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De herstructurering van bestaande woonwijken is een complex

proces. Ten eerste is de problematiek breed en veelzijdig: het 

is dus moeilijk vat te krijgen op de probleemdefinitie én het is

moeilijk om passende oplossingen te formuleren. Ten tweede 

is herstructurering weliswaar urgent (er móet nu wat gebeuren),

maar de aanpak spreidt zich over jaren (10 tot 20 jaar) uit: het 

is moeilijk om voor zo’n lange periode een aanpak vast te stellen

en uit te voeren.

Wijkontwikkeling stelt aan planvorming, aanpak en samenwerking

andere eisen dan een concreet binnenstedelijk bouwplan. 

Enerzijds moet er sprake zijn van een bindende visie, anderzijds

van een grote flexibiliteit bij de uitvoering. Immers, in de loop 

van die 20 jaar kan de visie haar betekenis behouden, terwijl 

de vertaling in concrete projecten wordt bepaald door telkens 

aangescherpte inzichten in de markt. De herstructureringswijken

zijn vanuit één marktoptiek gebouwd, reden waarom ze nu voor

herstructurering in aanmerking komen. Nu is er ruimte voor een

meer gedifferentieerde en zelfs enigszins organische aanpak, 

die steeds inspeelt op wisselende marktomstandigheden en

daardoor de tand des tijds beter zal kunnen doorstaan.

Wat betekent dat voor de planvorming? Het ligt voor de hand 

de aanpak toch in te delen in stappen van ‘breed’ (initiatief, 

diagnose) naar ‘smal’ (concrete plannen). Bij wijkontwikkeling zal

dat niet anders zijn. Wel zien die stappen er bij wijkontwikkeling

anders uit. 

Voor de lange termijn (10 tot 20 jaar) moet er sprake zijn van 

sturing en samenwerking op visie. Die visie bevat een aantal vaste

elementen, maar daarin moet tegelijkertijd ruimte zijn om telkens

(over 8, 12 of 17 jaar) in te spelen op de vraag van dat moment.

Voor de korte termijn (tot 5 jaar) moet er sprake zijn van concrete

plannen, die hun bron vinden in de visie én de actuele markt-

mogelijkheden. Herstructurering moet immers ergens mee 

beginnen!

IIIIIIII NNNNNNNNNNNN LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL DDDDDDDDDDDD IIIIIIIIIII NNNNNNNNNNNN GGGGGGGGGGG



Bij wijkontwikkeling gaat het om de volgende stappen, waarbij de

inspanning erop is gericht een samenwerkingsverband te creëren dat

vanuit een visie en strategie toewerkt naar in de tijd verspreid liggende,

nog te preciseren projecten:

Wijkvernieuwing

Initiatief p. 5 - 8

Definitiestudie en diagnose p. 9 - 14

Visie p. 15 - 24

Plan van aanpak p. 25 - 30

Uitvoering p. 31 - 32

Die stappen worden in de volgende hoofdstukken verder uitgewerkt. 

Om te voorkomen dat de suggestie ontstaat van een onpraktische, 

ideaaltypische aanpak, zijn de stappen niet tot in detail uitgewerkt. 

Uiteindelijk gaat het in de praktijk om maatwerk. In feite gaat het om

een lijst van do’s en don’ts. 

Een korte inleiding 
met een typering 

van de stap 

Identificatie van 
de kritieke punten

De rol van 
projectontwikkelaars

Een korte typering 
van het product 

van de stap

De belangrijkste 
afspraken die moeten 

worden gemaakt

..11 ..22 ..33 ..44 ..55
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I N I T I A T I E F D E F I N I T I E S T U D I E E N D I A G N O S E V I S I E P L A N V A N A A N P A K U I T V O E R I N G

11 .. 11 I N L E I D I N G

De initiatieffase is de start van het gesprek met alle betrokkenen en van essentieel belang

voor de ordening van de volgende stappen. Vaak is er dan al het een en ander gebeurd.

Soms zijn de betrokkenen al een eind op weg met de planvorming op wijkniveau, soms is 

er sprake van een in de tijd verspreide reeks van losse activiteiten en projecten. De vraag is:

hoe sterk is de organisatie, hoe goed was de start?

11 .. 22 K R I T I E K E P U N T E N

Een ongelukkig en onvolkomen begin blijft doortikken in het vervolg van het proces en 

daar zullen alle deelnemers of partners in de wijkontwikkeling last van hebben. Al op het

moment van het initiatief kan een herstructureringsproject te breed worden geformuleerd

(omvang plangebied, mate van integraliteit, streefniveau) of verkeerd worden georganiseerd

(te veel of juist te weinig mensen aan tafel). Vooral dat laatste punt – zitten alle potentiële

samenwerkingspartners aan tafel? zijn alle (vastgoed- of beleids-) belangen vertegen-

woordigd? worden bewoners en ondernemers betrokken? – bepaalt vaak het succes van 

een plan.

Het karakter van de achterliggende problematiek bij herstructurering (complex, urgent) 

en de vaststelling dat herstructurering nog niet de vaart heeft die hij zou moeten hebben

(de uitvoering loopt vaak uit), zijn goede redenen om in sommige gevallen zelfs opnieuw 

te beginnen. Niet om alles over te doen, maar om – met alle aanwezige kennis en 

gebruikmakend van alle netwerken – een georganiseerde herstart te maken gericht op 

daadwerkelijk aanpakken.

Het gesprek of onderhandelingsproces voor een wijk zal soms opnieuw moeten worden ingericht om 

tot een visiegestuurd en uitvoeringsgericht plan te komen.

11 .. 33 R O L P R O J E C T O N T W I K K E L A A R S

Projectontwikkelaars kunnen al in de initiatieffase instappen en meedenken. Met alle

inzet, maar natuurlijk niet tot elke prijs. Ontwikkelaars hebben in deze fase een rol op de

volgende punten:
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� nu moeten de voorwaarden worden geschapen voor ‘scherpte’ in de aanpak en

juist projectontwikkelaars hebben daar belang bij;

� van het begin af aan, zelfs in de initiatieffase, moet haalbaarheid en uitvoerings-

gerichtheid een onderdeel zijn van de manier van werken: evenzeer een belang 

van projectontwikkelaars.

