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VOORWOORD 

Dit onderzoek is uitgevoerd als afsluiting van de master Planologie aan de Radboud 

Universiteit Nijmegen. Tijdens deze master heb ik me gespecialiseerd in vastgoed- en 

grondmanagement. Gebiedsontwikkeling stond in deze studie vaak centraal. Gedurende de 

studie is mijn fascinatie voor de complexiteit van gebiedsontwikkeling, en dan vooral bij 

binnenstedelijke herstructurering verder toegenomen.  

 

Naar mijn mening speelt bij binnenstedelijke herstructurering de complexiteit een bepalende 

rol. Dit heeft onder andere te maken met versnipperd grondeigendom, lage winstverwachting, 

hoge kosten en grotere risico’s. Bovendien zorgen teruglopende financiële middelen bij 

gemeenten en toegenomen participatie van marktpartijen tijdens het proces voor deze 

complexiteit. Echter biedt dit uiteraard ook kansen. Gemeenten die vroeger een actief 

grondbeleid voerden op een hiërarchische manier zijn nu aangewezen het proces meer vanuit 

een netwerkbenadering te benaderen.  

 

Het leek mij interessant om dit complexe proces vanuit het perspectief van de gemeente te 

beschrijven. In de masterthesis wordt daarom ingegaan op de vraag welke invloed de 

gemeentelijke sturingsstrategieën hebben tijdens het interactieproces met marktpartijen op de 

totstandkoming van grondverwerving en arrangementen. Het onderzoek heeft betrekking op 

twee binnenstedelijke herstructureringscases in gemeente Leiden en gemeente Venlo.  

 

Het resultaat van mijn onderzoek ligt voor u. Deze masterthesis is mede tot stand gekomen 

door de steun, het vertrouwen, de feedback en de informatievoorziening van verschillende 

personen. Ik wil mijn begeleider Erwin van der Krabben bedanken voor zijn inhoudelijke 

feedback op mijn stukken, Alexander Woestenburg als waardevolle sparringspartner tijdens 

mijn onderzoek en als gesprekspartner tijdens de interviews. Gemeente Leiden, in de 

personen Wim van der Hoeven, Sigrid Verleun-Cuperus en Robert Bergenhenegouwen en 

gemeente Venlo, in de personen van Serge van Dellen, Bob Thijssen en Floor Arts voor de 

interviewsessies die veel waardevolle informatie opleverden. 

 

Verder wil ik mijn familie en vrienden bedanken voor hun luisterend oor en interesse tijdens 

mijn onderzoek. Als laatste wil ik mijn vriendin bedanken voor haar steun en motivatie 

gedurende mijn onderzoek. 

 

Ik wens jullie veel plezier met het lezen van mijn masterthesis. 

 

 

Venlo, juli 2012  

 

Peter Titulaer  
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SAMENVATTING 

Bij gemeenten is volgens Van Bemmel en Mulder (2005) onduidelijkheid over de rol en 

verantwoordelijkheden in het herstructureringsproces. Dit komt voornamelijk door de dubbele 

rol die gemeenten vertolken, namelijk enerzijds als onderhandelende partij en anderzijds als 

vertegenwoordiger van het maatschappelijk belang. Volgens Lefcoe (1979, p. 104 in: 

Groetelaers, 2004, p. 27) en Needham (1995, p. 7 in: Groetelaers, 2004, p. 27) speelt de 

gemeente een belangrijke rol in locatieontwikkeling bij herstructureringsgebieden. 

Echter blijkt het voeren van actief grondbeleid op binnenstedelijke 

herstructureringslocaties een complex proces vanwege de vele actoren en onderlinge 

afhankelijkheden waar de gemeenten rekening mee moeten houden (Groetelaers, 2004). 

Bovendien zijn er steeds minder financiële middelen om partijen uit te kopen, waardoor 

gemeenten in onderhandeling moet treden met de marktpartijen (Groetelaers, 2004). 

Deze ontwikkeling duidt erop dat de gemeenten een andere aanpak van actief grondbeleid 

moet voeren. Daar waar het vroeger een monopoliepositie had, moeten gemeenten 

tegenwoordig deelnemen aan het spel. Gemeenten dienen in interactie te treden met andere 

actoren. In dit onderzoek wordt daarom de volgende hypothese getoetst: bij binnenstedelijke 

herstructurering vindt actief grondbeleid niet plaats via een traditionele  hiërarchische 

structuur, maar wordt actief grondbeleid binnen een netwerkbenadering uitgevoerd waarbij 

naast grondverwerving ook arrangementen worden gesloten met verschillende marktpartijen. 

De hoofdvraag van het onderzoek is als volgt: welke invloed hebben de gevoerde 

gemeentelijke sturingsstrategieën tijdens het interactieproces op de totstandkoming van 

grondverwerving of arrangementen tussen gemeente en partijen in het binnenstedelijke 

herstructureringsgebied? De nadruk in dit onderzoek ligt op de sturingsstrategieën die de 

gemeente voert om de actoren te sturen naar de gewenste ontwikkeling. Daarbij zal 

onderzocht worden welke invloed de sturingsstrategieën tijdens het interactieproces hebben 

op de totstandkoming van de grondverwerving en arrangementen tussen de gemeente en de 

andere partijen. 

 

Onder binnenstedelijke herstructurering wordt verstaan het vernieuwen van een woonwijk 

(meestal naoorlogs) om een neergaande tendens in de wijk te keren (VROM, 2007). Tijdens 

de herstructurering spelen de gemeenten en woningcorporaties een grote rol. De gemeenten 

vanwege hun publiekrechtelijke rol, en de corporaties vanwege hun bezit (Helleman, 2005). 

De gemeente kan via het grondbeleid de herstructurering vormgeven. Dat kan door het voeren 

van actief, faciliterend of sturend grondbeleid (Overwater, 2002). De gemeente moet echter 

wel strategisch en onderhandelend optreden, omdat de verschillende betrokken partijen vaak 

tegenstrijdige belangen, strategieën en percepties hebben (Van der Pennen, 2007).  

De hypothese die in dit onderzoek wordt getoetst stelt dat bij binnenstedelijke 

herstructurering actief grondbeleid via een netwerkbenadering wordt gevoerd in plaats van de 

traditionele hiërarchische manier. Deze hypothese sluit aan bij de definitie van ‘sturend 

grondbeleid’ van Overwater (2002). Overwater beschrijft sturend grondbeleid als een mix 

tussen actief en faciliterend grondbeleid, waardoor het grondbeleidsinstrumentarium optimaal 

toegepast wordt. 

 

Bij binnenstedelijke herstructurering dient de gemeente zich strategisch en onderhandelend op 

te treden vanwege de betrokkenheid van meerdere partijen. Deze partijen hebben zoals gezegd 

tegenstrijdige belangen, strategieën en percepties (Van der Pennen, 2007). Het sturingsmodel 

dat het beste past bij deze complexiteit is de netwerkbenadering. In de netwerkbenadering ligt 
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de nadruk van de beleids- en sturingsprocessen op de interactieprocessen waarin de 

verschillende actoren informatie, doelen en middelen uitwisselen (Koppenjan, De Bruijn & 

Kickert, 1993). Dit onderzoek heeft betrekking op de invloed van gemeentelijke strategieën 

op de totstandkoming van grondverwerving of arrangementen op binnenstedelijke 

herstructureringsgebieden. Daarbij treedt de gemeente in interactie met andere actoren. Het 

strategisch gedrag van de actoren en de reeksen van beslissingen leiden uiteindelijk tot een 

besluit voor een grondverwerving of arrangement.  

De gemeente heeft binnen de netwerkbenadering zes sturingsstrategieën die toegepast 

kunnen worden om de uitkomst te beïnvloeden. Deze sturingsstrategieën volgen uit een 

opsomming van De Bruijn & Ten Heuvelhof (1991, p.60 e.v.). Daarbij redeneren ze binnen de 

strategie van een omslag van een hiërarchische overheid naar een overheid in een complex 

netwerk die te maken heeft met wederzijdse afhankelijkheid. Het betreft de strategieën van 

indirecte sturing, sturing als fine tuning, serendipitisme, meerzijdige sturing, 

netwerkmanagement en netwerkconstituering. 

 

Door middel van twee casestudies zal via de besluitvormingsreconstructiemethode een 

analyse plaatsvinden van de gevoerde gemeentelijke sturingsstrategieën tijdens het 

interactieproces met marktpartijen. Deze analyse wordt uitgevoerd op de informatie die 

verzameld is van relevante beslismomenten tijdens het herstructureringsproject. De informatie 

is verkregen uit interviews en beleidsdocumenten. De geselecteerde cases zijn het project 

Kooiplein in gemeente Leiden en het project Q4 in gemeente Venlo.  

Gemeente Leiden heeft het project aanvankelijk traditioneel benaderd door de gronden zelf 

te verwerven, bouwrijp te maken en daarna een ontwikkelaar te selecteren om het plan te 

realiseren. Echter bleek het plan niet marktconform te zijn, waardoor de gemeente een 

regisserende rol aannam op advies van het impulsteam stedelijke ontwikkeling van het 

VROM. In het project Kooiplein zijn de gemeente Leiden, woningcorporatie de Sleutels en 

ontwikkelaar Properstok de belangrijkste actoren. Woningcorporatie de Sleutels en gemeente 

Leiden zijn de actoren met de grootste grondpositie. Properstok is eerst als adviseur van 

woningcorporatie de Sleutels en daarna als ontwikkelaar betrokken geraakt bij het project.  

Haaks op de werkwijze van gemeente Leiden, staat de werkwijze van gemeente Venlo die 

de herontwikkeling zoveel mogelijk in eigen hand wil houden. Daarom voert gemeente Venlo 

een actief grondbeleid met een sterke gemeentelijke regie. De gemeente is ervan overtuigd dat 

een dergelijke complexe herstructurering niet zonder sterke gemeentelijke regie kan 

(Gemeente Venlo, z.j.f; z.j.g; z.j.k). Ondanks dat de gemeente een actief grondbeleid voert, 

zijn er tal van marktpartijen betrokken. De belangrijkste samenwerkingspartner is 

woningcorporatie Venlo-Blerick. Daarnaast spelen een aantal ontwikkelaars een belangrijke 

rol. Dit zijn ondermeer BAM Vastgoed (toen nog HBG Vastgoed), Vesteda en Volker 

Wessels. Naast deze actoren spelen verschillende adviseurs en de klankbordgroep bestaande 

uit een vertegenwoordiging van bewoners, commerciële, culturele en horecaondernemers een 

bepalende rol. 

 

In beide projecten hebben de gemeenten gebruik gemaakt van alle sturingsstrategieën zoals 

De Bruijn en Ten Heuvelhof (1991, p.60 e.v.) hebben beschreven voor complexe netwerken.  

 Strategie 1: indirecte sturing (2x toegepast door Leiden; 8x toegepast door Venlo) 

 Strategie 2: fine tuning (4x toegepast door Leiden; 9x toegepast door Venlo) 

 Strategie 3: serendipitisme (3x toegepast door Leiden; 3x toegepast door Venlo) 

 Strategie 4: meerzijdige sturing (12x toegepast door Leiden; 8x toegepast door Venlo) 

 Strategie 5: netwerkmanagement (6x toegepast in Leiden; 13x toegepast in Venlo) 

 Strategie 6: netwerkconstituering (6x toegepast door Leiden; 10x toegepast door Venlo) 
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Deze sturingsstrategieën hebben geleid tot meerdere arrangementen en tal van grond-

verwervingen die de gemeenten overeengekomen zijn. 

 

Tijdens het project Kooiplein in gemeente Leiden is de gemeente de volgende arrangementen 

overeengekomen met marktpartijen:  

 Raamovereenkomst met woningcorporaties Portaal, Ons Doel en de Sleutels inzake het 

creëren van een herstructureringsfonds; 

 Projectbesluit in samenwerking met particulieren, woningcorporaties Ons Doel en de 

Sleutels en zorg-, welzijn- en onderwijsinstellingen; 

 Intentieovereenkomst met woningcorporatie de Sleutels inzake de ontwikkelrol voor 

woningcorporatie de Sleutels;  

 Akkoord op hoofdlijnen met woningcorporatie de Sleutels en ontwikkelaar Properstok 

inzake de ontwikkelrol voor woningcorporatie de Sleutels en ontwikkelaar Properstok en 

het afsprakenkader met betrekking tot de hoogte van het ontwikkelrecht, de deal met Ons 

doel en de Sleutels, de deal met de Brede School en de in te brengen gronden; 

 Raamovereenkomst met woningcorporatie de Sleutels en ontwikkelaar Properstok waarin 

het afsprakenkader van akkoord op hoofdlijnen vastgelegd is in de raamovereenkomst; 

 Uitvoeringsbesluit in samenwerking met woningcorporatie de Sleutels en ontwikkelaar 

Properstok waarin het afsprakenkader van de raamovereenkomst vertaald is naar het 

uitvoeringsbesluit. 

 

Gemeente Venlo heeft tijdens het project Q4 de volgende arrangementen tot stand gebracht: 

 Realisatieovereenkomst   de Commissaris met HBG Vastgoed met betrekking tot 

afspraken over de realisering van de Commissaris aan de zuidzijde van het Monseigneur 

Nolensplein; 

 Overeenkomst Ontwerpfase van projectopdracht Vast&Goed met Vesteda Project BV en 

woningcorporatie Venlo-Blerick inzake het creëren van een publiekprivate samenwerking 

in de vorm van een Centrum Ontwikkelingsmaatschappij (COM); 

 Afsprakenkader Q4 met woningcorporatie Venlo-Blerick als tussenvorm voor de 

samenwerkingsovereenkomst om te voldoen aan de voorwaarden van het VROM; 

 Ontwikkelings-overeenkomst Q4 met woningcorporatie Venlo-Blerick als vervolg op het 

Afsprakenkader Q4 waarin de onderlinge afspraken gecontinueerd zijn; 

 Realisatieovereenkomst blok Bergstraat met woningcorporatie Venlo-Blerick waarin 

afspraken zijn vastgelegd over de realisering van het blok Bergstraat; 

 Realisatieovereenkomst blok Aan de Stadsmuur met Volker Wessels Bouw & 

Vastgoedontwikkeling Zuid BV waarin afspraken zijn vastgelegd over de realisering van 

het blok ’t Schriksel, Aan de Stadsmuur en Helschriksel. 

 

Naast deze arrangementen hebben de gemeenten ook grond verworven. Gemeente Leiden 

heeft een drietal deals gesloten om grond te verwerven voor het project Kooiplein. Gemeente 

Venlo heeft voor het project Q4 circa 110 gronden verworven. Al deze verworven gronden 

zijn via de strategie van meerzijdige sturing tot stand gebracht. Dat houdt in dat 

onderhandeling heeft plaatsgevonden tussen de gemeente en de grondeigenaar wat 

geresulteerd heeft in een succesvolle grondverwerving. 

 

Uit de analyse is gebleken dat de gevoerde sturingsstrategieën grote invloed hebben gehad op 

de totstandkoming van de arrangementen. Slechts in enkele gevallen heeft een gevoerde 
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sturingsstrategie niet geleid tot het gewenste effect. Al met al kan geconcludeerd worden dat 

de gevoerde gemeentelijke sturingsstrategieën tijdens het interactieproces een grote invloed 

hebben gehad op de totstandkoming van grondverwerving en arrangementen tussen de 

gemeenten en partijen in beide projecten.  

Op basis van de onderzoeksresultaten in beide cases kan bovendien gesteld worden dat de 

hypothese mag worden aangenomen. In beide cases heeft de gemeente als uitgangspunt gehad 

om de herstructurering met actief grondbeleid via de traditionele hiërarchische benadering te 

voeren. Uiteindelijk hebben de gemeenten de herstructurering via actief grondbeleid binnen 

een netwerkbenadering uitgevoerd getuige het aantal gesloten arrangementen en de invulling 

ervan. 

 

Het onderzoek heeft inzichtelijk gemaakt dat de gemeente zich moet bewegen in een netwerk 

met een beperkt aantal sterke actoren. In nauw overleg en door het maken van afspraken kan 

de gemeente de binnenstedelijke herstructurering realiseren. Een traditionele aanpak is in deze 

complexe netwerken in binnenstedelijke herstructureringsgebieden moeilijk uit te voeren. Dit 

heeft met name te maken met het feit dat in het plangebied van deze projecten de gronden 

voornamelijk in bezit zijn van woningcorporaties. Dat maakt de gemeente wederzijds 

afhankelijk van de woningcorporaties. Door de toegenomen marktwerking en samenwerking 

tussen woningcorporaties en overige marktpartijen moeten gemeenten steeds strategischer en 

meer onderhandelend optreden (Van der Pennen, 2007). Interactie is onvermijdelijk en 

samenwerking is een must (Helleman, 2005). Gemeenten moeten ervan doordrongen zijn dat 

ze moeten acteren in een netwerk van diverse belangrijke actoren, waarbij actief gezocht moet 

worden naar het sluiten van arrangementen en grondverwerving om de binnenstedelijke 

herstructurering te laten slagen. 
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1. INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

Bij gemeenten is volgens Van Bemmel en Mulder (2005) onduidelijkheid over de rol en 

verantwoordelijkheden in het herstructureringsproces. Dit komt voornamelijk door de dubbele 

rol die gemeenten vertolken, namelijk enerzijds als onderhandelende partij en anderzijds als 

vertegenwoordiger van het maatschappelijk belang. Volgens Lefcoe (1979, p. 104 in: 

Groetelaers, 2004, p. 27) en Needham (1995, p. 7 in: Groetelaers, 2004, p. 27) speelt de 

gemeente een belangrijke rol in locatieontwikkeling bij herstructureringsgebieden. Dit heeft te 

maken met de hoge kosten van deze locatieontwikkeling. Vanwege de hoge kosten zien 

marktpartijen in locatieontwikkeling van herstructureringsgebieden namelijk geen 

winstperspectief. Als marktpartijen geen winstperspectief hebben, dan zullen ze zich ook niet 

inlaten met het ontwikkelingsproces. De hoge kosten voor binnenstedelijk bouwen worden 

veroorzaakt door drie belangrijke kostenposten. Ten eerste ligt de huidige gebruikswaarde van 

het gebied veel hoger, onder andere door bebouwing die nog niet is afgeschreven of bedrijven 

die nog aanwezig zijn (Buitelaar, Segeren & Kronberger, 2008; Buitelaar, 2010). Hierdoor 

zijn de verwervingsprijzen hoger. Ten tweede heeft een herstructureringsgebied veelal 

meerdere eigenaren (Buitelaar, Segeren & Kronberger, 2008; Buitelaar, 2010). Bij het 

verwerven van de gronden in het gebied, komt de nadruk steeds meer te liggen op de laatste 

gronden die nog verworven moeten worden. De vele eigenaren met kleine percelen maken het 

moeilijker om grote oppervlakten te verwerven. Het kan vaker voorkomen dat een eigenaar 

niet wil verkopen, of dat de gronden in het bezit zijn van ontwikkelaars of andere 

marktpartijen (Buitelaar, 2010). Dit resulteert in hogere verwervingsprijzen en vertraging van 

het proces. De derde kostenpost bestaat uit de sloop- en saneringskosten. Extra geld is vaak 

nodig om de gronden bouw- en woonrijp te maken (Buitelaar, Segeren & Kronberger, 2008). 

Bovendien kan dit het proces ook vertragen (Buitelaar, 2010). Deze drie factoren zorgen 

ervoor dat woningbouw op binnenstedelijke locaties vaak verliesgevend is. Alleen als de 

kosten afnemen of de opbrengsten toenemen, is het voor marktpartijen interessant te 

participeren in het ontwikkelingsproces (Groetelaers, 2004).  

Daarnaast is onoverzichtelijkheid van het locatieontwikkelingsproces volgens 

marktpartijen ook een reden waarom ze minder actief zijn. Deze onoverzichtelijkheid leidt 

namelijk tot een verhoogd risicoprofiel (Van der Pennen, 2007). Om toch invloed te houden 

op het ontwikkelingsproces zijn vanaf de jaren negentig steeds meer marktpartijen zich gaan 

roeren op de grondmarkt (Segeren, 2007). Deze situatie deed zich voornamelijk voor op 

uitleglocaties en niet zo zeer op binnenstedelijke locaties. Door het innemen van strategische 

grondposities waren de marktpartijen in staat een groter gedeelte van de waardesprong van de 

bestemmingswijziging van de grond naar zich toe te trekken (Segeren, 2007). De 

projectontwikkelaars gebruikten hun grondposities vooral om hiermee een bouwclaim veilig 

te stellen (Segeren, 2007). Door deze ontwikkeling werd het voor de gemeenten moeilijker 

om een actief grondbeleid te voeren waarmee ze haar doelstelling kon bereiken. Bovendien 

werd de gemeenten door deze ontwikkeling gedwongen rekening te houden met meerdere 

actoren in het ontwikkelingsproces. Dit beperkte de keuzevrijheid van de gemeenten hoe ze 

de locatieontwikkeling wilde vormgeven. De situatie waarmee gemeenten geconfronteerd 

werden in de jaren negentig op uitleglocaties is min of meer vergelijkbaar met de situatie bij 

binnenstedelijke herstructureringsgebieden. Ook voor het binnenstedelijk bouwen is de 

gemeenten beperkt in haar keuze en moet ze rekening houden met meerdere actoren in het 
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ontwikkelingsproces. Volgens Groetelaers (2004, p. 127) ‘hangen de mogelijkheden om de 

regie te voeren in een situatie waarin meer partijen actief zijn op de grondmarkt nauw samen 

met de mate van zeggenschap die een gemeente over de grond heeft. Omdat het 

grondeigendomsrecht en het ontwikkelingsrecht met elkaar verbonden zijn, is het in eigendom 

hebben van de grond de meest ideale vorm van zeggenschap. Voor grond die niet in eigendom 

is, kan de gemeente de zeggenschap proberen te vergroten door de grond te verwerven of 

door afspraken te maken met de grondeigenaren over de aankoop of ontwikkeling van de 

grond’. In het onderzoek van Groetelaers (2004) komt naar voren dat gemeenten vaak niet in 

staat waren grondposities in te nemen, vanwege gebrek aan geld en middelen. 

Onderhandelingen met marktpartijen verliepen over het algemeen stroef omdat marktpartijen 

winstmaximalisatie nastreefden, terwijl de gemeenten vooral het kwaliteitsniveau van de 

plannen het belangrijkste vonden.  

De toename van het aantal partijen op de grondmarkt voor woningbouw op uitleglocaties 

heeft er dus toe geleid dat het voeren van een actief grondbeleid door gemeenten steeds 

moeilijker is geworden. Het voeren van grondbeleid door de gemeenten op binnenstedelijke 

herstructureringslocaties is eveneens een complex proces vanwege de vele actoren en 

onderlinge afhankelijkheden (Groetelaers, 2004). Marktpartijen streven winstmaximalisatie 

na, terwijl gemeenten het maatschappelijk belang moeten uitdragen (Groetelaers, 2004; Van 

der Pennen, 2007). Marktpartijen nemen steeds vaker strategische grondposities in om 

daarmee een bouwclaim af te dwingen. Het ontbreekt gemeenten steeds meer aan financiële 

middelen om deze partijen uit te kopen, waardoor zij in onderhandeling moet treden met de 

marktpartijen (Groetelaers, 2004). De afbeelding van het spel monopoly verbeeldt dit proces 

goed. Voorheen had de gemeente een monopoliepositie, maar in de huidige praktijk moet de 

gemeente deelnemen aan het spel. De overheid moet in interactie treden met andere actoren 

om de gewenste ontwikkelingen te laten slagen. Dit vergt een andere aanpak van actief 

grondbeleid. In dit onderzoek zal daarom de volgende hypothese worden getoetst: bij 

binnenstedelijke herstructurering vindt actief grondbeleid niet plaats via een traditionele  

hiërarchische structuur, maar wordt actief grondbeleid binnen een netwerkbenadering 

uitgevoerd waarbij naast grondverwerving ook arrangementen worden gesloten met 

verschillende marktpartijen. Met het onderzoek wordt geprobeerd een antwoord te geven op 

de stelling dat het een misvatting is dat actief grondbeleid bij binnenstedelijke 

herstructurering op een hiërarchische manier wordt uitgevoerd, maar dat actief grondbeleid bij 

binnenstedelijke herstructurering via een netwerkbenadering wordt toegepast. Dit sluit aan op 

de definitie van Overwater (2002) van sturend grondbeleid.  

De nadruk in dit onderzoek ligt op de sturingsstrategieën die de gemeente voert om de 

actoren te sturen naar de gewenste ontwikkeling. Daarbij zal onderzocht worden welke 

invloed de sturingsstrategieën tijdens het interactieproces hebben op de totstandkoming van 

de grondverwerving en arrangementen tussen de gemeente en de andere partijen. Zoals 

Groetelaers (2004) constateert kan de onderhandelingsuitkomst bestaan uit een 

grondverwerving, maar ook uit een arrangement dat de partijen overeenkomen.  

1.2 Doelstelling 

De doelstelling van dit onderzoek is om meer inzicht te bieden in de invloed van gevoerde 

gemeentelijke strategieën tijdens het interactieproces op de totstandkoming van 

grondverwerving en arrangementen tussen gemeenten en partijen in binnenstedelijke 

herstructureringsgebieden.  

Door het onderhandelingsproces en de daaruit voortkomende onderhandelingsuitkomst te 

analyseren wordt geprobeerd meer inzicht te bieden in de sturingsstrategieën die de 
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gemeenten gevoerd hebben en kunnen voeren om tot succesvolle grondverwerving en 

arrangementen te komen bij binnenstedelijke herstructurering.  

 

De volgende hypothese wordt getoetst: 

Bij binnenstedelijke herstructurering vindt actief grondbeleid niet plaats via een traditionele  

hiërarchische structuur, maar wordt actief grondbeleid binnen een netwerkbenadering 

uitgevoerd waarbij naast grondverwerving ook arrangementen worden gesloten met 

verschillende marktpartijen.  

1.3 Vraagstelling 

De hoofdvraag is als volgt geformuleerd. 

 

Welke invloed hebben de gevoerde gemeentelijke sturingsstrategieën tijdens het 

interactieproces op de totstandkoming van grondverwerving of arrangementen tussen 

gemeente en partijen in het binnenstedelijke herstructureringsgebied? 

 

De hoofdvraag wordt ondersteund door een aantal deelvragen die hieronder beschreven 

worden. Per deelvraag zal tevens aangegeven worden om wat voor soort vraag het gaat. Er 

bestaat een onderscheid tussen vijf verschillende kennissoorten, namelijk beschrijvende 

kennis, verklarende kennis, voorspellende kennis, evaluatieve kennis en prescriptieve kennis 

(Verschuren & Doorewaard, 2007).   

 

Welke actoren spelen een belangrijke rol in het project?  

Deze beschrijvende deelvraag is erop gericht inzichtelijk te maken welke actoren betrokken 

zijn bij project en welke rol ze spelen.   

 

Welke cruciale besluitvormingsmomenten hebben zich in het project voorgedaan?  

Deze beschrijvende deelvraag geeft een overzicht van cruciale besluitvorming in het project. 

Vanuit de besluitvormingsmomenten worden de sturingsstrategieën geanalyseerd die aan de 

besluitvorming vooraf gegaan zijn.  

 

Welke sturingsstrategieën heeft de gemeente toegepast in het project? 

Deze beschrijvende deelvraag geeft een overzicht van de toegepaste gemeentelijke 

sturingsstrategieën.  

 

Waarom heeft de gemeente voor deze sturingsstrategieën gekozen? 

Deze verklarende deelvraag moet inzicht bieden in de achterliggende motivaties om de 

gevoerde sturingsstrategieën te rechtvaardigen. 

 

Tot welke uitkomsten hebben de gemeentelijke sturingsstrategieën geleid? 

Deze beschrijvende deelvraag is erop gericht een overzicht te geven van de uitkomsten die tot 

stand gebracht zijn door de gemeentelijke sturingsstrategieën in het interactieproces. De 

uitkomst kan bestaan uit een grondverwerving of een arrangement.  

 

Welke invloed had de gevoerde sturingsstrategie op de totstandkoming van grondverwerving 

of arrangementen?  

Deze verklarende deelvraag probeert inzicht te bieden in hoeverre de sturingsstrategie invloed 

heeft gehad op de totstandkoming van grondverwerving of arrangementen binnen het project. 
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1.4 Relevantie  

1.4.1 Maatschappelijke relevantie 
De overheid heeft in de Nota Ruimte vastgelegd dat gestreefd moet worden naar meer 

binnenstedelijke woningbouw. Van de jaarlijkse woningbouwproductie moet tussen de 25 en 

40% gebouwd worden in bestaand bebouwd gebied (Buitelaar, Segeren & Kronberger, 2008). 

Deze verschuiving van woningbouwproductie op uitleglocaties naar binnenstedelijke locaties 

maakt het voeren van een actief grondbeleid lastiger (Buitelaar, 2010; Buitelaar, Segeren & 

Kronberger, 2008). Dit komt omdat het voor gemeenten moeilijker is gronden te verwerven 

vanwege het versnipperde eigendom, de hogere gebruikswaarde en de hogere sloop- en 

saneringskosten (Buitelaar, 2010; Segeren, 2007). Als gemeenten niet meer in staat zijn een 

actief grondbeleid te voeren, zijn ze aangewezen op samenwerking met marktpartijen. 

Volgens een onderzoek van Deloitte (2010) blijkt de grondexploitatie voor gemeenten een 

van de grootste inkomstenbronnen te zijn, maar zitten daar ook grote risico’s aan. Deloitte 

(2010) concludeert in het onderzoek dat grote grondposities de gevaarlijkste financiële 

bedreigingen zijn geworden voor de gemeenten. Dit risico, naast de trend dat steeds meer 

marktpartijen zich gaan bevinden op de grondmarkt voor ruwe bouwgrond en de verschuiving 

van uitleg- naar binnenstedelijke locaties, zorgt ervoor dat een actief grondbeleid voeren 

steeds lastiger wordt (Buitelaar, 2010; Segeren, 2007; Buitelaar, Segeren & Kronberger, 

2008).  

Naast de ondernemende rol, heeft de gemeente ook de rol als vertegenwoordiger van het 

maatschappelijk belang (Van Bemmel en Mulder, 2005). Het is de taak van de gemeente om 

verval van de stad tegen te gaan (Buitelaar, Segeren & Kronberger, 2008). Dit betekent dat 

binnenstedelijke herstructurering vooral een taak is die de gemeente op zich dient te nemen 

uit het maatschappelijke oogpunt. Ondanks het feit dat marktpartijen strategische 

grondposities hebben, voeren zij vanwege het ontbreken van voldoende winstperspectief geen 

leidende rol in de binnenstedelijke herstructurering (Lefcoe, 1979, p. 104; Needham, 1995, p. 

7 in: Groetelaers, 2004, p. 27). De belangrijkste rol blijft dus weggelegd voor de gemeente. 

Maar kunnen de gemeenten deze rol op zich nemen? Deloitte (2010) en Groetelaers (2004) 

concluderen dat gemeenten te kampen hebben met teruglopende financiële middelen. De 

teruglopende financiële middelen zorgen ervoor dat de gemeenten moeite hebben deze 

belangrijke rol op zich te nemen. Gemeenten worden door hun financiële positie gedwongen 

samen te gaan werken met marktpartijen. Dit vergt een andere aanpak van de herstructurering. 

Het is verstandig om al in een vroegtijdig stadium marktpartijen nauw te betrekken om hun 

kennis van de markt en ervaring van projecten in te kunnen brengen (Deloitte, 2010). Maar dit 

is makkelijker gezegd dan gedaan. Marktpartijen zullen alleen deelnemen aan de 

herstructurering als ze voldoende rendement kunnen halen (Helleman, 2005). Dat 

herstructurering een complex proces is, valt op te maken uit de woorden van Helleman (2005, 

p. 5): ‘de veelheid aan partijen en de verschillende, soms tegenstrijdige percepties, belangen 

en strategieën maken de onderlinge afstemming ingewikkeld, temeer daar ook nog sprake is 

van verschillende bedrijfsculturen en werkwijzen’.  

Binnenstedelijke herstructurering is dus een complexe aangelegenheid. Samenvattend heeft 

dit in de eerste plaats te maken met het feit dat marktpartijen de herstructurering niet 

oppakken vanwege het hogere risicoprofiel en het lagere winstpotentieel. Op de tweede plaats 

zijn gemeenten door teruglopende financiële middelen genoodzaakt de herstructurering op 

een andere manier aan te pakken. Daarbij komt dat herstructurering een complex proces is 

vanwege de veelheid aan partijen en tegenstrijdige percepties (Helleman, 2005). Ondanks 

deze complexiteit blijft de gemeente de aangewezen partij om de binnenstedelijke 



5 

 

herstructurering te initiëren. Vanwege de veelheid aan actoren en de teruglopende financiële 

middelen, wordt de gemeente gedwongen om samen te werken met andere actoren. In dit 

kader zal het onderzoek meer informatie verschaffen over de invloed van gemeentelijke 

sturingsstrategieën tijdens het interactieproces op de totstandkoming van de grondverwerving 

en arrangementen in binnenstedelijke herstructureringsgebieden. 

 

1.4.2 Wetenschappelijke relevantie 
Koppenjan, De Bruijn & Kickert (1992, p. 106 e.v.) beschrijven dat een groot deel van de 

literatuur over netwerkmanagement gaat over de beïnvloeding van relaties tussen actoren. 

Telkens staat in deze concepten het idee centraal dat doelgericht ingrijpen in relaties tussen 

actoren ervoor kan zorgen dat de processen een bepaalde richting opgestuurd worden. Het 

concept ‘selectief activeren’ (Scharpf, 1978; Friend et al., 1974; in Koppenjan, De Bruijn & 

Kickert, 1993) is een manier om tot de gewenste einduitkomst te komen. Om tot een 

succesvolle selectie te komen is het van belang goed te identificeren welke actoren willen 

participeren en bereid zijn tijd en bronnen te investeren in het proces. Naast deze succesvolle 

selectie is het ook belangrijk dat de geblokkeerde actoren hun desinteresse behouden. Dit 

concept is toegepast door Glasbergen (1989a; in Koppenjan, De Bruijn & Kickert, 1993).  

Het concept ‘arrangeren’ van Klijn en Teisman (1992; Koppenjan, De Bruijn & Kickert, 

1993) is een verdieping op dit vorige concept. Daarbij staat centraal dat de sturende actor met 

de gestuurde actoren onderhandelt over de wijze van interactie.  

Andere auteurs richten zich meer op het zelf beïnvloeden van afhankelijkheidsrelaties in 

plaats van de selectie van actoren. Dit concept gaat over sturing door structurering 

(Koppenjan, De Bruijn & Kickert, 1993). Door het structureren van de relaties ontstaat een 

evenwichtigere machtsverhouding. Op die manier kan de sturende actor makkelijker de 

uitkomst van het proces beïnvloeden.  

De concepten gaan allemaal over het beïnvloeden van afhankelijkheidsrelaties waarbij 

wederzijdse afhankelijkheid het uitgangspunt is. Daarbij wordt ook ingegaan op het 

‘arrangeren’. Deze theorieën over interactieprocessen vormen een goed startpunt voor 

onderliggend onderzoek. Ook bij dit onderzoek staat de interactie tussen de sturende actor – in 

dit geval de gemeente – en de te sturen actoren centraal.  

Het zwaartepunt in het onderzoek ligt op de invloed die de sturingsstrategieën van de 

gemeente hebben tijdens het interactieproces op de totstandkoming van de grondverwerving 

en arrangementen. Het kan een aanvulling zijn op bestaande literatuur, omdat getracht wordt 

meer inzicht te bieden in de gevoerde gemeentelijke sturingsstrategieën die gebruikt zijn om 

de gewenste ontwikkeling te realiseren. Dit biedt de mogelijkheid om antwoord te geven op 

de gestelde hypothese waarbij gesteld wordt dat actief grondbeleid bij binnenstedelijke 

herstructurering niet op een traditionele hiërarchische manier wordt gevoerd, maar via een 

netwerkbenadering waarbij actoren wederzijdse afhankelijk zijn en zodoende naast 

grondverwerving ook arrangementen overeenkomen.   

 

Segeren (2007) heeft in het boek ‘de grondmarkt voor woningbouwlocaties’ een aantal 

strategieën van gemeenten beschreven. Daarbij maakt Segeren (2007) een onderscheid naar 

strategieën bij een publieke rol en strategieën in een private rol. De strategieën zijn de 

volgende: actief grondbeleid, de bouwclaimovereenkomst, de PPS-overeenkomst en 

faciliterend grondbeleid. De strategieën zijn oplopend van veel overheidsbemoeienis naar veel 

marktwerking. Segeren (2007) heeft ervoor gekozen de strategieën van gemeenten te 

beschrijven aan de hand van duidelijke uitvoeringsvormen. In zijn bijdrage is weinig aandacht 

besteed aan het interactieproces tussen de sturende actor en de te sturen actoren. Ook wordt in 

zijn bijdrage niet ingegaan op de uitkomst van het interactieproces. Door niet alleen te kijken 
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naar de gevoerde strategieën binnen het interactieproces, maar ook de uitkomst in de vorm 

van grondverwerving of arrangementen, wordt geprobeerd een goed overzicht te geven van 

mogelijke sturingsstrategieën die kunnen leiden tot bepaalde arrangementen of een 

grondverwerving.  

1.5 Onderzoeksmodel 

In het onderzoek zal een ‘casestudy’ plaatsvinden van twee binnenstedelijke cases waarbij 

wordt getracht meer inzicht te krijgen over de invloed van gemeentelijke sturingsstrategieën 

tijdens het interactieproces op de totstandkoming van grondverwerving en arrangementen 

tussen gemeente en marktpartijen. Het volgende schema is een weergave van het 

onderzoeksmodel, naar het voorbeeld van Verschuren en Doorewaard (2007).  
 
Figuur 1.1: Onderzoeksmodel 

Vooronderzoek

Grondmarkt voor 

gebiedsontwikkeling

Sturingsmodellen

Netwerkbenadering

Beoordelingscriteria:

- strategieën

- interactieprocessen

- uitkomst

Invloed van de strategieën op 

de totstandkoming van 

grondverwerving 

Conclusies & 

hypothese

A B C D

Sturingsstrategieën in 

complexe netwerken

Gemeente Leiden

Kooiplein

Gemeente Venlo

Q4

Invloed van de strategieën op 

de totstandkoming van 

arrangementen 

Besluitvormings-

reconstructie methode

 
 

Dit model wordt als volgt verwoord:  

(a) Een bestudering van de invloed van de gemeentelijke sturingsstrategieën tijdens het 

interactieproces op de totstandkoming van grondverwerving en arrangementen door twee 

binnenstedelijke cases te analyseren waarbij gekeken wordt naar beleidsdocumenten 

(vooronderzoek) en op een oriëntatie van wetenschappelijke literatuur ter zake (grondmarkt 

voor gebiedsontwikkeling, sturingsmodellen, netwerkbenadering, sturingsstrategieën in 

complexe netwerken en besluitvormingsreconstructiemethode) levert de beoordelingscriteria 

(sturingsstrategieën, interactieprocessen en uitkomsten), (b) waarmee de invloed van de 

gemeentelijke sturingsstrategieën tijdens het interactieproces op de totstandkoming van 

grondverwerving en arrangementen in de binnenstedelijke cases (onderzoeksobjecten) door 

middel van een ‘casestudy’ kan worden geanalyseerd. (c) De mogelijke invloed van de 

sturingsstrategieën tijdens het interactieproces op de totstandkoming van de grondverwerving 

en arrangementen resulteert in (d) conclusies over het succes van de gevoerde 

sturingsstrategieën op de totstandkoming van grondverwerving en arrangementen en toetsing 

van de hypothese in hoeverre actief grondbeleid via de netwerkbenadering wordt gevoerd.  
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In hoofdstuk 2 ‘gebiedsontwikkeling en hoofdstuk 3 ‘sturing in de herstructurering’ en 

hoofdstuk 3 ‘methodologie’ wordt verder ingegaan op de literatuur aan de hand waarvan het 

onderzoek wordt uitgevoerd. In paragraaf 1.6 volgt een korte beschrijving van een aantal 

relevante terugkerende begrippen.  

