse venen, 
waarbij moet worden bedacht dat ze 
oorspronkelijk bestemd waren voor 
akkerbouw. Het is dankzij verschillen-
de technieken die in de loop der 
eeuwen zijn toegepast om een bestaan 
op te bouwen, dat veengronden 
konden worden ontwikkeld; een 
prestatie van wereldformaat.

In 2011 kreeg Hilde Huizenga (Peredour) 
de opdracht van het toenmalige 
ministerie van EL&I om vier voor een 
groot publiek toegankelijke naslagwer-
ken samen te stellen over deze 
veengebieden, die een belangrijk 
onderdeel vormen van onze cultuurhis-

torie. De auteur is in haar opzet meer 
dan geslaagd; zij geeft op bewonde-
renswaardige en gedetailleerde wijze 
naast allerlei goed gedocumenteerde en 
geïllustreerde feiten en feitjes over 
veenlandschappen ook nog eens tips 
om streeklandschappen te herstellen ‘of 
te behoeden voor teloorgang’.

Dit boek maken – in 2014 kwam het 
uit, maar recentelijk kreeg ik het onder 
ogen – moet monnikenwerk zijn 
geweest. Het bij elkaar brengen van 
oude en nieuwe kennis over dit 
karakteristieke cultuurlandschap is te 
vergelijken met de cultureel-antropolo-
gische inspanningen van het Meertens 
Instituut. Door naast het raadplegen 
van deskundigen en bronnen vooral met 
‘oude bewoners, boeren, landgoedeige-
naren en landarbeiders’ te praten, is het 
boek praktisch en vooral waardevol 
geworden. De betekenis en het inzicht 
van de cultuurhistorische context zijn 
immers van groot belang om verant-
woord aan de slag te gaan.

Het boek is rijk voorzien van kaarten, 
voorbeelden, foto’s en tabellen. 

Oogst van de veenlandschappen; 
cultuurhistorie en bijna vergeten 
beheertechnieken voor opbrengst van erf 
en terrein, Hilde Huizenga, 332 blz.; 34,90 
euro, ISBN 978-90-8214-791-9, Uitgeverij 
Peredour, Maarn, 2014

Niet normaal
Eerlijk gezegd had ik de manifestatie ‘Hacking habitat’ die 
vorig jaar plaatsvond geheel gemist. Gelukkig doet het rijk 
en licht chaotisch geïllustreerde gelijknamige boek nu 
verslag van drie jaar onderzoek naar en discussies en 
presentaties van hackers, kunstenaars en wetenschappelijke 
opinieleiders over het terugdringen van de invloed van wat 
in het boek ‘technologisch communisme’ wordt genoemd. 

Eigenlijk gaat het om het 
terugwinnen van de macht over 
het publieke, persoonlijke (en dus 
ook fysieke) domein. Machtige, 
vaak internationale organisaties 
zoals Google en Facebook en 
aspecten als veiligheid, certifice-
ring en massaproductie beperken 
onze keuzevrijheid. Het is niet 
alleen de vraag of dat wenselijk 
of democratisch is, maar vooral 
wat we daartegen kunnen doen. 
Wat te doen met een overkill aan 
regulatie en certificering? 

Het boek behandelt vele maatschappelijke en economische 
krachten, zoals banken, overheid, sociale media, geweld, 
informatie, technologie en economie. Het lijkt af en toe wel 
één grote samenzwering tegen individuele (of meer collectie-
ve, maatschappelijke) belangen, zoals op het gebied van 
privacy of autonomie. Ook de inrichting en bereikbaarheid 
van de fysieke leefomgeving en de inrichting daarvan 
hebben te maken met vaak ongrijpbare economische of 
politieke tegenkrachten. Of het nu gaat om de door de 
Indonesische machthebbers aangewezen regio van West 
Papua (Nieuw-Guinea) voor migratie, militaire en mijn-
bouwactiviteiten of de hightech inrichting van het nieuwe 
gemeentehuis van Utrecht, waar transparantie en veiligheid 
om voorrang strijden. De samenstellers roepen op tot kritisch 
volgen, maar ook rebellie of burgerlijke ongehoorzaamheid, 
zoals het beïnvloeden of hacken van informatie en argumen-
tatie.