11 .. 44 P R O D U C T :  L E T T E R O F I N T E N T

‘Wij, samenwerkingspartners en bewoners, spreken af noodzaak en richting van een 

wijkaanpak op een rijtje te zetten.’

Het is van groot belang dat deze initiatieffase wordt opgesloten in de tijd. Het moet 

mogelijk zijn deze fase binnen vier maanden af te ronden. 

Als een projectontwikkelaar in deze fase instapt, dan zal dat zijn met tijd en voor 

eigen rekening. 

Alertheid is nodig in de overgang naar de volgende stap (definitiestudie/diagnose). Ook 

dan zal er sprake zijn van eigen tijd voor eigen rekening, maar ook zal nadrukkelijk een

beroep worden gedaan op specifieke expertise en marktkennis en wellicht worden derden

ingehuurd met kennis op het gebied van stedenbouw, financiën en communicatie. 

Maak vooraf een afspraak over de toedeling van bijzondere kosten die niet thuis horen in de argumentatie 

dat ieder zijn ‘eigen’ kosten voor zijn rekening neemt.

11 .. 55 B E L A N G R I J K S T E A F S P R A K E N

Er moet helderheid komen over:

� Wat zijn de grenzen van het plangebied/de wijk?

� Welke aspecten (fysiek, sociaal, economisch) zullen in de wijkontwikkeling 

worden meegenomen?

� Wie zit aan tafel (gemeente, marktpartij, corporatie, bewoners)?

� Rol- en taakverdeling in fasen initiatief en definitiestudie/diagnose.

� Openheid over persoonlijke inzet en persoonlijk belang.

� Communicatieplan voor alle planfasen.

� Doorlooptijd initiatief en definitiestudie.

� Kostenverdeling voorbereidingskosten/probleemanalyse.
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Juist deze vragen moeten korte en heldere antwoorden hebben. Als al in deze fase op 

dit soort punten onduidelijkheid is, dan komt dat in de volgende fasen drie keer zo hard

terug – met alle gevolgen van dien voor de kwaliteit van de samenwerking, de voortgang,

het inhoudelijke resultaat en de financiële risico’s.
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D E F I N I T I E S T U D I E E N D I A G N O S E
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I N I T I A T I E F D E F I N I T I E S T U D I E E N D I A G N O S E V I S I E P L A N V A N A A N P A K U I T V O E R I N G

22 .. 11 I N L E I D I N G

De diagnose moet breed én diep zijn:

� Verzamel harde kennis, benoem positieve en negatieve punten, onderzoek recente, 

actuele en toekomstige trends.

� Waar ligt de wijk, zitten daar aanknopingspunten in?

� Welke structuur- en identiteitsbepalende kwaliteiten heeft de wijk, zitten daar 

aanknopingspunten in?

� Wat voor wijk is het nu (huishoudens, woningen, voorzieningen, posities)?

� Welke problemen spelen er (fysiek, sociaal, economisch)?

� Benoeming van de ‘slachtoffers’ van de problemen (voor wie?)

� Benoeming van de ‘eigenaren’ van de problemen (door wie?)

� Welke problemen kunnen op wijkniveau worden opgelost?

� Voor sommige problemen ligt de oplossing buiten het beschouwingsniveau van 

een wijk: welke conclusies moeten hieraan worden verbonden?

� Wat zijn de aanwezige kwaliteiten (op zoek naar houvast voor verbetering)?

� Wat is het investeringspotentieel?

22 .. 22 K R I T I E K E P U N T E N

Harde kennis

Een wijk is geen probleemwijk of een te herstructureren wijk op basis van een eerste, 

eventueel verstandige indruk en wat globale cijfers van de gemeente of van het CBS. 

Voor het stellen van een scherpe diagnose is harde kennis nodig:

� De woningvoorraad: hoe zit het met de bouwtechnische kenmerken, grootte, variëteit, 

kwaliteitskenmerken, eigendomssituatie, commerciële waarden of bedrijfswaarden? 

Hoe zit het met de relatieve waardeontwikkeling in deze wijk?

� De huishoudens: wat is de actuele samenstelling van de huishoudens naar leeftijd, 

samenstelling, inkomen en eventueel leefstijl. Daarnaast: trends uit de voorgaande 

jaren (wie vertrokken uit de wijk, wie verhuizen naar de wijk?) en die waarderen in 

positieve of negatieve termen. Ten slotte: een onderzoek naar de demografische 

ontwikkeling, gegeven recente verhuistrends en gegeven de actuele samenstelling van 

de huishoudens.
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� Overige indicatoren: denk aan de sociaal-economische dimensie wat betreft mensen 

(opleiding, inkomens, arbeidsmarkt, kansarm/kansrijk) en voorzieningen (werk en 

detailhandel binnen de wijk), en aan de sociaal-fysieke dimensie (zorg, onderwijs, 

welzijn). Ook hier gaat het om de actuele situatie, recente trends en een doorrekening

naar de toekomst. Zo krijg men zicht op eventuele negatieve en positieve trends, op de

vraag in de toekomst en op de eventuele ruimtelijke vraag die voortvloeit uit onderwijs,

zorg, welzijn en werk.

� Belangen: welke belangen spelen er? Denk bij woningen aan eigendomssituatie, 

eventuele exploitatie en (ver-)huur, en toekomstwaarde. Denk bij voorzieningen 

(onderwijs, welzijn en zorg) aan eigendom, gebruik en toekomstwaarde. Denk bij 

detailhandel en bedrijven aan dezelfde aspecten, met een scherp onderscheid 

in eigendom/exploitatie, huurrelaties en de waarde van de betrokken bedrijven. 

Kortom: inventariseer over de volle breedte van vastgoed de beschikkingsmacht.

� Het openbaar gebied: er is kennis nodig van de technische kwaliteit en de 

gebruikskwaliteit. Hoe zit het met wegen, riolering, straatmeubilair en groen? 

Wat is de vervangingsnoodzaak om technische redenen (versleten) en om hedendaagse 

gebruiksredenen (verkeerseisen, ouderen, kinderen enz.)? Wat zijn de actuele 

gebruikskwaliteiten, welke kwaliteiten kunnen of moeten worden meegenomen naar 

de toekomst, welke nieuwe gebruikskwaliteiten zijn nodig gezien de huishoudens-

ontwikkeling?