1.6 Kernbegrippen 

De volgende begrippen worden specifiek gedefinieerd omdat het begrippen betreft die 

centraal staan in het onderzoek.  

 
Tabel 1.1: Kernbegrippen 

Arrangement Het begrip arrangement wordt door Teisman (1992, p.100) als volgt gedefinieerd: ‘de 

structuur waarbinnen actoren hun interactie vorm geven’. Een arrangement bevat 

afspraken over de wijze van interactie. Arrangeren wil zeggen ´de mate waarin 

samenwerking en conflicthantering zijn ondergebracht in ad-hoc structuren’ (Teisman, 

1992, p. 106). 

Beleid Volgens Teisman (1992, p.30) verwijst beleid ‘naar de inhoud van het handelen van 

actoren op een beleidsveld. Teisman (1992) bedoelt daarmee dat beleid te maken heeft met 

doelbewust handelen en dat er achter het handelen van de actoren een ratio zit. Beleid in het 

pluricentrische perspectief wordt door Teisman (1992, p.33) ook wel gedefinieerd ‘als het 

(veelal onvoorziene) resultaat van besluitvorming’. 

Binnenstedelijke 

herstructurering 

Voor de definitie van binnenstedelijke herstructurering wordt de beschrijving van het 

Ministerie van VROM gehanteerd. Het ministerie van VROM (2007, p. 26) spreekt van 

‘binnenstedelijke herstructurering als een woonwijk (meestal naoorlogs) wordt vernieuwd 

om een neergaande tendens in de wijk te keren. De neergang wordt vaak veroorzaakt door 

een eenzijdige en laagwaardige samenstelling van de woningvoorraad. De vernieuwing 

heeft doorgaans een fysieke en sociale kant. Fysiek omdat de bestaande woningen (qua 

kwaliteit en typologie) aan het einde van de levenscyclus zijn gekomen en vragen om een 

ingrijpende renovatie of vervanging. Sociaal omdat het veranderen van de woningvoorraad 

moet leiden tot een evenwichtiger sociale opbouw van de wijk’. Het aantal partijen in de 

binnenstedelijke herstructurering is vaak beperkt tot woningcorporaties, gemeenten, 

bouwers en beleggers. Vooral de corporaties en de gemeenten moeten tot een gezamenlijke 

visie en uitvoering komen (VROM, 2007). 

Interactie Interactie wordt gedefinieerd als een ‘reeks initiatieven, aanpassingen en 

selectievoorstellen, die op een onvoorspelbare wijze gecombineerd worden’ (Teisman, 

1992, p. 106).  

Netwerk In de volgende gevallen is er volgens Teisman (1992) sprake van een netwerk: ‘Een 

beleidsveld neemt de structuur aan van een netwerk, indien actoren op een veld niet om 

elkaar heen kunnen en als gevolg daarvan ingewikkelde relatiepatronen tot stand brengen’ 

(Teisman, 1992, p.49). 

Sturen Het begrip sturen definiëren De Bruijn & Ten Heuvelhof (1991) als ‘het doelgericht 

ingrijpen door de overheid in de grondmarkt ten behoeve van locatieontwikkeling’. 

Strategie Strategie omvat volgens Teisman (1992, p.87) ‘de ideeën over beïnvloedingsmogelijkheden, 

over de eigen rol en over kansrijke doelen’. Teisman (1992, p. 106) definieert het als ‘een 

reeks beslissingen van één actor om vast te stellen wat zijn doelen zijn, welke middelen hij 

inzet en welke criteria hij hanteert om aan het project mee te werken (offensief / reactief; 

autonomiebestendig / interactief). 

 

  



8 

 

1.7 Betrouwbaarheid en validiteit 

In dit onderzoek is de betrouwbaarheid van de gegevensverzamelingstechnieken en de 

analyseprocedures die moeten leiden tot consistente bevindingen op meerdere manieren 

gewaarborgd (Saunders, Lewis & Thornhill, 2008). Er hebben meerdere interviewsessies 

plaatsgevonden met verschillende beleidsmedewerkers die zijn afgenomen door twee 

interviewers. De informatie uit de twee interviewsessies hebben dezelfde resultaten 

opgeleverd en zijn door beide interviewers hetzelfde geïnterpreteerd. Aangezien het 

onderzoek gedaan wordt vanuit het perspectief van de gemeente, zou de indruk kunnen 

bestaan dat de interviews met de beleidsmedewerkers een subjectief beeld schetsen. Deze 

mogelijke subjectiviteit en vertekening door de beleidsmedewerkers is grotendeels 

tegengegaan door tevens de informatie te verifiëren met de informatie uit beleidsdocumenten. 

Een lijst met geraadpleegde beleidsdocumenten is als bijlage toegevoegd. Op deze manier is 

sprake van een betrouwbare gegevensverzameling. 

 

In het onderzoek wordt diep ingegaan op de invloed van de gevoerde gemeentelijke sturings-

strategieën tijdens het interactieproces op de totstandkoming van arrangementen en 

grondverwerving bij binnenstedelijke herstructurering. De analyse van het interactieproces 

geeft een duidelijk beeld van de sturingsstrategieën die toegepast zijn en welke arrangementen 

en grondverwerving tot stand gebracht is. De daadwerkelijke invloed van de betreffende 

sturingsstrategieën is moeilijker vast te stellen, omdat alleen vanuit het perspectief van de 

gemeente wordt uitgegaan. De strategieën van de tegenpartij worden niet meegenomen in het 

onderzoek. De invloed die de gemeentelijke sturingsstrategieën hebben op de totstandkoming 

van arrangementen en grondverwerving kan aan de hand van de beschikbare informatie vrij 

aannemelijk gemaakt worden, maar zal niet leiden tot onomstotelijk bewijs. De interne 

validiteit van het onderzoek is voldoende gewaarborgd. 

 

Het onderzoek gaat diep in op twee cases die zorgvuldig geselecteerd zijn. Toch blijven het 

twee cases die moeilijk te vergelijken zijn. De cases hebben hun eigen problematiek, andere 

geografische ligging en de aanpak vanuit de gemeente is niet identiek. De resultaten uit de 

onderzoeken zijn daardoor niet zondermeer van toepassing op andere onderzoekssituaties. 

Wel zijn algemene conclusies te trekken over de resultaten van het onderzoek. In zijn 

algemeenheid zijn de cases te generaliseren, waardoor sprake is van voldoende externe 

validiteit. Het onderzoek heeft betrekking op binnenstedelijke herstructureringsgebieden 

waarin veel corporatiebezit aanwezig is. De manier waarop de gemeenten omgaan met 

overige marktpartijen kan exemplarisch zijn voor de hele praktijk. Bovendien kan het 

onderzoek een bijdrage leveren aan de discussie over de invulling van actief grondbeleid. 

Voorheen werd actief grondbeleid gezien als een traditionele en hiërarchische aanpak vanuit 

de gemeente. Tegenwoordig worden gemeenten steeds meer blootgesteld aan interactie met 

marktpartijen. Actief grondbeleid wordt daardoor op een andere manier vormgegeven. In dit 

onderzoek wordt de hypothese getoetst dat actief grondbeleid niet meer via een traditionele 

hiërarchische manier wordt uitgevoerd, maar via een netwerkbenadering wordt uitgevoerd. De 

cases zijn wat dat betreft exemplarisch voor de hele praktijk, waardoor de uitkomsten 

generaliseerbaar kunnen zijn.    
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1.8 Leeswijzer  

Hoofdstuk 1 beschrijft de aanleiding, de relevantie, doelstelling en vraagstelling van het 

onderzoek. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk het onderzoeksmodel weergegeven.  

In hoofdstuk 2 en 3 wordt het theoretisch kader beschreven. Eerst volgt in hoofdstuk 2 een 

beschrijving over gebiedsontwikkeling. Daarin wordt ingegaan op de verschuiving van 

toelatingsplanologie naar ontwikkelingsplanologie, de wijze waarop gemeentelijke 

grondbeleid gevoerd kan worden, de verschillen tussen uitleglocaties en binnenstedelijke 

herstructureringsgebieden en de betrokken marktpartijen. In hoofdstuk 3 worden 

verschillende sturingsmodellen beschreven. De netwerkbenadering sluit als sturingsmodel het 

beste aan op de complexiteit van binnenstedelijke herstructurering. Daarom wordt dieper 

ingegaan op de netwerkbenadering. Binnen de netwerkbenadering zijn zes sturingsstrategieën 

mogelijk die de gemeente kan voeren. Deze sturingsstrategieën worden uitgebreid besproken. 

Hoofdstuk 3 eindigt met een weergave en beschrijving van een conceptueel model waarin het 

theoretisch kader van hoofdstuk 2 en 3 samengevat wordt. 

Hoofdstuk 4 geeft een beschrijving van de methodologie van het onderzoek. In dit 

hoofdstuk wordt ingegaan op de onderzoeksstrategie, interactionisme als methodologie en de 

besluitvormingsreconstructiemethode als methode om het onderzoek uit te voeren.  

De cases Kooiplein in gemeente Leiden en Q4 in gemeente Venlo worden uitvoerig 

beschreven in respectievelijk hoofdstuk 5 en 6. Eerst volgt een beschrijving van het project en 

de marktpartijen. Daarna volgt een overzicht van relevante beslismomenten die de basis 

vormen voor een uitvoerige analyse naar de gevoerde gemeentelijke sturingsstrategieën. 

Nadat deze analyse is uitgevoerd, volgt een beoordeling van de tot stand gekomen 

arrangementen en grondverwerving. Daarbij wordt gekeken welke invloed de gemeentelijke 

sturingsstrategieën hebben gehad op deze arrangementen en grondverwerving. De 

hoofdstukken worden afgesloten met deelconclusies. 

In hoofdstuk 7 wordt allereerst antwoord gegeven op de deelvragen van het onderzoek. 

Vervolgens wordt de hoofdvraag beantwoord en wordt de hypothese getoetst. Verder worden 

algemene conclusies getrokken over sturen in complexe netwerken. Het hoofdstuk sluit af met 

een kritische reflectie op het onderzoek.      

 
           Figuur 1.2: Leeswijzer 

Hoofdstuk 1 
Inleiding

Hoofdstuk 7
Conclusies, hypothese & reflectie

Hoofdstuk 2 
Gebiedsontwikkeling

Hoofdstuk 3 
Sturen in de 

herstructurering

Hoofdstuk 4
Methodologie

Hoofdstuk 5
Leiden - Kooiplein

Hoofdstuk 6
Venlo – Q4
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2. GEBIEDSONTWIKKELING 

2.1 Verschuiving naar ontwikkelingsplanologie 

Gebiedsontwikkeling is een begrip dat zich niet makkelijk laat omschrijven. Bij de definiëring 

van het begrip gebiedsontwikkeling komen de volgende kernwoorden terug; ‘samenhangende 

aanpak van maatschappelijke vraagstukken, ruimtelijke transformatie in een duidelijk 

afgebakend gebied, complexe besluitvorming, samenwerking met overheden, private partijen 

en maatschappelijke organisaties, lange doorlooptijd, bovengemeentelijke financiële 

constructies en een herkenbaar schaalniveau’ (Adviescommissie Gebiedsontwikkeling, 2005, 

pp.3-4; Van Rooy, van Luin & Dil, 2006; in Lahpor-van der Maarel, 2010).  

Volgens Wolting (2008) gaat gebiedsontwikkeling uit van ‘een integrale, intersectorale 

benadering van ruimtelijke opgaven waarin alle benodigde activiteiten ter realisering van een 

project of een complex projecten – zoals aanleg van infrastructuur, groen en 

watervoorziening – in samenhang met opstalactiviteiten, wordt gerealiseerd’. Daarbij geeft 

hij als voorbeelden de herstructurering van woonwijken, aanleg van woonwijken in 

uitleggebieden en de herontwikkeling van centrum of winkelgebieden.  

 

De laatste jaren heeft op de grondmarkt voor gebiedsontwikkeling een behoorlijke 

verschuiving plaatsgevonden. Tot aan de Nota Ruimte die door de Eerste Kamer in 2006 

vastgesteld werd, kende Nederland de zogenaamde toelatingsplanologie. Daarin had de 

rijksoverheid een belangrijke centrale rol in het ordenen van de Nederlandse ruimte (Lahpor-

van der Maarel, 2010). De rijksoverheid bepaalde waar gebouwd mocht worden. Dit beleid 

werd vastgelegd in zeven verschillende Nota’s Ruimtelijke Ordening die verschenen in de 

periode tussen 1960 en 2006. Door het vastgestelde ruimtelijk beleid in deze nota’s hadden de 

gemeenten tot aan de Vinex-periode een monopoliepositie op de grondmarkt voor 

gebiedsontwikkeling (Segeren, 2007).  

Vanaf de Vierde Nota op de Ruimtelijke Ordening Extra (Vinex) [Vierde Nota Extra] 

veranderde deze monopoliepositie. De monopoliepositie die gemeenten hadden op basis van 

de woningbouwtaakstelling uit de Woningwet veranderde door de nota. In de Vierde Nota 

Extra werden specifieke gebieden aangewezen voor stedelijke uitbreiding met voornamelijk 

woningbouw. Dit resulteerde in de aankoop van agrarische gronden door projectontwikkelaars 

met het oog op een toekomstige bouwbestemming (De Regt, 2003; in Lahpor-van der Maarel, 

2010). Daardoor werden gemeenten ineens met marktpartijen geconfronteerd. De 

marktpartijen kochten gronden voor de continuïteit van hun bedrijfsvoering te waarborgen en 

om winst te maken op de verkoop van het vastgoed. Door het zelfrealisatierecht dat geldt in 

Nederland, waren de marktpartijen verzekerd van het behalen van hun doelstellingen. Volgens 

Priemus (2007; in Lahpor-van der Maarel, 2010) hebben marktpartijen sinds de Vinex-

periode hun grondposities in Nederland alleen maar versterkt.  

Een tweede verschuiving vond plaats vanaf 2006 toen door de vaststelling van de Nota 

Ruimte door de Eerste Kamer in 2006 af werd gerekend met de toelatingsplanologie. Met de 

Nota Ruimte werd het begrip ontwikkelingsplanologie geïntroduceerd. De top-down 

benadering waarbij van bovenaf alles door de rijksoverheid werd opgelegd verdween. In het 

beleid van de ontwikkelingsplanologie worden nog enkel de kaders vanuit de rijksoverheid 

gegeven waarbinnen lagere overheden, publieke partijen, maar ook private partijen de ruimte 

kunnen ordenen (Lahpor-van der Maarel, 2010). De ontwikkelingsplanologie maakt het 
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daardoor mogelijk om een gebied veel meer ‘van onderop’ in te laten vullen ‘door een coalitie 

van (markt)partijen (De Zeeuw, 2011).  

 

Gebiedsontwikkeling is steeds meer een proces waarbij veel partijen betrokken zijn (Lahpor-

van der Maarel, 2010). In de publicatie ‘Reiswijzer marktpartijen’ beschrijft VROM (2007) 

dat gebiedsontwikkeling vraagt om een intensieve samenwerking tussen publieke en private 

partijen. Marktpartijen zijn sinds de Vinex-periode een vaste partij op de grondmarkt en 

woningcorporaties maken daar nu ook steeds meer deel vanuit. Echter heeft dit volgens 

Lahpor-van der Maarel (2010) nog niet geleid tot grote verschuivingen van de gemeentelijke 

positie op de grondmarkt voor gebiedsontwikkelingen. Dit heeft voornamelijk te maken met 

de opstelling van de publieke partijen. ‘Publieke partijen zijn [echter] onzeker over de vraag 

of, op welk moment en op welke manier zij marktpartijen kunnen of moeten inschakelen bij 

een gebiedsontwikkeling, zeker als private partijen daartoe het initiatief nemen’ (VROM, 

2007). Om deze redenen gaan publieke partijen vaak een samenwerking niet aan, terwijl de 

gebiedsontwikkeling juist gebaat is bij meer samenwerking en onderling vertrouwen (VROM, 

2007).  

2.2 Gemeentelijk grondbeleid; actief, faciliterend of sturend 

Groetelaers definieert gemeentelijk grondbeleid als ‘een doelgerichte overheidsinterventie in 

de grondmarkt (Groetelaers, 2004, p. 60). Zoals beschreven bepaalt de ruimtelijke ordening 

welke activiteiten waar zijn toegestaan. Grondbeleid zorgt ervoor dat de grond beschikbaar is 

voor de partijen die de gebiedsontwikkeling gaan realiseren (Wolting, 2008). Mede door de 

verschuiving naar ontwikkelingsplanologie ligt het zwaartepunt van het grondbeleid  bij de 

gemeente. Het huidige instrumentarium van de gemeente bestaat uit het aankopen van 

gronden, het vestigen van voorkeursrecht, het onteigenen van gronden en kostenverhaal (bij 

verkoop, exploitatieovereenkomst of bij de bouwvergunning) (Wolting, 2008).  

Gemeentelijk grondbeleid is in te delen naar actief grondbeleid en facilitair grondbeleid. 

Deze indeling komt voort uit de indeling van beschikbare instrumenten naar de mate van 

zeggenschap die de gemeente heeft met het instrument (Lahpor-van der Maarel, 2010). Naast 

actief en facilitair grondbeleid heeft Overwater (2002) een tussenvorm gedefinieerd. Sturend 

grondbeleid is gericht op het tijdig realiseren van ruimtelijke ordeningsdoelen door in 

onderlinge samenhang optimaal gebruik te maken van de publiekrechtelijke en 

privaatrechtelijke interventiemiddelen (Overwater, 2002).  Overwater (2002) definieert actief, 

facilitair en sturend grondbeleid als volgt: 

 

‘Actief grondbeleid bestaat uit het uit het verwerven en bouwrijp maken door een 

gemeente van grond en het vanuit die positie toepassen van publiekrechtelijke 

instrumenten en sluiten van overeenkomsten, waarbij bouwkavels worden uitgegeven, 

zodat de gemeente de zeggenschap heeft over distributie, de prijzen kan reguleren, 

voorwaarden aan uitgifte kan verbinden en zoveel mogelijk kosten ten laste van de 

exploitatie kan brengen’ (Overwater, 2002, p. 27). 

 

‘Facilitair grondbeleid bestaat uit het door de gemeente aanwenden van haar 

publiekrechtelijke bevoegdheden ten behoeve van bouwers die grond hebben 

verworven’ Overwater, 2002, p. 27).  

 

‘Sturend grondbeleid wordt als volgt gedefinieerd: de overheid (gemeente) dient zich 

op te stellen als een actor in het maatschappelijk krachtenveld die een initiërende en 
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regisserende rol moet opeisen en bereid is om met belanghebbenden (grondeigenaren, 

ontwikkelaars/bouwers, corporaties) op voet van gelijkheid te onderhandelen en 

samen te werken. Voor het onderhandelen dient een optimale onderhandelingspositie 

te worden gecreëerd, door in onderlinge samenhang optimaal gebruik te maken van 

het grondbeleidsinstrumentarium. Het instrumentarium bestaat uit: het zelf actief zijn 

op de markt voor het kopen van grond; het wel of niet toepassen van de Wet 

Voorkeursrecht gemeenten; het vaststellen (of juist niet) van nieuwe 

bestemmingsplannen; het sluiten van samenwerkings- / exploitatieovereenkomsten 

(PPS-constructies); het toepassen van de Onteigeningswet; het heffen van 

baatbelasting’ (Overwater, 2002, p.13). Daaraan toegevoegd als instrument: het 

toepassen van de Grondexploitatiewet.  

  

Actief grondbeleid kan op verschillende manieren uitgevoerd worden. Grofweg zijn drie 

vormen te onderscheiden; (1) het traditionele model, (2) het bouwclaimmodel en (3) de joint 

venture (Berenschot, 2003). In het traditionele model verwerft de gemeente zelf alle gronden. 

Bij het bouwclaimmodel heeft een marktpartij de grond die ze verkoopt aan de gemeente om 

het vervolgens bouwrijp weer terug te kopen (VROM, 2007). Bij de joint venture voeren de 

marktpartijen en de gemeente een gezamenlijke grondexploitatie (Berenschot, 2003). De 

eerste vorm is erg hiërarchisch, terwijl de derde vorm uitgaat van een netwerkbenadering.  

Faciliterend grondbeleid onderscheidt twee vormen, namelijk het concessiemodel en de 

exploitatieovereenkomst. In beide vormen wordt de grond- en opstalexploitatie door de 

marktpartij gevoerd en stelt de gemeente alleen de randvoorwaarden (VROM, 2007).   

 

De keuze voor het voeren van een bepaalde vorm van grondbeleid is afhankelijk van de 

eigendomssituatie, financiële mogelijkheden en doelstellingen van de gemeenten (Lahpor-van 

der Maarel, 2010). In gebiedsontwikkelingen is vaak sprake van versnipperd grondeigendom 

en verschillende belangen van de betrokken partijen. Actief grondbeleid leidt in deze gevallen 

niet tot volledige grondverwerving waardoor het niet volledig succesvol is, terwijl met 

faciliterend grondbeleid niet alle ruimtelijke ontwikkelingen gerealiseerd worden (Lahpor-van 

der Maarel, 2010). In deze gevallen biedt sturend grondbeleid meer perspectief,  omdat de 

grondbeleidsinstrumenten in onderlinge samenhang optimaal toegepast worden (Overwater, 

2002). De gemeente kan dan makkelijker inspelen op de situatie van de grondmarkt om zo de 

gewenste ontwikkeling mogelijk te maken. 

De definitie van Overwater (2002) van ‘sturend grondbeleid’ sluit aan bij de hypothese die 

in dit onderzoek getoetst wordt. Bij sturend grondbeleid dient de gemeente zich op te stellen 

als een actor die op basis van gelijkheid onderhandelt en samenwerkt met marktpartijen. In de 

hypothese wordt de stelling getoetst dat het actief grondbeleid niet plaatsvindt via een 

traditionele hiërarchische structuur, maar binnen een netwerkbenadering. In de 

netwerkbenadering staat wederzijdse afhankelijkheid en gelijkheid eveneens centraal.  

2.3 Uitleggebieden versus herstructureringsgebieden 

Wat tot op heden besproken is over gebiedsontwikkeling gaat voornamelijk over 

gebiedsontwikkeling als containerbegrip voor ruimtelijke ontwikkelingen. Daaronder vallen 

zowel ontwikkelingen op uitleggebieden als ontwikkelingen in binnenstedelijke gebieden. Dit 

onderzoek heeft betrekking op binnenstedelijke herstructureringsgebieden. Daarom is het 

belangrijk onderscheid te maken tussen gebiedsontwikkeling op uitleggebieden en 

gebiedsontwikkeling op binnenstedelijke gebieden. Er zijn namelijk een aantal verschillen 
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tussen deze twee typen gebiedsontwikkeling. Echter staat één ding vast volgens VROM 

(2007): 

 

‘Vroeger of later komen de partijen elkaar tegen en hebben ze elkaar nodig bij de 

verwezenlijking van de (gezamenlijke) doelstellingen. Het moment en de wijze waarop 

partijen tot samenwerking komen, wordt bepaald door een groot aantal factoren zoals 

de eigendomsverdeling, de vraag wie het initiatief neemt, de omvang en complexiteit 

van de opgave, de kennis en ervaring bij de overheid en de mate waarin de betrokken 

gemeente een actief of passief grondbeleid voert’ (VROM, 2007). 

 

De constatering van VROM sluit aan bij de definitie van Overwater (2002) met betrekking tot 

sturend grondbeleid. Sturend grondbeleid gaat immers uit van een gemeente die zich opstelt 

als initiërende en regisserende actor die op voet van gelijkheid onderhandelt en samenwerkt 

met andere belanghebbenden. 

 

Onder binnenstedelijke herstructurering wordt verstaan het vernieuwen van een woonwijk 

(meestal naoorlogs) om een neergaande tendens in de wijk te keren (VROM, 2007). De 

eenzijdige en laagwaardige samenstelling van de woningvoorraad is over het algemeen de 

oorzaak van de neergang. De herstructurering is meestal te verdelen in een fysieke en een 

sociale kant. Met betrekking tot de fysieke kant wordt bedoeld dat de bestaande woningen qua 

kwaliteit en typologie vragen om ingrijpende renovatie of vervangen. De sociale kant heeft 

betrekking op het veranderen van de sociale opbouw van de wijk naar een evenwichtigere 

sociale opbouw (VROM, 2007).  

Nieuwbouw van woningbouw op uitleggebieden zijn projecten met vooral woningbouw en 

ondersteunende wijkvoorzieningen aan de randen van bestaand bebouwd gebied (VROM, 

2007).  

Binnenstedelijke herstructurering en nieuwbouw van woningbouw op uitleggebieden 

worden met elkaar vergeleken op de volgende punten: programma, partijen, financieel, 

risico’s en proces. Daarna wordt ingegaan op samenspel tussen markt en overheid.  

 
Tabel 2.1: Vergelijking binnenstedelijke herstructurering en uitleggebieden voor woningbouw 

            Type             

Beoordeling 

Binnenstedelijk Uitleg 

Programma Wonen dominante functie (verscheidenheid 

woningtypen neemt toe, soms voorzieningen) 

Wonen dominante functie 

(ondersteunende wijkvoorzieningen) 

Partijen Beperkt aantal partijen  

(vooral corporaties en gemeenten) 

(interesse ontwikkelaars / beleggers neemt 

toe) 

Beperkt aantal grote partijen 

(gemeente, ontwikkelaars, beleggers) 

(keuze gemeente voor actief / faciliterend 

grondbeleid) 

Financieel Financieel complex 

(fysieke en sociale maatregelen ingrijpend en 

lange doorlooptijd) 

Financieel minder complex 

(meestal haalbare plannen met sluitende 

grondexploitaties) 

Risico’s Beheersbaar 

(partijen kunnen moment van investeren vrij 

goed zelf bepalen) 

Gemiddeld 

(kosten redelijk goed te bepalen en 

afzetmarkt is redelijk voorspelbaar) 

Proces Procesmatig complex  

(o.a. door belangen van huurders en de 

politieke invloed daarvan) 

Afstemming tussen private nieuwbouw en 

publieke aanleg van infra en openbare ruimte. 

Niet bijzonder complex. 

Bron: VROM, 2007; eigen bewerking 

 

Al met al kan gesteld worden dat binnenstedelijke herstructurering complexer is om te 

realiseren dan woningbouw op uitleggebieden. Dit heeft voornamelijk te maken met 
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financiering van de binnenstedelijke herstructurering. De projecten kennen ingrijpende 

fysieke en sociale maatregelen en daarbij hebben de projecten een lange doorlooptijd. Op 

uitleggebieden is vaak sprake van haalbare plannen met sluitende grondexploitaties (VROM, 

2007). Deloitte (2010) onderschrijft dit met betrekking tot de financiële aantrekkelijkheid van 

het type gebiedsontwikkeling. Volgens Deloitte (2010) is binnenstedelijke herstructurering 

minder lucratief dan het ontwikkelen van woningbouw op uitleglocaties. De waardesprong 

van ‘oud naar nieuw’ is op uitleglocaties veel groter, omdat er dan sprake is van een 

functieverandering van agrarisch naar wonen. Op binnenstedelijke locaties zijn de 

grondverwervingskosten hoog  door de lange verwervingstrajecten en de relatief hoge 

grondprijzen (Buitelaar, Segeren en Kronberger, 2008). Ook zijn de kosten op de 

grondexploitatie aanzienlijk hoger dan op uitleglocaties vanwege de sloop van gebouwen, het 

bouwrijp maken van de grond, het verwerven en de sanering van de bodem. Verder is het 

proces bijbinnenstedelijke herstructurering complexer dan bij uitleglocaties. Dit heeft te 

maken met het feit dat naast de versnippering van het grondeigendom er vaak juridische 

beperkingen rusten op grondeigendom bij binnenstedelijke herstructureringsgebieden. 

Juridische beperkingen die voorkomen zijn huurrechten en erfpacht. Dit zorgt voor complexe 

verwervingstrajecten (Buitelaar, Segeren en Kronberger, 2008).  

 

Als de gebiedsontwikkeling op binnenstedelijke herstructureringsgebieden en op 

uitleggebieden wordt vergeleken op basis van samenspel tussen de markt en de overheid, dan 

kan de volgende tabel opgesteld worden.  
 
Tabel 2.2: Vergelijking met betrekking tot samenspel tussen markt en overheid  

                    Type 

Kenmerk 

Binnenstedelijk Uitleg 

Algemeen  Initiatief van gemeente of corporatie 

als eigenaar/belegger 

 Gezamenlijk belang bij verbeteren 

woonkwaliteit en leefbaarheid wijk 

 Corporatie gericht op 

opstalontwikkeling 

 Gemeente op gebiedsontwikkeling 

en sociale aspecten 

 Minder complex, dus geschikt voor 

grondposities door private partijen 

 Door lage complexiteit pakken 

gemeenten projecten klassiek aan 

(gemeente maakt plan, verwerft 

grond, bouwrijp, verkopen bouwrijpe 

kavels, aanleggen infra en inrichten 

openbare ruimte 

 Toenemende mate risico’s van 

ontwikkeling op zich nemen door 

marktpartijen 

Marktinitiatief  Corporatie initiatiefnemer 

(ontwikkelaar en eindbelegger) 

 Toenemende interesse en participatie 

ontwikkelaars en beleggers 

 Corporaties hebben posities, dus 

weinig zelfstandige marktinitiatieven 

 Corporaties vragen soms 

ontwikkelaar onderhands te 

participeren 

 Voor ontwikkelaars moeilijk om 

project te initiëren en realiseren 

 Marktpartijen nemen op kleine en 

grote schaal initiatieven voor de 

ontwikkeling (door grondverwerving) 

 In Vinex-periode door bouwbedrijven 

op grote schaal gronden verworven 

om een positie te krijgen bij de 

uitvoering (soms op uitnodiging van 

gemeente; bouwclaims of 

participatievormen) 

Overheidsinitiatief en 

inschakelen markt 
 Manier waarop gemeente en 

corporaties samenwerken (via 

overeenkomst of aparte entiteit) 

hangt sterk af van omvang, 

doorlooptijd en complexiteit van 

herstructureringsopgave 

 Het komt voor dat project-

 Vroeger waren er ‘afspraken’ voor 

onderhands inschakelen van 

marktpartijen 

 Tegenwoordig gebruikelijk dat 

gemeente grond via offerteaanvraag / 

grondbieding verkoopt 

 Klassieke werkwijze en anders via 
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ontwikkelaars participeren in wijk-

ontwikkelingsmaatschappijen 

 Selectie van een ontwikkelaar via 

een offerteaanvraag ligt niet voor de 

hand 

 Selectie van een aannemer via 

offerteaanvraag past in het normale 

ontwikkelingsproces 

bouwclaimmodel, ook komt een 

ontwikkelingscompetitie steeds meer 

voor 

Bron: VROM, 2007; eigen bewerking 

 

In uitleggebieden is het nog mogelijk om als gemeente een actieve grondpolitiek te voeren. 

Echter wordt de klassieke manier van gronduitgifte steeds vaker vervangen door 

samenwerking tussen gemeente en marktpartijen (VROM, 2007). 

De gemeente en de woningcorporatie zijn de dominante partijen bij de binnenstedelijke 

herstructurering. Tijdens deze gebiedsontwikkeling is wonen de dominante functie, waarbij 

sprake is van een integrale aanpak van het vastgoed en de ruimtelijke structuur (VROM, 

2007). De woonfunctie wordt soms aangevuld door (commerciële) voorzieningen op kleine 

schaal. Met betrekking tot de samenwerking wordt het concessiemodel steeds vaker toegepast 

door woningcorporaties. In het concessiemodel neemt de woningcorporatie de grond- en 

opstalexploitatie op zich (VROM, 2007). Het bezit is voornamelijk in handen van corporaties 

en gemeenten, maar ontwikkelaars en beleggers participeren in toenemende mate in de 

planontwikkeling en uitvoering. Als ontwikkelaars ingeschakeld worden dan gebeurd dat via 

een ontwikkelingscompetitie. Daarbij wordt de ontwikkelaar geselecteerd op kwaliteit en 

procesvoorstel. De bouwopgave wordt uiteindelijk op een traditionele manier aanbesteed.  

2.4 Marktpartijen binnen de herstructurering 

Nu de verschillen tussen gebiedsontwikkeling op uitleggebieden en binnenstedelijke 

herstructureringsgebieden besproken zijn, kan verder ingezoomd worden op herstructurering. 

In de herstructurering is zoals gezegd de rol van de woningcorporatie vanzelfsprekend 

vanwege hun bezit. Datzelfde geldt voor gemeenten vanwege hun publiekrechtelijke rol 

(Helleman, 2005). De rol van de gemeente in de herstructurering, oftewel de stedelijke 

vernieuwing, is de afgelopen decennia echter sterk veranderd. Dit heeft mede te maken met de 

verzelfstandiging van de corporaties en de decentralisatie van het woonbeleid in de jaren 

negentig (Van der Pennen, 2007). Door het afschaffen van objectsubsidies en de 

verzelfstandiging van de corporaties moeten de gemeenten sterker onderhandelen en hebben 

ze een meer coördinerende rol gekregen in de herstructureringsopgave (Verhage & Sluis, 

2003; in Van der Pennen, 2007). Verder zijn naast de gemeente en de corporaties nog tal van 

andere actoren betrokken zoals ontwikkelaars, beleggers, aannemers en instellingen uit 

sectoren als zorg, welzijn en onderwijs (Helleman, 2005). Volgens Helleman (2005) is door 

deze veelheid aan partijen ‘interactie onvermijdelijk en is samenwerken het toverwoord 

geworden’. Geen enkele actor kan het hele proces alleen uitvoeren. Echter is samenwerking 

makkelijker gezegd dan gedaan. ‘De veelheid aan partijen en de verschillende, soms 

tegenstrijdige percepties, belangen en strategieën maken de onderlinge afstemming 

ingewikkeld, temeer daar ook nog sprake is van verschillende bedrijfsculturen en werkwijzen’ 

(Helleman, 2005). Onder andere door de toegenomen marktwerking en de samenwerking met 

corporaties en overige (markt)partijen moeten de gemeenten meer strategisch en 

onderhandelend optreden (Van der Pennen, 2007).  
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Toch blijft de samenwerking bij binnenstedelijke herstructurering vaak achter. Volgens 

marktpartijen is er onvoldoende marktwerking, waardoor de mogelijkheden voor 

grondaankopen schaars zijn. Ook kunnen de financiële (on)mogelijkheden bij marktpartijen 

de aanleiding vormen voor het achterblijven van samenwerking vanwege de hoge kosten bij 

binnenstedelijke herstructurering. Daarnaast vinden marktpartijen dat hun toegevoegde 

waarde door gemeenten en corporaties nog te weinig erkend wordt (Helleman, 2005). 

Helleman (2005) heeft verschillende stereotype redenen inzichtelijk gemaakt die in de 

literatuur genoemd worden voor het achterblijven van een actieve rol van marktpartijen. Deze 

redenen zijn onderverdeeld in beeldvorming, de financiële mogelijkheden van corporaties, 

toegenomen vastgoedkennis bij corporaties en de soort opgave (Conijn, 2002; Nekker, 2001; 

Kei, 2001 & 2004; Van der Flier & Gruis, 2004; Van Woerkum, 2004; in Helleman, 2005).  

De eerste reden heeft betrekking tot de beeldvorming tussen overheden en marktpartijen. 

De motieven van marktpartijen worden dikwijls gewantrouwd door overheden. Marktpartijen 

daarentegen zien de overheid als een log apparaat zonder daadkracht, creativiteit en 

flexibiliteit.  

Als tweede reden wordt het aanwezige kapitaal in de corporatiesector aangedragen. 

Corporaties hebben genoeg mogelijkheden om binnen de sector aan financiële middelen te 

komen, waardoor een samenwerking met marktpartijen uitblijft.  

De derde reden heeft betrekking op de aanwezige kennis van vastgoedontwikkeling in de 

corporatiesector. Het laatste decennium hebben corporaties steeds meer kennis ingekocht 

waardoor ze steeds beter rendabele projecten kunnen ontwikkelen. Steeds meer corporaties 

hebben een eigen ontwikkelingstak, waardoor het inhuren van expertise bij marktpartijen 

minder noodzakelijk wordt (Conijn, 2002; in Helleman, 2005).  

Als laatste reden wordt de sociale opgave genoemd. Bij de sociale opgave wordt niet altijd 

gestuurd op een grote fysieke opgave, maar staan sociaal-economische problemen centraal. 

Een samenwerking tussen gemeente, corporaties en welzijnsinstellingen is dan logischer dan 

samenwerking met marktpartijen (Van der Flier & Gruis, 2004; in Helleman, 2005).  

 

Daar waar samenwerking wel tot stand komt, profiteren de verschillende partijen van elkaars 

deskundigheid en mogelijkheden. Vaak worden de marktpartijen uitgenodigd door de 

gemeente al dan niet in samenspraak met een participerende corporatie (Helleman, 2005). De 

partijen vullen elkaar aan op het gebied van kennis, ervaring en financiële capaciteit en 

bovendien houdt de combinatie van partijen elkaar scherp (Helleman, 2005). In bijlage 5 is 

een overzicht gegeven van de verschillende actoren die betrokken kunnen zijn bij de 

binnenstedelijke herstructurering. Per actor worden de belangrijkste kenmerken en producten  

benoemd (VROM, 2007).  

Volgens Van der Pennen (2007) is gelijkwaardigheid de basis om te komen tot een goede 

samenwerking. Dat betekent dat iedere betrokken partij op basis van gelijkwaardigheid 

‘meedenkt, meebepaalt en meebeslist, waarbij iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid en 

dus een zekere autonomie op zijn eigen terrein behoudt’(Van der Pennen, 2007).  

2.5 Deelconclusies 

In de gebiedsontwikkeling heeft vanaf 2006 een ingrijpende verschuiving plaatsgevonden van 

toelatingsplanologie naar ontwikkelingsplanologie. Ontwikkelingsplanologie houdt in dat de 

Rijksoverheid nog enkel de kaders stelt, maar dat lagere overheden en private partijen 

daarbinnen de ruimte kunnen ordenen (Lahpor-van der Maarel, 2010). Daarmee is 

gebiedsontwikkeling een proces geworden waarbij veel partijen betrokken zijn. Het VROM 



18 

 

(2007) heeft geconcludeerd dat gebiedsontwikkeling niet zonder intensieve samenwerking 

tussen publieke en private partijen kan.  

 

Via het grondbeleid kan de gemeente de gebiedsontwikkeling vormgeven. De gemeente kan 

een actief, faciliterend of sturend grondbeleid voeren (Overwater, 2002). Deze keuze is 

afhankelijk van de eigendomssituatie, financiële mogelijkheden en doelstellingen van de 

gemeenten (Lahpor-van der Maarel, 2010). Sturend grondbeleid past het beste bij 

gebiedsontwikkeling, omdat het grondbeleidsinstrumentarium optimaal toegepast wordt. 

Sturend grondbeleid is namelijk een mix tussen actief en faciliterend grondbeleid. Dit maakt 

het mogelijk om in te spelen op de situatie van de grondmarkt en op die manier de gewenste 

ontwikkeling mogelijk te maken (Overwater, 2002).  

Het VROM (2007) geeft aan dat partijen elkaar hoe dan ook tegen komen en elkaar nodig 

hebben bij het verwezenlijken van hun doelstellingen. Dit sluit aan bij de definitie van 

Overwater (2002) met betrekking tot sturend grondbeleid, omdat bij sturend grondbeleid de 

gemeente als initiërende en regisserende actor op voet van gelijkheid onderhandelt en 

samenwerkt met andere partijen.  

 

Binnenstedelijke herstructurering is een vorm van gebiedsontwikkeling die in dit onderzoek 

centraal staat. Onder binnenstedelijke herstructurering wordt verstaan het vernieuwen van een 

woonwijk (meestal naoorlogs) om een neergaande tendens in de wijk te keren (VROM, 2007). 