Hacking habitat, art of control; art, technology and social 
change, Ine Gevers , ISBN 978-94-6208-268-7, 232 blz., Niet 
Normaal Foundation, NAI010, Rotterdam, 2016
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Nieuws onder de 
zon?
De nog niet eens zo lange traditie van jaarboeken die verslag 
doen van beste praktijkvoorbeelden in de vorm van dertig 
representatieve gebouwen die in dat jaar gerealiseerd zijn, levert 
een mooi overzicht van het speelveld van de Nederlandse 
architectuur op. Er lijkt sprake van een zoektocht naar een 
alternatieve manier van projectontwikkeling en een andere 
definitie van het architectuurproject. De redactie ziet een ‘nieuw 
soort discursieve betrokkenheid’ vanuit jonge, getalenteerde 
architecten die nog maar mondjesmaat aandacht trekt en 
nauwelijks een plaats vindt bij de gevestigde machten van 
uitgevers, congresorganisatoren, jury’s of opdrachtgevers.
Nog steeds grossieren grote architectenbureaus als OMA, MVRDV 
of Mecanoo in prestigieuze opdrachten. Zij bepalen het gezicht 
van de Nederlandse creatieve industrie in binnen- en buiten-
land, terwijl de kansen voor de nieuwe generatie ontwerpers om 
daadwerkelijk te bouwen steeds verder afneemt. Ook het 
jaarboek 2015/2016 laat dat zien; met aandacht voor de 
Paleisbrug, de verbinding tussen het historisch stadscentrum 
van Den Bosch en het Paleiskwartier (Benthem Crouwel 
Architects), het Hilton Hotel op Schiphol (Mecanoo) of de 
ondergrondse parkeergarage aan de Katwijkse kust (Royal 
HaskoningDHV).
Toch krijgen ook minder bekende ontwerpers aandacht. Een 
mooi voorbeeld vind ik persoonlijk de geslaagde verbouwingen 
aan de voormalige schuilkerk Ons’ Lieve Heer op Solder aan de 
Amsterdamse Oudezijds Voorburgwal. Om de kantoor-, ont-
vangst- en expositieruimte daar uit te breiden is in een 
buurpand een ondergrondse expositieruimte met het souterrain 
van het museum verbonden. Het Louvre of het Mauritshuis in 
het klein. De architecten Felix Claus en Dick van Wageningen 
herbouwden het 
buurpand en grepen 
daarbij terug op 
historisch(e) gevelinde-
ling en materiaalge-
bruik. ‘De lyriek van de 
route tussen schuilkerk 
en entree vormt de 
verdienste van dit 
ontwerp’, aldus de altijd 
wat barokke architecten-
taal in het jaarboek dat 
opnieuw uitblinkt door 
gedetailleerde ontwer-
pen en fotomateriaal bij 
de dertig gekozen 
bouwwerken.

Jaarboek Architectuur in Nederland 2015/2016, Tom Avermaete, 
Kirsten Hannema, Hans van der Heijden en Edwin Oostmeijer (2016), 
nai010 uitgevers, Rotterdam, ISBN 978-94-6208-278-6, 176 blz. 
(tweetalig Engels/Nederlands), 39,50 euro
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De Omgevingswet; één wet voor de gehele fysieke 

leefomgeving. Diverse overheden zetten nu al de 

stap naar de implementatie. Maar wat betekent dat 

voor de organisatie en de medewerkers? 

Een goede implementatie is essentieel om ook écht eenvoudiger,

sneller en beter te werken. Antea Group ondersteunt overheden

bij deze trajecten. Onze meerwaarde? Expertise van zowel

organisatie als inhoud. Maatwerk, waarbij wij de interne klokken

gelijk zetten in het gedachtegoed van de Omgevingswet. 

Kijk op www.anteagroup.nl/omgevingswet

voor de implementatietrajecten waar wij

op dit moment al mee bezig zijn.

Wij staan in de startblokken… u ook?

De Omgevingswet
Eenvoudiger, sneller en beter…

Dat begint met een goede 
implementatie