� Woonmilieus: een voorzet richting de visievorming. Woonmilieus kunnen 

duidelijker worden omschreven dan in metaforen (‘dorps’, ‘buitenrandstedelijk’ e.d.).

Bij woonmilieus gaat het om de voorraad, de stedenbouwkundige opzet, de situering 

van woonblokken en de ruimtelijke relatie met het openbare gebied, de functies 

(een pure woonwijk of juist een mix van wonen en werken?). Kortom: wees precies 

in de beschrijving van het woonmilieu, maak de beschrijving ‘hard’. Uiteindelijk 

gaat het erom: hoe kan het woonmilieu van dit moment worden omschreven, welke 

aanknopingspunten biedt dat voor de toekomst? 

Draagvlak

Harde kennis is een kwestie van gerichte deskresearch. Tegelijkertijd geldt echter dat 

het waarderen van die harde kennis meer is dan strikte techniek. 

Gebruik zittende bewoners en ondernemers bij dat waarderingsproces en doe dat op basis

van een communicatieplan. Zij wonen en werken steeds in die wijk en kunnen vanuit dat
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dagelijkse ‘gebruik’ scherpte brengen in het onderscheid naar zwakke punten en sterke

punten. Zo komt men erachter welke kwaliteiten en waarden moeten worden meegenomen

naar de toekomst. 

Door in de diagnosefase al nadrukkelijk de zittende mensen te benutten, ontstaat meer

draagvlak voor de conclusies uit die diagnose. En is dus een stevigere basis voor de 

volgende stap, de visievorming, waar nog meer moet worden ingezoomd op de verwerving

van draagvlak. Sturing op draagvlak is essentieel voor het kunnen ontwikkelen van een

inspirerende visie (hoofdstuk 3), voor het vaststellen van een haalbaar plan van aanpak

(hoofdstuk 4) en voor een voortvarende uitvoering (hoofdstuk 5). Zonder draagvlak bestaat

de kans dat plannen minder precies zijn en meer maatschappelijke weerstand oproepen.

De kwaliteit van de plannen en de doorlooptijd zullen van het begin af aan onder druk staan.

Brede diagnose, gerichte aanpak

De val is dat integraal denken vaak wordt vertaald in integraal handelen. En juist dat 

integrale handelen leidt vaak tot tijdverlies in zowel de uitwerkingsfasen als de feitelijke

uitvoering. De aanpak hoeft niet per se breed te zijn! Sommige brede problemen vragen

immers om een specifieke en gerichte ingreep.

Ook de schaal voor een oplossing vraagt aandacht. De integrale diagnose moet niet tot 

de conclusie leiden dat problemen in de wijk altijd ook door maatregelen in de wijk 

kunnen worden opgelost. Het eenvoudigste voorbeeld: een wereldwijde recessie laat 

zich niet oplossen door een maatregel in de wijk!

Inventarisatie risico’s

Bij de diagnose hoort ook kennis van de bestaande omstandigheden die voor de toekomst

een risico kunnen inhouden, gerekend in termen van geld en doorlooptijd. Het meest 

dichtbij ligt natuurlijk kennis van het vastgoed, met name als verwerving, uitplaatsing

(bewoners, bedrijven) en eventueel onteigening aan de orde komen. Daarnaast zijn er de

bekende milieurisico’s: bodem, geluid en externe veiligheid. 

Tevens moet bij de diagnose worden gekeken naar de beleidsomgeving van de herstructu-

rering. Zijn er, los van de herstructurering, beleidsplannen rond waterberging die betekenis

hebben voor het toekomstig ruimtegebruik? Loopt er, los van de herstructurering, een 

planning voor onderwijs, welzijn of zorg die beslag zal leggen op vrij te maken ruimte? 

Zijn er stedelijke, bovenwijkse vraagstukken waarbij een deel van de oplossing binnen de 

te herstructureren wijk zou kunnen liggen? 
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Het gaat nu om diagnose, kennis en identificatie, nog niet om de te maken keuzen. 

Maar de risico’s moeten nu al worden onderkend!

22 .. 33 R O L P R O J E C T O N T W I K K E L A A R S

Projectontwikkelaars kunnen in deze fase een belangrijke rol spelen. Bij hun vak hoort dat

zij zijn gericht op het analyseren van risico’s én van perspectief, en zij worden geacht in

staat te zijn van daaruit globaal vast te stellen wat het investeringspotentieel is. Ook zullen

zij een inbreng hebben door nu al heel voorzichtig de calculator te hanteren, nodig om tot

een uitvoerbare en succesvolle aanpak te komen.

22 .. 44 P R O D U C T :  L E T T E R O F I N T E N T

‘Wij, samenwerkingspartners en bewoners, hebben een analyse gemaakt die ons 

inzicht geeft in én de problemen én de mogelijkheden om daar wat aan te doen. 

Dat gaan we vertalen in een toekomstbeeld. We gaan alternatieven op een rijtje 

zetten en zullen uit die alternatieven een keuze maken.’

Ook deze fase moet in de tijd kunnen worden opgesloten. Het moet mogelijk zijn deze 

fase binnen acht maanden af te ronden.

Dit kan een moment zijn waarop de betrokken ontwikkelaar(s) ruimte zien en wensen 

hebben voor exclusiviteit in de volgende fasen. Er wordt immers steeds meer gevraagd 

op het punt van voorinvesteringen.

22 .. 55 B E L A N G R I J K S T E A F S P R A K E N

� Afspraak over de voorbereidingskosten gedurende het opstellen van een visie en van 

een plan van aanpak.

Kostenverdeling ligt voor de hand, nu alle denkbare externe onderzoeken – programma/

markt, financiën, milieu, stedenbouwkundig programma – nadrukkelijk ten dienste 

staan van een gezamenlijk belang. Ieders persoonlijke arbeidsinspanning blijft 

natuurlijk voor rekening van betrokkene.
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� Afspraak over gezamenlijk analyseren en gezamenlijk rekenen.