De gemeenten en corporaties spelen een grote rol in de herstructurering. De gemeenten 

vanwege hun publiekrechtelijke rol, en de corporaties vanwege hun bezit (Helleman, 2005). 

Naast deze twee partijen zijn ook andere actoren betrokken zoals ontwikkelaars, beleggers, 

aannemers en zorg- en welzijnsinstellingen. Deze veelheid aan partijen maakt dat interactie 

onvermijdelijk is en dat samenwerking een must is (Helleman, 2005). Echter door de veelheid 

aan partijen, is er ook een veelheid aan belangen, strategieën en tegenstrijdige percepties. Dit 

maakt de samenwerking vaak moeilijk (Helleman, 2005). De toegenomen marktwerking en 

samenwerking tussen corporaties en overige marktpartijen heeft ertoe geleid dat gemeenten 

steeds strategischer en onderhandelend moeten optreden (Van der Pennen, 2007). Om tot een 

goede samenwerking te komen is gelijkwaardigheid de basis. Dat betekent dat iedere 

betrokken partij op basis van gelijkwaardigheid ‘meedenkt, meebepaalt en meebeslist, waarbij 

iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid en dus een zekere autonomie op zijn eigen terrein 

behoudt’(Van der Pennen, 2007).  

Bij binnenstedelijke herstructurering zijn veel partijen betrokken met veel tegenstrijdige 

belangen, strategieën en percepties waardoor gemeenten strategisch en onderhandelend 

moeten optreden. Tijdens het sturen van het proces van de herstructurering dient de gemeente 

rekening te houden met de veelheid aan belangen, strategieën en percepties om het proces te 

laten slagen. De hypothese die in dit onderzoek wordt getoetst stelt dat bij binnenstedelijke 

herstructurering actief grondbeleid via een netwerkbenadering wordt gevoerd in plaats van de 

traditionele hiërarchische manier. Deze hypothese sluit aan bij de definitie van ‘sturend 

grondbeleid’ van Overwater (2002).  

 

In het volgende hoofdstuk volgt een uiteenzetting van sturingsmodellen om te achterhalen 

welk sturingsmodel het beste aansluit op deze omstandigheden. Daarna wordt beschreven 

welke strategieën gemeenten kunnen voeren om arrangementen (onder andere 

samenwerkingsconstructies) en grondverwerving tot stand te brengen binnen de 

herstructureringsprojecten.  
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3. STUREN IN DE HERSTRUCTURERING 

3.1  Grondbeleid en het herstructureringsproces 

Zoals beschreven in hoofdstuk twee heeft de overheid via haar grondbeleid invloed op de 

grondmarkt en daarmee op de gebiedsontwikkeling. In het vorige hoofdstuk is tevens 

beschreven dat binnenstedelijke herstructurering een vorm van gebiedsontwikkeling is. 

Wigmans (1998) gaat er vanuit dat de manier waarop de politiek de stad benadert invloed 

heeft op de manier hoe grondbeleid wordt uitgevoerd. Groetelaers (2004) definieert 

grondbeleid in haar onderzoek als ‘het doelgericht ingrijpen door de overheid in de 

grondmarkt ten behoeve van locatieontwikkeling’.  

In dit onderzoek wordt onder grondbeleid verstaan: ‘het doelgericht ingrijpen door de 

gemeente in de grondmarkt ten behoeve van binnenstedelijke herstructurering’. De gemeente 

kan via verschillende sturingsmodellen invloed uitoefenen op maatschappelijke 

wisselwerkingen. Deze sturingsmodellen zullen hierna beschreven worden. Aan de hand van 

deze beschrijving wordt bekeken welk sturingsmodel het beste aansluit op de omstandigheden 

zoals deze zich voordoen bij binnenstedelijke herstructurering. Daarna wordt beschreven 

welke strategieën gemeenten kunnen gebruiken om succesvolle arrangementen en 

grondverwerving tot stand te brengen in binnenstedelijke herstructureringsprojecten.  

3.2  Sturingsmodellen 

Volgens Teisman (1992, p.30) verwijst beleid ‘naar de inhoud van het handelen van actoren 

op een beleidsveld. Teisman (1992) bedoelt daarmee dat beleid te maken heeft met 

doelbewust handelen en dat er achter het handelen van de actoren een ratio zit. De Bruijn en 

Ten Heuvelhof (1991, p.3) definiëren sturen als de ‘doelconforme beïnvloeding van 

maatschappelijke wisselwerkingen’. Ook in deze definitie komt naar voren dat er doelbewust 

gehandeld wordt. In de literatuur zijn verschillende onderverdelingen van sturingsmodellen te 

onderscheiden. Grofweg zijn er binnen deze onderverdelingen drie verschillende 

sturingsmodellen te onderscheiden. De modellen kunnen volgens Koppenjan, de Bruijn & 

Kickert (1993) gebruikt worden voor het bestuderen van sturingsprocessen in het openbaar 

bestuur. Deze driedeling gaat uit van verschillende verhoudingen die kunnen bestaan tussen 

de overheid en de samenleving. De indeling bestaat uit een hiërarchische sturing, 

netwerksturing en marktsturing. Bij hiërarchische sturing wordt er vanuit gegaan dat de 

overheid van bovenaf stuurt en dus op zekere hoogte boven de samenleving blijft staan. Er is 

sprake van netwerksturing als de machtsverhoudingen tussen overheid en de samenleving 

nagenoeg gelijk zijn. Bij marktsturing laat de overheid de rol volledig aan de samenleving. De 

overheid zal slechts indirect sturen en laat het verder over aan marktpartijen en 

maatschappelijke organisaties (Spaans, 2000; Groetelaers, 2004). De volgende tabel geeft een 

overzicht van bestaande literatuur waarbij de auteurs drie verschillende sturingsmodellen 

onderscheiden. 

 
 

 

 

 

 



20 

 

Tabel 3.1: Indeling verschillende sturingsmodellen 

                  Kenmerk 

Auteur           

Bovengeschikte overheid 

(Hiërarchisch) 

Autonomie van 

betrokken actoren 

(Markt) 

Wederzijdse 

afhankelijkheid 

(Netwerk) 

De Bruijn & Ten 

Heuvelhof (1991) 

Subject-object-model / 

Hiërarchisch model* 

/ Netwerkmodel** 

Teisman (1992)*** Unicentrische perspectief Multicentrische perspectief Pluricentrische perspectief 

Koppenjan, De Bruijn & 

Kickert (1993)*** 

Het klassieke 

besturingsparadigma 

De markt als alternatief Netwerkbenadering 

Hupe & Klijn (1997) Hiërarchisch paradigma Markt paradigma Politiek-maatschappelijk 

paradigma 

Priemus, van Aalst & 

Louw (1998)*** 

Staat Markt Onderhandelend bestuur 

* het hiërarchisch model gaat uit van een bovengeschikte overheid, maar houdt rekening met relaties tussen de 

overheid en de samenleving. Er is dus enige vorm van wederzijdse afhankelijkheid. 

** het netwerkmodel gaat uit van de onderlinge relaties tussen de verschillende partijen. De overheid en 

samenleving zijn wederzijds afhankelijk van elkaar. In dit model is het mogelijk dat de overheid de bestuurde partij 

is en wordt gestuurd door autonome actoren. 

*** in de bijlage is een tabel met specificatie van de sturingsmodellen opgenomen  

 

De Bruijn & Ten Heuvelhof (1991) maken in hun boek over sturingsinstrumenten voor de 

overheid een onderscheid tussen het subject-object-model, het hiërarchisch model en het 

netwerkmodel. Het model bestaat volgens De Bruijn & Ten Heuvelhof (1991) in het 

algemeen uit drie elementen. Ten eerste is er een besturend orgaan. Dit is de actor die 

probeert om andere actoren in een bepaalde richting te sturen. Het tweede element bestaat uit 

het bestuurde systeem. Hieronder vallen de te sturen actoren. Ten slotte zijn er stuursignalen 

die het besturend orgaan uitzendt naar het bestuurde systeem. Deze stuursignalen worden ook 

wel de sturingsinstrumenten genoemd. 

Binnen het subject-object-model is het de overheid die als subject het object in de door  de 

overheid gewenste richting stuurt. Het object is in dit geval het geheel van de te sturen 

actoren. De overheid staat in dit model boven de andere actoren. Voor het hiërarchiemodel 

geldt hetzelfde. Ook in dit model staat de overheid aan de top van de samenleving en stuurt ze 

ondergeschikte actoren aan (De Bruijn & Ten Heuvelhof, 1991). Bij de eerste twee modellen 

wordt dus uitgegaan van een bovengeschikte overheid, maar het verschil tussen het subject-

object-model en het hiërarchische model is de mate waarin de relaties tussen de overheid en 

de samenleving van invloed zijn. Bij subject-object-model zijn de relaties tussen overheid en 

samenleving niet doorslaggevend. In het hiërarchische model wordt er wel gekeken naar de 

relaties tussen de sturende partij en de bestuurde partij (De Bruijn & Ten Heuvelhof, 1991; 

Groetelaers, 2004). Een groot nadeel van deze top-down modellen is de geringe 

verklaringskracht. De Bruijn & Ten Heuvelhof (1991, p. 25) concluderen ‘dat een 

hiërarchiemodel vaak te weinig recht doet aan de complexe maatschappelijke werkelijk en dat 

het model amendering behoeft’. 

Het derde model is het netwerkmodel. Dit model heeft volgens De Bruijn & Ten 

Heuvelhof (1991) een grotere verklaringskracht, omdat ze de maatschappelijke complexiteit 

direct in hun structuur opnemen. Het netwerk bestaat uit het geheel van actoren die zowel 

(semi) publiek als privaat van karakter kunnen zijn. Alle actoren hebben hun eigen waarden, 

doelstellingen en belangen. De actoren proberen door het inzetten van hun instrumenten de 

andere actoren in het netwerk te sturen. In het netwerkmodel is het niet alleen de overheid die 

stuurt, maar zijn er ook private partijen die proberen te sturen. Binnen het netwerkmodel is het 

dus niet vanzelfsprekend dat de overheid stuurt en andere actoren worden gestuurd. Het kan 



21 

 

namelijk ook zijn dat het sturingsproces wordt beschreven vanuit het uitgangspunt van de 

andere actoren die daarbij de overheid sturen (De Bruijn & Ten Heuvelhof, 1991).  

 

Teisman (1992, pp. 25 e.v.) onderscheidt drie verschillende perspectieven van waaruit 

overheidsbeleid geanalyseerd kan worden, namelijk het unicentrische, multicentrische en 

pluricentrische perspectief. De verschillende benaderingen gaan allemaal uit van de 

preferenties in de samenleving als de ratio voor het handelen. Echter de manier waarop deze 

preferenties worden omgezet in handelingen is per benadering verschillend. Allereerst de 

unicentrische benadering. Deze benadering gaat uit van het centraal te kennen algemeen 

belang. De multicentrische benadering daarentegen richt zich op het eigenbelang van de 

verschillende lokale actoren en het collectieve belang wat daaruit af te leiden is. Als laatste 

gaat de pluricentrische benadering uit van het gemeenschappelijke belang als de ratio voor het 

handelen.  

Binnen de unicentrische benadering van beleid wordt ervan uitgegaan dat het algemeen 

belang bekend is. Volgens Teisman (1992) ‘neemt het de vorm aan van maatschappelijke 

problemen die om overheidssturing vragen’. Omdat het algemeen belang in deze benadering 

bekend is, wordt het mogelijk de doelen centraal te formuleren. Hierdoor wordt het ook 

mogelijk de doelen op elkaar af te stemmen en te combineren tot een plan van aanpak. Deze 

fase van beleidsafstemming gaat vooral over de inhoud. Teisman (1992) geeft aan dat in deze 

benadering de voorbereiding van het beleid veruit de meeste aandacht krijgt. Het verloop van 

de besluitvorming binnen deze benadering kent een gefaseerd karakter. Het bestaat uit 

agendavorming, beleidsvoorbereiding, -vaststelling,  -uitvoering, -evaluatie en 

beleidsaanpassing. In de unicentrische benadering is sprake van hiërarchische verhoudingen. 

De unicentrische benadering gaat ervan uit dat een optimale oplossing bestaat voor een 

probleem, zonder dat daarbij de opvattingen van andere actoren wordt meegenomen.  

In tegenstelling tot de unicentrische benadering, gaat de multicentrische benadering uit van 

de doelen van lokale actoren. De lokale actoren streven hun eigenbelang na. De rol van de 

overheid in deze benadering is te zorgen voor een vrije competitie tussen de lokale actoren. 

De overheid heeft een beperkte taak in het sturen van maatschappelijke ontwikkelingen en 

stelt zich faciliterend op ten opzichte van lokale actoren (Teisman, 1992). Bij het 

multicentrische model gaat men uit van autonomie van iedere betrokken actor. De autonome 

eenheden nemen eigen besluiten, waarbij de ‘invisble hand’ zorgt voor afstemming. Het 

geheel van alle beslissingen leidt uiteindelijk tot maatschappelijke verandering.  

De pluricentrische benadering gaat uit van het gemeenschappelijk belang. Dit 

gemeenschappelijke belang komt tot stand door interactie tussen publieke en private actoren 

en is pas na de interactiebekend. In tegenstelling tot de multicentrische benadering waar 

weinig aandacht is voor bovenlokale gezamenlijke belangen en de unicentrische benadering 

waarbij weinig aandacht is voor verzoening tussen centrale en lokale doelen, is er bij de 

pluricentrische benadering wel sprake van een gemeenschappelijk belang (Teisman, 1992). 

Volgens Teisman (1992, p. 32) ‘wordt afstemming tussen en ontwikkeling van doelen niet 

bestudeerd als een intellectueel proces op centraal niveau, of als optelsom van lokale 

preferenties, maar als de uitkomst van strijd om beleid tussen lokale en centrale eenheden’. 

De partijen moeten een gezamenlijk belang hebben bij het beleid. Er is in deze benadering dus 

‘geen sprake van hiërarchische verhoudingen, maar ook niet van autonomie; de actoren zijn 

door wederzijdse afhankelijkheden met elkaar verbonden. Beleid komt tot stand door 

wederzijdse beïnvloeding’ (Groetelaers, 2004). De actoren proberen in het beleidsnetwerk 

door hun eigen plannen een ingreep in de maatschappij te bewerkstelligen. Volgens Teisman 

(1992, p.33) wordt beleid in het pluricentrische perspectief ook wel gedefinieerd ‘als het 

(veelal onvoorziene) resultaat van besluitvorming’. Om het resultaat van het beleid te 



22 

 

analyseren, dient de inhoud van de strategische interacties die leiden tot het beleid onderzocht 

te worden. De besluitvorming binnen deze benadering bestaat uit meerdere reeksen van 

beslissingen. Interactie tussen de verschillende actoren resulteert in afstemming over deze 

beslissingen. De pluricentrische analyse richt zich dus op de beïnvloedingsvraag (Teisman, 

1992). Oftewel de analyse is gericht op de interactie tussen de actoren. 

  

Koppenjan, De Bruijn & Kickert (1993, pp. 20-22) onderscheiden drie verschillende 

sturingsmodellen, te weten het klassieke besturingsparadigma, de markt als alternatief 

sturingsmodel en beleidsnetwerken als derde sturingsmodel. 

Het klassieke besturingsparadigma gaat uit van een één-actor-benadering. Dat wil zeggen 

dat de doelstellingen van de sturende actor centraal staan. In dit geval is dat de overheid die 

als bestuurder de bestuurden stuurt. De bestuurden worden opgevat als het object van sturing 

en zijn ondergeschikt aan de bestuurder. Volgens Koppenjan, De Bruijn & Kickert (1993) 

‘wordt het sturingsproces gekenmerkt door de scheiding tussen het politieke proces van 

wilsvorming, gevolgd door het rationele, neutrale proces van beleidsuitvoering’. In deze 

benadering wordt geen rekening gehouden met belangen, percepties en doelstellingen van 

andere actoren dan van de bestuurder zelf. In complexe sturingssituaties wordt gereageerd met 

het streven naar versterking van centrale coördinatie en, in extremo, naar centralistische 

reorganisaties gericht op het onder één centrale autoriteit brengen van voorheen autonome, 

wederzijdse afhankelijke actoren (Koppenjan, De Bruijn & Kickert, 1993). 

De markt als alternatief sturingsmodel is het tegenovergestelde van de klassieke 

sturingsbenadering. Binnen deze benadering staat het zelfsturend vermogen van de lokale 

actoren centraal. De autonome actoren bepalen door het nemen van zelfstandige beslissingen 

over de uitwisseling van hulpbronnen hoe ze hun doelen realiseren. De overheid is er alleen 

daar waar het gaat om het creëren van de voorwaarden voor een goed verloop van deze 

processen. Nadeel van deze benadering is dat te veel de nadruk wordt gelegd op de autonomie 

van lokale actoren, waardoor overheidsingrijpen in maatschappelijke processen te zeer 

verminderd wordt. Hierdoor wordt het algemeen belang in sommige gevallen ontkend, omdat 

lokale autonome actoren alleen hun eigenbelang nastreven (Koppenjan, De Bruijn & Kickert, 

1993).  

In de netwerkbenadering is rekening gehouden met tekortkomingen van de voorgaande 

twee benaderingen. Deze benadering probeert in tegenstelling tot de klassieke 

sturingsbenadering rekening te houden met de belangen van andere actoren en wat betreft de 

marktbenadering ook rekening te houden met het algemeen belang. Binnen de 

netwerkbenadering wordt uitgegaan van de afhankelijkheid tussen actoren uit zowel de 

publieke als private sector voor de realisatie van hun doelen. Er wordt gezocht naar een 

gemeenschappelijk belang. Beleids- en sturingsprocessen worden gezien als 

interactieprocessen tussen de publieke en private actoren waarbij informatie, doelen en 

middelen uitgeruild worden. Volgens Koppenjan, De Bruijn en Kickert (1993) ‘wordt sturing 

als geslaagd beschouwd indien het bijdraagt aan de totstandkoming van samenwerking tussen 

actoren, gericht op de gezamenlijke oplossing van maatschappelijke problemen’.  

 

Als voorlaatste onderverdeling van de verschillende sturingsmodellen kan de indeling van 

Hupe en Klijn (1997; in Ruijter, 2009) worden beschreven. Zij beschrijven een drietal 

bestuursparadigma’s. Dit doen ze aan de hand van hiërarchie, markt en politiek-

maatschappelijk. Bij het paradigma hiërarchie staat centrale coördinatie centraal, terwijl bij 

het paradigma markt het resultaat van het handelen van afzonderlijke actoren centraal staat. In 

het paradigma politiek-maatschappelijk wordt uitgegaan van strategische interactie.  
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De laatste onderverdeling van de drie sturingsmodellen is de indeling van Priemus, Van 

Aalst & Louw (1998). Zij gaan allereerst uit van de drie verschillende benaderingen zoals 

Teisman deze heeft beschreven. Binnen het pluricentrische perspectief concluderen ze dat in 

dit perspectief van Teisman er een interactie bestaat tussen publieke en publieke partijen en 

tussen publieke en private partijen. Volgens Priemus, Van Aalst & Louw (1998) past het 

pluricentrische perspectief met dit beeld ‘goed bij het perspectief van intensieve stedelijke 

herstructurering, waarbij het Rijk de stedelijke contouren vaststelt en de stad, binnen dit 

kader, de regie probeert te voeren. En binnen de stad is dit beeld adequaat voor het typeren 

van samenwerkingsrelaties tussen de gemeente en private actoren’. Priemus, Van Aalst & 

Louw (1998) stellen verder dat ‘als een stad de ambitie heeft om ontwikkelingen te sturen en 

daarbij rekening te houden met zelfstandig handelende marktpartijen, het model van 

onderhandelend bestuur goed toepasbaar is’. Zij onderscheiden eveneens drie benaderingen, 

namelijk de markt, de staat en het onderhandelend bestuur. Volgens Priemus, Van Aalst & 

Louw (1998) worden netwerken als het voorbeeld van een onderhandelingssysteem gezien. 

Binnen deze onderhandelingsnetwerken komt de nadruk veel meer te liggen op de 

mogelijkheden van horizontale coördinatie en op meer specifieke problemen. Ondanks dat 

wordt uitgegaan van een mix van particuliere en private organisaties, wordt er nog altijd een 

initiërende rol van de overheid verwacht. Binnen het onderhandelend bestuur zijn autonome 

en interdependente corporatieve actoren (publiek en privaat) de centrale actoren. ‘In 

netwerken is het handelen tegelijkertijd zowel op een gemeenschappelijk doel als het 

individuele doel gericht, zonder dat sprake is van een normatieve overheersing van de een 

door de ander. Er wordt echter niet verondersteld dat onderhandelend bestuur de klassieke 

reguleringsvormen hiërarchie of markt zal vervangen’ (Priemus, Van Aalst & Louw, 1998).  

 

Als gekeken wordt naar de totstandkoming van de besluitvorming, dan gaat dat per 

sturingsmodel anders. In alle sturingsmodellen wordt ervan uitgegaan dat de actoren een 

bijdrage leveren aan maatschappelijke veranderingen door het nemen van beslissingen 

(Teisman, 1992). Alleen zijn de uitgangspunten per sturingsmodel anders. De tabel van 

Teisman (1992, p.35) verduidelijkt de uitgangspunten bij de analyse van de besluitvorming. 

 
Tabel 3.2: Uitgangspunten bij de analyse van besluitvorming 

 Unicentrisme Multicentrisme Pluricentrisme 

Verloop van 

besluitvorming 

Gefaseerde reeks stappen 

in dienst van het besluit 

Som van losse besluiten, 

die tot optimum leiden 

Reeks van beslissingen 

van diverse actoren die 

tot beleid leidt 

Kern van 

besluitvorming 

Voorbereiding van het 

besluit 

Aggregatie van aparte 

besluiten 

Vervlechting van meer 

beslissingen 

Centrale analysevraag Waar gaat het mis in de 

implementatie 

Hoe werkt besluit uit in 

omgeving 

Hoe leidt reeks 

beslissingen tot beleid 

 Bron: Teisman, 1992, p.35 

 

De centrale analysevraag bij het sturingsmodel pluricentrisme is namelijk ‘hoe leidt een reeks 

beslissingen tot beleid’. Als dit vertaald wordt naar de hoofdvraag van dit onderzoek, dan is 

de vraag ‘hoe leiden de beslissingen van de gemeente in de vorm van gemeentelijke 

sturingsstrategieën tot beleid, oftewel een grondverwerving c.q. arrangement. Bij het 

unicentrisme gaat het vooral om te achterhalen waardoor hetgeen aanvankelijk gepland was 

niet geïmplementeerd is geworden. Het multicentrisme legt de nadruk op de uitwerking van 

het besluit voor de omgeving. Beide sturingsmodellen zijn daarom niet bruikbaar voor dit 

onderzoek, terwijl het derde sturingsmodel wel bruikbaar is.  
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De overzichten van de verschillende sturingsmodellen maken duidelijk dat voor het 

onderzoek naar de invloed van de gemeentelijke sturingsstrategieën op de totstandkoming van 

arrangementen en de grondverwerving uitgegaan moet worden van het derde sturingsmodel. 

Actief grondbeleid wordt vaak opgevat als hiërarchisch, maar juist bij binnenstedelijke 

herstructurering heeft de gemeente bij het voeren van een actief grondbeleid te maken met 

andere partijen. Het vermoeden heerst dan ook dat bij binnenstedelijke herstructurering de 

gemeente een actief grondbeleid voert binnen de grenzen van het netwerk. Een actief 

grondbeleid voeren op basis van hiërarchische overheid, oftewel unicentrisme, behoort daarbij 

niet tot de mogelijkheden, gezien de specifieke kenmerken van binnenstedelijke 

herstructurering zoals in hoofdstuk twee beschreven. De invloed van de gemeentelijke 

sturingsstrategieën impliceert dat invloed wordt uitgeoefend op andere actoren om uiteindelijk 

een grondverwerving of arrangement tot stand te brengen. Deze manier van actief grondbeleid 

voeren via een netwerkbenadering sluit aan op de definitie van ‘sturend grondbeleid’ zoals 

Overwater (2002) die geeft. In de definitie van Overwater (2002) staat gelijkheid en 

wederzijdse afhankelijkheid eveneens centraal.  

Het ‘derde’ sturingsmodel, oftewel de netwerkbenadering, wordt door de verschillende 

auteurs anders genoemd. Hieronder volgt een tabel met overeenkomsten van de verschillende 

benamingen van het ‘derde’ sturingsmodel.  
 
Tabel 3.3: Overzicht van ‘derde’ sturingsmodellen 

 Pluricentrisme Beleidsnetwerk-

benadering 

Onderhandelend 

bestuur 

Auteur Teisman Koppenjan, De Bruijn & 

Kickert 

Priemus, Van Aalst & 

Louw 

Aantal besliseenheden Oligopolie / Beperkt 

Karakterisering van 

relaties 

Wederzijdse strategische 

interactie 

Wederzijds afhankelijk Initiërende rol overheid, 

maar wederzijdse 

afhankelijkheid 

Karakterisering van 

interactieprocessen 

Vervlochten geheel van 

interdependente lokale en 

centrale actoren 

Interactieprocessen 

waarin informatie, doelen 

en middelen worden 

uitgewisseld 

Horizontale coördinatie 

via interorganisationele 

onderhandeling 

Kern van het 

organiseren 

Arrangeren van 

gemeenschappelijke 

besluitvorming 

Tot stand komen van 

gezamenlijke 

probleemoplossing 

Integratieve 

probleemoplossing, 

grotere 

nalevingsbereidheid, 

mogelijkheid van 

communicatie 

Bron: Teisman, 1992; Koppenjan, De Bruijn & Kickert, 1993; Priemus, Van Aalst & Louw, 1998; eigen 

bewerking 

 

In hoofdstuk twee is beschreven dat bij binnenstedelijke herstructurering sprake is van een 

beperkt aantal belangrijke actoren waaronder de woningcorporatie, de gemeente en eventueel 

een ontwikkelaar. Deze actoren treden met elkaar in interactie om de binnenstedelijke 

herstructurering vorm te geven. Gezien de onderzoeksvraag waarbij onderzocht wordt welke 

invloed de gemeentelijke sturingsstrategie heeft tijdens het interactieproces op de 

totstandkoming van grondverwerving en arrangementen, sluit het derde sturingsmodel hier het 

beste op aan. Het derde sturingsmodel (‘netwerk’) gaat uit van een beperkt aantal bepalende 

actoren die wederzijds strategisch met elkaar interactief zijn om zo te komen tot een 

gemeenschappelijke besluitvorming. Dit sluit aan op hetgeen Helleman (2005) beschrijft over 

de rol van partijen bij de binnenstedelijke herstructurering. In de binnenstedelijke 



25 

 

herstructurering spelen een beperkt aantal partijen een belangrijke rol, waarbij ze in 

onderlinge interactie samenwerken om hun doelstellingen te bereiken (Helleman, 2005).  

 

In de volgende paragraaf wordt daarom het derde sturingsmodel verder uitgewerkt. Het derde 

sturingsmodel zal vanaf nu de netwerkbenadering genoemd worden. 

3.3  Netwerkbenadering 

Zoals al eerder beschreven gaat de netwerkbenadering uit van actoren die voor de realisatie 

van hun doelen afhankelijk zijn van elkaar. De actoren kunnen zowel private als publieke 

actoren zijn. Netwerken worden gevormd door de interacties die het gevolg zijn van de 

wederzijdse afhankelijkheden (Koppenjan, De Bruijn & Kickert, 1993). In de 

netwerkbenadering ligt de nadruk van de beleids- en sturingsprocessen op de 

interactieprocessen waarin de verschillende actoren informatie, doelen en middelen 

uitwisselen. Volgens Teisman (1992, p.49) is er sprake van een netwerk als de actoren niet 

meer om elkaar heen kunnen. Hij verwoordt dat als volgt: ‘Een beleidsveld neemt de structuur 

aan van een netwerk, indien actoren op een veld niet om elkaar heen kunnen en als gevolg 

daarvan ingewikkelde relatiepatronen tot stand brengen’ (Teisman, 1992, p.49). 

Om de netwerkbenadering verder toe te lichten, is het van belang de kenmerken van 

netwerken te beschrijven. In het kort worden complexe netwerken bepaald door de 

pluriformiteit van netwerken, de geslotenheid van actoren in een netwerk en de 

interdependente relaties tussen actoren in een netwerk (De Bruijn & Ten Heuvelhof, 1991). 

Koppenjan, De Bruijn & Kickert (1993) voegen daar nog een vierde kenmerk aan toe, 

namelijk dynamiek van het netwerk. Daaronder verstaan zij in hoeverre de eerste drie 

kenmerken veranderlijk zijn.   

Pluriformiteit in netwerken komt voor op twee verschillende niveaus. Het eerste niveau 

heeft betrekking op verschillende subdivisies binnen één enkele actor, waardoor de 

desbetreffende actor pluriform is. Bij niveau twee gaat het om de doelgroep als geheel die 

pluriform kan zijn. De doelgroep kan bestaan uit verschillende actoren die naar aard en 

omvang variëren (De Bruijn & Ten Heuvelhof, 1991). De Bruijn & Ten Heuvelhof (1991) 

geven een aantal verklaringen waaruit blijkt wanneer te sturen actoren pluriform zijn. Deze 

verklaringen komen uit de organisatieliteratuur en hebben betrekking op organisaties. Volgens 

De Bruijn & Ten Heuvelhof zijn deze ook van toepassing op overige te sturen actoren. Zij 

onderscheiden de volgende verklaringen voor pluriformiteit van te sturen actoren (De Bruijn 

& Ten Heuvelhof, 1991). De eerste verklaring gaat in op het feit dat pluriformiteit 

onontkoombaar is door de omvang van de organisatie. Dit is ook van toepassing op de 

herstructurering van binnenstedelijke gebieden, waar vanwege de omvang van het project 

meerdere actoren betrokken zijn. Ten tweede is er de verklaring dat binnen een organisatie 

niet alleen het gezamenlijke belang nagestreefd wordt, maar ook het eigenbelang wordt 

nagestreefd. Dit kan conflicten veroorzaken. Dit resulteert in meer pluriformiteit. De derde 

verklaring gaat in op de beleidsmatige pluriformiteit. Binnen de te sturen actoren kunnen 

verschillende rationaliteiten bestaan. Als laatste verklaring voor pluriformiteit bij te sturen 

actoren is het feit dat de actoren in complexe en turbulente omgevingen concurrerende 

belangen hebben.  

Geslotenheid van actoren in een netwerk is het tweede kenmerk van complexe netwerken. 

De Bruijn & Ten Heuvelhof (1991, p.32) beschrijven dat te sturen actoren, in tegenstelling tot 

wat verondersteld wordt, ‘soms nauwelijks ontvankelijk zijn voor stuursignalen van 

overheidswege’. In een complex netwerk zijn twee kenmerken te benoemen die van invloed 

zijn op het proces van sturing van te sturen actoren. Het eerste kenmerk is dat de te sturen 
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actoren relatief gesloten zijn. Dit houdt in dat ze sterker op zichzelf georiënteerd zijn in plaats 

van op hun omgeving. Het andere kenmerk is dat ze beschikken over een duidelijk 

referentiekader (Koppenjan, De Bruijn & Kickert, 1993). Dit houdt in dat ze voornamelijk 

interesse hebben in ontwikkelingen die bij dit referentiekader aansluiten (De Bruijn & Ten 

Heuvelhof, 1991).  

Het derde kenmerk van complexe netwerken is dat er sprake is van wederzijdse 

afhankelijkheden of interdependenties tussen de actoren. Er bestaat wederzijdse 

afhankelijkheid tussen de overheid en te sturen actoren. In een netwerk kunnen verschillende 

interdependenties bestaan (De Bruijn &  Ten Heuvelhof, 1991, p.38). Er bestaat een 

onderscheid tussen eenvoudig en meervoudig. Bij complexe netwerken is vaak sprake van 

meervoudige afhankelijkheden, zoals informatie, geld, grond, enzovoort. Daarnaast is er een 

onderscheid tussen bilateraal en multilateraal, wat inhoudt in hoeverre de actoren van elkaar 

afhankelijk zijn. Bij bilateraal bestaat er afhankelijk tussen twee actoren. Bij multilateraal 

bestaat er een afhankelijk tussen a en b, maar ook tussen b en c. De afhankelijkheid tussen b 

en c heeft ook gevolgen voor de relatie tussen a en b. Synchroon en asynchroon is het 

volgende onderscheid dat mogelijk is. Dit heeft te maken met het moment waarop de 

afhankelijkheid optreedt. Bij ‘synchroon’ zal de afhankelijkheid gelijktijdig plaatsvinden voor 

alle actoren. Bij ‘asynchroon’ zijn de actoren op verschillende tijdstippen van elkaar 

afhankelijk. Verder bestaat er een onderscheid tussen gelijktijdig en sequentieel. In complexe 

netwerken is veelal sprake van sequentiële afhankelijkheid. Dit houdt in dat de 

afhankelijkheden in tijd aan elkaar gekoppeld worden. Pas als een handeling van a heeft 

plaatsgevonden, is het mogelijk dat b zijn handeling uitvoert. Het laatste onderscheid betreft 

het verschil tussen statisch en dynamisch. Bij complexe netwerken zijn de afhankelijkheden 

dynamisch. Veranderingen in de omgeving of samenstelling van de actoren kan gevolgen 

hebben voor de onderlinge afhankelijkheden (De Bruijn &  Ten Heuvelhof, 1991). Dit laatste 

onderscheid is volgens Koppenjan, De Bruijn & Kickert (1993) een vierde kenmerk van een 

complex netwerk. De mate waarin de voorgaande drie kenmerken veranderen biedt 

mogelijkheden voor een deel van de actoren, terwijl het voor andere actoren juist problemen 

oplevert. Hetzelfde geldt overigens als de drie kenmerken statisch blijven.  

 

Dit onderzoek heeft betrekking op de invloed van gemeentelijke strategieën op de 

totstandkoming van grondverwerving of arrangementen op binnenstedelijke herstructurerings-

gebieden. Daarbij treedt de gemeente in interactie met andere actoren. Het strategisch gedrag 

van de actoren en de reeksen van beslissingen leiden uiteindelijk tot een besluit voor een 

grondverwerving of arrangement. Uit de beschrijving van de verschillende sturingsmodellen 

is al naar voren gekomen dat de netwerkbenadering het best past bij dit type onderzoek. 

Verondersteld mag worden dat bij binnenstedelijke herstructurering namelijk meerdere 

actoren betrokken zijn met allen hun eigen doelstellingen en belangen (Berenschot, 2003; 

Helleman, 2005; Van der Pennen, 2007; VROM, 2007). Dit duidt op een pluriform netwerk. 

Een andere veronderstelling die gemaakt wordt is dat de actoren gesloten zullen zijn. Zij 

zullen een eigen referentiekader hebben en daar ook naar handelen (Helleman, 2005; Van der 

Pennen, 2007). Dit komt overeen met het tweede kenmerk van complexe netwerken. Als 

laatste kenmerk voor complexe netwerken is er al dan niet sprake van interdependentie. 

Verondersteld mag worden dat interdependentie aanwezig is (Helleman, 2005; Van der 

Pennen, 2005; VROM, 2007). Veelal zal de afhankelijkheid zowel meervoudig, multilateraal, 

asynchroon, sequentieel als dynamisch zijn. ‘Pluriformiteit, geslotenheid en interdependentie 

veronderstellen veeleer dat de realisering van doeleinden een zekere mate van vrijwillige 

medewerking van te sturen actoren vergt’, aldus De Bruijn & Ten Heuvelhof (1991, p.45). De 

vrijwilligheid kent echter grenzen. Aan sturing zitten altijd imperatieve kenmerken. Oftewel 
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kenmerken die het een of ander bevelen. Sturingsstrategieën zijn een combinatie tussen deze 

vrijwilligheid en gedwongenheid. Voor complexe netwerken zijn zes strategieën te 

onderscheiden.  

3.4  Sturingsstrategieën in complexe netwerken 

Als kapstok voor het indelen van de gemeentelijke strategieën die de gemeente gevoerd heeft 

in de te onderzoeken casussen zal een overzicht worden gegeven van sturingsstrategieën in 

een hiërarchische context en in complexe netwerken. De eerste vorm binnen de strategie gaat 

uit van hiërarchische verhouding tussen de overheid en de te sturen actoren. Bij de tweede 

vorm wordt uitgegaan van een strategie in complexe netwerken. In de naam van de strategie 

wordt deze verschuiving van de eerste vorm naar de tweede vorm duidelijk genoemd. 

Volgens Teisman (1992, p. 87) omvat een strategie ‘ideeën over beïnvloedingsmogelijkheden, 

over de eigen rol en over kansrijke doelen’.   

De keuze en toepassing van instrumenten kan worden beschreven op een tweetal 

abstractieniveaus (De Bruijn & Ten Heuvelhof, 1991). Het eerste niveau heeft betrekking op 

de vraag welke sturingsinstrumenten gekozen en toegepast worden. Hier gaat het om de 

operationele sturing. Daarbij staat de vraag centraal met welke instrumenten het gedrag van 

de actoren kan worden gestuurd. Bij deze vraag gaat het dan om de aard van het 

instrumentarium, welke effecten te verwachten zijn en welke uitvoeringsproblemen te 

neutraliseren zijn. Naast de operationele sturing is er de strategische sturing. Bij strategische 

sturing gaat het om de wijze waarop de instrumenten worden toegepast. Zowel de strategische 

sturing als de operationele sturing staan onder invloed van de drie kenmerken van complexe 

netwerken, namelijk pluriformiteit, geslotenheid en interdependentie (De Bruijn & Ten 

Heuvelhof, 1991). Bij het benoemen van de strategieën zal aandacht besteed worden aan de 

invloed die de kenmerken hebben op de strategie van de overheidssturing. De strategieën 

veronderstellen een zekere vorm van vrijwilligheid van de te sturen actoren naast het 

imperatieve karakter van de strategieën. 

 

De Bruijn & Ten Heuvelhof (1991, p.60 e.v.) geven in hun boek over sturingsinstrumenten 

voor de overheid in complexe netwerken een opsomming van sturingsstrategieën. Daarbij 

redeneren ze binnen de strategie van een omslag van een hiërarchische overheid naar een 

overheid in een complex netwerk die te maken heeft met wederzijdse afhankelijkheid. Zij 

komen tot zes strategieën voor sturing in complexe netwerken, namelijk: (1) van directe naar 

indirecte sturing, (2) van generieke sturing naar sturing als fine tuning, (3) van gerichte 

sturing naar serendipitisme, (4) van eenzijdige naar meerzijdige sturing, (5) van het toepassen 

van sturingsinstrumenten naar sturing als netwerkmanagement en (6) van sturing als dirigeren 

naar sturing als netwerkconstituering.  

De eerste strategie heeft betrekking op een omslag van directe sturing naar indirecte 

sturing. In een situatie waarbij de overheid een hiërarchische rol heeft, zal de overheid de 

stuursignalen direct richten op de te sturen actoren. Wanneer de overheid zich bevindt in een 

complex netwerk, zal ze proberen indirect te sturen (De Bruijn & Ten Heuvelhof, 1991). Deze 

indirecte sturing kan de overheid op twee manieren uitvoeren. Allereerst kan de indirecte 

sturing de vorm aannemen waarbij de overheid niet de te sturen actor probeert te sturen, maar 

dat zij de stuursignalen richt op een derde (Koppenjan, De Bruijn & Kickert, 1993; De Bruijn 

& Ten Heuvelhof, 1991). De bedoeling is dan dat sturing van de derde invloed heeft op het 

gedrag van de te sturen actor. Deze indirecte sturing is er in een interne vorm en een externe 

vorm. Bij de interne vorm wordt een derde beïnvloed die dicht bij de te sturen actor staat. Bij 

de externe vorm wordt een derde beïnvloed die zich buiten de te sturen actor bevindt. Ten 
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tweede kan indirecte sturing betrekking hebben op het beïnvloeden van de input van de te 

sturen actor (Koppenjan, De Bruijn & Kickert, 1993; De Bruijn & Ten Heuvelhof, 1991). In 

tegenstelling tot regulerende instrumenten die een bepaald gedrag voorschrijven die de output 

beïnvloeden, biedt sturen op de inputzijde mogelijkheden om omstandigheden te creëren 

waarbij de kans op een wenselijk output toeneemt. Een instrument om de inputzijde te 

beïnvloeden is de informatievoorziening. De keuzevrijheid van de te sturen actor wordt 

daardoor namelijk groter, waardoor de kans toeneemt dat zijn gedrag op de gewenste manier 

wordt beïnvloed.  