Herstructurering moet niet worden belast met ‘ieder rekent voor zich’. Dat kan de bron

worden van vermoedens dat partners verborgen baten hebben. Bovendien kan niet 

vroeg genoeg worden gerekend, om te voorkomen dat luchtkastelen worden ontworpen

met te hoge kosten bij een matig marktpotentieel.

� Afspraak over randtotalen voor ieders investering in de uitvoering.

Een dergelijke uitspraak drukt én de wil tot investeren uit én het is een sturend 

element voor de volgende fasen.

� Uitwerken van de projectorganisatie uit de eerste fasen naar een organisatie voor  

de volgende fasen.

Mogelijk is een aanscherping nodig van rol en taakverdeling. Stellig moeten veel 

mensen en instanties meepraten, maar dat betekent nog niet dat alle betrokkenen 

steeds over elk onderwerp meepraten. Een zorgvuldige organisatie vraagt om selectie, 

en om gezag en mandaat op het niveau van een stuurgroep.

� Uitwerken van het communicatieplan.

Per stap neemt het belang van communicatie en het verkrijgen van draagvlak onder

bewoners en ondernemers toe.

� Doorlooptijd van alle volgende fasen.
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V I S I E
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33 .. 11 I N L E I D I N G

Bij deze stap gaat het om de ontwikkeling van een paraplu, een richtpunt en inspiratie 

voor alle (investerings-)activiteiten in de komende 10 tot 20 jaar:

� Een uitwerking van de potenties van een wijk op grond van vragen als: waar ligt deze 

wijk ten opzichte van stad, groen, ontsluiting enz? Welke mensen spreekt dat aan?

Welke markt hoort daarbij?

� Vertaling van die analyse naar een inspirerende visie: deze wijk heeft de potentie om 

zich in de komende 20 jaar te ontwikkelen tot … (‘de Tuin van Eden’, ‘Dorp in de stad’,

‘De wijk van de pleinen’, ‘Bazar’, ‘Kinderstad’, etc.).

� Een voorlopige verbeelding van die visie, die laat zien dat de visie inhoud heeft én 

die laat zien welke kant het op gaat. 

� Een toets op de haalbaarheid van de visie. Inspiratie en verbeelding moeten 1:1 zijn 

gekoppeld aan het onderzoek naar het investeringspotentieel. Op voorhand onhaalbare

(geld, tijd) visies zijn er al genoeg!

� Helder onderscheid in vaste waarden (strategische en tactische elementen, zie 

hoofdstuk 2) enerzijds, en flexibiliteit op planniveau anderzijds.

� Een strategie die zicht geeft op hoe en met wie aan uitwerking en realisatie wordt 

gewerkt.

De beste visie is er een die gedurende het gehele proces een inspirerende en bindende waarde heeft.

Geen concrete plannen voor over 15 jaar, maar wel een visie die over een periode van 10 of 20 jaar 

een stevige bodem legt voor een marktconforme ontwikkeling die nu nog niet kan worden voorzien.

33 .. 22 O P Z O E K N A A R E E N I N S P I R E R E N D
E N U I T V O E R B A A R E I N D B E E L D

Wie zich richt op de problemen van de wijk, loopt de kans zo dicht op het probleem te 

zitten dat hij de kansen niet meer ziet. Door letterlijk wat afstand te nemen, geeft men

zichzelf de ruimte om te zien wat mogelijk het investeringspotentieel en de positieve 

betekenis van een wijk kunnen zijn.



CHECKLIST HERSTRUCTURERING 17CHECKLIST HERSTRUCTURERING 17

1 Sterk bepalend voor de kansen is de ligging van een wijk.

Hoe ligt de wijk ten opzichte van het centrum of juist ten opzichte van de buitenrand 

van de stad? Juist die plek in een stedelijk gebied vertelt veel over de potentiële 

aantrekkingskracht van een wijk voor specifieke klantgroepen. 

2 Aanvullend daarop draait het om bereikbaarheid.

Hoe zit het met de huidige of potentiële bereikbaarheid? Hoe zijn de verbindingen met 

de hoofdstelsels voor openbaar vervoer en auto? Hoe ver – in tijd gerekend – ligt de wijk ten

opzichte van de plekken waar wordt gewerkt, gewinkeld of gerecreëerd? Wat moet binnen

de wijk worden opgelost en welke bestaande kwaliteiten buiten de wijk bepalen mede de

toekomst? Dit speelt een belangrijke rol in de keuze van toekomstige klantgroepen.

3 Kijk dan pas naar de wijk zelf.

Kijk naar de structuurbepalende elementen. Naoorlogse wijken hebben bijvoorbeeld 

vaak een sterke groenstructuur, die een goede onderlegger kan zijn voor herstructurering.

Kijk naar de identiteitsbepalende elementen. Specifieke elementen in de gebouwde 

omgeving of juist het openbare gebied kunnen immers een sterke bijdrage leveren aan 

de identiteit, en vormen daardoor een houvast. En identiteit is een potentieel element 

bij reële ‘branding’ van een wijk.

Vertaal de mogelijkheden in zowel concrete als aansprekende woonmilieus. Geen holle 

taal, maar echte aanwijzingen voor de toekomst. Bedenk dat woonmilieus ook een 

belevingselement zijn voor de toekomst, en bedenk dat de schaal voor een woonmilieu 

al gauw vijfhonderd tot duizend woningen betreft. Binnen een grote wijk kunnen dus 

verschillende mogelijkheden worden geboden, maar zorg er dan wel voor dat die een 

verbindend thema hebben (‘tuinstad’, ‘parkstad’ en ‘avenue’ als uit te werken elementen

van een groenstedelijke wijk). Pas op voor de val van verdichting als automatische reflex 

op de jacht naar aantallen en naar zgn. optimalisering. De wijk zal zijn klantgroepen 

moeten kunnen ‘ontmoeten’, kopers en huurders moeten ‘vinden’ en verdicht, sterk 

stedelijk wonen is lang niet op alle plekken logisch in relatie tot de wijk en zijn potentiële

klanten.

4 Benoem de klantgroepen die bij uitstek voor deze wijk zouden kunnen kiezen.

Deze actie loopt gelijk op met de vorige stap. Voor wie is deze wijk? Dat heeft betekenis 

voor woonmilieus (zie hiervoor) en daar hoort een concept bij voor stedenbouwkundig 
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ontwerp, voor straatbeeld, voor voorzieningen, voor woonconcepten en voor woningen. 

Hier horen woorden bij, verbeelding, maar ook feiten en voorwaarden. Zoek naar de beste

middelen om aan te geven waar het in de toekomst om moet gaan: een beeldkwaliteitsplan?

een lijst met do’s en don’ts? 

5 Terug naar de werkelijkheid van bestaande woningen en voorzieningen.

De huidige situatie komt in beeld. Ongetwijfeld zit er een gat tussen de levendige, 

veelzijdige en veilige stadswijk die langs de weg van de punten 1 tot en met 4 is bedacht, 

en de verkommerde probleemwijk zoals die nu functioneert.

Vertrekpunt en eindbeeld staan vast. Er is een visie. Er is nog geen begin van een plan of van een

concrete aanpak, maar toch zal de visie al veel zichtbaar moeten maken. Een visie is immers meer 

dan een inspirerend boekwerk voor op de salontafel. Het is van het grootste belang dat in een visie al 

vast komt te liggen wat de strategische ankerpunten zijn, welke tactische elementen spelen en welke

aanpak-op-hoofdlijnen wordt gevolgd.

Natuurlijk is dit een ideaaltypische aanpak. Opgevat als een benadering op hoofdlijnen of een set van

‘do’s en don’ts’ gaat het echter om een heel bruikbare aanpak.

Top-down of bottom-up?

Een belangrijke keuze bij het maken van een visie betreft het proces waarlangs de visie 

tot stand komt. De top-downbenadering van een stedenbouwkundig ontwerp werkt als een

steen in een vijver: veel golven, maar grote kans dat de situatie daarna ongewijzigd blijft 

(de steen zinkt immers!). Bij een bottom-upbenadering kan men zich relatief chaotische 

en langdurige processen voorstellen die meer worden bepaald door huidige belangen dan

door de belangen van toekomstige generaties.

De kunst is een zorgvuldig midden te vinden. Stedenbouwers zijn ‘aan het woord’, maar 

ook huidige en toekomstige bewoners. De in de vorige stap opgestelde diagnose, met veel

facts&figures, vormt de agenda voor het maken van een visie. Voor het opstellen van een

visie moet een zorgvuldig en strak geordend proces worden ontworpen, en dat proces moet

strak worden aangestuurd op basis van tussen de samenwerkingspartners overeengekomen

ijkpunten.
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33 .. 33 K R I T I E K E P U N T E N

Eerste uitwerking van de risico’s

De risico’s zijn bij de vorige stap, de diagnose, aangewezen. Het gaat daarbij om risico’s 

die consequenties hebben voor de beschikbare ruimte, voor kosten en voor doorlooptijd. 

In deze stap zullen de risico’s moeten worden uitgediept. Risico’s binnen het plan 

(bv. verwerving en milieu) moeten worden becijferd t.a.v. hun betekenis en financiële en

inhoudelijke consequenties. Risico’s buiten het plan (vaak beleidsclaims met ruimtelijke

consequenties) moeten zijn doorgerekend: óf gehonoreerd, berekend en verwerkt in de

visie, óf benoemd en afgewezen en geen deel meer uitmakend van de volgende stappen.

Eerste toets op haalbaarheid

Een visie moet op hoofdlijnen sturend zijn voor de toekomst. Niets is zo frustrerend als

wanneer in de loop van de tijd voorziene maatregelen en kwaliteiten niet kunnen worden

uitgevoerd omdat ze in de kern onbetaalbaar zijn. Natuurlijk, de markt zal in de loop van 

de tijd wellicht andere deeloplossingen vragen. Die noodzaak mag echter niet voortvloeien

uit onvolkomenheden in de visie zelf, die onvoldoende rekening houdt met risico’s 

(zie hiervoor), met kosten/kwaliteitsverhoudingen en met opbrengstpotentie.

Het is van groot belang dat in de visie tekenen en rekenen hand in hand gaan, om een 

beeld te krijgen van de haalbaarheid van het project als geheel en voor elk der partners. 

Van even groot belang is dat de haalbaarheid wordt afgezet tegen verschillende scenario’s

voor huishoudensontwikkeling en economische groei. De kern moet zijn: kan de visie

binnen bandbreedtes de toekomst aan? 

Het ministerie van VROM heeft in oktober 2003 de brochure Kosten in beeld, kosten 

verdeeld uitgebracht. Het betreft hier een handreiking voor redeneren, rekenen en toedelen

van kosten, opbrengsten en risico’s bij herstructurering. De kern van de handreiking is 

dat samen en open wordt gerekend, omdat herstructurering een gezamenlijke ‘onder-

neming’ is die tot uitdrukking komt in de figuur van de gebiedsexploitatie. Als het gaat 

om berekeningsregels, dan is congruentie het uitgangspunt: de wijze waarop waarden

(openbaar goed, grond, openbaar gebied) worden berekend is gelijk bij zowel inbreng als 

bij uitname. Als het gaat om de toedelingsregels van het resultaat, dan is de kerntaak 

van elk der samenwerkingspartners het uitgangspunt. De handreiking bevat ideeën en 

voorstellen voor berekening, maar die kunnen in de praktijk natuurlijk verder en anders

wordt uitontwikkeld. De kern is openheid binnen het samenwerkingsverband en het 

hanteren van gelijke uitgangspunten en redeneerwijzen.
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Eerste uitlijning van procedures

Zonder twijfel vragen ruimtelijke ingrepen veel procedures. Op een ander front wordt

gewerkt aan het uitwerken van de idee van ‘één vergunning’. Tot dat moment – en dat kan

nog wel even duren – is het van groot belang al bij de visievorming een beeld te krijgen van

de vele procedures die moeten worden doorlopen. Het gaat om kritieke paden, met grote

gevolgen voor de doorlooptijd en dus voor de financiën. Het is zaak in deze stap de basis te

leggen voor een in de volgende stap tot stand te brengen sterk management op procedures. 