De tweede strategie heeft betrekking op een verschuiving van generieke sturing naar 

sturing als fine tuning. In het geval er sprake is van een hiërarchische verhouding tussen de 

overheid en actoren, dan zullen de instrumenten die de overheid inzet over het algemeen 

generiek van aard zijn (De Bruijn & Ten Heuvelhof, 1991). Met generieke sturing wordt 

bedoeld dat alle te sturen actoren op dezelfde manier benaderd worden (Koppenjan, De Bruijn 

& Kickert, 1993). De kenmerken pluriformiteit, geslotenheid en interdependentie zorgen er in 

complexe netwerken voor dat generieke instrumenten een beperkte werking hebben. De 

kenmerken van complexe netwerken leiden namelijk tot een gedifferentieerde en gevarieerde 

doelgroep waarop de generieke instrumenten onvoldoende op van toepassing zijn. Het belang 

van maatwerk is erg belangrijk. De sturingsactiviteiten dienen goed afgestemd te worden op 

de te sturen actoren. Dit wordt ook wel fine tuning genoemd (De Bruijn &  Ten Heuvelhof, 

1991). Fine tuning als sturingsstrategie bestaat uit drie elementen. Allereerst wordt de 

problematiek en de specifieke kenmerken van de te sturen actoren inzichtelijk gemaakt 

alvorens de sturing plaatsvindt. De tweede stap is het afstemmen van de sturingsactiviteiten 

op de te sturen actoren. De eerste en tweede stap leiden er uiteindelijk toe dat er een 

gedifferentieerde overheidssturing plaatsvindt. Voor iedere actor of doelgroep geldt een op 

maat afgestemd arrangement. De bedoeling hiervan is dat de te sturen actor meer in de 

gewenste richting gestuurd wordt als het instrument op zijn eigen gedrag afgestemd is, dan 

wanneer een generiek instrument toegepast wordt (De Bruijn & Ten Heuvelhof, 1991). 

Enkele nadelen aan fine tuning zijn onder andere juridische grenzen waar tegen aan gelopen 

kan worden. Daarbij kan gedacht worden aan gelijke gevallen, gelijke behandeling. Verder 

kunnen er uitvoeringstechnische beperkingen optreden als er teveel gedifferentieerd wordt. 

Niet voor elk probleem kan er voor elke actor een specifiek arrangement samengesteld 

worden.  

Van gerichte sturing naar serendipitisme is de derde sturingsstrategie. In een hiërarchische 

situatie is het mogelijk om als overheid gericht te sturen. De sturende actor weet namelijk met 

welke instrumenten en welke kracht de instrumenten uitgevoerd moeten worden om het doel 

te bereiken (Koppenjan, De Bruijn & Kickert, 1993). Dit is echter een stuk lastiger in een 

complex netwerk. Vanwege de pluriformiteit, geslotenheid en interdependentie is het 

sturingsproces vaak niet rationeel. Het proces van sturing krijgt daarmee een onvoorspelbaar 

karakter. De Bruijn & Ten Heuvelhof (1991, p.64) definiëren serendipitisme als ‘de gave om 

door toeval en inzicht iets te ontdekken waarnaar men niet op zoek was’. Serendipitisme als 

sturingsstrategie houdt in de eerste plaats in dat de overheid voor een belangrijk deel afziet 

van een rationaliteit die een compleet overzicht geeft. Dat de rationaliteit geen compleet 

overzicht biedt in complexe netwerken, is met de kenmerken pluriformiteit, geslotenheid en 

interdependentie ook al duidelijk gemaakt. De resultaten door de inzet van instrumenten is 

hierdoor moeilijker te voorspellen en zijn meer afhankelijk van toeval en geluk. De 

afhankelijkheid van geluk en toeval impliceert dat er tijdens de toepassing van de 

instrumenten rekening wordt gehouden met de factor toeval en geluk. Volgens Rosenthal (in 

De Bruijn & Ten Heuvelhof, 1991, p.64) betekent serendipitisme ‘dat de overheid probeert 

een voedingsbodem te creëren waarop de kans op een gelukkige samenloop van 
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omstandigheden (‘toeval’) zo groot mogelijk is’. De overheid kan deze voedingsbodem op 

verschillende manieren bereiken. Ten eerste kan de overheid ervoor zorgen dat het met veel 

actoren in contact komt. Door te zorgen dat er veel interactie is tussen de overheid en de te 

sturen actoren, kan de overheid veel informatie uit het netwerk halen en heeft het bovendien 

contact met de te sturen actoren. Dit wordt ‘being out there’ genoemd. Door de aanwezigheid 

en de interactie wordt er een voedingsbodem gecreëerd. Dit vergroot de kans dat de overheid 

‘toevallige’ relaties ontwikkelt of ‘toevallige’ bruikbare kennis verwerft, dat kan leiden tot 

betere sturing (De Bruijn & Ten Heuvelhof, 1991). Ten tweede kan serendipitisme een 

belangrijke strategie zijn als sprake is van veel geslotenheid en pluriformiteit in het netwerk. 

Indien de te sturen actoren gesloten zijn, is het moeilijk om informatie te krijgen over de 

manier waarop de actor te sturen is. Omdat er sprake is van onvoldoende informatie, worden 

omstandigheden gecreëerd waarbij geluk kan worden afgedwongen zodat op goed geluk 

gestuurd kan worden.  

De vierde strategie gaat in op de verschuiving van eenzijdige naar meerzijdige sturing. Als 

de relatie tussen de overheid en de te sturen actoren hiërarchisch is, dan zal eenzijdige sturing 

plaatsvinden. De overheid zal dan haar wil opleggen aan de te sturen actoren. Bij meerzijdige 

sturing onderhandelen de overheid en de te sturen actoren over de manier waarop de overheid 

haar instrumenten inzet (De Bruijn & Ten Heuvelhof, 1991). De machtspositie van de te 

sturen actoren wordt bij deze strategie erkend. Tijdens de onderhandelingen over hoe de 

instrumenten ingezet worden kan aan de te sturen actoren in meer of mindere mate invloed 

toegekend worden (Koppenjan, De Bruijn & Kickert, 1993; De Bruijn & Ten Heuvelhof, 

1991). Als de te sturen actoren veel invloed hebben, wordt de inzet van de instrumenten als 

vrijwillig ervaren door de te sturen actoren. De vrijheid leidt ertoe dat de te sturen actoren 

zich eerder laten beïnvloeden in de gewenste richting. De beslissingsmacht bij de 

samenstelling van het instrument en de inzet ervan, vergroot de kans op een succesvolle 

uitvoering (De Bruijn & Ten Heuvelhof, 1991). Ook wanneer de instrumenten op het eerste 

gezicht eenzijdig zijn, kan een strategie van meerzijdige sturing toegepast worden. Dit geldt 

onder andere voor het toepassen van wet- en regelgeving. De onteigeningsprocedure is een 

eenzijdige sturing, maar tijdens de procedure wordt onderhandeld om via minnelijk overleg te 

komen tot een transactie.  

Strategie vijf gaat van het toepassen van sturingsinstrumenten naar sturing als 

netwerkmanagement. In de traditionele situatie worden de instrumenten door de overheid 

toegepast, zonder dat daarbij rekening wordt gehouden met de complexiteit van netwerken. 

De strategie netwerkmanagement accepteert de kenmerken van complexe netwerken niet, 

maar probeert er verandering in aan te brengen. ‘Netwerkmanagement is een strategie die zich 

richt op manipulatie van de kenmerken van het complexe netwerk, hetgeen gevolgen zal 

hebben voor de daaropvolgende inzet van instrumenten’ (De Bruijn & Ten Heuvelhof, 1991, 

p.68). Dit betekent dat de overheid haar instrumentarium op zulke wijze inzet dat de 

pluriformiteit, geslotenheid en interdependentie binnen het netwerk veranderen (Koppenjan, 

De Bruijn & Kickert, 1993; De Bruijn & Ten Heuvelhof, 1995). De overheid kan op 

verschillende manieren de kenmerken van complexe netwerken veranderen. Op de eerste 

plaats kan ze de pluriformiteit vergroten of verminderen door instrumenten in te zetten 

waardoor het aantal te sturen actoren toeneemt of afneemt. Daarbij valt te denken aan 

samenwerkingsverbanden creëren, het uitkopen van actoren of relaties tegen elkaar uit spelen. 

In de tweede plaats kan de overheid met financiële prikkels de geslotenheid van de te sturen 

actoren verminderen. Als laatste kan netwerkmanagement inhouden dat de overheid de 

interdependente relaties manipuleert om daarmee te bereiken dat de sturing makkelijker wordt 

(De Bruijn & Ten Heuvelhof, 1991). Dit kan bijvoorbeeld door een bepaalde actor in het 
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plangebied onder enorme druk te zetten, zodat andere actoren hun relatie tot die 

desbetreffende actor veranderen.  

De laatste strategie gaat in op de verschuiving van sturing als dirigeren naar sturing als 

netwerkconstituering. Evenals netwerkmanagement is de strategie netwerkconstituering 

gericht op het veranderen van de kenmerken van complexe netwerken. ‘Netwerkconstituering 

als sturingsstrategie is erop gericht om het aantal actoren in het netwerk te veranderen. De 

redenering luidt dan dat door het verwijderen of het toevoegen van actoren, instrumenten 

[…] een grotere kans hebben succesvol te zijn’ (De Bruijn & Ten Heuvelhof, 1991, p. 69). 

Om een netwerk te constitueren kan de overheid in de eerste plaats instrumenten toepassen 

die van invloed zijn op de structuur van het netwerk, in plaats van op het beïnvloeden van de 

te sturen actoren. Daarmee kan ze bereiken dat nieuwe actoren toegevoegd worden of oude 

actoren verwijderd worden. Hierdoor wordt er een nieuwe sturingssituatie gecreëerd. Het 

opnieuw gestructureerde netwerk zal naar de verwachting van de overheid door de 

aanpassingen makkelijker te sturen zijn met de instrumenten die voor handen zijn. Op het 

moment dat het netwerk opnieuw gestructureerd is, zal er een verandering zijn opgetreden in 

de interdependenties, de geslotenheid en de pluriformiteit van het netwerk. 

Netwerkconstituering en netwerkmanagement gaan daarom in elkaar over (De Bruijn & Ten 

Heuvelhof, 1991). De overheid kan op drie manieren een netwerk constitueren, namelijk door 

zichzelf op te delen of extra eenheden toe te voegen aan het netwerk, zelf actoren aan het 

netwerk toevoegen zoals woningbouwcorporaties, of regelgeving in het leven roepen of 

andere instrumenten inzetten die het aantal actoren beïnvloedt. In de tweede plaats bepaalt de 

aard van de instrumenten voor een deel de structuur van het netwerk. Zonder dat een 

instrument de bedoeling heeft het netwerk te constitueren, zal er toch een verandering 

plaatsvinden in het aantal actoren. ‘Kort samengevat, komt het erop neer dat de inzet van een 

sturingsinstrument altijd bepaalde actoren aantrekt en anderen afstoot. Door het hanteren 

van een bepaald instrument kan de overheid dus bepaalde actoren buiten de deur houden en 

anderen nauw betrekken in het sturingsproces’ (De Bruijn & Ten Heuvelhof, 1991, p.70).  

 

De zes verschillende sturingsstrategieën die de overheid kan toepassen worden in de volgende 

tabel samengevat. Zo wordt een duidelijk overzicht geboden van de intentie van de 

sturingsstrategie en welke instrumenten daarvoor ingezet kunnen worden.  

 
Tabel 3.4: Overzicht van de zes sturingsstrategieën 

Strategie 1: van directe sturing naar indirecte sturing Instrumenten 

Directe sturing Overheid richt stuursignalen direct op de te sturen 

actoren 

Wet- en regelgeving en 

macht 

Indirecte sturing Overheid richt stuursignalen op derden (intern of 

extern) om de te sturen actoren te beïnvloeden 

Regulerende instrumenten 

Overheid richt zich op het beïnvloeden van de input 

van de te sturen actor 

Informatievoorziening 

Strategie 2: van generieke sturing naar sturing als fine tuning Instrumenten 

Generieke sturing Overheid richt dezelfde stuursignalen op iedere 

afzonderlijke te sturen actor 

Generieke instrumenten 

Sturing als fine tuning Overheid richt de op maat gemaakte stuursignalen op 

een gedifferentieerde doelgroep van te sturen actoren   

Arrangementen afgestemd 

op te sturen actor 

Strategie 3: van gerichte sturing naar serendipitisme Instrumenten 

Gerichte sturing Overheid richt stuursignalen op de te sturen actoren in 

een synoptische rationaliteit 

Wet- en regelgeving en 

macht 

Serendipitisme Overheid stuurt op het creëren van een voedingsbodem 

die de kans op een gelukkige samenloop van 

omstandigheden (‘toeval’) vergroot 

‘Being out there’ om te 

zorgen voor veel interactie 
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Strategie 4: van eenzijdige naar meerzijdige sturing Instrumenten 

Eenzijdige sturing Overheid richt stuursignalen op zulke wijze naar de te 

sturen actoren dat het daarmee haar wil oplegt 

Wet- en regelgeving en 

macht 

Meerzijdige sturing Overheid onderhandelt met de te sturen actoren over de 

manier waarop instrumenten ingezet worden 

Inspelen op de 

beslissingsmacht en 

vrijheidsgevoel bij te 

sturen actoren 

Strategie 5: van toepassen naar sturing als netwerkmanagement Instrumenten 

Toepassen van 

sturingsinstrumenten 

Overheid past instrumenten toe zonder rekening te 

houden met complexiteit van netwerken 

Wet- en regelgeving en 

macht 

Sturing als 

netwerkmanagement 

Overheid probeert verandering aan te brengen in de 

pluriformiteit, geslotenheid en interdependentie van het 

netwerk 

Creëren van 

samenwerking, uitkopen 

van actoren, financiële 

prikkels, manipuleren 

relaties tussen actoren 

Strategie 6: van dirigeren naar  sturing als netwerkconstituering Instrumenten 

Sturing als dirigeren Overheid richt stuursignalen op de te sturen actoren om 

gewenst gedrag af te dwingen 

Wet- en regelgeving en 

macht 

Sturing als 

netwerkconstituering 

Overheid stuurt op het veranderen van het aantal 

actoren in het netwerk om te zorgen dat instrumenten 

dan een grotere kans op succes hebben 

De overheid deelt zichzelf 

op, voegt zelf actoren toe 

of door middel van 

regelgeving andere actoren 

uitsluit 

Bron: De Bruijn & Ten Heuvelhof, 1991; Koppenjan, De Bruijn & Kickert, 1993; eigen bewerking 

 

In de tabel zijn zes strategieën onderverdeeld in twee mogelijke uitvoeringen van sturing. De 

bovenste uitvoering is uit te voeren op het moment dat de overheid bovengeschikt is aan de te 

sturen actoren. Door haar hiërarchische positie kan de overheid op die manier de te sturen 

actoren in de gewenste richting sturen. De tweede vorm van sturing bij elke strategie houdt 

rekening met de kenmerken van complexe netwerken. Bij deze strategieën wordt uitgegaan 

van wederzijdse afhankelijkheid en wordt rekening gehouden met interactie tussen de te 

sturen actoren en de overheid (De Bruijn & Ten Heuvelhof, 1991).  

De Bruijn & Ten Heuvelhof (1991) plaatsen nog een drietal opmerkingen die van belang 

zijn bij de sturingsstrategieën. Ten eerste hebben instrumenten bepaalde kenmerken, waardoor 

ze niet bij iedere sturingsstrategie gebruikt kunnen worden. Ten tweede geldt voor sommige 

instrumenten dat ze onlosmakelijk verbonden zijn aan een strategie. Als er sprake is van een 

instrument in de vorm van een contract of overeenkomst, dan zal altijd sprake zijn van een 

meerzijdige strategie. Als laatste opmerking is een zekere vrijwillige medewerking van de te 

sturen actoren nodig bij de verschillende strategieën. Dit geldt specifiek voor de tweede vorm 

van sturing binnen de strategieën. Die gaan namelijk uit van de kenmerken in complexe 

netwerken, waarbij wederzijdse afhankelijkheid en interactie uitgangspunt is.  

Welke strategieën de gemeente toepast in een bepaalde situatie, is mede afhankelijk van de 

manier waarop de gemeente sturing wil geven.  
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3.5  Conceptueel model 

De theorie die in het vorige hoofdstuk en in dit hoofdstuk  besproken is, kan worden 

weergegeven in het volgende conceptuele model.  
 
Figuur 3.1: Speelveld in complex netwerk met mogelijke gemeentelijke sturingsstrategieën 

Actoren

Actoren

Strategie 1:

Indirecte sturing

Strategie 2:

Sturing als fine tuning

Strategie 3:

Serendipitisme

Gemeente

Strategie 4:

Meerzijdige sturing

Strategie 5:

Netwerkmanagement

Strategie 6:

Netwerkconstituering

Grondverwerving Arrangement

Grondverwerving Arrangement

 

 

Dit figuur toont het speelveld bij binnenstedelijke herstructurering waarbij de gemeente in 

interactie treedt met actoren binnen het netwerk om daarmee een grondverwerving of 

arrangement tot stand te brengen. De gemeente bevindt zich op hetzelfde speelveld als de te 

sturen actoren. De pijlen tussen de gemeente en de actoren geven aan dat de partijen 

wederzijds afhankelijk van elkaar zijn. De gemeente heeft zes sturingsstrategieën tot haar 

beschikking om tijdens het interactieproces met de actoren een grondverwerving of 

arrangement tot stand te brengen.  

 

In het volgende hoofdstuk wordt het type onderzoek beschreven dat het beste past bij deze 

onderzoeksopzet. Verder wordt beschreven met welke methode bovenstaand proces 

geanalyseerd wordt.  
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4. METHODOLOGIE 

4.1  Inleiding 

Dit onderzoek heeft betrekking op enerzijds beschrijvend onderzoek en anderzijds verklarend 

onderzoek (Saunders, Lewis & Thornhill, 2008, p. 124). De onderzoeksvraag maakt namelijk 

onderscheid in een beschrijvend deel en een verklarend deel.  

In het beschrijvende deel van het onderzoek wordt een beschrijving gegeven van de 

gemeentelijke strategieën die gebruikt zijn om een bepaalde waarde of arrangement over een 

te komen met de partijen in het onderzoeksgebied. Het andere deel van het onderzoek heeft 

een verklarend karakter. In dat deel van het onderzoek wordt een verklaring gezocht voor de 

reden van de gemeente om voor deze strategieën te kiezen en welke invloed ze hebben op de 

grondverwerving en het overeengekomen arrangement. 

4.2  Onderzoeksstrategie 

In dit onderzoek zal als strategie ‘casestudy’ worden gehanteerd. Bij casestudy wordt gebruik 

gemaakt van een empirisch onderzoek van een bepaald hedendaags verschijnsel binnen de 

actuele context. Daarbij wordt van verschillende soorten bewijsmateriaal gebruik gemaakt 

(Robson, 2002, p. 178: in Saunders, Lewis & Thornhill, 2008 p. 129). Verschuren en 

Doorewaard (2007, p.183) definiëren casestudy als ‘een onderzoek waarbij de onderzoeker 

probeert om een diepgaand en integraal beeld te krijgen in één of enkele tijdruimtelijk 

begrensde objecten of processen. Een casestudy voldoet volgens Verschuren en Doorewaard 

(2007, p.183) aan de volgende zeven kenmerken, namelijk: (1) een smal domein bestaande uit 

een klein aantal onderzoekseenheden, (2) een arbeidsintensieve benadering, (3) meer diepte 

dan breedte, (4) een selectieve ofwel strategische steekproef, (5) het beweerde betreft in veel 

gevallen het geheel (in plaats van eenheden en variabelen zoals bij het ‘survey’), (6) een open 

waarneming op locatie, (7) kwalitatieve gegevens en dito onderzoeksmethoden.  

Het onderzoek sluit goed aan op de kenmerken van casestudy. Het betreft een select aantal 

onderzoekseenheden. Er zullen twee binnenstedelijke casussen geselecteerd worden, welke 

voldoen aan bepaalde criteria. Er volgt een arbeidsintensieve benadering waarbij aan de hand 

van beleidsdocumenten, marktinformatie ter plaatse en interviews informatie per casus zal 

worden gevonden. Het onderzoek krijgt daarmee een diepere analyse, dan bij ‘survey’ het 

geval is. De casussen worden selectief gekozen en daarbij wordt naar verschillende 

subeenheden gekeken (ingebedde casestudy).  

Yin (2003: in Saunders, Lewis & Thornhill, 2008, pp. 129-130) ‘maakt een onderscheid 

tussen vier casestudystrategieën gebaseerd op twee discrete dimensies, namelijk enkelvoudige 

case en meervoudige case en holistische case en ingebedde case’. Een enkelvoudige case 

wordt vaak gebruikt als kritieke, extreme of unieke case. Yin (2003: in Saunders, Lewis & 

Thornhill, 2008) geeft echter de voorkeur aan een meervoudige case. Bij een meervoudige 

case worden meerdere cases gebruikt. Het gebruiken van meerdere cases is vaak van belang 

om te controleren of de resultaten ook bij andere cases voorkomen. Dit maakt 

generaliseerbaarheid mogelijk. Naast het onderscheid tussen enkelvoudig en meervoudig, 

bestaat onderscheid tussen een holistische en een ingebedde casestudy. Bij holistisch wordt de 

case als geheel geanalyseerd. Bij een ingebedde casestudy wordt de case onderverdeeld in 

subeenheden.  
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In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een meervoudige ingebedde casestudy. Er 

zijn twee cases geselecteerd voor dit onderzoek. Binnen deze casussen zullen enkele 

subeenheden uitgelicht worden die dieper geanalyseerd worden. Door deze subeenheden per 

case te onderzoeken, wordt het wellicht mogelijk de subeenheden voor de twee cases met 

elkaar te vergelijken. Er is niet gekozen voor een enkelvoudige case, omdat het daarmee niet 

mogelijk is na te gaan of de uitkomsten ook in andere cases vergelijkbaar zouden zijn. Voor 

een holistische case is expliciet niet gekozen, omdat dan naar het geheel wordt gekeken, 

waardoor het niet mogelijk is om de verschillende subeenheden binnen de cases met elkaar te 

vergelijken.  

4.3  Interactionisme als bruikbare methodologie 

In deze paragraaf wordt gekeken welk methodologisch standpunt geschikt is voor dit 

onderzoek. Binnen bestuurskundig onderzoek zijn drie verschillende paradigmatische 

stromingen te onderscheiden. Het betreft het positivisme, de kritische theorie en het 

constructivisme (Guba, 1990, pp. 18-27; in Teisman, 1992, p.109). Positivisme is een 

stroming die binnen de bestuurskunde veel voorkomt in verschillende varianten. Echter 

positivisme en een verfijnde vorm daarvan, de contingentiebenadering, zijn niet geschikt voor 

dit onderzoek.  

Positivisme als paradigma voldoet in dit onderzoek niet, omdat binnen dit paradigma 

uitgegaan wordt van een objectieve realiteit. Er wordt gezocht naar generale wetmatigheden 

in besluitvormingsprocessen, waarbij gezocht wordt naar succes- en faalfactoren (Teisman, 

1992). De onderzoeker is op zoek naar causale relaties die worden omgezet in toetsbare 

hypothesen. Op het moment dat een hypothese juist is, wordt dit een wetmatigheid waarmee 

de toekomst voorspelt kan worden. In dit onderzoek staat juist de interactie tussen de 

gemeente en de verschillende partijen centraal waarbij onderzocht wordt welke strategieën de 

gemeente gebruikt heeft in dit interactieproces. Daarbij is geen sprake van causale patronen, 

maar van interactieve patronen. De patronen kunnen zich herhalen, maar het is niet duidelijk 

waar en wanneer (Teisman, 1992, p. 116). Teisman (1992, p. 112) stelt dat ‘het beste netwerk, 

de succesvolste arena’s, de geschikte arrangementen, de meest invloedrijke strategie en 

succesvolle besluitvorming bestaan niet los van de interactie. Als het al mogelijk is om de 

meest essentiële factoren van complexe besluitvorming te achterhalen, dan nog brengt dit ons 

niet dichter bij het voorspellen van besluitvorming’. Positivisme als methodologisch 

standpunt voldoet dus niet voor dit onderzoek.  

De verfijnde vorm van positivisme in de vorm van de contingente methodologie is gericht 

op specifieke uitspraken in plaats van op algemene uitspraken zoals bij het positivisme. 

Binnen deze vorm wordt geaccepteerd ‘dat (1) de werkelijkheid niet volledig te kennen is, (2) 

inzicht vaak niet ontstaat door een externe observatie van de werkelijkheid door de 

onderzoeker, maar door interactie tussen onderzoeker en onderzoeksobjecten, (3) de 

onderzoeker nooit object is en daarom bekritiseerbaar onderzoek moet afleveren, (4) 

algemene wetmatigheden vrijwel nooit optreden in specifieke situaties omdat daar te veel 

verstorende variabelen aanwezig zijn en (5) belangrijke inzichten vaak tot stand komen in de 

context of discovery en niet in de context of justification (Teisman, 1992, p. 112). Deze vorm 

lijkt op het eerste oog een stuk geschikter voor dit onderzoek. Echter blijft ook bij de 

contingente methodologie het uitgangspunt dat actoren zich in zekere zin voorspelbaar 

opstellen. Er wordt vanuit gegaan dat actoren in dezelfde context ook dezelfde keuzen maken 

(Teisman, 1992). Volgens Teisman (1992, p. 114) leidt dit ‘tot het methodologisch standpunt 

dat invloeden van specifieke factoren op besluitvorming of beleid geen causaal karakter 

hebben. Omgevingskenmerken hebben géén los van deze actoren staand automatisch 
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determinerende invloed op beleid en beleidsprocessen. De invloed verloopt via de 

intermediërende variabelen ‘strategisch gedrag’ en ‘interactie tussen strategieën’. Factoren 

spelen pas een rol in de besluitvorming als actoren zich er door laten beperken of er gebruik 

van maken in hun strategie’. Hierdoor ontstaat een wederkerige relatie. Binnen de contingente 

methodologie wordt aan deze wederkerigheid nauwelijks aandacht geschonken. Dit 

onderzoek richt zich juist op de wederkerigheid van de relaties tussen de gemeente en de 

verschillende partijen. Dat maakt de contingente methodologie niet geschikt voor dit 

onderzoek. 

Dat brengt ons tot het interactionisme als methodologie die voor dit onderzoek geschikt is. 

Binnen het interactionisme wordt ervan uitgegaan dat de werkelijkheid voor een groot deel 

bestaat uit constructies, die door individuen gemaakt worden in de situatie waarin ze zich 

bevinden en waarnaar zij ook handelen (Teisman, 1992). De uitgangspunten in het 

interactionisme zijn de volgende, ‘(1) actoren interpreteren in interactie met anderen hun 

situatie en baseren daarop hun handelen; (2) door te handelen produceren actoren in 

interactie arena’s en besluitvormingsprocessen; (3) deze zijn het onvoorziene resultaat van de 

interactie tussen strategisch handelende actoren; (4) omdat actoren in gelijke situaties tot 

verschillend gedrag kunnen komen is het niet zinvol om op basis van waarnemingen in het 

verleden het gedrag van actoren in de toekomst te voorspellen’  (Teisman, 1992, p. 114). 

Deze uitgangspunten sluiten aan bij dit onderzoek waarbij de gevoerde sturingsstrategieën van 

de gemeente centraal staan bij de totstandkoming van de grondverwerving en arrangementen. 

Het interactionisme als methodologie leidt tot het volgende model.  

 
Tabel 4.1: Model binnen het interactionisme 

 Het model bevat de volgende omschrijvingen, namelijk: 

1. Het object van onderzoek waarover de onderzoeker uitspraken doet 

2. De variabelen die een centrale rol spelen in de uitspraken over het object van onderzoek 

3. De relaties tussen de verschillende variabelen 

Bron: Segers, 1977, pp. 43, in Teisman 1992, p. 114 

 

Het object van onderzoek is in dit onderzoek tweedimensionaal. Het is namelijk gericht op de 

gemeentelijke sturingsstrategieën, en op de invloed van deze sturingsstrategieën tijdens het 

interactieproces binnen de beleidsarena met andere actoren op de totstandkoming van 

grondverwerving en arrangementen. Volgens Teisman (1992, p. 115) is de beleidsarena ‘te 

beschrijven aan de hand van posities die actoren innemen en de rollen die zij spelen. Actoren 

zijn te beschrijven aan de hand van hun rolperceptie, hun perceptie van de interdependentie 

en hun strategisch gedrag’. Bij het derde punt van dit model wordt geprobeerd patronen te 

ontdekken in de besluitvormingsprocessen. Er wordt echter niet gezocht naar causale 

patronen, maar naar interactieve patronen.  

 

Het empirisch onderzoek binnen het interactionisme is erop gericht inzicht te krijgen in het 

feitelijk verloop van processen door de processen te reconstrueren uit de constructies van 

betrokken actoren (Teisman, 1992). Bij dit onderzoek houdt dit in dat inzicht wordt geboden 

in de sturingsstrategieën die de gemeente gevoerd heeft tijdens het interactieproces met 

andere actoren bij de totstandkoming van grondverwerving of arrangementen in de 

binnenstedelijke herstructurering. Door hier meer inzicht in te bieden, wordt het mogelijk de 

processen in de toekomst beter te interpreteren, waardoor de gemeente beter kan inspelen op 

de andere partijen in het proces. 

Om dit proces te achterhalen wordt onderzocht op welke wijze de gemeente de contextuele 

factoren verwerkt in de gevoerde sturingsstrategie en hoe de sturingsstrategie de interactie 

tussen de actoren vervolgens beïnvloedt. Teisman (1992, p. 118) constateert dat ‘de 
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strategieën die actoren kiezen mede gebaseerd zijn op eerdere interacties en vervolgens weer 

leiden tot nieuwe interacties. Interacties zijn het resultaat van strategieën, maar dan wel in 

een specifieke arena met een specifieke samenstelling en in een specifieke context waar 

actoren wel of geen gebruik van maken’. Via empirisch onderzoek is het niet mogelijk om 

interacties te verklaren uit strategieën en is het ook niet mogelijk de strategieën te verklaren 

uit de contextuele factoren. Wel is het mogelijk inzicht te bieden in de sturingsstrategieën die 

in een bepaalde context gebruikt worden om een bepaalde interactie aan te gaan. ‘Strategie en 

interactie beïnvloeden elkaar wederkerig, geïnspireerd door factoren in de context’, aldus 

Teisman (1992, p. 118). Aan de hand van de besluitvormingsreconstructiemethode zal de 

besluitvorming in de geselecteerde casussen gereconstrueerd worden, zodat inzichtelijk wordt 

gemaakt welke sturingsstrategieën gebruikt zijn tijdens het interactieproces en welke invloed 

ze hebben gehad op de totstandkoming van grondverwerving en arrangementen.    

4.4  Besluitvormingsreconstructiemethode 

Dit onderzoek is specifiek gericht op het inzichtelijk maken van de invloed van gevoerde 

gemeentelijke sturingsstrategieën tijdens het interactieproces met andere actoren op de 

totstandkoming van grondverwerving en arrangementen in de binnenstedelijke 

herstructurering. Doordat gekozen is specifieke binnenstedelijke herstructureringsgebieden te 

onderzoeken, is het mogelijk deze gebieden af te bakenen. Het afbakenen van de projecten 

maakt het mogelijk om (1) het grootste deel van de relevante beslissingen te achterhalen, (2) 

uit de beslissingen een reeks op te bouwen en (3) op die manier arena’s te reconstrueren op 

basis van feitelijke betrokkenheid van actoren (Teisman, 1992, p. 119).  

Teisman (1992) heeft in zijn studie naar complexe besluitvorming over ruimtelijke 

investeringen de besluitvorming ingedeeld naar de vaststelling van beslismomenten. Als het 

besluitvormingsmoment vaststaat, is het mogelijk de besluitvorming die eraan vooraf gegaan 

is te analyseren. Hij noemt die periode een besluitvormingsronde. In zijn model zijn ronden 

‘volgtijdelijke onderdelen van een gehele (besluitvormings)strijd, maar behoeven niet uit 

voorgaande ronden te volgen’ (Teisman, 1992, p. 121). Het eindresultaat wordt bepaald door 

alle ronden bij elkaar te voegen. Van elke besluitvormingsronde is vast te stellen welke doelen 

de betrokken actoren hebben, hoe zij in interactie getreden zijn en welke invloed dit heeft 

gehad op de uitkomst. Het onderzoek vindt plaats vanuit het perspectief van de gemeente. De 

doelen van de gemeente zijn daardoor goed te achterhalen. Uit de gemeentelijke informatie en 

ervaring van de gemeente in interactie met de andere actoren, wordt aangenomen welke 

doelen de andere actoren hebben. 

Om de besluitvorming in ronden te kunnen beschrijven is het nodig om het proces te 

reconstrueren. De kanttekening die daarbij gemaakt moet worden, is dat dit onderzoek de 

besluitvorming sec reconstrueert vanuit het perspectief van de gemeente. Voor het 

reconstrueren van de besluitvorming wordt de besluitvormingsreconstructiemethode gebruikt. 

Bij deze methode wordt ‘vanuit een (eind-)beslissing via de verschillende fasen langs een 

logisch pad [wordt] teruggewerkt naar de fase van het initiatief’ (Menting, 1988, pp. 256; in 

Teisman, 1992, p. 121). Binnen de besluitvormingsreconstructiemethode komt de nadruk te 

liggen op de interactieprocessen. Met deze methode ontstaat eenheid van onderwerp, plaats, 

tijd en handeling. ‘Hierdoor worden mogelijke oorzaken en gevolgen direct zichtbaar’ (ibid., 

pp. 261; in Teisman, 1992, p. 122). De besluitvormingsreconstructie bestaat uit een 

driestappen schema dat in de volgende tabel toegelicht wordt.  
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Tabel 4.2: Driestappen schema van de besluitvormingsreconstructiemethode 

Stap 1: reconstructie van de besluitvorming in ronden en arena’s 

De besluitvormingsanalyse schept een globaal beeld van het proces, opgebouwd uit een lijst beslismomenten. 

Door deze beslismomenten vast te stellen is aan te geven welke besluitvormingsronden doorlopen zijn. In het 

onderzoek worden alleen beslissingen geselecteerd die een bindend karakter hebben, zodat alleen de ronden 

geanalyseerd worden die voor de partijen als belangrijk ervaren worden.  

Stap 2: analyse van het strategisch gedrag van actoren 

In deze stap volgt de analyse van de beleidsarena. Per beleidsarena zijn de start- en eindsituatie vastgelegd en is 

aangegeven welke actoren actief zijn in de arena, hoe zij zich ten opzichte van elkaar hebben gedragen 

(rollenspel) en welke beïnvloedingsmogelijkheden ze vanuit hun positie hebben ondernomen. Om gedrag te 

typeren wordt gebruik gemaakt van de eerder beschreven verdeling van de zes sturingsstrategieën zoals De 

Bruijn & Ten Heuvelhof (1991) en Koppenjan, De Bruijn & Kickert (1993) deze beschreven hebben.  

Stap 3: beoordeling in termen van vervlechten, koppelen en arrangeren 

In deze derde stap wordt gekeken in hoeverre de uitkomst (grondverwerving of arrangement) voor de gemeente 

bevredigend is en in hoeverre het resultaat en de daaraan ten grondslag liggende besluitvorming als adequaat 

zijn te typeren. Met andere woorden, welke invloed hebben de gemeentelijke sturingsstrategieën gehad op het 

uiteindelijke resultaat. Interviews met de gemeente maken het mogelijk na te gaan in hoeverre de beslissingen 

ook in de ogen van de actoren cruciaal zijn geweest. Door de reconstructie van hun interpretaties ontstaat een 

beeld van de interacties met andere actoren, de perceptie van de interdependentie en van de eigen rol en die van 

anderen.  

Bron: Teisman, 1992, pp. 122-123; eigen bewerking 

 

Een van de sterke kanten van deze methode zit in het feit dat het de nadruk legt op proces-

variabelen, waardoor het mogelijk wordt om de interactie en de gevoerde sturingsstrategieën 

inzichtelijk te maken en tevens de invloed op het resultaat inzichtelijk kan maken. Daarnaast 

is een sterke kant van deze methode de mogelijkheid een specifiek gebied en project te 

definiëren (Teisman, 1992).  

Nadeel van de methode is dat, ondanks dat het een reconstructie betreft, het geen volledige 

beschrijving oplevert (Teisman, 1992). Dit wordt nog eens extra in de hand gewerkt doordat 

in dit onderzoek het proces alleen vanuit het perspectief van de gemeente beschreven wordt.   

 

De informatie voor het uitvoeren van de besluitvormingsreconstructiemethode komt voort uit 

een studie van beleidsdocumenten, raadsbesluiten en overige gemeentelijke documenten. 

Daarnaast hebben er meerdere interviews plaatsgevonden met beleidsmedewerkers die 

betrokken zijn bij de geselecteerde casussen.  

4.5  Casusselectie 

In dit onderzoek staan de gemeentelijke sturingsstrategieën tijdens het interactieproces 

centraal. Door het onderhandelingsproces en de onderhandelingsuitkomst te analyseren wordt 

de invloed van de gevoerde gemeentelijke sturingsstrategie op de totstandkoming van 

grondverwerving of arrangementen inzichtelijk gemaakt. Het onderzoek heeft betrekking op 

herstructureringsprojecten die gelegen zijn op binnenstedelijke locaties. Binnen twee 

verschillende gemeenten wordt een case gekozen die dient als onderzoeksgebied. Om het 

inzichtelijk te houden is gekozen voor cases die zoveel mogelijk met elkaar overeenkomen. 

Het gaat daarbij om cases in een binnenstedelijk herstructureringsgebied, waarbij veel 

corporatiebezit aanwezig is. Door het vele corporatiebezit is het aantal actoren in het 

plangebied beperkter, waardoor de analyse overzichtelijker wordt. 

De cases die onderzocht worden liggen in de gemeente Leiden, het Kooiplein en in de 

gemeente Venlo, Q4. Beide projecten kennen veel corporatiebezit. Tevens maken de 

onderzochte deelprojecten deel uit van een grote stedelijke vernieuwing. De deelprojecten die 

geanalyseerd worden zijn de aanjagers voor het volledige herstructureringsproject. Voor beide 
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projecten is een wijkontwikkelingsplan geschreven, wordt gebruik gemaakt van subsidies met 

betrekking tot het InnovatieProgramma Stedelijke Vernieuwing [IPSV] en heeft het 

impulsteam van het VROM een rol gespeeld. Daarnaast speelt in beide projecten een 

maatschappelijk probleem. In gemeente Leiden speelt een verkeersvraagstuk een bepalende 

rol. Een drukke verkeersader wordt in gemeente Leiden ondertunnelt waar het project 

financieel aan moet bijdragen. In gemeente Venlo is de stedelijke vernieuwing mede 

geïnitieerd om de drugsoverlast in de wijk aan te pakken. Mede hierdoor hebben de 

gemeenten in de cases een initiërende rol aangenomen. De analyse moet uitwijzen in hoeverre 

de gemeentelijke sturingsstrategieën invloed hebben gehad op de uitkomst van 

grondverwerving en arrangementen in de betreffende deelprojecten. 