Zicht op elementen van strategische aard

De visie bevat elementen die van strategische, voorwaardelijke aard zijn. Dat kan een 

NS-station zijn, een nieuw park of een goed georganiseerde weekmarkt met allerlei 

verbonden werkgelegenheid. Strategisch zijn niet de andere, nieuwe of getransformeerde

woningen (die zullen er sowieso moeten komen); strategisch zijn die paar zaken die 

voorwaardelijk zijn om een markt te scheppen voor die andere woningen. Strategische 

elementen moeten worden vastgelegd, en moeten onderwerp zijn van een bindende

afspraak en een harde planning.

Zicht op elementen van tactische aard

Als veiligheid en werk nu een actueel probleem vormen, dan moet daar nu aan worden

gewerkt. Zolang dat soort problemen blijven, verliest het positieve eindbeeld – de visie – 

met de loop der jaren zijn waarachtigheid.

Als de wijk een anoniem bestaan leidt, dan kan het tactisch van groot belang zijn op 

korte termijn activiteiten te organiseren of zelfs fysieke maatregelen te realiseren die 

de wijk weer op de kaart zetten. Er gebeurt wat in deze wijk!

Als versnipperd particulier bezit in de huursector een blokkade vormt voor bijna iedere

verandering, dan zal daar een forse investering in gedaan moeten worden door een 

(gezamenlijke) investeringsmaatschappij of door gebruikmaking van de Wet voorkeursrecht

gemeenten. In feite hoort het hele eventuele verwervings- en eventuele onteigeningstraject

thuis in het pakket tactische elementen. Juist tactische elementen moet worden vast-

gelegd, anders komt men nooit toe aan realisatie van de kerndoelstellingen (eindbeeld,

visie). Opnieuw gaat het om bindende afspraken en een harde planning.
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33 .. 44 R O L P R O J E C T O N T W I K K E L A A R S

Projectontwikkelaars hebben er belang bij in deze fase tijd en kennis te investeren. 

Hun professie – ondernemerschap – stelt hen in staat enige afstand te nemen van de 

actuele problematiek en naar de kansen van een wijk te kijken qua ligging, bereikbaarheid

en intrinsieke kwaliteit. Hun belang is dat precies te doen en het beeld en het 

investeringspotentieel te vertalen in klantgroepen en woonmilieus. Natuurlijk hebben 

projectontwikkelaars er direct belang bij dat risico’s en bepalende strategische en tactische

elementen worden benoemd. Alleen dan, immers, is er ruimte voor eventuele investeringen.

Juist projectontwikkelaars willen zich voor de lange termijn op een richting (een visie) 

binden. Uit hoofde van hun ondernemerschap zullen zij er tegelijkertijd op zijn gericht 

om binnen zo’n visie ruimte te hebben om marktveranderingen te signaleren en vorm 

te geven op de wijze die de markt dan vraagt. 

Tot slot: projectontwikkelaars zullen in deze fase uit zijn op binding. Die binding geldt 

voor de lange termijn, maar ook voor de korte termijn. Zij kunnen de bouwprojecten 

voor de eerste vijf jaar voor hun rekening nemen en in de toekomst blijven meedenken 

– bij een altijd veranderende markt – over de invulling van volgende projecten.

33 .. 55 P R O D U C T :  E E N G E Z A M E N L I J K E V I S I E

‘Wij, samenwerkingspartners, zien kansen en hebben een visie én een strategie 

om die visie ook waar te maken. Wij gaan dat allemaal uitwerken in een plan van 

aanpak dat ons helpt om stap voor stap de bestaande kansen te pakken en de 

visie bewaarheid te laten worden.’

De veronderstelde kwaliteit van de vorige fase (diagnose) en de opvatting dat juist 

visievorming een kwestie is van kort maar zeer intensief focussen, leiden tot de 

opvatting dat deze fase in zes maanden kan worden afgerond.

Het grootste belang is dat de eerste zichtbare activiteiten niet mogen wachten tot 

alle voorbereidingactiviteiten netjes in de juiste volgorde worden afgehandeld. 

De maatschappelijke aanvaarding van herstructurering is ermee gediend als rond 

deze visiefase de eerste kleine successen kunnen worden geboekt. Een accelerator!
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33 .. 66 B E L A N G R I J K S T E A F S P R A K E N

Puntsgewijs

� Afspraak over de zaken die een bindend karakter hebben. 

Eindbeelden, doelen, globaal programma, globale investeringsvolumes, 

globale fasering in bijvoorbeeld vijfjaarsperiodes. 

� Afspraak over de zaken waarvoor juist flexibiliteit moet gelden.

De uitwerking in concrete plannen en harde planningen voor de korte termijn, 

en indicaties plus bandbreedten voor programmaonderdelen die op langere 

termijn vorm zullen moeten krijgen. 

� Afspraken over strategische en tactische elementen. 

Benoeming van harde strategische voorwaarden en indicatie van de tactische aanpak. 

� Afspraken over de financiële haalbaarheid. 

Verkenning van verschillende scenario’s voor huishoudensontwikkeling en voor 

economische groei; berekening bandbreedtes.

� Afspraken over risico’s. 

Inhoudelijke, procedurele en financiële verkenning van risico’s rond bijvoorbeeld 

milieu; een duidelijke keuze voor ‘externe’ ruimteclaims rond bijvoorbeeld verkeer,

waterberging en voorzieningen.

� Eerste uitlijning van voorwaardenscheppende publiekrechtelijke procedures.

RO, bouw, bodem, geluid, luchtkwaliteit, natuur enz.

� Eerste aanduiding van de hoofdlijnen van de samenwerking in de uitvoeringsorganisatie.

Wat voor samenwerkingsvorm? Mate van binding, mate van flexibiliteit? In financiële zin:

wat wordt er gedeeld, wat draagt iedere partner zelfstandig? 

� Uitwerking van het communicatieplan voor de volgende fase.

Voor de zittende bewoners en ondernemers wordt het steeds ‘spannender’; 

hun belangen komen in steeds concretere mate aan de orde. Het belang om 

hen betrokken te houden neemt toe.
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� Opdracht tot uitwerken van prioriteiten, indicatie van doorlooptijden voor in het 

bijzonder de eerste vijfjaarsperiode.

Eindbeelden, doelen, globaal programma, globale investeringsvolumes, globale 

fasering in bijvoorbeeld vijfjaarsperiodes. 

Over de aanpak

Een visie gaat natuurlijk nog niet over een concrete aanpak. Toch is het van belang 

meteen al aan het begin houvast en binding te creëren voor alle samenwerkingspartners 

en belanghebbenden. Die binding ontstaat door een gedeelde visie en door gedeelde

afspraken over strategische en tactische elementen. Die binding kan zeker worden gesteld

door afspraken te maken over ieders betrokkenheid in de toekomst. 

Niet alleen de visie is een zekerheid, maar ook de blijvende inzet van alle samenwerkings-

partners gedurende het gehele vernieuwingstraject. Die zekerheid moet over en weer

bestaan, dus die betrokkenheid moet naar elkaar worden uitgesproken. In essentie gaat 

het dan ook om de wijze waarop de samenwerkingspartners met elkaar samenwerken 

en de visie, strategie en tactiek uitvoeren en bewaken. Vastlegging in een convenant of 

‘letter of intent’ ligt voor de hand.

Over concrete projecten

Een visie bevat natuurlijk meer dan een mooie schets van een eindbeeld en meer dan

alleen maar een formulering van strategische en tactische elementen die zullen worden

waargemaakt. Stellig zal het ook gaan om een nog niet ver uitgewerkt vlekkenprogramma:

de locaties waar echt wat gaat gebeuren, en de globale richting van de transformatie op 

die plekken. Dat globale programma zal kwalitatieve elementen bevatten (klantgroepen,

woonmilieus, voorzieningen) en kwantitatieve elementen (een schatting in aantallen en 

– met een brede marge – een benadering in euro’s). Bovendien zal dat globale programma

grofweg zijn uitgezet in de tijd.

Het ligt zeer voor de hand juist voor de locaties die in de eerste vijf jaar in beeld zijn qua

uitvoering concrete projectafspraken te maken.
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P L A N V A N A A N P A K
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44 .. 11 I N L E I D I N G

In deze fase komt het aan op uitwerking van de visie in een plan van aanpak dat zicht geeft

op uitwerking en uitvoering. Een visie is nodig voor inspiratie, inhoudelijke binding en 

richting. Dat is belangrijk, maar minstens zo belangrijk is dat herstructurering vaart moet

hebben en meer moet zijn gefocust op daadwerkelijke uitvoering. Een daarop ingericht 

plan van aanpak, dat bovendien zijn vertaling moet krijgen in een samenwerkingscontract,

is onmisbaar.

44 .. 22 K R I T I E K E P U N T E N

Benoemde risico’s

Bij een uitvoeringsgericht plan hoort bij deze stap een definitieve vertaling van bekende

risico’s in maatregelen, ruimte, berekening en kostendragerschap. Na deze fase moet er

niet opnieuw discussie ontstaan, laat staan dat er ruimte is voor nieuwe ruimteclaims.

Scenario’s

Het plan van aanpak moet helder zijn over de verschillende aan te nemen scenario’s 

(huishoudens, economische groei, vraag, kosten) die zich uiteindelijk vertalen in 

wisselende marktmogelijkheden. Er moeten procesafspraken worden gemaakt over de 

vraag hoe op marktmogelijkheden te reageren en op welke wijze de financiële gevolgen

daarvan worden doorgerekend en toegedeeld.

Door te voorzien in vaste protocollen wordt voorkomen dat in latere uitvoeringsfasen – als

de aanpak op onderdelen wijzigt – het hele samenwerkingscontract moet worden herzien.

Zich wijzigende omstandigheden mogen niet leiden tot afnemend vertrouwen tussen

samenwerkingspartners, maar moeten leiden tot slagvaardig gezamenlijk optreden met

beperking van tijdverlies en van daaruit voortvloeiende kosten. 

Kwaliteitseisen

In de visie zullen de kwaliteitseisen globaal zijn geformuleerd. Het is zaak die nu werkelijk

te benoemen, financieel te vertalen, op haalbaarheid te toetsen en in afspraken vast te 

leggen. Na deze fase mag niet opnieuw discussie ontstaan, laat staan dat er ruimte is voor

nieuwe kostenverhogende eisen. 
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Die kwaliteitseisen kunnen overal betrekking op hebben:

� het openbaar gebied;

� het grensvlak openbaar gebied/kavel waar gezamenlijke wensen leven 

(denk aan extra kosten bij erfafscheidingen);

� het vastgoed (overeenstemming over bijzondere kosten rond duurzaamheid, 

levensloopbestendigheid e.d.).

Taken, verplichtingen en inspanningsverplichtingen

Duidelijk moet zijn wie waarvoor staat. Het gaat dan om taaktoedeling. In veel gevallen 

zal die taaktoedeling leiden tot harde realisatieverplichtingen; in andere gevallen gaat 

het om inspanningsverplichtingen. Dat onderscheid moet duidelijk zijn!

Afhankelijk van de samenwerkingsvorm moeten afspraken worden gemaakt in geval van

niet-nakoming. Waar ligt de grens tussen verwijtbaar en niet-verwijtbaar handelen? In welke

gevallen en binnen welk protocol wordt voorzien in welke sancties? Ook dat moet duidelijk

zijn, opdat bij eventuele problemen geen discussie ontstaat over procedurele aspecten. 

Het gaat immers om de zaak en om de centen!

Besturingsvorm en communicatie

Welke juridische vorm ook wordt gekozen, centraal staat natuurlijk het gezamenlijke 

belang van slagvaardig optreden. Gezamenlijke werkmaatschappijen zijn dat niet zonder

meer, omdat met name publieke verantwoordelijkheden (vergunningen e.d.) niet kunnen

worden overgedragen. Een andere problematisering in deze fase van contractvorming

betreft de fiscaliteit rond plannen. 

Kort gezegd: de samenwerkingsvorm wordt bepaald door de ambitie inzake een slagvaardige

aanpak, fiscale optimalisering en een heldere erkenning van publieke verantwoordelijk-

heden. Per wijk zal dat verschillend zijn, maar het zou goed zijn als er op dit punt 

kennisuitwisseling plaatsvindt rond meer en minder werkbare oplossingen in de 

verschillende wijken.