 

De keuze om slechts twee cases te analyseren heeft te maken met de hoeveelheid werk die het 

kost om de cases tot in detail uit te werken. Bovendien is het essentieel in dit onderzoek dat er 

bereidheid is vanuit de gemeente om mee te werken aan meerdere interviews. Het betreft 

veelal vertrouwelijke informatie. Vanwege reeds bestaande contacten bij gemeente Leiden en 

gemeente Venlo is gekozen binnenstedelijke herstructureringsgebieden in deze gemeenten te 

analyseren. De cases zijn op zichzelf uniek, waardoor generaliseren lastig is. Wel kan met het 

onderzoek getracht worden om uitspraken te doen over de manier waarop actief grondbeleid 

gevoerd wordt op binnenstedelijke herstructureringslocaties, welke sturingsstrategieën 

gebruikt worden en als laatste welke afspraken en arrangementen gemaakt worden.   
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5.  LEIDEN – KOOIPLEIN 

5.1  Inleiding 

In dit hoofdstuk volgt een analyse van de invloed van de gevoerde gemeentelijke 

sturingsstrategieën tijdens het interactieproces met marktpartijen op de totstandkoming van 

grondverwerving en arrangementen in het project Kooiplein. Daarbij wordt beschreven welke 

actoren betrokken zijn in het project. Via een overzicht van beslismomenten wordt de 

besluitvorming voorafgaand aan het betreffende beslismoment geanalyseerd waarbij 

onderzocht wordt welke sturingsstrategieën door de gemeente gebruikt zijn. Uiteindelijk 

wordt gekeken welke invloed de gevoerde sturingsstrategieën hebben gehad op de uitkomst 

van grondverwerving en arrangementen. De informatie is verkregen uit beleidsdocumenten en 

interviews met betrokken beleidsmedewerkers van de gemeente Leiden.   

5.2  Het project 

5.2.1  Omschrijving van het project 
Het Kooiplein maakt deel uit van het wijkontwikkelingsplan Leiden-Noord dat in 1997 gestart 

is als een onderdeel van het Grotestedenbeleid (Gemeente Leiden, z.j.a). Het 

wijkontwikkelingsplan Leiden-Noord is geen klassiek stadsvernieuwingsplan, maar een plan 

dat via een open planproces op interactieve manier tot stand is gekomen. Daarbij werd niet 

alleen rekening gehouden met fysieke verbeteringen, maar ook met economische en sociale 

investeringen in de wijk waarmee de perspectieven van de bewoners vergroot zouden worden 

en de ongewenste ontwikkelingen tegengegaan worden (Gemeente Leiden, z.j.a).  

Het eerste wijkontwikkelingsplan in Leiden is daarmee een gezamenlijk proces geworden 

waarbij gebruik is gemaakt van de inbreng van bewoners, gemeente, corporaties, politie en 

sociaal-maatschappelijke organisaties. Uit de inbreng van deze groepen zijn drie 

toekomstscenario’s ontwikkeld. De bewoners hebben tijdens een grootschalige manifestatie in 

1998 via een publiekpeiling hun keuze kenbaar gemaakt (Gemeente Leiden, z.j.a). Deze 

keuze is gevallen op het toekomstscenario ‘de balans’. De kenmerken van dit scenario waren 

als volgt: tegemoet komen aan de wensen van bewoners uit de wijk door het mengen van 

diverse woningtypes; door sloop ruimte creëren om de inrichting en kwaliteit van de openbare 

ruimte te verbeteren; naast fysieke ook sociale en economische investeringen in de wijk.  

Een ander belangrijk uitgangspunt in het toekomstscenario ‘de balans’ was de gehele of 

gedeeltelijke ondertunneling van de Willem de Zwijgerlaan. In 1999 werd het 

Wijkontwikkelingsplan Leiden Noord op weg naar 2010 vastgesteld door de Gemeenteraad. 

Het Wijkontwikkelingsplan Leiden Noord bestond uit 24 projecten en ging succesvol van 

start, maar de uitvoering stagneerde al snel vanwege problemen rond de Willem de 

Zwijgerlaan (Gemeente Leiden, z.j.a). In 2001 werden een aantal maatregelen doorgevoerd 

waardoor de stagnatie verholpen werd. Het betrof de volgende maatregelen, namelijk: (1) in 

plaats van te kiezen voor een gehele ondertunneling van de Willem de Zwijgerlaan werd een 

onderzoek gestart naar de haalbaarheid van overkluizing op twee drukke punten; de kruising 

Gooimeerlaan en de kruising Kooilaan. (2) Er werden drie speerpunten benoemd welke 

gevormd werden door bundeling van meerdere projecten uit het Wijkontwikkelingsplan, 

namelijk Nieuw Leyden, Groenoordhallen en omgeving, Kooiplein en omgeving [Kooiplein]. 

(3) daarnaast werd de Sociale Pijler benoemd; deze bestond uit 18 projecten. Het WOP werd 
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nu dus gevormd door in totaal 21 projecten: drie speerpunten en de Sociale Pijler (Gemeente 

Leiden, z.j.a). 

 

Het Kooiplein is een van de drie speerpunten binnen het Wijkontwikkelingsplan. In het 

projectbesluit Kooiplein van juni 2006 is beschreven dat het plangebied getransformeerd dient 

te worden ‘tot een aantrekkelijk woongebied met water en groen waarbij tevens plaats wordt 

geboden aan uitbreiding van het winkelareaal, een woon-service-zone, bedrijvigheid en de 

huisvesting van de Brede School’ (Gemeente Leiden, z.j.c). Daarnaast wordt een 

levensloopbestendige wijk met een stedelijk woonklimaat gecreëerd waarin gezinnen, 

alleenstaanden en ouderen uit verschillende inkomensklassen willen wonen. Het Kooiplein zal 

bovendien het hart van Leiden Noord gaan vormen (Gemeente Leiden, z.j.c).  

Tijdens het projectbesluit ging gemeente Leiden nog uit van een traditionele aanpak 

waarbij de gemeente alle gronden bouwrijp zou maken en vervolgens een marktpartij zou 

selecteren. De marktpartij zou middels het afsluiten van een ontwikkel- en 

realisatieovereenkomst het programma in het plangebied gaan ontwikkelen (Gemeente 

Leiden, z.j.c.). Echter is de gemeente afgestapt van deze traditionele werkwijze. De gemeente 

heeft op advies van het impulsteam stedelijke vernieuwing van het VROM haar rol veranderd 

naar een regisserende rol met een ontwikkelende rol voor woningcorporatie de Sleutels en 

ontwikkelaar Properstok. Deze afspraken heeft de gemeente vastgelegd in het akkoord op 

hoofdlijnen. Het programma bestaat uit:   

 

‘Het bouwen van de overkluizing van de Willem de Zwijgerlaan; 

328 Woningen in de vrije sector, zowel grondgebonden- als meergezinswoningen; 

104 Woningen in de sociale sector; 

851 gebouwde parkeerplaatsen; 

5.300 m2 commerciële voorzieningen; 

2.400 m2 voorzieningen; 

2.000 m2 maatschappelijke voorzieningen; 

Verwerving, bouw- en woonrijp maken van het plangebied’ (Gemeente Leiden, z.j.d.). 

 

In de volgende paragraaf wordt een overzicht gegeven van de betrokken actoren met en 

zonder een grondpositie in het plangebied.  

 

5.2.2  Omschrijving van betrokken actoren 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de actoren die een rol spelen in de 

herstructurering van het Kooiplein en omgeving.  

 
Tabel 5.1: Overzicht van de actoren in het plangebied van project Kooiplein en omgeving 

Type Actor 

Adviseurs  Architecten- en plannersbureau KCAP 

 Architectenbureau Venhoeve 

 Impulsteam stedelijke vernieuwing VROM 

Ontwikkelaars  Properstok 

 Ymere 

Overheid  Gemeente Leiden 

 Gemeenteraad  

 College B&W 

 Provincie Zuid-Holland 

 Rijksoverheid 
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Particulieren/rechtspersonen  Buurtbewoners 

 Holdingmaatschappij van der Plas B.V. 

 Nationale Spoorwegen [NS] 

 Vereniging van eigenaars Curacaostraat / Kooilaan 

 Vicento, X.R. 

Woningcorporaties  Woningcorporatie de Sleutels  

 Woningcorporatie Ons Doel 

 Woningcorporatie Portaal 

Zorg-, welzijn- en onderwijs 

instellingen 
 De open ANKH, stichting dienstverlening gezondheid 

 Islamitische stichting Nederland 

 Stichting vrije scholen Leiden 

Bron: interviews met gemeente Leiden; Gemeente Leiden, z.j.b. 

 

Niet alle actoren hebben een grondpositie in het plangebied. Sommige actoren kunnen ook 

een bepalende adviesrol hebben voor de gemeente of marktpartijen. De genoemde actoren 

spelen in mindere of meerdere mate een rol tijdens het onderhandelingsproces. 

   

5.2.3  Eigendomsverhouding 
Om een goed beeld te krijgen van de oorspronkelijke eigendomsverhoudingen volgt een 

plankaart waarop het eigendom van de actoren inzichtelijk is gemaakt. Deze plankaart is 

opgesteld door gemeente Leiden en vormt een bijlage bij de raamovereenkomst (Gemeente 

Leiden, z.j.b.).  

 
Figuur 5.1: Plankaart met eigendom plangebied Kooiplein 

 Bron: Gemeente Leiden, z.j.b. 
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Het meeste bezit is in handen van gemeente Leiden (witte aanduiding) en woningcorporatie 

de Sleutels (oranje aanduiding). Daarnaast hebben enkele particulieren en rechtspersonen 

cruciale grondposities in het plangebied. Aan de rand van het plangebied heeft 

woningcorporatie Ons Doel een aantal grondposities. Deze grondposities zijn op de kaart in 

het geel aangegeven.   

5.3  Besluitvormingsreconstructie: de analyse 

In de besluitvormingsanalyse wordt een globaal beeld gegeven van het proces door een lijst 

met beslismomenten (Teisman, 1992, p. 122-123). Bij de beslismomenten die bindend zijn, 

zal een analyse volgen over de besluitvorming. De analyse is gericht op de sturingsstrategieën 

die de gemeente gebruikt heeft gedurende het besluitvormingsproces. Daarvoor wordt gebruik 

gemaakt van de sturingsstrategieën zoals De Bruijn en Ten Heuvelhof (1991) en Koppenjan, 

De Bruijn en Kickert (1993) deze hebben opgesteld.   

 

5.3.1  Besluitvormingsanalyse 
In de bijlage is een tabel bijgevoegd die is opgesteld vanuit het bestuurlijk informatiesysteem 

van gemeente Leiden. De tabel geeft een overzicht van nagenoeg alle besluiten die de 

gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders met betrekking tot het project 

Kooiplein en omgeving genomen heeft. Aan de hand van die tabel is bekeken welke besluiten 

een bindend karakter hebben en doorslaggevend zijn voor de totstandkoming van 

grondverwerving en arrangementen. De volgende beslismomenten zijn cruciaal voor het 

analyseren van de sturingsstrategieën tijdens het besluitvormingsproces.  

 
Tabel 5.2: Overzicht van cruciale beslismomenten met betrekking tot project Kooiplein en omgeving 

Soort Datum Beleidsdocument Relevantie 

Raamovereen-

komst 

28-02-06 Raamovereenkomst gemeente Leiden 

en De Sleutels van Zijl en Vliet 

Fondsvorming door omzetting 

erfpacht 

Raadsbesluit 

Overeenkomst 

03-03-06 

07-07-06 

Overeenkomst stedelijke vernieuwing 

de Sleutels van Zijl en Vliet 

Fondsvorming door omzetting 

erfpacht 

Raadsbesluit 15-06-06 Projectbesluit Kooiplein en 

omgeving; ontwerpfase en 

voorbereidingsfase  

 Aanvankelijke traditionele 

aanpak van herstructurering 

 Situatie met betrekking tot de 

Waaijer 

 Communicatie met de wijk 

 Verwerving van gronden 

 Deal Ons Doel en de Sleutels 

Raadsvoorstel 18-07-06 Sloopvoornemen 116 woningen 

Kooiplein en omgeving 

Deal Ons Doel en deal de Sleutels 

Raadsbesluit 16-01-07 Vaststellen inspraakreacties en 

accorderen sloopbesluit Kooiplein 

Deal Ons Doel en deal de Sleutels 

Raadsbesluit 27-03-07 Financiële uitwerking 

raamovereenkomsten 

Fondsvorming door omzetting 

erfpacht 

Raadsbesluit 09-10-08 Intentieovereenkomst Kooiplein Ontwikkelrol de Sleutels en 

Properstok 

Raadsbesluit 16-06-09 Akkoord op hoofdlijnen Kooiplein en 

omgeving 
 Ontwikkelrol de Sleutels en 

Properstok 

 Advies impulsteam stedelijke 

vernieuwing VROM 

Raadsbesluit 18-02-10 Uitvoeringsbesluit Kooiplein en 

omgeving 
 Ontwikkelrol de Sleutels en 

Properstok 
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 Deal uitplaatsing school 

 Deal ontwikkelrecht Properstok 

 Deal NS 

Raadsbesluit 29-06-10 Second opinion Kooiplein  Uitvoeren van een contra-expertise 

betreffende de financiële haalbaarheid 

van project Kooiplein; conclusie is 

dat kostenramingen degelijk zijn 

(Deal ontwikkelrecht) 

Bron: Bestuurlijk informatie systeem gemeente Leiden; eigen bewerking 

 

De cruciale beslismomenten zijn het eindpunt van het interactieproces. In de volgende 

paragrafen wordt de besluitvorming voorafgaand aan het beslismoment geanalyseerd. Op die 

manier wordt geprobeerd inzichtelijk te maken welke gemeentelijke sturingsstrategieën 

toegepast zijn tijdens het interactieproces en tot welke uitkomst dit geleid heeft. 

 

5.3.2  Analyse van de sturingsstrategieën van de gemeente 
De gemeente is veelvuldig in interactie getreden met andere partijen om de ontwikkeling van 

het project Kooiplein vorm te geven. Tijdens dit proces is gebruik gemaakt van diverse 

sturingsstrategieën om doelstellingen te bereiken. De processen worden hierna beschreven, 

zodat een duidelijk beeld wordt gegeven van de beïnvloedingsmogelijkheden die de partijen 

vanuit hun posities ondernomen hebben gedurende het besluitvormingsproces. De informatie 

over deze processen is, naast de bovenstaande beleidsdocumenten, verkregen tijdens twee 

langdurige interviewsessies met meerdere beleidsmedewerkers van gemeente Leiden. Het 

betreft twee sessies met de directeur grote projecten, een projectmanager en een 

gebiedsmanager van het project Kooiplein en tijdens de laatste sessie was een financieel 

adviseur tevens aanwezig.  

 

Communicatie met de wijk 

Allereerst heeft de gemeente er voor moeten zorgen dat er genoeg voedingsbodem kwam voor 

de ontwikkeling van het project Kooiplein. Om de interactie te bevorderen is veelvuldig 

gecommuniceerd met de wijk. De gemeente heeft aan de hand van drie verschillende 

scenario’s de wijk mee laten bepalen welke ambities het project Kooiplein uiteindelijk zou 

opnemen. De wijk koos voor ‘balans ontwikkelen’. Door de buurt hier uitdrukkelijk bij te 

betrekken, werd de ambitie voor het ontwikkelen van project Kooiplein gedragen door de 

buurt en de gemeente, maar ook door de woningcorporaties. De manier waarop deze ambitie 

tot stand komt dat is een interactie tussen professionals in de buurt en de buurtbewoners. In de 

praktijk wordt het meeste door de ambtenaren verzonnen en dat wordt dan door het bestuur 

gedeeld. Op die manier wordt er een voedingsbodem gecreëerd waardoor de buurt de ambitie 

van het plan onderschrijft.  

 
Tabel 5.3: Overzicht van toegepaste sturingsstrategieën 

Strategie 1: indirecte sturing Vanwege informatievoorziening vanuit de gemeente zijn de 

buurtbewoners beïnvloed om te kiezen voor het scenario ‘balans 

ontwikkelen’.  

Strategie 3: serendipitisme  Doordat professionals nadrukkelijk in de buurt aanwezig waren, heeft 

de gemeente daarmee een goede voedingsbodem weten te creëren om 

vanuit de buurt draagvlak te krijgen voor het project. 

 

Ontwikkelrol de Sleutels en projectontwikkelaar 

Zoals al eerder besproken veranderde het strategisch gedrag van de gemeente tijdens de 

voortgang van het project. Waar de gemeente in het begin een traditionele en autonome rol 
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aannam, veranderde dit in een regierol met oog voor andere partijen. De gemeente kwam met 

het voorstel dat de woningcorporatie de Sleutels de ontwikkelrol op zich zou nemen. De 

Sleutels gaf aanvankelijk aan geen actieve ontwikkelrol te willen. Bovendien vond de Sleutels 

het een slecht plan, omdat hun bezit in gedrang zou komen door de hoogteverschillen in het 

plan.  

Tegelijkertijd adviseerde de gemeente het college van Burgemeester en Wethouders op 

initiatief van de accountmanager van VROM om het impulsteam stedelijke vernieuwing van 

VROM in te zetten (Gemeente Leiden, z.j.d). De gemeente voegde daarmee zelf een actor toe. 

De reden waarom de gemeente het impulsteam toevoegde, had ermee te maken dat de 

gemeente het project niet dicht gerekend kreeg. Dit had te maken met de kosten voor de 

tunnel, circa 16 miljoen. De gemeente wilde van dit impulsteam weten of hun berekeningen 

klopte. De conclusie van het impulsteam was dat de gemeentelijke berekeningen klopte. Het 

advies van het impulsteam was om de markt erbij te betrekken. Met dit advies vanuit het 

impulsteam kwam de gemeente tot de conclusie dat ze veel te lang met dit plan op hun rug 

gelopen had, te lang geprobeerd had om het zelf te realiseren en daarbij de markt te lang 

buiten de deur had gelaten. Toen de markt erbij betrokken werd, werd al snel duidelijk dat de 

markt dit plan weigerde te ontwikkelen omdat het geen marktconform plan was (Gemeente 

Leiden, z.j.d). De markt vond het plan om verschillende redenen niet marktconform. 

Desondanks bleef de gemeente erbij dat ze het plan op deze manier wilde realiseren. De 

gemeente heeft Properstok vervolgens laten bieden op dit plan, maar zonder succes.  

De ambtelijk bestuurder, Wim van der Hoeven, is daarna naar de wethouder gegaan. 

Daarbij heeft hij de wethouder verzocht om uit te spreken af te zien van het project zoals het 

tot dan toe gepland was. Als de wethouder namelijk niet af zou zien van dit ‘niet 

marktconforme’ plan, dan zou de gemeente het niet kunnen realiseren. De ambtelijk 

bestuurder probeerde op deze manier de wethouder te sturen naar het doen van een uitspraak 

om af te zien van het huidige plan. Dit plan was namelijk al vertaald in een bestemmingsplan 

dat goedgekeurd was door de gemeenteraad. Bovendien lag er een kaderbesluit, wat betekent 

dat in feite sprake is van een project dat na een uitvoeringsbesluit gerealiseerd kan worden. 

Achteraf kan worden geconcludeerd dat de gemeente te lang met het oorspronkelijke plan 

heeft rondgelopen. Binnen de gemeente was er min of meer sprake van tunnelvisie, terwijl de 

Sleutels altijd al een nieuw plan wilde. Vanuit de politiek en de gemeenteraad is er 

uiteindelijk goedkeuring gekomen om een alternatief plan op te stellen. Het huidige plan voor 

het Kooiplein is daarvan het resultaat.   

 
Tabel 5.4: Overzicht van toegepaste sturingsstrategieën 

Strategie 6: netwerkconstituering De gemeente adviseerde het college van B&W om  het impulsteam  

stedelijke vernieuwing van het VROM in te zetten. Daarmee voegde 

de gemeente een actor toe. 

Strategie 4: meerzijdige sturing De ambtelijk bestuurder onderhandelt met de wethouder om af te zien 

van het huidige plan. Dit doet de gemeente door in te spelen op de 

beslissingsmacht van de wethouder. 

Strategie 1: indirecte sturing De gemeente stuurt indirect door de wethouder uit te laten spreken af 

te zien van het huidige plan. Door de informatie op deze manier te 

delen is er draagvlak gecreëerd voor een alternatief plan.  

 

Uiteindelijk besloot de woningcorporatie de Sleutels toch een ontwikkelrol op zich te willen 

nemen. Deze beslissing viel samen met het advies van het impulsteam stedelijke vernieuwing 

om de markt meer te betrekken bij het plan. Vanuit de gemeente werd akkoord gegaan met 

een actieve ontwikkelrol voor woningcorporatie de Sleutels. Maar de gemeente stelde daarbij 

wel de eis dat de woningcorporatie het samen met een marktpartij zou oppakken. Met die eis 

vanuit de gemeente werd getracht een samenwerking tot stand te brengen.  
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Tabel 5.5: Overzicht van toegepaste sturingsstrategieën 

Strategie 5: netwerkmanagement De gemeente gaat akkoord met een actieve ontwikkelrol voor 

woningcorporatie de Sleutels maar eist dat de woningcorporatie dit 

met een marktpartij samen doet. Op die manier heeft de gemeente een 

samenwerking gecreëerd.  

 

Vervolgens heeft de gemeente gelobbyd om de woningcorporatie de Sleutels te koppelen aan 

ontwikkelaar Ymere. Ymere was al een bekende ontwikkelaar voor gemeente Leiden, omdat 

deze ontwikkelaar tegelijkertijd op een ander terrein aan het ontwikkelen was. Echter moest 

de Sleutels niets hebben van Ymere. De Sleutels was bang dat ze ingepakt zouden worden 

door Ymere. De Sleutels is namelijk een wat kleinere woningcorporatie zonder eigen 

ontwikkelafdeling. Het voorstel van woningcorporatie de Sleutels was om de ontwikkelrol op 

zich te nemen met Properstok als adviseur in plaats van deelontwikkelaar (Gemeente Leiden, 

z.j.d). Uiteindelijk is de woningcorporatie een samenwerking aangegaan met Properstok. 

Daarbij nam Properstok aanvankelijk een rol aan als adviseur voor de Sleutels. In opdracht 

van Properstok is vervolgens door architecten- en plannersbureau KCAP een nieuw plan 

ontwikkeld. Middels verschillende workshops waarin de gemeente eveneens heeft 

geparticipeerd, is in gezamenlijkheid een nieuw planmodel tot stand gekomen (Gemeente 

Leiden, z.j.d).  
 
Tabel 5.6: Overzicht van toegepaste sturingsstrategieën 

Strategie 6: netwerkconstituering De gemeente heeft geprobeerd woningcorporatie de Sleutels te 

koppelen aan ontwikkelaar Ymere. Het toevoegen van Ymere is niet 

gelukt, omdat de Sleutels niet wilde samenwerken met Ymere.  

 

Naar aanleiding van het tekort op het nieuwe plan dat in opdracht van Properstok opgesteld 

was, adviseerde Bert de Graaf van het impulsteam stedelijke ontwikkeling aan de gemeente 

om voor een andere rolverdeling te kiezen. Het advies hield in dat de gemeente de 

ontwikkelaar integraal haar deel moest laten doen en dat de gemeente zich moest gaan richten 

op het bouwen van de tunnel (Gemeente Leiden, z.j.d). De gemeente heeft dit advies 

opgevolgd. Zij is waarden gaan bepalen om uiteindelijk met Properstok en de Sleutels een 

akkoord op hoofdlijnen te sluiten. De Sleutels wilde, zoals al eerder gezegd, alleen 

samenwerken met Properstok. Deze samenwerking is vastgelegd in een commanditaire 

vennootschap [cv] constructie. In het akkoord op hoofdlijnen zijn de bedragen vastgelegd. 

Uiteindelijk is dit uitgewerkt tot een samenwerkingsovereenkomst in de vorm van de 

raamovereenkomst.  

 
Tabel 5.7: Overzicht van toegepaste sturingsstrategieën 

Strategie 5: netwerkmanagement Er is een samenwerking gecreëerd tussen gemeente Leiden en de cv 

Kooiplein die bestaat uit Properstok en woningcorporatie de Sleutels.   

Strategie 2: fine tuning De gemeente Leiden heeft met de cv Kooiplein afspraken gemaakt, 

waardoor een arrangement ontstaan is dat specifiek afgestemd is op 

deze partijen. 

Strategie 6: netwerkconstituering Properstok is met goedkeuring van gemeente Leiden door 

woningcorporatie de Sleutels toegevoegd. Door de toevoeging van 

Properstok is een grotere kans op slagen van het project ontstaan.  

 

De gemeente zat echter wel met een dilemma om met Properstok in zee te gaan. Aan de ene 

kant wilde de Sleutels alleen met Properstok samenwerken. In het plangebied van het project 

heeft de Sleutels veel grond in eigendom, maar wilde er niet de markt mee op. Aan de andere 

kant zat de gemeente met het aanbestedingsbeleid. Grond in gebiedsontwikkeling moet 
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Europees aanbesteed worden, zodat de hele markt de gelegenheid krijgt om in te schrijven op 

het project. Tijdens dat dilemma zat de gemeente al in het proces van rekenen en tekenen 

waarbij Properstok langzamerhand meegesleurd werd. Toen heeft de gemeente uiteindelijk 

besloten om niet openbaar te gaan aanbesteden, maar het risico aan te gaan door met 

Properstok en de Sleutels in zee te gaan. Volgens de ambtelijk bestuurder was dit risico vrij 

beperkt. Het risico hield in dat een andere marktpartij het project zou willen ontwikkelen. Dat 

risico was minimaal, omdat de Sleutels aan gaf met geen enkele andere ontwikkelaar te willen 

ontwikkelen en dan had de marktpartij maar gedeeltelijk eigen grond gehad waardoor ze nooit 

een integraal plan hadden kunnen ontwikkelen. Door de opstelling van de Sleutels zat de 

gemeente dus gevangen. De gemeente was geen volledig grondeigenaar, omdat de Sleutels 

veel grond in eigendom had en aan de andere kant omdat de Sleutels alleen met Properstok 

wilde samenwerken.  

Het risico is overigens wel gecommuniceerd naar het college van Burgemeester en 

Wethouders. In de raamovereenkomst is daarvoor een bepaling opgenomen dat indien een 

schadeclaim ontstaat inzake de aanbesteding de partijen dan bij elkaar te rade gaan. Binnen de 

gemeente was op dit punt onenigheid over de zekerheid die deze bepaling geeft. De ambtelijk 

bestuurder is van mening dat daarmee het risico op een schadeclaim afdoende is afgedekt, 

terwijl zijn collega’s van mening zijn dat de gemeente bij een mogelijke schadeclaim geen 

recht heeft op een bijdrage van de cv Kooiplein. Volgens de ambtelijk bestuurder was deze 

bepaling nodig om een juridische paraaf te krijgen, zodat de raamovereenkomst gesloten kon 

worden.  

 
Tabel 5.8: Overzicht van toegepaste sturingsstrategieën 

Strategie 6: netwerkconstituering De gemeente Leiden sluit bewust andere partijen uit door niet over te 

gaan tot een aanbestedingsprocedure. 

Strategie 5: netwerkmanagement De gemeente Leiden ondersteunt de samenwerking tussen Properstok 

en de Sleutels, ondanks dat dit een minimaal risico oplevert in 

verband met niet openbaar aanbesteden. 

Strategie 2: fine tuning De gemeente Leiden komt met de cv Kooiplein overeen dat bij een 

eventuele schadeclaim in verband met niet openbaar aanbesteden 

partijen bij elkaar te rade gaan. 

Strategie 4: meerzijdige sturing De gemeente laat deze bepaling in het contract opnemen om daarmee 

van haar juridische afdeling goedkeuring te krijgen voor de 

overeenkomst met de cv Kooiplein. 

 

Deal NS 

De gemeente Leiden heeft het project Kooiplein aanvankelijk op een traditionele manier 

aangepakt. Om het project te kunnen uitvoeren was het noodzakelijk om over de gronden te 

beschikken. In een vroegtijdig stadium is daarom al gekeken naar eventuele kosten voor 

grondverwerving. Het doel was op dat moment nog om grond te verwerven, zelf de 

grondexploitatie te voeren en het plan te realiseren.  

In de periode 2006/2007 heeft de gemeente het stuk grond van de NS verworven voor circa 

1,1 miljoen euro. Het stuk grond dat van NS verworven is heeft een bepaalde boekwaarde, 

namelijk de verwervingsprijs eventueel verhoogt met rente. De grond van de NS maakte deel 

uit van een deal met andere stukken grond van de NS. Volgens de gemeente heeft de NS niet 

naar de toekomst gekeken bij de bepaling van de waarde van het stuk grond. Daar heeft een 

onderhandeling plaatsgevonden, waarbij de NS heeft aangegeven wat ze voor de grond wilde 

ontvangen. Uiteindelijk is dat gewoon een taxatieprijs geworden.  
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Tabel 5.9: Overzicht van toegepaste sturingsstrategieën 

Strategie 4: meerzijdige sturing De gemeente heeft vrij onderhandeld met de NS over de aankoop van 

de grond. Uiteindelijk is de grond tegen een taxatieprijs op basis van 

economische waarde verworven.  

Strategie 5: netwerkmanagement De gemeente heeft door het uitkopen van de NS verandering 

aangebracht in de pluriformiteit, geslotenheid en interdependentie van 

het project. 

  

De grondverwerving van de NS viel de gemeente mee. De strategie van de NS is dat ze 

gronden rondom het station intensief verzilverd, maar dat ze graag af wil van gronden in de 

periferie. De gemeente had verwacht dat de NS meer naar de toekomstige ontwikkeling zou 

kijken. Echter zonder rekening te houden met een toekomstige ontwikkeling had de NS een 

taxatie gedaan wat ze voor de grond wilden ontvangen en werd er snel een deal gesloten 

tussen de gemeente en de NS. Als de NS zich verder had verdiept in de toekomstige 

ontwikkelingen dan hadden ze waarschijnlijk meer voor de grond kunnen ontvangen. De 

grond ligt namelijk op een centrale positie in het plan. Zonder het stuk grond van de NS was 

het project niet te realiseren. Als de NS het spel op die manier gespeeld zou hebben, dan zou 

de gemeente zijn overgegaan tot een onteigeningsprocedure.  

 
Tabel 5.10: Overzicht van toegepaste sturingsstrategieën 

Strategie 6: netwerkconstituering Als de NS de prijs zou bepalen op basis van toekomstige 

ontwikkelingen, dan zou de gemeente overgaan tot een 

onteigeningsprocedure. Door middel van regelgeving zou het deze 

actor vervolgens uitsluiten. Dit is niet aan de orde gekomen.  

 

De Waaijer 

De Waaijer is een flatgebouw dat eigendom is van woningcorporatie de Sleutels. Het gebouw 

dateert van de tachtiger jaren. In het nieuwe plan wordt deze flat in de huidige staat ingepast. 

De enige aanpassing die het gebouw ondergaat, is dat de onderste verdieping aan de woonlaag 

onttrokken wordt. Dit heeft te maken met de ophoging van de tunnel ter plaatse van de 

Waaijer. Bovendien zullen er op maaiveld nog twee eengezinswoningen uitgeplaatst worden, 

omdat deze woningen tegen de damwand aan kijken (Gemeente Leiden, z.j.c). 
 
Tabel 5.11: Overzicht van toegepaste sturingsstrategieën 

Strategie 4: meerzijdige sturing Met woningcorporatie de Sleutels is onderhandeld om de entree van 

woningcomplex de Waaijer te verplaatsen van de begane grond naar 

de eerste verdieping. Daarbij gaan twee woningen verloren. Deze 

twee woningen worden verworven door de gemeente. De compensatie 

voor deze twee woningen wordt meegerekend in een ander 

arrangement met betrekking tot het terugleveren van circa 118 

turnkey sociale sector woningen. 

  

Deal met woningcorporatie de Sleutels 

Aanvankelijk was de situatie dat de gemeente op een traditionele manier ging ontwikkelen. 

De Sleutels wilde daarbij geen actieve ontwikkelrol op zich nemen. De gemeente heeft toen 

gesprekken gevoerd met de Sleutels over het verwerven van 3 portiekflats met in totaal 104 

woningen. Voor het project zou dit vastgoed namelijk gesloopt moeten worden om er 

vervolgens nieuwbouw op te realiseren. De gemeente heeft de Sleutels gevraagd tegen welke 

condities zij de woningen wilde inbrengen. De redenering van de Sleutels was toen als volgt: 

een appartement kost 105.000 euro en heeft een marktwaarde van 120.000 euro, betaal maar 

104 keer 120.000 euro. De gemeente ging daar niet op in. Het uitgangspunt van de gemeente 

was namelijk dat de Sleutels er niet slechter van hoefde te worden, maar dat ze er ook niet 
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beter van hoefde te worden. Vervolgens is de gemeente gaan onderhandelen met de Sleutels. 

De gemeente kwam met een specifiek arrangement voor de Sleutels waarbij ze voorstelde om 

de 104 woningen tegen boekwaarde in te kopen. De grond wordt overgenomen tegen de 

boekwaarde waarvoor ze bij de Sleutels in de boeken staan. Daarnaast levert het project 104 

nieuwe woningen aan de Sleutels. De Sleutels heeft daardoor geen winst, maar ook geen 

verlies. Bovendien krijgt ze 104 nieuwe woningen terug in een aantrekkelijke nieuwe 

omgeving.  

De deal is volgens de gemeente tot stand gekomen door slimheid en onderhandelings-

vaardigheden van de medewerkers. Van te voren is vanuit de gemeente niet gedefinieerd hoe 

dat proces aangepakt moet worden. De invloed van de ambtelijk bestuurder is in dit geval erg 

groot. Daarbij komt dat bij de totstandkoming van deze deal gebruik is gemaakt van een 

specifiek arrangement dat de gemeente heeft gesloten met de woningcorporaties in Leiden. De 

gemeente heeft in dit geval afgesproken dat ze 104 woningen van de Sleutels overneemt tegen 

boekwaarde, en het project 104 nieuwe woningen terug levert. Een woningcorporatie wil in 

deze tijd graag 104 nieuwe woningen. Maar de woningcorporatie heeft daarbij een probleem 

dat een appartement in de sociale huursector een onrendabele top heeft van 30%. De vraag is 

wie deze onrendabele top gaat betalen.  

 

Om de onrendabele top op te vangen, hebben de woningcorporaties een specifiek arrangement 

gesloten met de gemeente. In Leiden stonden alle woningen van de woningcorporaties op 

erfpacht. Tot 2005 was het beleid van de gemeente om de gronden op erfpacht te houden, 

terwijl de woningcorporaties het in eigendom wilden verkrijgen. In 2005 is de gemeente 

daarin mee gegaan. Vanaf dat moment heeft de gemeente voorgesteld over te gaan op 

eigendom in plaats van erfpacht. Deze omslag maakt het mogelijk om met de 

woningcorporaties specifieke afspraken te maken gericht op toekomstige ontwikkelingen. De 

gemeente heeft toen uitgezocht van welke opstallen de erfpacht geëxpireerd was. Voor de 

sociale huurwoningen werd met een sociale grondprijs gerekend. De genormeerde sociale 

grondprijs is vanuit het VROM gedefinieerd op ongeveer 12.000 euro. In dit geval stelde de 

gemeente voor om bovenop dit genormeerde bedrag een opslag te tellen van ongeveer 5.000 á 

6.000 euro. De opslag mag worden gezien als een maatschappelijke opslag. De gemeente 

besloot hiertoe, omdat de woningcorporaties de grond in eigendom zouden verkrijgen. De 

afspraak hield verder in dat het totale bedrag dat de woningcorporatie betaalde voor het in 

eigendom krijgen van de grond, gestort werd in een apart fonds. Vanuit dat fonds wordt de 

stedelijke vernieuwing van de desbetreffende woningcorporatie gesubsidieerd. Bovendien kan 

vanuit dat fonds het project waarin de woningcorporatie actief is apart gesubsidieerd worden. 

Al deze gelden zijn geoormerkt om alleen in te mogen zetten voor stedelijke vernieuwing. Er 

gaat niets naar algemene middelen. Met dit herstructureringsfonds kan gemeente Leiden 

complexe herstructureringsprojecten financieel ondersteunen (Gemeente Leiden, z.j.f). De 

onrendabele top van de 104 woningen die het project aan de Sleutels levert worden 

gedeeltelijk uit het fonds betaald.  

 

Ten tijde van de deal zat de gemeente er met een dubbele pet in. De hoofdlijn bleef uiteraard 

de publieke verdeling, maar de gemeente zat er in verband met het project ook met een privaat 

belang in. Met het arrangement dat is overeengekomen tussen de Sleutels en de gemeente is 

uiteindelijk iedereen blij. De Sleutels heeft als strategie dat ze 104 nieuwe woningen krijgt, 

waardoor de woningcorporatie hun 104 oude woningen kan vernieuwen. De Sleutels heeft 

met de gemeente geregeld dat ze de onrendabele top betaald krijgt en bovendien krijgen ze de 

boekwaarde van de oude woningen uit het project betaald. Het kost de gemeente uiteindelijk 

ook weinig, want de gemeente kan hierdoor het project mogelijk maken. In principe kost het 
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de gemeente de grond. De grond van de woningcorporaties lag namelijk op erfpacht, en die 

grond is verkocht aan de woningcorporaties. Het geld dat de gemeente daarvoor ontvangen 

heeft is gereserveerd voor het herstructureringsfonds. Feitelijk kost het de gemeente dus de 

grond. Voor de gemeente was het belangrijk dat de grondopbrengsten geoormerkt werden 

voor stedelijke vernieuwingsprojecten om daarmee de continuïteit bij stedelijke vernieuwing 

te waarborgen. Het overeengekomen arrangement kost het project ook weinig, want vanuit het 

project worden de woningen tegen boekwaarde ingebracht. 

In dit arrangement zitten drie geldstromen. Het project levert de Sleutels 104 nieuwe 

woningen. De Sleutels heeft een rendabel deel dat uit de huur komt en een onrendabel deel dat 

uit het fonds wordt betaald. Vanuit de gemeente is er dus een geldstroom die vanuit het fonds 

gegenereerd wordt. Het project koopt de oude woningen in tegen boekwaarde van de Sleutels 

en levert 104 nieuwe woningen vanuit het project aan de Sleutels. Het tekort wordt gedekt 

vanuit het herstructureringsfonds. Het bedrag dat uit het herstructureringsfonds gedekt wordt 

staat vast. Het risico ligt bij de Sleutels indien het onrendabele deel hoger wordt. De 

sloopkosten voor de oude woningen zijn voor rekening van de ontwikkelaar, de cv Kooiplein. 

 

Deze hele deal had betrekking op de oude situatie waarbij de gemeente zelf als ontwikkelaar 

zou optreden. De afspraken zijn 1 op 1 vertaald naar de nieuwe situatie. Het arrangement is 

als het ware verkocht aan de cv Kooiplein en opgenomen in het akkoord op hoofdlijnen en de 

raamovereenkomst. Het herstructureringsfonds is dus als het ware een middel om een deal 

van 104 nieuwe woningen tot stand te brengen. Daarnaast is met de Sleutels uit onderhandeld 

dat het herstructureringsfonds het project nog apart subsidieert voor 3,5 miljoen euro om het 

project sluitend te maken (Gemeente Leiden, z.j.f). 

 
Tabel 5.12: Overzicht van toegepaste sturingsstrategieën 

Strategie 2: fine tuning De gemeente Leiden heeft een apart arrangement gesloten met de 

woningcorporaties in Leiden inzake het creëren van een fonds met 

gelden door omzetting van erfpacht naar eigendom. 

Strategie 4: meerzijdige sturing De gemeente Leiden heeft onderhandeld met de Sleutels over het 

inbrengen van 104 oude woningen tegen boekwaarde, het 

terugleveren van 104 nieuwe woningen en het betalen van de 

onrendabele top vanuit het fonds.  

Strategie 4: meerzijdige sturing De gemeente Leiden heeft met de cv Kooiplein onderhandeld om het 

overeengekomen arrangement 1 op 1 te vertalen in het nieuwe plan. 

Dit is overeengekomen in het akkoord op hoofdlijnen. 

 

Het herstructureringsfonds had overigens geen directe sturing met betrekking tot dit project. 

Los van dit project heeft de gemeente naar mogelijkheden gezocht om de stedelijke 

vernieuwing te kunnen stimuleren. Op die manier is deze fondsconstructie tot stand gekomen. 

Voor iedere woningcorporatie is een fonds dat gevuld kan worden door grondaankopen. Het 

geld dat de gemeente daarvan incasseert wordt geoormerkt voor stedelijke vernieuwing. 

Daarmee heeft de gemeente de woningcorporaties verplicht tot het draaien van stedelijke 

vernieuwingsprojecten.  

 
Tabel 5.13: Overzicht van toegepaste sturingsstrategieën 

Strategie 3: serendipitisme Door een fonds te creëren met de gelden die de gemeente ontvangen 

heeft bij de omzetting van erfpacht naar eigendom van de 

woningcorporaties, is het mogelijk stedelijke vernieuwingsprojecten 

extra te subsidiëren.  
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Van der Plas en de moskee 

De opstallen van Van der Plas blijven bestaan. Hetzelfde geldt voor de moskee. Deze 

opstallen worden ingepast in het nieuwe plan. In het grondeigendom verandert er niets 

(Gemeente Leiden, z.j.b; Gemeente Leiden, z.j.c). 

 

Deal Ons Doel 

Woningcorporatie Ons Doel heeft bezit in het plangebied. Het betreft een complex met 14 

woningen. Deze woningen worden ook ingebracht tegen boekwaarde, maar daar hoort een 

specifiek arrangement bij (Gemeente Leiden, z.j.b; Gemeente Leiden, z.j.c). Buiten het 

plangebied wordt een brede school gerealiseerd. Bij de brede school komen ook nieuwe 

woningen. Voor de realisatie van de brede school heeft de gemeente aan alle drie de 

woningcorporaties gevraagd wat hun filosofie zou zijn bij het realiseren van woningen bij 

deze brede school. De gemeente ontving daarop van de woningcorporaties een conceptueel 

verhaal, wat vervolgens intensief beoordeeld is. Woningcorporatie Ons Doel had in de ogen 

van de gemeente de beste aanbieding. Daarom viel de keuze van de gemeente om de 

woningen te realiseren op Ons Doel. Dit speelde 4 tot 5 jaar geleden. Ons Doel is daardoor 

mede ontwikkelaar geworden van de brede school. De ambtelijk bestuurder heeft vervolgens 

aan Ons Doel laten weten dat ze dan niet moeilijk zou moeten doen over de sloop van de 14 

woningen in het plangebied Kooiplein. Ons Doel ging daarmee akkoord. Het project betaalt 

14 keer de boekwaarde aan Ons Doel en verder zijn er geen verplichtingen. De brede school is 

namelijk een ontwikkeling buiten het plangebied.  

De gemeente ontkend dat Ons Doel de opdracht bij de brede school heeft gekregen, zodat 

de gemeente makkelijker het project Kooiplein kon realiseren. Volgens de gemeente had Ons 

Doel het beste plan, vooral ook omdat zij het vastgoedbeheer van het hele complex op zich 

wilde nemen. De reden waarom de gemeente dit heeft kunnen regelen dat heeft ermee te 

maken dat Ons Doel graag bij de ontwikkeling van de brede school betrokken zou worden. 

Andere woningcorporaties zijn ook uitgenodigd, maar de Sleutels zat al volop in de 

ontwikkeling van het Kooiplein en woningcorporatie Portaal wilde niet. Als Portaal wel de 

ontwikkeling van de brede school had willen doen, dan had de gemeente met Ons Doel 

gekeken of ze via de fondsconstructie Ons Doel kon compenseren voor het verlies van 14 

woningen. Dit is uiteindelijk niet aan de orde geweest, omdat de gemeente met Ons Doel 

heeft kunnen afspreken dat de 14 woningen tegen boekwaarde worden ingebracht en het 

project verder geen verplichtingen heeft ten opzichte van Ons Doel. Daarvoor in de plaats 

geeft de gemeente aan Ons Doel een ontwikkelrecht bij de brede school.  

 

De reden waarom Ons Doel graag meewerkt aan deze deal is tweeledig. Allereerst heeft het te 

maken met het feit dat het een spraakmakend project is. Vanuit het imago van Ons Doel is er 

veel behoefte om betrokken te zijn bij projecten met maatschappelijke voorzieningen. De 

brede school is een verzamelnaam voor tal van maatschappelijke voorzieningen zoals een 

basisschool, buurthuis, bibliotheek, gezondheidszorg en daarboven appartementen. Ons Doel 

wilde deze appartementen heel graag. Ten tweede was een medewerker van Ons Doel als 

projectleider tijdelijk betrokken bij het Kooiplein. Op het moment dat de gemeente van de 

verbeelding op papier naar werkelijkheid ging, toen had de gemeente geen projectleider voor 

het project Kooiplein. Vanuit de gemeente is bij wijze van experiment gekozen een 

projectleider van Ons Doel erop te zetten. Daarmee werd het project Kooiplein ook het kindje 

van Ons Doel. Deze medewerker van Ons Doel is jarenlang projectleider geweest in dienst 

van de gemeente. De gemeente heeft hem uit praktisch oogpunt aangesteld, omdat er op dat 

moment geen juiste mensen beschikbaar waren om het project te trekken. Ons Doel heeft hier 
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waarschijnlijk aan meegewerkt, omdat zij rondom het plangebied bezit hebben en dus baat 

hebben bij een goed functionerend winkelcentrum.  

  
Tabel 5.14: Overzicht van toegepaste sturingsstrategieën 

Strategie 3: serendipitisme Door het aanstellen van een projectleider van Ons Doel, is Ons Doel 

het project Kooiplein als hun kindje gaan zien waardoor ze 

uiteindelijk minder voor de woningen wilden. 

Strategie 4: meerzijdige sturing De gemeente Leiden heeft met woningcorporatie Ons Doel 

onderhandeld om de woningen in te brengen voor 14 keer de 

boekwaarde.  

Strategie 5: netwerkmanagement Aan woningcorporatie Ons Doel is een financiële prikkel gegeven 

door Ons Doel een ontwikkelrecht te geven bij de Brede School. Dat 

project wilde Ons Doel graag ontwikkelen. 

 

Deal apotheek 

In het plangebied is een apotheek aanwezig. De apotheek is nog niet verworven. In de 

raamovereenkomst is afgesproken dat de projectontwikkelaar de apotheek moet verwerven. 

Met betrekking tot de bepaling van de waarde voor de grondexploitatie is de gemeente 

uitgegaan van een taxatiewaarde tegen economische waarde. Daarbij heeft de gemeente de 

huidige bestemming als uitgangspunt genomen. Of het de projectontwikkelaar lukt om voor 

dat bedrag te verwerven dat is voor hun risico. De gemeente heeft de verwerving van de 

apotheek al mee laten nemen in de grondexploitatie om te kunnen bepalen welk bedrag de cv 

Kooiplein uiteindelijk aan de gemeente moet betalen voor het ontwikkelrecht. In de 

raamovereenkomst is verder opgenomen dat wanneer het de projectontwikkelaar niet lukt om 

de apotheek te verwerven, de gemeente via een onteigeningsprocedure zorg zal dragen voor 

de grondverwerving van de apotheek (Gemeente Leiden, z.j.b).  

 
Tabel 5.15: Overzicht van toegepaste sturingsstrategieën 

Strategie 4: meerzijdige sturing De gemeente is met Properstok overeengekomen dat Properstok voor 

eigen risico de apotheek dient te verwerven. 

Strategie 6: netwerkconstituering In de raamovereenkomst met Properstok is opgenomen dat indien het 

Properstok niet lukt om de grond te verwerven, de gemeente via een 

onteigeningsprocedure zorg zal dragen voor de grondverwerving.    

 

Deal uitplaatsing school 

In het plangebied staat een middelbare school die uitgeplaatst moet worden. Het betreft een 

vrije school. De school staat op grond van de gemeente, maar de functie van de grond is 

gekoppeld aan het gebruik voor onderwijsdoeleinden. Het is niet mogelijk om de school te 

slopen, tenzij elders een nieuwe school gerealiseerd wordt. Met dit pand is de gemeente al 

heel lang in gesprek. De gemeente heeft erg lang met deze kwestie rondgelopen, omdat ze niet 

wisten wat ze ermee aan moesten. Uiteindelijk had de gemeente een locatie gevonden waar de 

school naar kon verhuizen. Toen heeft de gemeente het schoolbestuur laten weten dat ze weg 

moesten in verband met het project Kooiplein en dat het oude schoolgebouw buiten het 

plangebied een ideale oplossing zou zijn. Het schoolbestuur zag dat niet zitten, omdat het een 

oud gebouw betrof. Toch begreep het schoolbestuur dat ze hun huidige locatie niet zouden 

kunnen aanhouden. Daarbij speelt mee dat de school op den duur weg had gemoeten omdat de 

school te groot werd voor de huidige locatie. De school heeft toen een architect opdracht 

gegeven om met iets nieuws te komen. De architect kwam vervolgens met een erg mooi  en 

duur plan aan. De gemeente heeft daaropvolgend de kosten van het plan van de architect wat 

teruggedrukt, waardoor het plan uiteindelijk voor 4,5 miljoen euro te realiseren was. 
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De school en de gemeente vonden elkaar in dit voorstel. De verplaatsing wordt voor een 

gedeelte betaald uit het onderwijshuisvestingsbudget (2 miljoen euro) en voor het overige deel 

uit de grondexploitatie (4 miljoen euro) van het project Kooiplein (Gemeente Leiden, z.j.b; 

Gemeente Leiden, z.j.c). Volgens de gemeente is dit voor de school een gunstige deal, omdat 

ze zekerheid hebben voor de toekomst. Als ze moeten wachten op de planning van de 

onderwijshuisvesting dan is dat een heel onzeker traject. In die planning van de 

onderwijshuisvesting beconcurreren tientallen scholen elkaar. In deze deal verandert er 

nagenoeg niets voor de school, ze krijgen namelijk een nieuw gebouw op 300 meter van hun 

huidige gebouw. Bovendien hebben ze er baat bij dat er snel een oplossing komt. Ook komt 

het nooit voor dat uit een grondexploitatie de nieuwbouw van een school gefinancierd wordt. 

Dat is voor hen een gelukkige samenloop van omstandigheden, omdat de gemeente de grond 

van hun huidige gebouw nodig heeft. De grondwaarde is circa 4 miljoen euro en dat is het 

bedrag dat de gemeente levert aan de school ten behoeve van het verplaatsen van de school. 

Uiteindelijk heeft de gemeente een ontwikkelcontract gesloten met de school. In dat 

ontwikkelcontract is opgenomen hoeveel geld de school krijgt en dat ze een nieuwe school 

moet realiseren. Ontwikkelt de school een goedkopere school, dan houden ze geld over. De 

gemeente moet hieraan publiekrechtelijk medewerking verlenen, maar de school besteedt zelf 

aan. In dit geval is er dus geen risico meer voor de gemeente.    

 
Tabel 5.16: Overzicht van toegepaste sturingsstrategieën 

Strategie 2: fine tuning Gemeente Leiden is een apart arrangement overeengekomen met de 

Vrije School. De school wordt uitgeplaatst naar een andere locatie 

waarbij uit de grondexploitatie 4 miljoen euro betaald wordt en nog 

eens 2 miljoen euro uit het onderwijshuisvestingsbudget.   

Strategie 4: meerzijdige sturing De gemeente heeft met de Vrije School onderhandeld dat de Vrije 

School uit het plangebied moet vertrekken. Aanvankelijk heeft de 

gemeente geprobeerd om ze naar een oud gebouw te verplaatsen. Dat 

wilde de Vrije School niet en gaf een architect de opdracht om met 

een nieuwbouwplan te komen. Dat heeft de gemeente geaccepteerd, 

maar ze hebben wel de kosten gedrukt. Uiteindelijk zijn ze een 

ontwikkelcontract overeengekomen met de Vrije School voor het 

bouwen van een nieuwe school.  

 

Deal ontwikkelrecht Properstok 

In de deal met Properstok over het ontwikkelrecht is het arrangement met de Sleutels als 

uitgangspunt genomen voor de onderhandeling. Het bedrag dat Properstok kan betalen voor 

het ontwikkelrecht is afhankelijk van het bedrag dat ze moeten betalen voor de grond. De 

gemeente vond dat lastig te bepalen, omdat er een ‘schutting’ om heen gezet werd. De vraag 

is uiteindelijk wat er voor het ontwikkelrecht betaald moet worden binnen de ‘schutting’. 

Daarbij is het niet relevant wat de grond waard is, maar alleen wat het ontwikkelrecht waard 

is. De waarde van het ontwikkelrecht wordt natuurlijk bepaald door hoeveel de cv Kooiplein 

voor de grond moet betalen, hoeveel de cv Kooiplein moet betalen voor het verplaatsen van 

de woningen en voor het bouwrijp maken van de gronden. Vervolgens moeten verschillende 

factoren geverifieerd worden om de uiteindelijk grondopbrengst te bepalen. Als daar 

duidelijkheid over is, dan komt de bieding tot stand.  

 

Voor de onderhandeling van het ontwikkelrecht was de grondexploitatie van de gemeente 

leidend. Deze onderhandeling liep van januari tot mei 2009. In deze grondexploitatie waren 

de kosten en opbrengsten inzichtelijk gemaakt. Op de grondexploitatie die er lag werd 

gemuteerd naar aanleiding van de onderhandelingen. Toen heeft de gemeente tegen 

Properstok gezegd dat als ze willen ontwikkelen, ze daar een ontwikkelrecht voor krijgen. 
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Maar dan zou Properstok wel voor dat ontwikkelrecht moeten betalen. De gemeente had 

namelijk geld nodig, omdat er een groot tekort zat op het hele complex inclusief de bijdrage 

voor de tunnel. De gemeente heeft vervolgens aangegeven dat ze met Properstok een deal 

wilde maken, want Properstok kreeg ineens een ontwikkeling in de schoot geworpen. 

Properstok was daar niet van gediend. Vanuit hun perspectief moest er juist geld bij om de 

ontwikkeling uit te voeren, gezien het tekort op de grondexploitatie. De gemeente bleef bij 

hun standpunt en had op dat moment 7,5 miljoen euro in hun hoofd dat Properstok moest 

betalen voor het ontwikkelrecht. Vanaf dat moment werd het een onderhandelingsspel. In de 

grondexploitatie werd door beide partijen gedraaid aan knoppen om op een zo gunstig 

mogelijk bedrag uit te komen.  

Op het voorstel van de gemeente om voor het ontwikkelrecht 7,5 miljoen euro te 

ontvangen, reageerde Properstok met een tegenvoorstel van 2 miljoen euro dat zij wilde 

ontvangen van de gemeente. Op dat moment is de ambtelijk bestuurder met collega’s aan tafel 

gaan zitten om uit te zoeken aan welke knoppen nog gedraaid kon worden om tot een bedrag 

te komen dat acceptabel was voor beide partijen. Zo heeft de gemeente hun grondexploitatie 

nog eens doorgenomen om te kijken waar de risico’s zaten, waar nog winst gemaakt kon 

worden en wat ze wellicht niet goed ingeschat hadden. De gemeente ging vervolgens met haar 

bod naar 7 miljoen euro. Op het moment dat Properstok bij de 2 miljoen euro kwam die zij 

nog wilde ontvangen, ontstond een patstelling.  

Op basis van elkaars voorstellen heeft de gemeente vervolgens besloten om over te gaan 

tot een bestuurlijk overleg. De gemeente had vanaf dat moment het standpunt ingenomen van 

buigen of barsten. Nog voor het bestuurlijk overleg plaatsvond kwam Properstok met het 

voorstel om voor het ontwikkelrecht 2 miljoen euro te betalen. De ambtelijk bestuurder wilde 

daar niet op in gaan, maar legde de verantwoordelijkheid bij de wethouder. Tijdens het 

bestuurlijk overleg was het impulsteam van VROM, Properstok, gemeente Leiden, de Sleutels 

en de wethouder aanwezig. Het gesprek werd voornamelijk gevoerd tussen Properstok en de 

ambtelijk bestuurder van de gemeente Leiden. In dat gesprek gaf de ambtelijk bestuurder aan 

dat het voorstel van 2 miljoen euro te laag was en deed het bod van 7 miljoen euro. Properstok 

kwam toen met een voorstel om 4 miljoen euro te betalen voor het ontwikkelrecht. De 

wethouder wendde zich op dat moment tot de ambtelijk bestuurder, waarop de ambtelijk 

bestuurder aan gaf te middelen bij 5 miljoen euro. De adviseur van het impulsteam gaf toen 

aan dat die extra miljoen er ook nog wel bij moest kunnen vanuit Properstok. Properstok ging 

daarna akkoord met het voorstel om 5 miljoen euro te betalen voor het ontwikkelrecht.  

Bij de gemeente heerst het gevoel dat de wethouder al bij 3 miljoen euro overstag gegaan zou 

zijn. Toch hield de gemeente stand met als resultaat een deal van 5 miljoen euro voor het 

ontwikkelrecht (Gemeente Leiden, z.j.b). De deal over het ontwikkelrecht is vervolgens 

vastgelegd in het akkoord op hoofdlijnen (Gemeente Leiden, z.j.d). Het akkoord op 

hoofdlijnen verving het kaderbesluit dat normaal gesproken nodig is alvorens een 

uitvoeringsbesluit genomen kan worden. Daardoor was het mogelijk om tussen mei en 

december 2009 een uitvoeringsbesluit op te stellen.  
 
Tabel 5.17: Overzicht van toegepaste sturingsstrategieën 

Strategie 4: meerzijdige sturing Er heeft een open onderhandeling plaatsgevonden tussen de gemeente 

Leiden en Properstok over de hoogte van het ontwikkelrecht. 

Strategie 5: netwerkmanagement De gemeente Leiden en Properstok kwamen aanvankelijk niet tot een 

akkoord dus heeft de gemeente het laten escaleren tot een bestuurlijk 

overleg. Tijdens het bestuurlijk overleg heeft de gemeente de relaties 

tussen de actoren gemanipuleerd, is de wethouder onder druk gezet en 

heeft de gemeente de adviseur van het impulsteam mee laten bepalen.  
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Overige gronden 

In de raamovereenkomst is de gemeente overeengekomen met de cv Kooiplein dat de 

ontwikkelaar de overige gronden dient te verwerven. De verantwoordelijkheid voor het 

verwerven van de gronden van Vicento O.X.R., Vereniging van eigenaar 

Curacaostraat/Kooilaan en Nuon Infra West ligt bij de ontwikkelaar. Indien het de 

ontwikkelaar niet lukt deze gronden te verwerven, dan zal de gemeente alles in het werk 

stellen om via haar publiekrechtelijke instrumentarium de gronden voor het project te 

verwerven.   

 
Tabel 5.18: Overzicht van toegepaste sturingsstrategieën 

Strategie 4: meerzijdige sturing De gemeente is met Properstok overeengekomen dat Properstok voor 

eigen risico de overige gronden dient te verwerven. 

Strategie 6: netwerkconstituering In de raamovereenkomst met Properstok is opgenomen dat indien het 

Properstok niet lukt om de grond te verwerven, de gemeente via een 

onteigeningsprocedure zorg zal dragen voor de grondverwerving.    

5.4  Besluitvormingsreconstructie: de beoordeling 

In het kader van het project Kooiplein heeft de gemeente diverse arrangementen gesloten met 

verschillende partijen. Omdat de gemeente zelf al bezig was met het voorbereiden van de 

grondverwerving, had het al het een en ander uit onderhandeld dat vervolgens 1 op 1 vertaald 

is naar een arrangement. Ondanks de arrangementen heeft de gemeente zelf ook nog een 

aantal grondaankopen gedaan. In de volgende subparagrafen volgt een beschrijving in 

hoeverre de gemeentelijke strategieën invloed hebben gehad op het desbetreffende 

arrangement of de grondverwerving. 

 

5.4.1  Arrangementen 
Een arrangement bevat afspraken over de wijze van interactie. Daar waar de gemeente 

arrangementen overeengekomen is met marktpartijen wordt gekeken wat de afspraken zijn 

binnen het arrangement en welke invloed de gemeentelijke sturingsstrategie heeft gehad op 

deze totstandkoming. Na het volgende overzicht wordt ieder arrangement uitgebreid 

besproken. 

 
Tabel 5.19: Overzicht van arrangementen 

Arrangement Partijen Onderwerp 

Raamovereenkomst  Gemeente en woningcorporaties 

Portaal, Ons Doel en de Sleutels 

Fondsvorming door omzetting van 

erfpacht naar eigendom 

Projectbesluit Gemeente, particulieren,  

woningcorporaties Ons Doel en de 

Sleutels en zorg-, welzijn- en 

onderwijsinstellingen   

Projectbesluit voor plangebied Kooiplein 

en omgeving (tijdens de traditionele rol 

van de gemeente) 

Intentieovereenkomst Gemeente en woningcorporatie de 

Sleutels 

Ontwikkelrol voor woningcorporatie de 

Sleutels 

Akkoord op hoofdlijnen Gemeente, woningcorporatie de 

Sleutels en ontwikkelaar Properstok 

Ontwikkelrol voor woningcorporatie de 

Sleutels en ontwikkelaar Properstok. 

Afsprakenkader waaronder het 

ontwikkelrecht, deal Ons doel en de 

Sleutels, deal Brede School, in te brengen 

gronden 

Raamovereenkomst Gemeente, woningcorporatie de 

Sleutels en ontwikkelaar Properstok 

Afsprakenkader van akkoord op 

hoofdlijnen vastgelegd in 

raamovereenkomst 
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Arrangement Partijen Onderwerp 

Uitvoeringsbesluit Gemeente, woningcorporatie de 

Sleutels en ontwikkelaar Properstok 

Afsprakenkader raamovereenkomst 

vertaald naar uitvoeringsbesluit 

 

Raamovereenkomst met betrekking tot fondsvorming 

Vanuit de gemeente is de raamovereenkomst opgesteld om de stedelijke vernieuwing bij de 

woningcorporaties te stimuleren. Vanuit het fonds wordt het stedelijke vernieuwings-

programma van zowel de betreffende woningcorporatie, in dit geval woningcorporatie de 

Sleutels, als de gemeente gefinancierd (Gemeente Leiden, z.j.e.). Het creëren van het 

herstructureringsfonds is een bewuste sturing geweest vanuit gemeente Leiden. Daarbij heeft 

de gemeente gebruik gemaakt van de sturingsstrategie ‘fine tuning’.  De afspraken zijn tot 

stand gekomen door overleg en onderhandeling met de woningcorporaties. Daarnaast heeft de 

gemeente in deze raamovereenkomst vast laten leggen dat het fonds met de opbrengsten uit de 

grondverkoop aan woningcorporatie de Sleutels het project nog los subsidieert voor ca. 3,5 

miljoen euro (Gemeente Leiden, z.j.f). 

Door het fonds in te stellen is bovendien de kans op een gelukkige samenloop van 

omstandigheden in de herstructureringsgebieden toegenomen, daarmee is sprake van 

sturingsstrategie serendipitisme. Voor wat betreft het project Kooiplein geldt dat 

woningcorporatie de Sleutels veel grondposities heeft, waardoor zij een belangrijke 

marktpartij is. Het herstructureringsfonds maakt het mogelijk om bepaalde constructies en 

arrangementen aan te gaan waarbij het project Kooiplein gebaat is.   

 

Projectbesluit voor plangebied Kooiplein en omgeving 

Het projectbesluit is genomen nadat de buurt via een open planproces meebeslist heeft over 

het te ontwikkelen scenario. Daarbij heeft de gemeente de strategieën van indirecte sturing 

door informatievoorziening en serendipitisme door aanwezig te zijn in de buurt toegepast. De 

invloed van de strategieën op het gewenste resultaat is moeilijk te bepalen, maar er kan wel 

geconcludeerd worden dat de strategieën ertoe bijgedragen hebben dat de buurtbewoners het 

plan ondersteunen. 

In het projectbesluit zijn diverse afspraken vastgelegd die het resultaat zijn van een lange 

periode van overleg (Gemeente Leiden, z.j.c). De gemeente heeft in deze afspraken een grote 

invloed uitgeoefend met haar strategieën. Zowel in de deals met woningcorporatie de Sleutels 

als de deals met de Vrije School en woningcorporatie Ons Doel heeft de gemeente de strategie 

van meerzijdige sturing toegepast. De gemeente heeft samen met de partijen onderhandeld 

met als doel de grond te verwerven. Deze onderhandelingen waren in alle gevallen succesvol. 

Echter heeft de gemeente in nagenoeg alle deals gebruik gemaakt van andere 

sturingsstrategieën (fine tuning, serendipitisme en netwerkmanagement) om de deals te laten 

slagen. 

Door het sluiten van de deals zou de gemeente alle gronden beschikbaar hebben om het 

plan bouwrijp te gaan maken en de aanbesteding te starten. Echter bleek op dat moment dat 

het project niet marktconform zou zijn, waardoor marktpartijen de ontwikkeling niet zouden 

uitvoeren (Gemeente Leiden, z.j.d). De accountmanager van het VROM adviseerde de 

gemeente om het impulsteam stedelijke vernieuwing in te zetten. De gemeente heeft dit 

advies opgevolgd, waardoor het impulsteam werd toegevoegd aan het netwerk 

(netwerkconstituering). Het impulsteam adviseerde om af te zien van het huidige plan en een 

nieuw marktconform plan te ontwikkelen. De ambtelijk bestuurder heeft daarop onderhandeld 

met de wethouder om hem af te laten zien van het oorspronkelijke plan (meerzijdige sturing 

en indirecte sturing). Hierdoor kwam de weg vrij voor de ontwikkeling van een nieuw 

marktconform plan. De gevoerde sturingsstrategieën hebben dus grote invloed gehad op dit 

stadium van het project.  
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Intentieovereenkomst; ontwikkelrol voor woningcorporatie de Sleutels 

In de intentieovereenkomst is vastgelegd dat de woningcorporatie de Sleutels bereid is het 

plan op marktconforme condities gefaseerd wil ontwikkelen en realiseren. Bovendien is 

vastgelegd dat woningcorporatie de Sleutels met betrekking tot deze ontwikkeling een 

samenwerkingsverband is aangegaan met projectontwikkelaar Properstok. De 

intentieovereenkomst is ondertekend door gemeente Leiden, woningcorporatie de Sleutels, de 

Rijksoverheid in casu het ministerie van VROM en de provincie Zuid-Holland. Het doel van 

de intentieovereenkomst is om te onderzoeken hoe het plan kan worden aangepast dat het 

resultaat voldoet aan het door de gemeenteraad vastgestelde projectbesluit (Gemeente Leiden, 

z.j.g). De woningcorporatie de Sleutels en gemeente Leiden komen in de 

intentieovereenkomst overeen dat woningcorporatie de Sleutels onder nader te bepalen 

condities het plan risicodragend wil ontwikkelen en realiseren en bovendien de opstal-

ontwikkeling voor hun rekening zal nemen (Gemeente Leiden, z.j.g). 

De sturingsstrategieën die de gemeente gevoerd heeft zijn ‘netwerkmanagement’ en 

‘netwerkconstituering’. Met betrekking tot de strategie ‘netwerkmanagement’ kan gesteld 

worden dat de strategie invloed heeft gehad op de totstandkoming van de ontwikkelrol van 

woningcorporatie de Sleutels met een marktpartij. Een vereiste van de gemeente was namelijk 

dat de woningcorporatie de rol op zich zou nemen in samenwerking met een marktpartij. De 

gemeente heeft geprobeerd via de strategie ‘netwerkconstituering’ om de Sleutels te koppelen 

aan ontwikkelaar Ymere. Deze strategie heeft echter geen succes gehad. Woningcorporatie de 

Sleutels wilde niet samenwerken met Ymere. Woningcorporatie de Sleutels is de 

samenwerking aangegaan met ontwikkelaar Properstok. 

In opdracht van Properstok heeft architecten- en plannersbureau KCAP een nieuw plan 

ontwikkeld. Alle partijen hebben bijgedragen in workshops om tot het nieuwe plan te komen. 

Ook in dit nieuwe marktconforme plan bleek een te groot tekort te zitten. Het gevolg was dat 

marktpartijen te laag inschreven op het plan (Gemeente Leiden, z.j.d). Het impulsteam 

stedelijke vernieuwing heeft de gemeente toen geadviseerd om een nieuwe rolverdeling aan te 

nemen. In die nieuwe rol zou de gemeente een regisserende rol moeten aannemen waarbij het 

de publiekrechtelijke kaders zou scheppen. De marktpartijen zouden dan  integraal het project 

realiseren waarbij de marktpartij de grond- en opstalexploitatie zou voeren. De gemeente zou 

de grond- en opstalexploitatie van de overkluizing op zich nemen (Gemeente Leiden, z.j.d). 

Deze afspraken zijn partijen overeengekomen in het akkoord op hoofdlijnen.   

 

Akkoord op hoofdlijnen 

Het akkoord op hoofdlijnen dient als het ‘nieuwe projectbesluit’. Bij het creëren van het 

akkoord op hoofdlijnen zijn meerdere sturingsstrategieën toegepast. Gemeente Leiden heeft 

een samenwerking laten ontstaan tussen woningcorporatie de Sleutels en ontwikkelaar 

Properstok (netwerkmanagement). De gemeente heeft daarbij goedkeuring verleend aan 

Properstok als samenwerkingspartner voor woningcorporatie de Sleutels 

(netwerkconstituering). De invloed van die strategie is overigens beperkt, want als de 

gemeente geen goedkeuring had verleend dan had woningcorporatie de Sleutels het plan niet 

willen ontwikkelen. De Sleutels en Properstok hebben een commanditaire vennootschap [CV 

Kooiplein] opgericht die de grond- en opstalexploitatie van project Kooiplein gaat voeren. In 

het akkoord op hoofdlijnen heeft de gemeente specifieke afspraken gemaakt met de CV 

Kooiplein (fine tuning). 

Een van de financiële afspraken had betrekking op de hoogte van het ontwikkelrecht dat 

ontwikkelaar Properstok moest betalen. Met betrekking tot de hoogte van het bedrag voor het 

ontwikkelrecht hebben de strategieën van de gemeente een bepalende invloed gehad. 

Aanvankelijk heeft de gemeente via de strategie van meerzijdige sturing een bedrag voor het 
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ontwikkelrecht uit willen onderhandelen. Dat onderhandelingsproces verliep erg stroef. De 

partijen lagen ver uit elkaar. Uiteindelijk heeft de ambtelijk bestuurder van de gemeente 

besloten om het onderhandelingsproces te laten escaleren tot een bestuurlijk overleg 

(netwerkmanagement). Tijdens het bestuurlijk overleg is uiteindelijk een ontwikkelrecht van 

vijf miljoen uit onderhandeld. Volgens de ambtelijk bestuurder was de wethouder met een 

lager bedrag ook akkoord gegaan, maar door zijn onderhandelingsvaardigheden is alsnog een 

hoger bedrag uitonderhandeld. 

 

Raamovereenkomst 

Het akkoord op hoofdlijnen diende dus als het nieuwe projectbesluit, waardoor het mogelijk 

werd om een uitvoeringsbesluit vast te stellen. Het vaststellen van het uitvoeringsbesluit heeft 

geleid tot het sluiten van de raamovereenkomst met woningcorporatie de Sleutels en 

Properstok (netwerkmanagement). 

Het doel van de raamovereenkomst is ‘het vastleggen van de uitgangspunten en de 

[hiervoor] genoemde afspraken ter zake van de (her)ontwikkeling en realisering van de 

locatie Leiden-Noord het Kooiplein en omgeving op grond van het Plan ter uitwerking en op 

basis van hetgeen is vastgelegd in het Akkoord op Hoofdlijnen’ (Gemeente Leiden, z.j.b). De 

afspraken die gemaakt zijn in de raamovereenkomst vloeien voort uit eerder gesloten 

arrangementen als het projectbesluit, de intentieovereenkomst en het akkoord op hoofdlijnen. 

Daardoor is ook al een groot deel van de sturingsstrategieën en de invloed ervan beschreven. 

Voor wat betreft twee afspraken zijn de strategieën nog niet eerder besproken.  

 De gemeente en de CV Kooiplein zijn overeengekomen dat de gemeente haar 

publiekrechtelijke instrumentarium inzet om gronden die noodzakelijk zijn voor de 

uitvoering van het plan te onteigenen indien deze niet door de CV Kooiplein verworven 

kunnen worden (netwerkconstituering). De invloed van deze strategie is op voorhand 

beperkt, maar het biedt de CV Kooiplein een stok achter de deur als zij niet tot succesvolle 

grondverwerving kan komen.  
 Met betrekking tot de Europese aanbestedingsprocedure loopt de gemeente en de CV 

Kooiplein een risico van een boete of een schadeclaim. De gemeente heeft met de 

strategie van netwerkconstituering er voor gekozen bewust andere marktpartijen buiten te 

sluiten door niet Europees aan te besteden. Dit betreft een bewuste sturing vanuit de 

gemeente, omdat het noodgedwongen moet accepteren dat woningcorporatie de Sleutels 

alleen wil samenwerken met Properstok. 
 

Alle arrangementen die gemeente Leiden gesloten heeft zijn daarmee besproken. Naast de 

arrangementen die de gemeente aangegaan is, heeft de gemeente ook een aantal gronden 

verworven.  

 

5.4.2  Grondverwerving 
In het projectbesluit is de gemeente nog uitgegaan van een traditionele rol in de 

herstructurering van het project Kooiplein. De gemeente heeft voor het realiseren van het 

project verschillende gronden verworven. Uiteindelijk heeft de gemeente besloten af te zien 

van een traditionele rol, maar om het project over te laten aan marktpartijen. De gronden die 

de gemeente tot dan toe verworven had, worden door de gemeente in de grondexploitatie 

ingebracht en zijn opgenomen in de raamovereenkomst met woningcorporatie de Sleutels en 

ontwikkelaar Properstok. 

Met betrekking tot grondverwerving is in de raamovereenkomst overeengekomen dat de 

CV Kooiplein de overige gronden dient te verwerven, maar dat de gemeente indien nodig haar 

publiekrechtelijke instrumentarium zal inzetten om te zorgen dat de CV Kooiplein de 
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ontwikkeling kan realiseren. De gemeente heeft drie deals gesloten waarbij grond door de 

gemeente verworven wordt. Het betreft een grondverwerving van de NS, de deal met 

woningcorporatie Ons Doel en de deal met de Vrije School. De deal met woningcorporatie 

Ons Doel en de Vrije School zijn opgenomen in de raamovereenkomst. De gemeente heeft de 

sturingsstrategie ‘meerzijdige sturing’ gebruikt om deze grond te verwerven. Daarnaast is 

strategie 5 ‘netwerkmanagement’ toegepast doordat een verandering is aangebracht in de 

pluriformiteit, geslotenheid en interdependentie van het project. De strategie van 

‘netwerkconstituering’ had de gemeente nog achter de hand in het geval wanneer de NS niet 

zou meewerken. De gemeente heeft voor circa 1,1 miljoen euro van de NS een stuk grond 

verworven. De invloed van de strategie van meerzijdige sturing is dus groot geweest bij deze 

grondverwerving.           

5.5  Deelconclusies 

Het Kooiplein is een onderdeel van het Wijkontwikkelingsplan Leiden-Noord. Deze gehele 

ontwikkeling werd door de gemeente aanvankelijk traditioneel aangepakt waarbij de 

gemeente de gronden zou verwerven, bouwrijp maken en vervolgens een marktpartij zou 

selecteren die het programma zou gaan realiseren. In het projectbesluit van 2006 werd deze 

traditionele aanpak nog gehanteerd en moest het plangebied van het Kooiplein en omgeving 

worden getransformeerd ‘tot een aantrekkelijk woongebied met water en groen waarbij tevens 

plaats wordt geboden aan uitbreiding van het winkelareaal, een woon-service-zone, 

bedrijvigheid en de huisvesting van de Brede School’ (Gemeente Leiden, z.j.c). 

Gemeente Leiden is echter van deze traditionele werkwijze afgestapt op advies van het 

impulsteam stedelijke vernieuwing van het ministerie van VROM. De rol van de gemeente 

veranderde daardoor naar een regisserende rol, met een ontwikkelende rol voor 

woningcorporatie de Sleutels en ontwikkelaar Properstok. De afspraken met deze partijen 

heeft de gemeente vastgelegd in het Akkoord op Hoofdlijnen (Gemeente Leiden, z.j.d).  

 

Woningcorporatie de Sleutels en ontwikkelaar Properstok zijn daarmee ook gelijk de 

belangrijkste betrokken actoren naast de gemeente Leiden. Buiten deze drie belangrijke 

actoren hebben verschillende andere actoren een beperkte rol gespeeld. In het project zijn drie 

adviseurs betrokken die de gemeente, maar ook woningcorporatie de Sleutels en ontwikkelaar 

Properstok hebben geadviseerd. Woningcorporatie Ons Doel heeft een aparte rol gespeeld in 

het plangebied. Deze woningcorporatie had beperkt eigendom in het plangebied, maar heeft 

gedurende de planvorming een projectleider geleverd aan het project Kooiplein. Dit heeft 

ertoe geleid dat woningcorporatie Ons Doel het project Kooiplein deels als haar project zag. 

Mede daardoor heeft de gemeente een goede deal kunnen sluiten met betrekking tot het 

verwerven van de eigendommen van deze woningcorporatie.  

Naast al deze actoren zijn tevens meerdere particulieren, rechtspersonen en instellingen 

betrokken in het project Kooiplein. Met een deel van deze actoren is een deal gesloten, terwijl 

het eigendom van anderen ingepast wordt in het project.  

 

Om de sturingsstrategieën tijdens het besluitvormingsproces te analyseren is een overzicht 

met cruciale beslismomenten samengesteld vanuit het bestuurlijk informatiesysteem. Aan de 

hand van de informatie uit deze beleidsdocumenten en de interviews met verschillende 

beleidsmedewerkers van de gemeente Leiden is de analyse uitgevoerd.  

Uit de analyse is gebleken dat de gemeente Leiden gedurende het besluitvormingsproces 

veelvuldig gebruik heeft gemaakt van de verschillende sturingsstrategieën die De Bruijn en 
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Ten Heuvelhof (1991, p.60 e.v.) onderscheiden in een complex netwerk. Onderstaande tabel 

geeft een overzicht hoe vaak en op welke manier de sturingsstrategieën zijn ingezet.  

 
Tabel 5.20: Overzicht van de sturingsstrategieën die toegepast zijn door gemeente Leiden 

Sturingsstrategie 1: indirecte sturing (2x toegepast) 

 Gemeente Leiden heeft gebruik gemaakt van deze sturingsstrategie bij het communiceren met de buurt om 

via informatievoorziening de buurtbewoners te beïnvloeden in de keuze voor een bepaald scenario. 

Daarnaast heeft gemeente Leiden haar wethouder laten uitspreken om af te zien van het niet marktconforme 

plan. Door de informatie op die manier te delen werd getracht om draagvlak te creëren voor een alternatief 

plan.  

Sturingsstrategie 2: fine tuning (4x toegepast) 

 Gemeente Leiden heeft de sturingsstrategie fine tuning vier keer toegepast. Met de CV Kooiplein, 

bestaande uit woningcorporatie de Sleutels en ontwikkelaar Properstok, is een arrangement ontstaan dat 

specifiek is afgestemd op de drie partijen. Daarin is ondermeer opgenomen dat bij een eventuele 

schadeclaim in verband met niet openbaar aanbesteden de partijen bij elkaar te rade gaan. Naast een 

arrangement met de CV Kooiplein, heeft gemeente Leiden tevens een arrangement gesloten met de 

woningcorporaties in Leiden inzake het creëren van een herstructureringsfonds door de omzetting van 

erfpacht naar eigendom. Met de Vrije School is gemeente Leiden een arrangement overeengekomen dat de 

school wordt verplaatst naar een andere locatie. Dit wordt voor 4 miljoen gefinancierd uit de 

grondexploitatie van het project Kooiplein en 2 miljoen uit het onderwijshuisvestingsbudget. 