Ook bij die te ontwerpen sturingsvorm/samenwerkingsvorm past een communicatieplan

(bewoners, ondernemers) dat is toegesneden op de fase waar het nu naar toe gaat: 

uitvoering!
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44 .. 33 R O L P R O J E C T O N T W I K K E L A A R S

Projectontwikkelaars zullen in deze fase vooral een beroep moeten doen op hun 

organisatievermogen, beslisvermogen en contractvorming. 

� Organisatievermogen is van belang voor het ontwerp van een slanke en snelle 

organisatie voor én de overall-organisatie (visie) én de concrete projecten 

(in de eerste vijfjaarsperiode).

� Beslisvermogen is van belang voor met name de concrete projecten. Uitvoering van 

projecten is de core-business van projectontwikkelaars, die op dat punt dus een 

onmisbare partner vormen.

� Contractvermogen hebben ontwikkelaars omdat hun core-business altijd wordt belegd 

met contracten en daarmee verbonden uitvoeringsafspraken en risicoafspraken.

44 .. 44 P R O D U C T :  C O N T R A C T

‘Wij, samenwerkingspartners, hebben een plan van aanpak opgesteld. Daarin kan 

u zien welke projecten wij gaan uitwerken en in welke volgorde we dat gaan doen. 

De visie is en blijft ons toetsingspunt bij al die uit te werken projecten, maar hoe 

we het precies doen wordt uiteindelijk mede bepaald door de mogelijkheden en inzichten

van dat moment. We hebben dat vastgelegd in een helder contract, waarbij duidelijk is 

wie welke taak voor zijn rekening neemt. We hebben volstrekte duidelijkheid over de 

onderlinge afstemming en onze samenwerkingsvorm.’

Er zijn geen vaste formats, en dat maakt deze fase uiterst bewerkelijk. Des te groter 

– terugkijkend – is het belang dat van het begin af aan wordt gewerkt volgens het principe

tekenen en rekenen. Daarnaast is het belangrijk (zie hoofdstuk 3: Visie) dat al vroeg wordt

verhelderd hoe er wordt gerekend, hoe kosten, opbrengsten en risico’s worden toegerekend. 

Juist die discussie moet geen rol meer spelen bij de contractvorming. Als langs die lijn 

is gewerkt, is het mogelijk deze fase in zes maanden af te ronden.
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44 .. 55 B E L A N G R I J K S T E A F S P R A K E N

Belangrijke elementen:

� Een duidelijke taakverdeling en planning.

� Een duidelijke verdeling in vaste waarden en in vrijheidsgraden 

(zowel in tijd als naar inhoud).

� Een samenwerkingsvorm op maat van de afspraken inzake programma, 

besluitvorming, toerekening van kosten, opbrengsten en risico’s.

� Een passende juridische vorm.

� Afspraken over beslissen.

� Afspraken over communiceren.

Zie verder de paragraaf 4.2 Kritieke punten!

Reikwijdte samenwerkingsvorm

Vele mogelijkheden:

� een gemeentelijke grondexploitatie plus een ‘eigen’ opstalexploitatie 

(vaak samen met corporaties, BV/CV of Vof);

� een gezamenlijke grondexploitatie (gemeente/vastgoed) plus een eigen 

opstalexploitatie (vaak samen met corporaties, BV/CV of Vof);

� een geïntegreerde grond- en opstalexploitatie.

De uiteindelijke keuze wordt gemaakt op basis van het risicoprofiel, fiscale strategie 

en de wensen rond besliscapaciteit en operationele capaciteit.
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Visievorming, sturing op strategische en tactische elementen, een plan van aanpak: 

het is allemaal van belang. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk vooral om realisatie van 

de plannen. Een visievormingstraject van vier jaar, terwijl er ‘buiten’ niets gebeurt, is een

gruwel in de ogen van menige betrokkene. Snel en resultaatgericht werken is van groot

belang. Juist in het begin van een wijkaanpak moeten de eerste resultaten te zien zijn, 

dat schept vertrouwen in de toekomst.

Naast sturing op visie staat sturing op resultaten. Herstructurering moet vaart krijgen en

vaart houden. Bij de uitvoering draait het blijvend om de volgende aspecten:

Marktgeoriënteerd werken

Uitwerkingsplannen moeten vanzelfsprekend passen binnen de overeengekomen visie,

maar zullen bovenal marktgeoriënteerd moeten zijn. Als wordt afgesproken dat circa 

vierhonderd woningen in een tuinstadmilieu moeten worden gerealiseerd, dan is het 

zaak een product te ontwikkelen dat naadloos aansluit bij de actuele markt én bij de 

toekomstige vraag. Dat betekent soms dat niet moet worden gekozen voor het meest 

makkelijke ontwerp (met te veel kans op gebrek aan variatie) maar voor het ontwerp dat 

uit een oogpunt van markt het meest duurzaam is. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor 

meer complexe vastgoedprojecten, met bijvoorbeeld zorgdiensten op de achtergrond.

In zoverre het gaat om strikt lokale markten, voor bijvoorbeeld bewoners in de huidige 

– deels te slopen – wijk, zal met hen het gesprek moeten worden aangegaan. 

Communiceren met de markt betekent communiceren met mensen. 

Effectief en efficiënt

Ondernemerschap betekent effectief en efficiënt werken en altijd uit zijn op optimalisering.

Iedereen – gemeente, corporatie, markt en bovenal de projectontwikkelaar – heeft direct

baat bij een snelle doorlooptijd van het bouwproces, bij het daadkrachtig oplossen van 

tussentijdse problemen en bij een vlotte oplevering van de gevraagde kwaliteit. In het pad

naar de feitelijke bouw heeft de ontwikkelaar baat bij open en resultaatgericht overleg 

over ontwerpen. Juist bij herstructurering stelt het opnieuw op de markt zetten van een 

wijk indringende eisen aan gerichte, overtuigende en reële marketing.

De professie van ontwikkelaars is ondernemerschap: het product moet zijn klant snel 

moeten kunnen vinden en uitgegeven euro’s kosten rente. Resultaatgericht werken past 

bij de urgentie van herstructurering!
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