Sturingsstrategie 3: serendipitisme (3x toegepast) 

 Deze sturingsstrategie is toegepast in de communicatie met de buurt. Gemeente Leiden heeft ervoor 

gezorgd dat professionals nadrukkelijk in de buurt aanwezig waren, waarmee de gemeente geprobeerd 

heeft een goede voedingsbodem te creëren voor draagvlak van het project. Ook het creëren van het 

herstructureringsfonds heeft de kans op een toevallige samenloop van omstandigheden vergroot. Het 

herstructureringsfonds maakt het mogelijk om stedelijke vernieuwingsprojecten extra te subsidiëren. Als 

laatste heeft de gemeente een medewerker van woningcorporatie Ons Doel projectleider gemaakt van het 

project Kooiplein. Hierdoor is Ons Doel dit project als hun paradepaartje gaan zien, waardoor ze meer 

openstonden voor het sluiten van arrangementen.  

Sturingsstrategie 4: meerzijdige sturing (12x toegepast) 

 Gemeente Leiden heeft deze sturingsstrategie liefst twaalf keer toegepast. De gemeente heeft met de 

wethouder onderhandeld om af te zien van het niet marktconforme project. Dit heeft de gemeente gedaan 

door in te spelen op zijn beslissingsmacht. Door dit te laten uitspreken door de wethouder was de weg vrij 

om een nieuw marktconform plan te ontwikkelen. Verder heeft de gemeente meerdere onderhandelingen 

gevoerd met marktpartijen, namelijk:  

o met de NS over de aankoop van de grond;  

o met woningcorporatie de Sleutels over het onttrekken van twee woningen van woningcomplex de 

Waaijer, het inbrengen van 104 oude woningen, het leveren van 104 nieuwe woningen en het 

betalen van de onrendabele top uit het herstructureringsfonds;  

o met woningcorporatie Ons Doel over het inbrengen van 14 woningen tegen boekwaarde;  

o met de Vrije School over de verplaatsing van de school en de financiële vergoeding hiervoor; 

o met Properstok over de hoogte van het ontwikkelrecht. 

Sturingsstrategie 5: netwerkmanagement (6x toegepast) 

 Gemeente Leiden heeft de sturingsstrategie netwerkmanagement zes keer toegepast. Over het algemeen 

ging het daarbij om het creëren van samenwerking. Er is een samenwerking gecreëerd tussen 

woningcorporatie de Sleutels, ontwikkelaar Properstok en gemeente Leiden. Een vereiste om akkoord te 

gaan met een actieve ontwikkelrol voor woningcorporatie de Sleutels, was dat de woningcorporatie dit in 

samenwerking met een marktpartij zou doen. Daarnaast heeft de gemeente deze strategie gebruikt om 

verandering aan te brengen in de pluriformiteit, geslotenheid en interdependentie van het netwerk door het 

uitkopen van de NS en het geven van een financiële prikkel aan Ons Doel in de vorm van een 

ontwikkelrecht elders om te bewerkstelligen dat zij hun 14 woningen tegen boekwaarde in zouden brengen 

in de grondexploitatie van project Kooiplein. Deze strategie is bovendien toegepast in de onderhandeling 

met Properstok over de hoogte van het ontwikkelrecht. De gemeente heeft de onderhandeling laten 

escaleren tot een bestuurlijk overleg. Tijdens het bestuurlijk overleg heeft de gemeente de relaties van de 

verschillende actoren gemanipuleerd. Hierdoor is het gewenste resultaat bereikt. 
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Sturingsstrategie 6: netwerkconstituering (6x toegepast) 

 Deze sturingsstrategie is voornamelijk ingezet om actoren toe te voegen aan het netwerk of via wet- en 

regelgeving actoren uit te sluiten. Gemeente Leiden heeft het college van B&W geadviseerd om het 

impulsteam stedelijke vernieuwing van het VROM in te zetten op het moment dat bleek dat het 

aanvankelijke plan niet door marktpartijen zou worden uitgevoerd. Daarmee voegde de gemeente een actor 

toe aan het netwerk. Toen de gemeente akkoord ging met een actieve ontwikkelrol van woningcorporatie 

de Sleutels heeft de gemeente geprobeerd om ontwikkelaar Ymere toe te voegen aan het netwerk. Dit is 

niet gelukt, omdat woningcorporatie de Sleutels niet wilde samenwerken met Ymere. De gemeente heeft 

deze strategie bovendien gebruikt om partijen uit te sluiten. Door hun keuze om niet aan te besteden is 

bewust gekozen om andere partijen uit te sluiten. Een verklaring waarom de gemeente deze strategie 

gevoerd heeft, ligt in het feit dat woningcorporatie de Sleutels een aanzienlijke grondpositie heeft in het 

plangebied. De woningcorporatie had aangegeven alleen te willen samenwerken met Properstok. Als laatste 

toepassing van deze strategie heeft de gemeente in de raamovereenkomst met de CV Kooiplein laten 

opnemen dat zij haar publiekrechtelijk instrumentarium zal inzetten op het moment dat de CV Kooiplein er 

niet in slaagt de benodigde gronden te verwerven. 

 

De sturingsstrategieën hebben geleid tot diverse arrangementen en grondverwervingen. 

Omdat de gemeente het project aanvankelijk traditioneel had aangepakt, was het al bezig met 

het sluiten van arrangementen en het aankopen van gronden. Met de verschuiving naar een 

regisserende rol, heeft de gemeente hetgeen zij uitonderhandeld had 1 op 1 vertaald naar een 

arrangement met woningcorporatie de Sleutels en ontwikkelaar Properstok. De gemeente 

heeft in het project Kooiplein de volgende arrangementen gesloten.  

 
Tabel 5.21: Overzicht van arrangementen 

Arrangement Partijen Onderwerp 

Raamovereenkomst  Gemeente en woningcorporaties 

Portaal, Ons Doel en de Sleutels 

Fondsvorming door omzetting van 

erfpacht naar eigendom 

Projectbesluit Gemeente, particulieren,  

woningcorporaties Ons Doel en de 

Sleutels en zorg-, welzijn- en 

onderwijsinstellingen   

Projectbesluit voor plangebied Kooiplein 

en omgeving (tijdens de traditionele rol 

van de gemeente) 

Intentieovereenkomst Gemeente en woningcorporatie de 

Sleutels 

Ontwikkelrol voor woningcorporatie de 

Sleutels 

Akkoord op hoofdlijnen Gemeente, woningcorporatie de 

Sleutels en ontwikkelaar Properstok 

Ontwikkelrol voor woningcorporatie de 

Sleutels en ontwikkelaar Properstok. 

Afsprakenkader waaronder het 

ontwikkelrecht, deal Ons doel en de 

Sleutels, deal Brede School, in te brengen 

gronden 

Raamovereenkomst Gemeente, woningcorporatie de 

Sleutels en ontwikkelaar Properstok 

Afsprakenkader van akkoord op 

hoofdlijnen vastgelegd in 

raamovereenkomst 

Uitvoeringsbesluit Gemeente, woningcorporatie de 

Sleutels en ontwikkelaar Properstok 

Afsprakenkader raamovereenkomst 

vertaald naar uitvoeringsbesluit 

 

Al met al kan gesteld worden dat de sturingsstrategieën over het algemeen een grote invloed 

hebben gehad op de totstandkoming van arrangementen en grondverwerving.  
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6.  VENLO – Q4 

6.1   Inleiding 

In dit hoofdstuk volgt een analyse van de invloed van de gevoerde gemeentelijke 

sturingsstrategieën tijdens het interactieproces met marktpartijen op de totstandkoming van 

grondverwerving en arrangementen in het project Q4. Daarbij wordt beschreven welke 

actoren betrokken zijn in het project. Via een overzicht van beslismomenten wordt de 

besluitvorming voorafgaand aan het betreffende beslismoment geanalyseerd waarbij 

onderzocht wordt welke sturingsstrategieën door de gemeente gebruikt zijn. Uiteindelijk 

wordt gekeken welke invloed de gevoerde sturingsstrategieën hebben gehad op de uitkomst 

van grondverwerving en arrangementen. De informatie is verkregen uit beleidsdocumenten en 

interviews met betrokken beleidsmedewerkers van de gemeente Venlo. 

Om de leesbaarheid te bevorderen is geprobeerd de analyse in paragraaf 6.4 zoveel 

mogelijk te beperken tot de hoofdzaken. Voor een uitgebreide analyse wordt verwezen naar 

bijlage 6.    

6.2   Het project 

6.2.1  Omschrijving van het project 
Het gebied Q4 is gelegen in het centrum van de kern van Venlo en is ongeveer 12 hectare 

groot (Gemeente Venlo, z.j.b). Dit gebied kende tegen het einde van de jaren negentig de 

nodige problemen. Deze ruimtelijke en fysieke problemen resulteerde in afnemende 

investeringen, achterstallig onderhoud en verloedering (Snippe, Bieleman, Kruize & Naayer, 

2005). Vooral de toename van drugsoverlast en slechte sociale controle, vele leegstand en 

matige veiligheid zorgden voor een slechte naam van de wijk (Kei-centrum, z.j.a). Naast de 

drugsoverlast speelden ook fysieke randvoorwaarden een belangrijke rol bij de negatieve 

ontwikkeling van het gebied Q4. De openbare ruimte was verwaarloosd, de 

bebouwingsstructuur incoherent en een gedeelte van de bebouwing was in slechte staat. 

Daarbij kwamen steeds meer panden aan het eind van de jaren negentig in handen van 

criminele organisaties (Kei-centrum, z.j.a).  

Om deze negatieve ontwikkeling te stoppen is gemeente Venlo eind jaren negentig 

begonnen met het project Hektor, waarbij langs drie sporen de openbare orde in het gebied 

hersteld moest worden (Harms, 2005). Project Hektor is een gezamenlijk integraal 

veiligheidsprogramma waarbij gemeente, veiligheidspartners en vastgoedpartners 

samenwerken langs drie sporen, zijnde: handhaving, gedoogbeleid en vastgoed (Helleman, 

2005). Het eerste spoor richtte zich op het herstellen van de openbare orde, waarbij de 

gemeente samenwerkte met de politie, het openbaar ministerie en de belastingdienst. Spoor 

twee richtte zich op het uitplaatsen van coffeeshops uit het gebied. Op die manier werd het 

drugstoerisme verplaatst naar de rand van de stad in plaats van het centrum (Harms, 2005). 

Als derde spoor diende het vastgoedspoor met het traject vast & goed. Het beoogde 

eindresultaat van het traject vast & goed was om ‘in 2010 te komen tot een veilig en 

aantrekkelijk stadscentrum met een diversiteit aan functies en een aangenaam leef-, verblijf-, 

vestigings- en investeringsklimaat voor bewoners en ondernemers’ (Snippe et. al, 2005). Om 

dit te realiseren zet de gemeente in op actief beheer, herbestemming en herontwikkeling van 

zwakke delen (Snippe, 2005).  
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Om het beoogde eindresultaat te bereiken is in 2005 een wijkontwikkelingsplan [WOP] 

opgesteld. Het WOP beschrijft de ruimtelijk-functionele aspecten van de herontwikkeling, 

zonder dat het geldt als een juridisch bindend document (AWG, 2005). In 2008 is het WOP 

geactualiseerd. Dit is verwoord in het wijkontwikkelingsplan+ [WOP+] (Gemeente Venlo, 

z.j.a). In het WOP en WOP+ wordt ingezet op de volgende belangrijke punten: ‘Doorbreken 

van het isolement van de wijk ten opzichte van haar directe omgeving, versterken van de 

structuur van de openbare ruimte en uitbreiding en menging van het woningaanbod, 

commerciële ruimten en culturele voorzieningen’. (Kei-centrum, z.j.a). 

In het WOP en WOP+ wordt voor de herontwikkeling van het gebied Q4 onderscheid 

gemaakt tussen intensiveringsgebieden en ontwikkelgebieden (Gemeente Venlo, z.j.d). Waar 

bij intensivering de nadruk ligt op renovatie, ligt bij de ontwikkelgebieden de nadruk op 

herstructurering. In het plangebied Q4 zijn de ontwikkelgebieden onderverdeeld in 

verschillende bouwblokken. Deze bouwblokken worden door een of meerdere partijen 

gerealiseerd. Echter zal de gemeente in elk ontwikkelgebied de grondexploitatie voeren 

(Gemeente Venlo, z.j.a).  

 
Figuur 6.1: Ontwikkelingsgebieden Q4 

 
Bron: gemeente Venlo, z.j.a. 

 

In het WOP zijn de voorstellen van AWG uitvoerig afgestemd met de partijen die binnen de 

herontwikkeling samenwerken. De voorstellen hebben geleid tot het volgende (indicatieve) 

functionele programma en is als zodanig opgenomen in de Ruimtelijk-functionele Visie voor 

Q4:  

 ‘verwerving en sloop van 230 objecten/eigendommen (waaronder ± 100 woningen, 

waarvan er ± 50 daadwerkelijk als woning in gebruik zijn) 

 500 nieuwe woningen (gedifferentieerd) 

 4.500 m² voorzieningen (commercieel, dienstverlening, cultuur, etc.) 

 sloop van de bestaande stadskantoren (Peperstraat en Kwietheuvel) 

 herinrichting van 80.000 m² openbare ruimte 

 toevoeging van 12.000 m² groenvoorzieningen 



63 

 

 toevoeging 20.000 m² ondergrondse parkeervoorzieningen voor bewoners en 

bezoekers 

 nieuwbouw van 16.000 m² stadskantoor (voor 600 werknemers), danwel indien het 

stadskantoor naar een locatie buiten Q4 verhuist:100 woningen + 1.500 m² 

voorzieningen extra 

 totale investering van € 144 miljoen (exclusief nieuwbouw stadskantoor, waarvan de 

kosten globaal worden geraamd op € 60 miljoen)’ (Gemeente Venlo, z.j.c).  

 

Het programma zoals het indicatief is opgesteld in het WOP gaat uit van verdichting, 

intensivering en kwaliteitsversterking (Gemeente Venlo, z.j.c). Met de toekomstige realisering 

van deze ontwikkelgebieden moet het gebied Q4 weer een bruisend onderdeel worden van de 

Venlose binnenstad met een eigen karakter: ruimte voor creativiteit en cultuur én stedelijk en 

ondernemend, waar zowel jong als oud graag komt (Gemeente Venlo, z.j.b). 

 

6.2.2  Omschrijving van betrokken actoren 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de actoren die een rol spelen in de 

herstructurering van Q4.  
 
Tabel 6.1: Overzicht van de actoren in het plangebied van project Kooiplein en omgeving 

Type Actor 

Adviseurs  Architectenbureau KCAP 

 AWG Architecten 

 BRO  

 Ecorys-Kolpron 

 Impulsteam stedelijke vernieuwing VROM 

 Rigo research en advies 

Ontwikkelaars  BAM Vastgoed (toen nog HBG Vastgoed BV) 

 BPF Bouw (pensioenfonds bouwnijverheid) 

 Vesteda (ontwikkelende belegger) 

 Volker Wessels (bouwbedrijf Jongen) 

Overheid  Gemeente Venlo 

 Gemeenteraad  

 College B&W 

 Provincie Limburg 

 Rijksoverheid 

Particulieren/rechtspersonen  Bedrijven / winkel 

 Buurtbewoners 

 Klankbordgroep bestaande uit een vertegenwoordiging van bewoners, 

commerciële, culturele en horecaondernemers 

 Particuliere woningbezitters 

Woningcorporaties  Woningcorporatie Venlo-Blerick (Woonwenz) 

Niet-commerciële instellingen  Turkse moskee 

Bron: interviews met gemeente Venlo; Kei-centrum z.j.a; gemeente Venlo z.j.a; Helleman, 2005; Harms, 2005  

 

Een deel van de actoren heeft grondposities in het plangebied. Daarnaast zijn er actoren die 

een bepalende adviesrol spelen voor de gemeente of marktpartijen. Deze actoren spelen in 

mindere of meerdere mate een rol tijdens het onderhandelingsproces.  

 

6.2.3  Eigendomsverhouding 
Bij gemeente Venlo was geen gedetailleerde kaart aanwezig met daarop de 

eigendomsverhoudingen in het plangebied. Wel heeft een beleidsmedewerker van de 
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gemeente inzichtelijk gemaakt hoeveel particulier bezit in de verschillende ontwikkelgebieden 

aanwezig was voordat met het project Q4 gestart was. Bovendien heeft deze 

beleidsmedewerker aangegeven in welke ontwikkelgebieden corporaties bezit hadden. 

 

In de volgende figuur heeft de beleidsmedewerker aangegeven waar de verschillende 

ontwikkelgebieden zich bevinden. Bij de aangegeven ontwikkelgebieden zijn de wit 

gearceerde percelen in bezit van een woningcorporatie. De overige kleurstelling is verder niet 

relevant voor dit onderdeel.  

 
Figuur 6.2: Overzicht van percelen per ontwikkelgebied 

 
Bron: beleidsmedewerker gemeente Venlo 

 

De volgende tabel geeft een overzicht van het aantal objecten dat voor de start van Q4 in bezit 

was van particulieren, de gemeente of de woningcorporatie.  

 
Tabel 6.2: overzicht van eigendomsverhouding per ontwikkelgebied 

Ontwikkelgebied Eigendom voor de start van project Q4 

Blok Lichtenberg 25 particuliere objecten 

Blok van Gendt 26 particuliere objecten 

1 object gemeentelijk eigendom 

Blok Aan de Stadsmuur 31 particuliere objecten 

Blok Kwietheuvel/Helschriksel 11 particuliere objecten 

Blok Bergstraat 30 particuliere objecten 

29 objecten in bezit van woningcorporatie Venlo-Blerick 

Blok ’t Schriksel (stadskantoor) 1 object gemeentelijk eigendom 

 Bron: opgave beleidsmedewerker gemeente Venlo; gemeente Venlo, z.j.d 

 



65 

 

Het overgrote deel van de objecten in het plangebied van Q4 was voor de start van het project 

in handen van particulieren. Daarnaast had woningcorporatie Venlo-Blerick een deel van de 

objecten in het ontwikkelgebied Blok Bergstraat in hun eigendom. De gemeente had 

nagenoeg geen bezit in het plangebied voor de start van het project Q4. 

6.3   Besluitvormingsreconstructie: de analyse 

In deze paragraaf volgt een analyse van de besluitvorming. Allereerst wordt aan de hand van 

een lijst met beslismomenten een globaal beeld gegeven van de processen die gespeeld 

hebben (Teisman, 1992, p. 122-123). Als de beslismomenten zijn vastgesteld, is aan te geven 

welke besluitvormingsronden doorlopen zijn. Bij de beslismomenten die bindend zijn, zal een 

analyse volgen over de besluitvorming. De analyse is gericht op de sturingsstrategieën die de 

gemeente gebruikt heeft gedurende het besluitvormingsproces. Daarvoor wordt gebruik 

gemaakt van de sturingsstrategieën zoals De Bruijn en Ten Heuvelhof (1991) en Koppenjan, 

De Bruijn en Kickert (1993) deze hebben opgesteld.  

  

6.3.1  Besluitvormingsanalyse 
Aan de hand van het bestuurlijk informatiesysteem van de gemeente is een overzicht gemaakt 

van belangrijke beslismomenten met betrekking tot het project Q4. Met dit overzicht wordt 

specifiek gezocht naar beslismomenten die bindend zijn. Door deze beslismomenten te 

achterhalen is na te gaan welke besluitvormingsronden de partijen doorlopen hebben. De 

besluitvorming voorafgaand aan de belangrijke beslismomenten wordt geanalyseerd.  

 

In de bijlage is een tabel toegevoegd die is opgesteld vanuit het bestuurlijk informatiesysteem 

van gemeente Venlo. De tabel geeft een overzicht van nagenoeg alle besluiten die de 

gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders met betrekking tot het project 

Q4 genomen heeft. Aan de hand van die tabel is bekeken welke besluiten een bindend 

karakter hebben en doorslaggevend zijn voor de totstandkoming van grondverwerving en 

arrangementen. De volgende beslismomenten zijn cruciaal voor het analyseren van de 

sturingsstrategieën tijdens het besluitvormingsproces. Er is gekozen om de beslismomenten te 

verdelen in beslismomenten die van belang zijn voor het algemene project Q4 en 

beslismomenten die van belang zijn in een bepaald ontwikkelblok.  

 
Tabel 6.3: Overzicht van cruciale beslismomenten met betrekking tot project Q4 

Soort Datum Beleidsdocument Relevantie 

Raadsbesluit 30-05-01 

18-12-02 

Overeenkomst ontwerpfase vast en goed; 

projectopdracht  Vast&Goed 

Algemeen project Q4 

Raadsbesluit 28-08-02 Nemen van een voorbereidingsbesluit voor het Q4-

gebied in Venlo 

Algemeen project Q4 

Raadsbesluit 18-12-02 Voorkeursrecht Q4 Algemeen project Q4 

Raadsbesluit 09-07-03 

14-07-04 

Nemen van een voorbereidingsbesluit voor het Q4-

gebied in Venlo 

Algemeen project Q4 

Raads-

informatiebrief 

02-11-004 Doorstart Q4 Algemeen project Q4 

Raadsbesluit 20-12-04 

06-07-05 

Vaststelling Wijkontwikkelingsplan Q4 met 

grondexploitatie en inspraakreacties; afsprakenkader 

Q4 

Algemeen project Q4 

Raadsbesluit 23-02-05 Voorbereidings- en bestuurlijk besluitvormingstraject 

Wijkontwikkelingsplan voor Q4 

Algemeen project Q4 

Raadsbesluit 23-03-05 Bestendiging voorkeursrecht Q4 Algemeen project Q4 
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Soort Datum Beleidsdocument Relevantie 

Raads-

informatiebrief 

03-05-05 Marktanalyses RIGO en BRO voor wop Algemeen project Q4 

WOP 14-06-05 Wijkontwikkelingsplan Algemeen project Q4 

Raadsbesluit 06-07-05 Nemen van een voorbereidingsbesluit voor het Q4-

gebied in Venlo 

Algemeen project Q4 

Raadsbesluit 28-02-07 Verlenging voorkeursrecht Q4 Algemeen project Q4 

Raads-

informatiebrief 

13-11-07 Stand van zaken en uitvoeringsvoorbereiding Q4, o.a. 

vormgeven gemeentelijke regiefunctie en organiseren 

van de samenwerking 

Algemeen project Q4 

Raadsvoorstel 29-01-08 Wop+, grex en uitvoeringsplanning Algemeen project Q4 

WOP+ 30-01-08 AWG architecten wijkontwikkelingsplanplus Q4 

(WOP+), januari 2008 

Algemeen project Q4 

Raadsbesluit 02-07-08 Vaststellen van het bestemmingsplan Q4 Algemeen project Q4 

Raadsbesluit 02-07-08 Voorkeursrecht q4 Algemeen project Q4 

Raads-

informatiebrief 

31-03-09 Plan van aanpak en procedurebeschrijving 

uitvoeringsstrategie Q4 

Algemeen project Q4 

Raadsnotitie 28-04-09 Uitvoeringsstrategie Q4 Algemeen project Q4 

Raads-

informatiebrief 

17-11-09 Uitvoeringsstrategie Q4, planoptimalisatie Algemeen project Q4 

Raadsbesluit 27-10-10 Planoptimalisatie en uitvoering Q4 Algemeen project Q4 

Raadsbesluit 26-10-11 Herziening grondexploitatie Q4 Algemeen project Q4 

Bron: Bestuurlijk informatie systeem gemeente Venlo; eigen bewerking 

 

In de bovenstaande tabel staan de cruciale beslismomenten die betrekking hebben op de 

algemene ontwikkeling van project Q4. De onderstaande tabel geeft een overzicht van 

cruciale beleidsdocumenten die betrekking hebben op een specifiek ontwikkelgebied. 

 
Tabel 6.4: Overzicht van cruciale beslismomenten met betrekking tot project Q4 

Soort Datum Beleidsdocument Relevantie 

Realiserings-

overeenkomst 

(+ verslag van 

gemeenteraad) 

20-06-01 

27-06-01 

Realiseringsovereenkomst inzake De Commissaris met 

de regiopolitie Limburg-Noord, alsmede met BAM 

Vastgoed BV (toen nog HBG Vastgoed BV) 

Zuidzijde Mgr. 

Nolensplein 

Raads-

informatiebrief 

20-12-05 Herontwikkeling Zuidzijde Mgr. Nolensplein en 

realisatie De Commissaris 

Zuidzijde Mgr. 

Nolensplein 

Raads-

informatiebrief 

Afsprakenkader 

14-12-04 

 

20-12-04 

Afsprakenkader Q4 tussen woningcorporatie Venlo-

Blerick en gemeente, inzake herstructurering Q4 

Blok Bergstraat 

Raads-

informatiebrief 

Ontwikkelings-

overeenkomst 

20-12-05 

 

21-12-05 

Ontwikkelingsovereenkomst Q4 getekend met 

woningcorporatie Venlo-Blerick 

Blok Bergstraat 

Raadsbesluit 02-07-08 Vaststellen projectaffiche Bergstraat en opstarten 

onteigening bestemmingsplan Q4 blok bergstraat 

Blok Bergstraat 

Raads-

informatiebrief 

05-08-08 Ontwikkelingsafspraken Blok Bergstraat Q4 Blok Bergstraat 

Realisatie-

overeenkomst 

05-08-08 Realisatieovereenkomst blok bergstraat q4 en 

jacobskapel getekend met woningcorporatie Venlo-

Blerick 

Blok Bergstraat 

Raadsvoorstel 23-09-08 Onteigening bestemmingsplan Q4 (deellocatie Blok Bergstraat 
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Soort Datum Beleidsdocument Relevantie 

Bergstraat) 

Raads-

informatiebrief 

25-11-08 Behoud extra panden bergstraat Q4 Blok Bergstraat 

Raadsvoorstel 29-09-09 Opnieuw opstarten onteigening bestemmingsplan 

oostelijk deel blok bergstraat 

Blok Bergstraat 

Raadsbesluit 26-05-10 Vaststellen van het onteigeningsplan voor het plan blok 

bergstraat 

Blok Bergstraat 

Raadsbesluit 01-07-09 Opstarten onteigening bestemmingsplan Q4 blok aan 

stadsmuur (onderdeel van het projectfiche Maaskade) 

Blok ’t Schriksel,  

Aan de Stadsmuur en 

Helschriksel 

Selectieleidraad 

Europese 

aanbesteding 

13-07-10 Selectieleidraad ten behoeve van de Europese niet-

openbare aanbesteding; selectie ontwikkelaar Q4 (fase 

2) 

Blok ’t Schriksel,  

Aan de Stadsmuur en 

Helschriksel 

Raadsbesluit 

Bouwenvelop 

15-12-10 

01-12-10 

Bouwenvelop 't Schriksel / Aan de Stadsmuur / 

Helschriksel 

Blok ’t Schriksel,  

Aan de Stadsmuur en 

Helschriksel 

Raads-

informatiebrief 

03-05-11 Gunning ontwikkelaar fase 2 Q4 Blok ’t Schriksel,  

Aan de Stadsmuur en 

Helschriksel 

Raadsbesluit 22-06-11 Onteigening Q4 plandelen Aan de Stadsmuur en 

Helschriksel 

Blok ’t Schriksel,  

Aan de Stadsmuur en 

Helschriksel 

Realisatie-

overeenkomst 

Medio 

2011  

Realisatieovereenkomst fase 2 Q4 getekend met Volker 

Wessels Vastgoedontwikkeling Zuid BV 

Blok ’t Schriksel,  

Aan de Stadsmuur en 

Helschriksel 

Bron: Bestuurlijk informatie systeem gemeente Venlo; eigen bewerking 

 

De cruciale beslismomenten zijn het eindpunt van het interactieproces. In de volgende 

paragrafen wordt de besluitvorming voorafgaand aan het beslismoment geanalyseerd. Op die 

manier wordt geprobeerd inzichtelijk te maken welke gemeentelijke sturingsstrategieën 

toegepast zijn tijdens het interactieproces en tot welke uitkomst dit heeft geleid.   

 

6.3.2  Analyse van de sturingsstrategieën van de gemeente  
De gemeente is in de verschillende ontwikkelgebieden in interactie getreden met 

marktpartijen om de algehele ontwikkeling van project Q4 vorm te geven. Gedurende dit 

proces heeft de gemeente gebruik gemaakt van diverse sturingsstrategieën om haar 

doelstellingen te bereiken. De processen worden hierna beschreven, zodat een duidelijk beeld 

wordt gegeven van de beïnvloedingsmogelijkheden die de gemeente vanuit hun positie 

ondernomen heeft gedurende het besluitvormingsproces. De informatie over deze processen is 

verkregen uit de beleidsdocumenten zoals hierboven beschreven en uit twee interviewsessies 

met meerdere medewerkers van gemeente Venlo. Het betreft twee sessies, waarvan een sessie 

met twee beleidsmedewerkers grondverwerving en een sessie met een beleidsmedewerker 

grondverwerving en een projectmanager van het ontwikkelbedrijf. 

De analyse is onderverdeeld in besluitvorming die betrekking had op het algemene project 

Q4 en besluitvorming die betrekking had op specifieke ontwikkelgebieden. 

 

Algemeen project Q4 

Het project Q4 bestond uit drie verschillende sporen. Het vastgoedspoor was hiervan het 

derde spoor. Met het vastgoedspoor wordt gestreefd ‘naar een integrale, samenhangende en 

onorthodoxe aanpak van de problemen, teneinde grip en sturing te verkrijgen op gebruik en 

kwaliteit van onroerend goed en openbare ruimte in de aandachtsgebieden’ (Gemeente 
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Venlo, z.j.f). Een eerste aanzet hiertoe is in 2001 gedaan met het opstellen van de 

projectopdracht vast&goed. In de projectopdracht vast&goed werden de activiteiten en 

resultaten van het project beschreven. Een van de activiteiten was het oprichten van een 

Centrum Ontwikkelingsmaatschappij [COM]. De COM is een samenwerkingsverband tussen 

de gemeente en marktpartijen onder de regie van de gemeente (Gemeente Venlo, z.j.f). 

Bij het oprichten van de publiekprivate samenwerking heeft de gemeente een aantal criteria 

opgesteld waaruit een selectie is voortgekomen. De gemeente heeft de volgende 

selectiecriteria opgesteld: ‘(1) expertise en financiële slagkracht, (2) structurele belangen in 

de aandachtsgebieden (minimaal 20 jaar; exploitatie en beheer), (3) vertrouwen en 

enthousiasme voor de aanpak in het kader van Hektor, (4) investeringsbereidheid in de 

aandachtsgebieden, (5) bereidheid tot verevening tussen rendabel en onrendabel, het 

hanteren van lager rendement en/of rendement op langere termijn’ (Gemeente Venlo, z.j.f). 

Aan de hand van deze criteria werden drie marktpartijen geselecteerd. De geselecteerde 

marktpartijen waren twee beleggers, het Sociaal Fonds voor de Bouwnijverheid en Vesteda 

Project BV [Vesteda], en Woningcorporatie Venlo-Blerick. Echter gaf het Sociaal Fonds voor 

de Bouwnijverheid in het voorjaar van 2002 aan een te gering beleggersvolume te zien voor 

twee beleggers waardoor zij de samenwerking niet wenste te formaliseren. Vesteda en 

woningcorporatie Venlo-Blerick hebben medio 2002 de samenwerking in de ontwerpfase 

contractueel vastgelegd. De gemeente heeft bewust gekozen voor lange termijnpartijen. 

Bovendien hebben beide partijen aangegeven ook in de realisatie van de ontwikkeling te 

participeren.  

 
Tabel 6.5: Overzicht van toegepaste sturingsstrategieën 

Strategie 5: netwerkmanagement Creëren van samenwerking tussen gemeente en marktpartijen (vesteda 

en woningcorporatie Venlo-Blerick) 

 

In de projectopdracht werden de activiteiten opgedeeld in een ontwerpfase en een 

ontwikkelfase. De COM heeft in deze fase een ruimtelijk functionele visie met financiële 

verkenning uitgewerkt en daarbij tevens de objectieve en functionele criteria voor de 

ontwikkelfase opgesteld. De ontwikkelfase is de daadwerkelijke realisering van de ontworpen 

visie in samenwerking met marktpartijen. Er is voor gekozen om bij beide fases een 

klankbord te hebben van belanghebbende partijen waaronder eigenaren, bewoners en 

ondernemers (Gemeente Venlo, z.j.f). Op advies van stedenbouwkundig bureau AWG ten 

behoeve van regelmatige communicatie en het creëren van draagvlak is ervoor gekozen een 

onafhankelijke moderator aan te stellen. Daardoor is de voorzitter van de klankbordgroep 

objectief en onafhankelijk (Gemeente Venlo, z.j.f).  

 
Tabel 6.6: Overzicht van toegepaste sturingsstrategieën 

Sturing 3: serendipitisme Door een klankbordgroep in te stellen is de gemeente in interactie met 

meerdere belanghebbenden zodat ze meer informatie uit haar netwerk 

haalt. 

Sturing 1: indirecte sturing Om de inputzijde te beïnvloeden door de klankbordgroep worden 

omstandigheden gecreëerd waarbij de kans op een wenselijk output 

toeneemt. 

 

Door de private partners en de gemeente zijn in januari 2002 uitgangspunten geformuleerd 

voor een ruimtelijk-functionele visie. Deze uitgangspunten vormen de basis voor het opstellen 

van een visie met financiële verkenning. Hiervoor heeft de gemeente samen met de 

marktpartijen een gezamenlijke opdracht verstrekt aan Architecten Werkgroep [AWG] te 

Antwerpen.  
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Tabel 6.7: Overzicht van toegepaste sturingsstrategieën 

Strategie 6: netwerkconstituering In overleg met marktpartijen is AWG toegevoegd om een ruimtelijke 

visie met financiële verkenning op te stellen. 

 

De marktpartijen Vesteda en woningcorporatie Venlo-Blerick hebben aangegeven dat ze 

eventueel willen participeren in het realiseren van de ontwikkeling. Om dit te bespoedigen 

hebben de marktpartijen erop aangedrongen dat de gemeente haar ter beschikking staande 

publiekrechtelijk instrumentarium optimaal zal inzetten. Daarop heeft de gemeente 

gereageerd door in het Bestuurlijk Overleg Vast&Goed af te spreken om voorkeursrecht te 

vestigen (Gemeente Venlo, z.j.f). Daarnaast is een voorbereidingsbesluit genomen. ‘Een 

voorbereidingsbesluit betekent in ieder geval dat aanvragen om bouwvergunningen die 

weliswaar in overeenstemming zijn met het thans geldend bestemmingsplan, maar in strijd 

zijn met de gewenste uitgangspunten voor dit gebied, dienen te worden aangehouden’ 

(Gemeente Venlo, z.j.g).  

In de overeenkomst ontwerpfase Vast&Goed en notitie verwervingsstrategie Vast&Goed is 

bepaald dat de gemeente onroerend goed dat wordt aangeboden marktconform kan verwerven 

en dat gemeente en private partijen eventuele positieve en negatieve resultaten delen 

(Gemeente Venlo, z.j.f).  

 
Tabel 6.8: Overzicht van toegepaste sturingsstrategieën 

Strategie 2: fine tuning Met marktpartijen is afgesproken dat gemeente haar publiekrechtelijk 

instrumentarium zo optimaal mogelijk zal inzetten. Daarvoor heeft de 

gemeente reeds voorkeursrecht laten vestigen in het gebied en een 

voorbereidingsbesluit genomen. Bovendien is afgesproken dat de 

gemeente marktconform kan verwerven indien onroerend goed wordt 

aangeboden en dat eventuele positieve of negatieve resultaten in 

verhouding van 50-50% gedeeld worden. 

 

De gemeente wil zelf de regie voeren bij de ontwikkeling van het plangebied. Daarom is het 

vestigen van voorkeursrecht een belangrijk instrument voor de gemeente. De gemeente wil 

daarmee voorkomen dat derden strategische grondposities innemen. Het vestigen van 

voorkeursrecht biedt een goede onderhandelingspositie met betrekking tot het verwerven van 

de benodigde gronden in het plangebied van Q4 om daarmee een bepalende regierol en 

maximaal kostenverhaal te realiseren (Gemeente Venlo, z.j.g).  

 
Tabel 6.9: Overzicht van toegepaste sturingsstrategieën 

Strategie 6: netwerkconstituering Door het vestigen van voorkeursrecht worden alle aangeboden 

gronden eerst aan de gemeente aangeboden waardoor derden geen 

grondpositie kunnen innemen. Daarmee sluit de gemeente andere 

actoren uit. 

 

Eind 2003 heeft het impulsteam VROM een rapportage genaamd ‘de Lokroep’ geschreven. 

Daarin heeft het impulsteam VROM een aantal voorstellen gedaan met kanttekeningen ten 

aanzien van de financiële dekking van de herstructurering in Q4 (Gemeente Venlo, z.j.i). Als 

reactie hierop heeft de gemeente in maart 2004 een eigen second opinion laten uitvoeren 

voordat de gemeente een Prestatieovereenkomst aan wenste te gaan met private partners. De 

second opinion bracht een aantal kritische factoren in beeld die de gemeente voor het aangaan 

van gezamenlijke verplichtingen ter bespreking aan de private partners had voorgelegd. 

Vesteda bleek echter niet open te staan voor een nadere oriëntatie over een voor Venlo meer 

marktconform programma en een aanpassing van het programma op basis van voortschrijdend 

inzicht (Gemeente Venlo, z.j.i). De knelpunten in de concept-Prestatieovereenkomst bleken 

voor Vesteda en gemeente Venlo het breekpunt te zijn voor verdere samenwerking. Hiermee 
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viel voor gemeente Venlo een belangrijke private partner weg (Gemeente Venlo, z.j.i). Dit 

leidde tot een intensief overleg met VROM over het zeker stellen van voldoende financiële 

middelen. Het overleg met VROM heeft geresulteerd in het Afsprakenkader als tussenvorm 

naar een samenwerkingsovereenkomst (Gemeente Venlo, z.j.j).  

 
Tabel 6.10: Overzicht van toegepaste sturingsstrategieën 

Strategie 5: netwerkmanagement Naar aanleiding van een rapportage van het impulsteam van VROM 

heeft de gemeente een second opinion laten uitvoeren. Dat heeft de 

gemeente willen bespreken met de private partners om het programma 

aan te passen. Vesteda heeft hier niet aan mee willen werken en is uit 

de samenwerking gestapt. 

Strategie 2: fine tuning De gemeente moest van het ministerie van VROM voor januari 2005 

een Prestatieovereenkomst tekenen met de private partners. Op het 

moment dat Vesteda eruit stapte, heeft de gemeente contact gezocht 

met VROM om voldoende financiën zeker te stellen voor Q4. Dit 

heeft geleid tot de goedkeuring vanuit VROM om met een 

tussenvorm te werken in de vorm van het Afsprakenkader, waardoor 

voldaan wordt aan de voorwaarden die het VROM gesteld heeft. 

 

In december 2004 heeft gemeente Venlo samen met woningcorporatie Venlo-Blerick een 

afsprakenkader Q4 ondertekend. Daar stond een verplichting in dat gemeente Venlo uiterlijk 

op 1 september 2005 een door de raad goedgekeurd Wijkontwikkelingsplan [WOP] met 

grondexploitatie moest hebben  (Gemeente Venlo, z.j.h). Om aan deze verplichting te voldoen 

is de gemeente Venlo eind 2004 samen met AWG Architecten gestart met het 

uitwerkingstraject van het WOP Q4. Voor het uitwerken van het WOP is gebruik gemaakt van 

verschillende deelonderzoeken en adviezen (Gemeente Venlo, zj.h). 

De input uit de deelonderzoeken en adviezen heeft geleid tot het WOP Q4. Het WOP dient 

vervolgens als basis voor de grondexploitatie Q4, het bestemmingsplan Q4 en 

stedenbouwkundige plannen. Door de vaststelling van het WOP voldoet de gemeente Venlo 

aan de voorwaarden die minister Dekker van VROM heeft gesteld in het kader van de 56-

wijkenaanpak (Gemeente Venlo, z.j.h). Een van de voorwaarden was om een 

samenwerkingsovereenkomst te sluiten met investerende partners (Gemeente Venlo, z.j.c). 

Dit is vastgelegd in het afsprakenkader Q4 tussen de gemeente Venlo en woningcorporatie 

Venlo-Blerick.  

 
Tabel 6.11: Overzicht van toegepaste sturingsstrategieën 

Strategie 5: netwerkmanagement Om te voldoen aan de voorwaarden van minister Dekker van VROM 

heeft de gemeente Venlo een samenwerkingsovereenkomst getekend 

met woningcorporatie Venlo-Blerick. 

Strategie 6: netwerkconstituering Om te voldoen aan de voorwaarden van het ministerie van VROM 

met betrekking tot het vaststellen van het wijkontwikkelingsplan, 

heeft gemeente Venlo verschillende deelonderzoeken en adviezen 

laten uitvoeren. Daarbij heeft de gemeente meerdere actoren 

toegevoegd aan het netwerk, namelijk Senternovem, Rigo, BRO, 

BAAC en DHV.   

 

In het afsprakenkader is overeengekomen dat woningcorporatie Venlo-Blerick in totaal circa 

80 miljoen euro (prijspeil 2004) investeert in haar plangebied (blok Bergstraat). De 

woningcorporatie Venlo-Blerick zal zelf een samenwerkingspartner selecteren om de 

koopwoningen en het commerciële programma te realiseren, maar zal daarbij van te voren de 

gemeente consulteren. Met betrekking tot bestaand vastgoed is het volgende afgesproken 

tussen de gemeente en woningcorporatie Venlo-Blerick. In te passen panden die door de 

gemeente reeds verworven zijn of nog te verwerven zijn, ‘worden ingebracht of verkocht aan 
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de woningcorporatie tegen boekwaarde (historische aankoopprijs + reële beheerskosten + 

rente), minus 50% van de onrendabele top op de verhuurexploitatie, c.q. de 

verkoopopbrengst’ (Gemeente Venlo, z.j.c). Woningen die reeds in bezit zijn van 

woningcorporatie Venlo-Blerick worden afhankelijk van het WOP ingepast, gesloopt of 

gerenoveerd. Bij inpassing zal er financieel gezien niets veranderen. Als de panden gesloopt 

worden dan vergoedt de gemeente aan woningcorporatie Venlo-Blerick de sloopkosten, 

herhuisvestingskosten van de bewoners en de vergoedingen aan bewoners van aangebrachte 

voorzieningen (Gemeente Venlo, z.j.c). In het afsprakenkader is verder overeengekomen dat 

de gemeente haar publiekrechtelijke rol vervult, de grondexploitatie voert en derde partijen 

selecteert voor het resterende bouwprogramma. Bij de selectie van derde partijen door de 

gemeente zal afstemming plaatsvinden met woningcorporatie Venlo-Blerick en de 

klankbordgroep (Gemeente Venlo, z.j.c). 

 
Tabel 6.12: Overzicht van toegepaste sturingsstrategieën 

Strategie 2: fine tuning Gemeente Venlo maakt specifieke afspraken met woningcorporatie 

Venlo-Blerick over samenwerking in de ontwikkeling van een 

deelgebied in plangebied Q4. 

 

Het WOP heeft tevens gediend als basis voor de grondexploitatie Q4. In de grondexploitatie 

bedragen de totale kosten op 31 december 2015 circa 106 miljoen euro, terwijl de opbrengsten 

geraamd zijn op circa 48 miljoen. Dat betekent een tekort van 57,7 miljoen euro. Hiervoor 

heeft de gemeente een dekkingsplan opgesteld wat bestaat uit subsidies vanuit het Rijk, de 

provincie en de gemeente. Het dekkingsplan genereert 57,3 miljoen euro aan subsidies en 

reserves. Er blijft een ongedekt tekort van circa 0,4 miljoen euro. De gemeente heeft deze 

grondexploitatie conform afspraak laten doorrekenen door Fakton. Deze second opinion 

bevestigt de correctheid van de huidige berekeningen in de grondexploitatie Q4, waarna de 

gemeenteraad heeft ingestemd met het WOP en de grondexploitatie (Gemeente Venlo, z.j.c).  
 

Tabel 6.13: Overzicht van toegepaste sturingsstrategieën 

Strategie 6: netwerkconstituering Fakton heeft in opdracht van gemeente Venlo de grondexploitatie Q4 

doorgerekend. Dat heeft geleid tot bevestiging over de correctheid van 

de grondexploitatie. Na deze bevestiging heeft de gemeenteraad 

ingestemd met vaststelling van het WOP en de grondexploitatie. 

 

Nadat in 2005 het WOP Q4 en de grondexploitatie door de gemeenteraad vastgesteld waren, 

startte de gemeente met de uitvoeringsvoorbereiding. Deze voorbereiding heeft gelopen 

tussen 2005 en 2009. In deze periode is de samenwerking met belanghebbende en 

ontwikkelende partijen georganiseerd en is de regiefunctie van de gemeente vormgegeven 

(Gemeente Venlo, z.j.k). De gemeente heeft zichzelf verantwoordelijk gesteld ‘voor de 

inhoudelijke uitwerking van de ruimtelijke functionele en planologische kaders, de aankoop 

en het (tijdelijk) beheer van vastgoed en de ontwikkelingsstrategie’ (Gemeente Venlo, z.j.k).  

De gemeente Venlo vindt dat in dit soort complexe binnenstedelijke herstructureringen een 

sterke gemeentelijke regie onmisbaar is. Aan deze gemeentelijke regiefunctie is invulling 

gegeven door (1) specifieke inhoudelijke onderzoeken uit te voeren om meer gedetailleerde 

informatie te verkrijgen alvorens tot realisatie overgegaan kan worden, (2) het uitwerken van 

deelgebieden in zogenaamde projectfiches waarin het bebouwingsreglement voor de 

herontwikkeling per blok wordt vastgelegd, (3) te zorgen voor een juridisch-planologisch 

kader dat vastgelegd wordt in het bestemmingsplan Q4, (4) middels actieve en passieve 

verwervingen een substantiële grondpositie op te bouwen en (5) het opstellen van een 

ontwikkelingsstrategie bestaande uit een integrale uitvoeringsplanning en beheerplan 

(Gemeente Venlo, z.j.k).  
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Voor het organiseren van samenwerking heeft de gemeente in deze periode meerdere 

realisatieafspraken gemaakt en overeenkomsten gesloten met ontwikkelende partijen. Met 

woningcorporatie Venlo-Blerick heeft de gemeente een realisatieovereenkomst gesloten voor 

het blok Bergstraat en omgeving (Gemeente Venlo, z.j.k). Holland Casino is lange tijd een 

samenwerkingspartner geweest om in het plangebied een nieuw casino te vestigen, maar met 

deze partij is besloten dat het nieuwe casino elders in de stad gevestigd moet worden. Voor de 

overige projectfiches oftewel deelgebieden zal de gemeente ontwikkelende partijen zoeken 

door het project uit te zetten in de markt. Overige partijen die betrokken zijn bij Q4 betreffen 

eigenaren-bewoners, eigenaar-verhuurders, investeerders, bedrijven en andere 

belanghebbenden. De gemeente staat open voor particuliere initiatieven die aansluiten bij het 

WOP. Door proactieve communicatie wordt hier aandacht aan besteed (Gemeente Venlo, 

z.j.k). Bovendien heeft de gemeente een handboek communicatie opgesteld waarin onder 

andere is vastgelegd dat om de zes weken een overleg plaatsvindt met de klankbordgroep. 

Ieder half jaar organiseert de gemeente een bijpraatavond (Gemeente Venlo, z.j.k).  
 
Tabel 6.14: Overzicht van toegepaste sturingsstrategieën 

Strategie 6: netwerkconstituering De gemeente geeft aan een sterke gemeentelijke regie te willen voeren 

en gebruik daar haar juridisch instrumentarium voor in de vorm van 

het bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, voorkeursrecht en 

onteigeningsprocedures om te voorkomen dat derde partijen 

grondposities innemen. 

Strategie 5: netwerkmanagement De gemeente organiseert samenwerking met woningcorporatie Venlo-

Blerick.  

Strategie 3: serendipitisme De gemeente houdt contact met overige partijen zoals ondernemers, 

eigenaar-bewoners, eigenaar-verhuurders en belanghebbenden om 

particuliere initiatieven te stimuleren. Daarmee vergroot de gemeente 

het netwerk waaruit het informatie kan halen. 

Strategie 1: indirecte sturing Door regelmatig overleg met de klankbordgroep en halfjaarlijkse 

bijpraatavond zorgt de gemeente via haar informatievoorziening voor 

draagvlak van haar plannen. 

 

In de periode tussen 2005 en 2008 is de gemeente Venlo bezig geweest met de planuitwerking 

en uitvoeringsvoorbereiding in samenwerking en overleg met marktpartijen en bewoners. De 

eerste projectfiche, het bouwblok Bergstraat, is in deze periode uitgewerkt. De uitwerkingen 

van verschillende onderdelen waren aanleiding om het voortschrijdend inzicht van deze 

periode te verwerken in een nieuwe versie van het WOP, genaamd WOP+. De aanpassingen 

hebben voornamelijk betrekking op bijstellingen van de ruimtelijke kaders en daardoor 

aanpassingen van de grondexploitatie (Gemeente Venlo, z.j.l). Het WOP+, de aangepaste 

grondexploitatie en de uitvoeringsplanning vormen de basis voor het bestemmingsplan Q4. 

Bij de uitvoeringsplanning wordt uitgegaan van minnelijke verwerving van panden door de 

gemeente. Onteigening kan leiden tot vertragingen, en dat wil de gemeente voorkomen.  

De gemeente heeft gekozen voor een globaal en flexibel bestemmingsplan. Daardoor is het 

mogelijk om per bebouwingsblok meerdere functies toe te staan. Door middel van 

aanduidingen heeft de gemeente wel specifieke aspecten zoals bebouwingsgrenzen en 

bouwhoogten tot in detail geregeld (Gemeente Venlo, z.j.m).  

 
Tabel 6.15: Overzicht van toegepaste sturingsstrategieën 

Strategie 4: meerzijdige sturing De gemeente wil in eerste instantie de gronden in het plangebied 

minnelijk verwerven door in onderhandeling te treden met de 

eigenaren.  

Strategie 6: netwerkconstituering De gemeente zal onteigeningsprocedures starten om gronden te 

verwerven die via het minnelijke traject niet verworven kunnen 
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worden. Daarnaast heeft de gemeente een globaal en flexibel 

bestemmingsplan opgesteld waarin meerdere functies mogelijk zijn, 

maar zijn bebouwingsgrenzen en bouwhoogten wel in detail geregeld.  

 

Het eerste fysieke bewijs van de herstructurering in Q4 werd in 2009 zichtbaar. De panden die 

voor sloop in aanmerking kwamen werden vrijgemaakt en dichtgetimmerd in afwachting van 

de sloop. Dit was het gevolg van de realisatieovereenkomst die de gemeente Venlo en 

woningcorporatie Venlo-Blerick getekend hadden om het bouwblok Bergstraat en omgeving 

te herontwikkelen (Gemeente Venlo, z.j.e). Deze fysieke zichtbaarheid van het 

herstructureringsproces was meer dan welkom voor de gemeente. Het vertrouwen in het plan 

was namelijk gedeeltelijk weggezakt na mislukte onderhandelingen met Holland Casino en 

vastgelopen samenwerking met Vesteda.  

De gemeente realiseert ‘dat de uitvoering van een complex herstructureringsproces als Q4 

een gedegen en integrale uitvoeringsstrategie vergt (Gemeente Venlo, z.j.e). Medio 2009 

heeft de gemeente een uitvoeringsstrategie samengesteld in samenwerking met verschillende 

partners. Daarbij is de gemeente in discussie gegaan met betrokkenen om de standpunten en 

belangen van partijen zoveel mogelijk te integreren. Bovendien heeft de gemeente daarmee 

geprobeerd draagvlak en commitment te creëren voor de uitvoeringsstrategie (Gemeente 

Venlo, z.j.e).  

 
Tabel 6.16: Overzicht van toegepaste sturingsstrategieën 

Strategie 1: indirecte sturing Door aandacht te schenken aan het eerste fysieke bewijs van de 

herstructurering is indirect gestuurd op draagvlak voor het project. 

Strategie 3: serendipitisme Door in discussie te gaan en de partijen te informeren heeft de 

gemeente geprobeerd draagvlak en commitment te creëren voor de 

uitvoeringsstrategie. 

Strategie 5: netwerkmanagement Door partijen te betrekken in de discussie probeert de gemeente de 

relaties tussen de actoren te manipuleren om daarmee verandering te 

brengen in de pluriformiteit, geslotenheid en interdependentie van het 

netwerk. 

 

De ervaringen met de discussie over de panden in de Bergstraat hebben de gemeente geleerd 

hoe ze de dialoog met de wijk kan organiseren zodat dit maximaal bijdraagt aan de kwaliteit 

zonder het uitvoeringsproces te vertragen (Gemeente Venlo, z.j.e). Bovendien zal de 

gemeente het eindbeeld en het gewenste imago van Q4 veelvuldig gaan communiceren om 

nieuwe marktpartijen, ondernemers en bewoners te werven en om bestaande relaties te 

versterken (Gemeente Venlo, z.j.e).  

De discussies over het vormgeven van de uitvoeringsstrategie gaan voornamelijk over het 

beheersen van markt- en ontwikkelingsrisico’s en de samenwerking met marktpartijen. Een 

aantal aannames ten tijde van het WOP zijn door de crisis op de woningmarkt en de recessie 

niet meer reëel. Volgens gemeente Venlo zorgen deze veranderende uitgangspunten voor een 

te groot risico op een negatief saldo op de grondexploitatie van de ontwikkeling. Aan het 

einde van 2009 heeft de gemeente in een eerste verkenning een aantal ingrepen bedacht 

waarmee een reëel perspectief wordt geboden op het beheersen van de risico’s en een neutrale 

grondexploitatie (Gemeente Venlo, z.j.n). Het college heeft deze planoptimalisatie 

geaccordeerd waardoor besloten is dit voort te zetten in samenwerking met woningcorporatie 

Venlo-Blerick en andere ontwikkelingspartners (Gemeente Venlo, z.j.n).   

In 2010 zijn de planoptimalisaties in het programma doorgevoerd. De consequentie hiervan 

is dat bepaalde gebieden niet meer in aanmerking komen voor sloop en herontwikkeling, maar 

slechts voor verbetering (Gemeente Venlo, z.j.o). Dat betekent dat de gemeente het 

onderhandelingsproces voor deze panden kan stopzetten. Vestiging van voorkeursrecht op 
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panden die niet meer in aanmerking komen voor sloop zijn teruggedraaid. Het afsprakenkader 

met woningcorporatie Venlo-Blerick is bovendien ook herzien naar aanleiding van deze 

planoptimalisaties (Gemeente Venlo, z.j.o). 

 
Tabel 6.17: Overzicht van toegepaste sturingsstrategieën 

Strategie 2: fine tuning De gemeente heeft een planoptimalisatie op het programma 

doorgevoerd in samenwerking met woningcorporatie Venlo-Blerick. 

Daardoor moet het afsprakenkader tussen de gemeente en de 

woningcorporatie herzien worden. 

Strategie 5: netwerkmanagement De gemeente brengt verandering aan in het netwerk door vestiging 

van voorkeursrecht terug te draaien en onderhandelingen stop te 

zetten. 

 

De analyse is voornamelijk gericht op het project Q4 in zijn algemeenheid. De analyse zal 

zich nu verder verdiepen per ontwikkelingsgebied, oftewel blok zoals deze in de projectfiches 

genoemd worden.  

 

Zuidzijde Monseigneur Nolensplein 

Aan de zuidzijde van het Monseigneur Nolensplein heeft de gemeente de Commissaris 

gerealiseerd. Deze herontwikkeling maakt in feite geen deel uit van het project Q4, maar is 

een belangrijke voorloper van het huidige project Q4. De herontwikkeling van de Zuidwand 

tot de huidige Commissaris is in meerdere opzichten bepalend in de wijze waarop de 

gemeente het project Q4 heeft benaderd. 

 

De gemeente heeft op enig moment het verouderde complex de Zuidwand aangekocht als 

onderdeel van het project Vast&Goed. In het project Vast&Goed worden private partners 

gezocht die de binnenstad van Venlo leefbaar willen maken. In 2000 heeft de gemeenteraad 

besloten om het complex aan te kopen, waarbij een marge voor een financieel tekort op de 

grondexploitatie maximaal 2,5 miljoen gulden mocht bedragen (Gemeente Venlo, z.j.p).  

Het project heeft vooral in de gemeenteraad geleid tot veel discussies. De gemeenteraad 

gaf aan dat de gemeente de bewoners en ondernemers te weinig geïnformeerd zou hebben 

tijdens het proces. Bovendien vond de gemeenteraad dat zij zelf te weinig inbreng had in de 

keuze voor het uiteindelijke ontwerp (Gemeente Venlo, z.j.p).  

Volgens wethouder Stelder klopt het geschetste beeld van de gemeenteraad niet helemaal. 

Begin 2000 is met de gemeenteraad namelijk een protocol afgesproken hoe de 

herontwikkeling van de Zuidwand zou plaatsvinden. De gemeente heeft daarbij afgesproken 

om drie marktpartijen uit te nodigen, nadat de gemeente de stedenbouwkundige, financiële en 

architectonische randvoorwaarden had opgesteld (Gemeente Venlo, z.j.q). De gemeenteraad 

had bovendien al ingestemd met de partijen die uiteindelijk zouden beslissen over de keuze 

van de marktpartij.  

Naar aanleiding van deze goedkeuring vanuit de gemeenteraad is een 

ontwikkelaarscompetitie uitgeschreven om tot een selectie van een marktpartij te komen. Er is 

bewust gekozen om alleen projectontwikkelaars uit te nodigen, omdat de gemeente een turn-

key project wilde realiseren (Gemeente Venlo, z.j.p). De ingediende plannen van de 

marktpartijen zijn beoordeeld door de commissie stadskwaliteit, civiele werken, 

stedenbouwkundigen, de kwaliteitsadviseur van de gemeente en financiële mensen. 

Uiteindelijk is de keuze gevallen op het ontwerp van HBG Vastgoed (tegenwoordig BAM 

Vastgoed) (Gemeente Venlo, z.j.p).  

Kort nadat het oude complex aangekocht was door de gemeente volgde een programma 

van eisen voor de nieuwbouw en werd de wens door de gemeente uitgesproken om het 
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politiebureau op de nieuwe locatie te vestigen. Het vestigen van de politie in de verloederde 

drugswijk Q4 had als doel de openbare orde en veiligheid in het gebied te vergroten 

(Gemeente Venlo, z.j.q). Omdat de politie ook een andere locatie in gedachten had, moest de 

gemeente onder tijdsdruk de ontwikkeling van de Commissaris tot stand brengen. Bovendien 

was een tweede probleem dat het vestigen van de politie in het nieuwe gebouw commercieel 

gezien weinig zou opbrengen (Gemeente Venlo, z.j.p). Er hebben onderhandelingen 

plaatsgevonden tussen de politie en de gemeente om het gebouw aan te laten kopen door de 

politie. Echter kon de politie de stichtingskosten niet financieren. Als gevolg daarvan heeft de 

gemeente samen met HBG Vastgoed een financiële constructie bedacht zodat de politie 

alsnog in de Commissaris gehuisvest kon worden. Met de politie is de gemeente 

overeengekomen dat zij het gebouw voor 40 jaar zou huren, waarbij ze na 15 jaar een 

kooprecht zouden hebben tegen een alsdan te berekenen marktconforme prijs op basis van 

leeg en vrij opleverbaar. De politie heeft daarbij een korting bedongen van 0,63 miljoen euro 

‘als in vergoeding van in de huur veronderstelde vergoeding voor afschrijving’ (Gemeente 

Venlo, z.j.r).  

HBG Vastgoed kreeg de verplichting opgelegd dat het complex uiterlijk eind 2003 

opgeleverd moest worden vanwege het huisvesten van de politie. Met betrekking tot de 

financiële constructie tussen HBG Vastgoed en de gemeente werd overeengekomen dat de 

gemeente de commerciële ruimten en het politiekantoor zou aankopen, waarna de gemeente 

zou optreden als de verhuurder van de ruimten (Gemeente Venlo, z.j.p). Op die manier kon de 

gemeente lagere aanvangshuren rekenen voor de politie, waardoor in feite sprake was van een 

kostendekkende huurprijs. Met de politie is een optie tot koop afgesproken na 15 jaar. Voor 

wat betreft de winkelruimten is overeengekomen met HBG Vastgoed dat zij de geraamde 

huuropbrengsten voor de eerste tien jaar verzekerd. Daarmee heeft de gemeente de risico’s 

flink beperkt. HBG Vastgoed heeft daarnaast voor eigen rekening en risico 30 appartementen 

ontwikkeld. De appartementen heeft HBG Vastgoed verkocht aan Vesteda. Vesteda heeft 

deze woningen vervolgens verhuurd (Gemeente Venlo, z.j.r). Met deze aankoop heeft Vesteda 

een grondpositie in het plangebied van Q4 verworven. Dat is de reden waarom Vesteda 

uiteindelijk gesprekspartner voor gemeente Venlo is geworden met betrekking tot de visie 

voor Q4.       

 
Tabel 6.18: Overzicht van toegepaste sturingsstrategieën 

Strategie 5: netwerkmanagement De gemeente heeft het oude complex de Zuidwand aangekocht en 

daarmee een actor uitgekocht. 

Strategie 5: netwerkmanagement De gemeente schrijft een ontwikkelaarscompetitie uit en maakt een 

keuze voor een marktpartij, daardoor voegt het een marktpartij toe aan 

het netwerk. 

Strategie 4: meerzijdige sturing De gemeente heeft allereerst onderhandeld met de politie over het 

aankopen van het gebouw door de politie. Echter kon de politie de 

stichtingskosten niet opbrengen. Toen is met de politie 

overeengekomen dat zij het gebouw voor de komende 40 jaar van de 

gemeente zullen huren en na 15 jaar een kooprecht zouden hebben 

tegen een alsdan te berekenen marktconforme prijs. Daarbij heeft de 

politie een korting van 0,63 miljoen euro bedongen voor vergoeding 

van afschrijving.  

Strategie 4: meerzijdige sturing De gemeente onderhandeld met HBG Vastgoed over de invulling van 

de ontwikkeling. Daarbij neemt de gemeente de winkelruimten en 

commerciële ruimte voor de politie af, terwijl HBG Vastgoed de 30 

appartementen voor eigen rekening en risico kan ontwikkelen. 
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Strategie 2: fine tuning De gemeente komt een speciaal arrangement overeen waarin de 

financiële constructie met betrekking tot de ontwikkeling van de 

Commissaris wordt vastgelegd. Daarin is een verplichting opgenomen 

dat HBG Vastgoed voor eind 2003 het gebouw oplevert. HBG 

Vastgoed garandeert een eerste huurder voor de winkelruimten de 

eerste tien jaar. Met de politie is overeengekomen dat zij een lage 

aanvangshuur aangaat die kostendekkend is en dat zij een optie krijgt 

om na 15 jaar de ruimte aan te kopen. 

 

Wethouder Stelder gaf aan dat de politiek wel een punt had met betrekking tot het slechte 

informeren van de bewoners en ondernemers. Zelf stelde hij voor om met een panel te werken 

die vanaf de voorfase betrokken worden (Gemeente Venlo, z.j.q). Waarschijnlijk is naar 

aanleiding van deze ervaringen het idee ontstaan om een klankbordgroep te gebruiken zoals 

dat in het project van Q4 gebeurd.  

 

Blok Bergstraat 

In 2004 heeft de gemeente een afsprakenkader ondertekend met woningcorporatie Venlo-

Blerick waarin is afgesproken hoe de samenwerking tussen de gemeente en de 

woningcorporatie wordt ingevuld met betrekking tot het ontwikkelingsgebied Blok Bergstraat 

(Gemeente Venlo, z.j.c). Het afsprakenkader beschrijft het plangebied, de probleemstelling en 

de gemaakte afspraken tussen de woningcorporatie en de gemeente.  

AWG Architecten heeft in opdracht van gemeente Venlo een analyse gemaakt van het 

plangebied Q4. Daarin is geconcludeerd dat de wijk Q4 in een isolement verkeert. AWG 

Architecten heeft in nauw overleg met de gemeente, de woningcorporatie, Vesteda en de 

klankbordgroep een aantal voorstellen gedaan om het isolement te doorbreken. De voorstellen 

en het samengestelde functionele programma zijn opgenomen in de Ruimtelijk-functionele 

Visie voor Q4 (Gemeente Venlo, z.j.c).  

Een financiële verkenning op de Ruimtelijk-functionele Visie heeft geresulteerd in een 

geraamd plantekort ter hoogte van 30 miljoen euro. De gemeente heeft echter 

dekkingsmiddelen beschikbaar voor dit plantekort. De beschikbare dekkingsmiddelen zijn 

opgebouwd uit reserves van het grondbedrijf en Vast&Goed, een eigen bijdrage van de 

gemeente en subsidies (ISV en IPSV) van het ministerie van VROM (Gemeente Venlo, z.j.c). 

In het Afsprakenkader is afgesproken dat gemeente Venlo als opdrachtgever fungeert om 

een aanvullend marktonderzoek te laten uitvoeren naar binnenstedelijke functies in het 

stedelijk centrum. Woningcorporatie Venlo-Blerick kan daar waar nodig inbreng en expertise 

leveren. Het bouwprogramma is in overleg met de betrokken partijen opgesteld voor het 

plangebied van Q4.  

Met betrekking tot het plangebied waarin woningcorporatie Venlo-Blerick is betrokken, 

zijn de verschillende afspraken gemaakt. Circa 25% van de te realiseren woningen aan de 

Maas zullen door woningcorporatie Venlo-Blerick gerealiseerd worden. De panden die door 

de gemeente verworven zijn of nog te verwerven zijn en in de huidige staat worden ingepast, 

zullen ‘ingebracht of verkocht worden tegen boekwaarde […], minus 50% van de 

onrendabele top op de verhuurexploitatie, c.q. de verkoopopbrengst’ (Gemeente Venlo, z.j.c). 

Voor wat betreft de 29 woningen die de woningcorporatie reeds in bezit heeft in het 

middenblok Bergstraat gebeurd er financieel gezien niets als ervoor wordt gekozen om de 

woningen in te passen. Op het moment dat besloten wordt de woningen te slopen dan zal de 

gemeente aan de woningcorporatie de sloopkosten, herhuisvestingskosten en kosten voor 

vergoedingen aan bewoners voor aangebrachte voorzieningen vergoeden (Gemeente Venlo, 

z.j.c). Verder is in het afsprakenkader overeengekomen dat de woningcorporatie de grond 

afneemt op het moment dat de grond bouwrijp is. Na consultering van de gemeente zal de 

woningcorporatie zelf een samenwerkingspartner selecteren om het programma te 
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ontwikkelen. Woningcorporatie zal in totaal 80 miljoen euro (prijspeil 2004) investeren in 

haar plangebied (Gemeente Venlo, z.j.c). De gemeente Venlo zal haar publiekrechtelijke rol 

vervullen, het programma vaststellen en de grondexploitatie voeren. Daarnaast zal de 

gemeente, na consultering van de woningcorporatie, een marktpartij selecteren voor het 

ontwikkelen van het overige bouwprogramma (Gemeente Venlo, z.j.c). In het afsprakenkader 

is bovendien vastgelegd dat de woningcorporatie en gemeente Venlo zich houden aan een 

communicatieplan waardoor bewoners en ondernemers nauw betrokken worden bij de verdere 

planuitwerking (Gemeente Venlo, z.j.c). 

De afspraken die gemaakt zijn tussen de woningcorporatie en de gemeente zijn in 2005 in 

de ontwikkelingsovereenkomst Q4 verder geactualiseerd. In de ontwikkelingsovereenkomst 

zijn de vervolgactiviteiten en de werkstructuren vastgelegd (Gemeente Venlo, z.j.s).   

 
Tabel 6.19: Overzicht van toegepaste sturingsstrategieën 

Strategie 2: fine tuning Gemeente Venlo ondertekend een afsprakenkader met 

woningcorporatie Venlo-Blerick waarin afgesproken wordt hoe de 

samenwerking wordt ingevuld met betrekking tot het plangebied van 

Q4. 

Strategie 5: netwerkmanagement Gemeente Venlo gaat door het ondertekenen van het Afsprakenkader 

de samenwerking aan met woningcorporatie Venlo-Blerick 

Strategie 6: netwerkconstituering Gemeente Venlo voegt AWG Architecten toe aan het netwerk om een 

analyse uit te laten voeren voor het plangebied Q4. 

Strategie 5: netwerkmanagement Gemeente Venlo zorgt voor een financiële prikkel door het plantekort 

op te vangen met beschikbare dekkingsmiddelen. De 

dekkingsmiddelen komen voort uit een eigen bijdrage van de 

gemeente, reserves uit het grondbedrijf en Vast&Goed en ISV en 

IPSV subsidies, onder andere vanuit het Ministerie van VROM 

Strategie 6: netwerkconstituering Gemeente Venlo heeft een externe partij opdracht gegeven om een 

aanvullend marktonderzoek uit te voeren naar binnenstedelijke 

functies in het stedelijk centrum.  

Strategie 4: meerzijdige sturing In het Afsprakenkader heeft de gemeente verschillende afspraken 

gemaakt met woningcorporatie Venlo-Blerick:  

 Woningcorporatie Venlo-Blerick heeft uitonderhandeld dat ze 

circa 25% van de te realiseren woning aan de Maas mag 

ontwikkelen.  

 Verder is overeengekomen dat gemeente Venlo de verworven of 

nog te verwerven gronden inbrengt of verkoopt tegen de 

boekwaarde minus 50% van de onrendabele top op de 

verhuurexploitatie, c.q. verkoopopbrengst.  

 Indien de 29 woningen die woningcorporatie worden ingepast 

dan volgt geen financiële verrekening, maar als de woningen in 

het plan gesloopt, c.q. gerenoveerd worden dan vergoedt de 

gemeente aan de woningcorporatie Venlo-Blerick de sloopkosten, 

herhuisvestingskosten en kosten voor vergoedingen aan bewoners 

voor aangebrachte voorzieningen.  

 De woningcorporatie neemt de gronden af op het moment dat de 

gronden bouwrijp gemaakt zijn. In totaal zal de woningcorporatie 

80 miljoen euro investeren in haar plangebied.  

 De gemeente zal haar publiekrechtelijke rol vervullen, het 

programma vaststellen en de grondexploitatie voeren.  

 Bovendien zal de gemeente, na consultering van 

woningcorporatie Venlo-Blerick, een samenwerkingspartner 

selecteren voor het overige bouwprogramma.   
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Strategie 1: indirecte sturing De gemeente en woningcorporatie Venlo-Blerick zijn 

overeengekomen dat via een vastgesteld communicatieplan de 

bewoners en ondernemers geïnformeerd blijven om daarmee 

draagvlak te creëren en te behouden.  

Strategie 2: fine tuning De gemaakte afspraken die opgenomen zijn in het Afsprakenkader 

zijn in de ontwikkelingsovereenkomst verder geactualiseerd tussen 

gemeente Venlo en woningcorporatie Venlo-Blerick.  

 

Om de afspraken tussen de woningcorporatie en de gemeente uit te voeren, heeft de gemeente 

in 2006 het concept-projectfiche Bergstraat opgesteld. Het projectfiche fungeert als 

kaderstellend document voor de ruimtelijk functionele planontwikkeling. Binnen de kaders 

van dit projectfiche hebben de architecten van de woningcorporatie een stedenbouwkundig 

plan uitgewerkt (Gemeente Venlo, z.j.t). ‘Naast de projectfiches en het WOP+ wordt regie 

gevoerd op het ontwikkelingsproces (planvoorbereiding- en realisatie) door middel van een 

procesdocument dat de onderlinge verhoudingen en wederzijdse rechten en verplichtingen 

tussen de initiatiefnemer en de overheid beschrijft. Deze documenten vormen tezamen het 

regieplan, waarmee daadwerkelijk regie gevoerd kan worden op de herstructureringsopgave’ 

(Gemeente Venlo, z.j.t). De bestuurlijke afspraken over de ontwikkeling van het blok 

Bergstraat zijn in juni 2008 gemaakt tussen de projectwethouder Q4, de heer Freij en de 

directeur/bestuurder van de woningcorporatie Venlo-Blerick, de heer van Hoof (Gemeente 

Venlo, z.j.u). Dit is verwoord in de realisatieovereenkomst die in oktober 2008 getekend is 

door de woningcorporatie Venlo-Blerick en de gemeente Venlo. Daarin is ondermeer 

opgenomen dat de woningcorporatie gronden afneemt van de gemeente, dat de gemeente 

bouwrijpe grond levert aan de woningcorporatie en dat de gemeente de Jacobskapel aan de 

woningcorporatie verkoopt, waarbij de woningcorporatie moet voldoen aan het gezamenlijk 

opgestelde ontwikkelconcept voor een bedrijfsverzamelgebouw ten behoeve van 

broedplaatsen en culturele, innovatieve ondernemers (Gemeente Venlo, z.j.u).    

 
Tabel 6.20: Overzicht van toegepaste sturingsstrategieën 

Strategie 1: indirecte sturing De gemeente Venlo heeft een projectfiche opgesteld die fungeert als 

kaderstellend document voor de ruimtelijke functionele 

planontwikkeling. Middels dit instrument reguleert en stuurt de 

gemeente de architecten die in opdracht van de woningcorporatie 

Venlo-Blerick een stedenbouwkundig plan moeten uitwerken.   

Strategie 2: fine tuning De gemeente heeft de afspraken die voortvloeien uit het 

Afsprakenkader, de ontwikkelingsovereenkomst, het WOP+ en het 

projectfiche Bergstraat opgenomen in de realisatieovereenkomst. 

Deze realisatieovereenkomst is tot stand gekomen nadat de 

projectwethouder van gemeente Venlo bestuurlijke afspraken heeft 

gemaakt met de directeur/bestuurder van de woningcorporatie Venlo-

Blerick. 

Strategie 4: meerzijdige sturing In de realisatieovereenkomst is overeengekomen dat de 

woningcorporatie Venlo-Blerick bouwrijpe gronden van de gemeente 

afneemt; de gemeente de grond bouwrijp maakt en levert aan de 

woningcorporatie en dat de gemeente de Jacobskapel verkoopt aan de 

woningcorporatie waarbij de woningcorporatie moet voldoen aan het 

gezamenlijk opgestelde ontwikkelconcept voor een 

bedrijfsverzamelgebouw ten behoeve van broedplaatsen en culturele, 

innovatieve ondernemers.  

Strategie 5: netwerkmanagement De gemeente Venlo heeft de samenwerking met de woningcorporatie 

Venlo-Blerick verder gecontinueerd in de realisatieovereenkomst.  

 

De feitelijke realisator van het blok Bergstraat is de woningcorporatie, waarbij de gemeente 

een actieve rol speelt in het verwerven van gronden en het bouwrijp maken ervan. Voor de 
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uitvoering van de realisatie van het blok Bergstraat was het noodzakelijk dat de gemeente de 

beschikking zou krijgen over 8 gehele percelen en drie perceelsgedeelten. Om de beschikking 

te krijgen over deze gronden is de gemeente aankooponderhandelingen aangegaan met de 

eigenaren van de percelen en perceelsgedeelten (Gemeente Venlo, z.j.t). 

De aankooponderhandelingen liepen gedurende de periode van 2006 tot 2010. Zonder de 

verwerving zou de gewenste uitvoering niet gerealiseerd kunnen worden. Daarom heeft de 

gemeente ervoor gekozen om naast de minnelijke weg, ook een onteigeningsprocedure op te 

starten om ervoor te zorgen dat de verwerving van de benodigde gronden gegarandeerd zou 

zijn (Gemeente Venlo, z.j.t). 

In de periode van 2006 tot 2010 zijn nagenoeg alle te verwerven percelen en 

perceelsgedeelten minnelijk verworven. Het onderhandelingsproces met de resterende twee 

belanghebbenden heeft langere tijd geduurd. Dit had te maken met het feit dat de Kroon 

goedkeuring aan een onteigeningsprocedure zou onthouden, omdat naar haar oordeel de 

onteigeningsprocedure tegen de ene belanghebbende te prematuur was, terwijl bij de andere 

belanghebbende sprake was van het schaden van zijn belangen (Gemeente Venlo, z.j.v). Het 

verweer van de gemeente tegen het oordeel van de Kroon heeft niet geleid tot het gewenste 

resultaat. Daarnaast heeft de gemeente overleg gepleegd met het ministerie van VROM, maar 

ook dat leidde niet tot het gewenste resultaat. Om toch tot een snelle onteigening over te 

kunnen gaan, heeft de gemeente besloten een nieuwe onteigeningsprocedure te starten in 

plaats van te wachten op het Kroonbesluit. Ondanks het starten van een nieuwe 

onteigeningsprocedure in 2009, heeft de gemeente de aankooponderhandelingen met de 

betreffende twee belanghebbenden voortgezet (Gemeente Venlo, z.j.v).  

In de periode tussen eind 2009 en begin 2010 is er alsnog overeenstemming gekomen met 

een van de belanghebbende, een eigenaar van een pand aan Helschriksel (Gemeente Venlo, 

z.j.w).  

Met de resterende belanghebbende verliep het onderhandelingsproces een stuk moeizamer. 

Deze belanghebbende is een huurder van een bedrijfspand. Het bedrijfspand was reeds eerder 

in verhuurde staat aangekocht door de gemeente. ‘Op 26 maart 2010 heeft de gemeente een 

schriftelijk bod uitgebracht als vergoeding voor de onmiddellijke beëindiging van de huur’ 

(Gemeente Venlo, z.j.w). Echter is de huurder daar niet op ingegaan, waardoor het volgen van 

een onteigeningsprocedure noodzakelijk werd. Op 2 november 2010 is uiteindelijk toch 

overeenstemming gekomen over het beëindigen van de huur per 1 april 2011 tegen een 

schadeloosstelling van 825.000 euro (Gemeente Venlo, z.j.x).  

 
Tabel 6.21: Overzicht van toegepaste sturingsstrategieën 

Strategie 4: meerzijdige sturing De gemeente Venlo voert een actief grondbeleid in het plangebied van 

Q4. Om de beschikking te krijgen over alle benodigde gronden in het 

plangebied moest de gemeente tussen 2006 en 2010 nog 8 percelen en 

3 perceelsgedeelten verwerven (vrij van huur en gebruik). Hiervoor is 

de gemeente aankooponderhandelingen aangegaan met de 

eigenaren/huurders van de gronden. Dit heeft ertoe geresulteerd dat 

alle gronden minnelijk verworven zijn.  

Strategie 5: netwerkmanagement De gemeente brengt verandering in de pluriformiteit, geslotenheid en 

interdependentie van het netwerk aan door de eigenaren/huurders van 

de 8 percelen en 3 perceelsgedeelten uit te kopen, waarbij de 

onteigeningsprocedure als pressiemiddel is gebruikt.  

Strategie 6: netwerkconstituering De gemeente gebruikt onteigeningsprocedures als pressiemiddel naar 

eigenaren/huurders om zekerheid te krijgen dat de gronden 

uiteindelijk in eigendom (vrij van huur en gebruik) van de gemeente 

komen, zodat de geplande ontwikkeling gerealiseerd kan worden. 
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Blok ’t Schriksel, Aan de Stadsmuur en Helschriksel 

In 2009 is de gemeente begonnen met het opstarten van een onteigeningsprocedure om de 

gronden in het bouwblok Aan de Stadsmuur in eigendom te krijgen. Het projectfiche 

Maaskade was hiervoor het ruimtelijk-functionele kader. Daarin stond beschreven op welke 

manier de gemeente de ontwikkeling van onder andere het blok Aan de Stadsmuur wenste te 

realiseren (Gemeente Venlo, z.j.y). Hiervoor moest de gemeente de beschikking krijgen over 

13 percelen in het blok Aan de Stadsmuur. Tot juni 2009 bleven de onderhandelingen zonder 

succes, waardoor de gemeente gedwongen werd een onteigeningsprocedure op te starten.  

Eind 2010 volgde een planoptimalisatie op het projectfiche Maaskade in de vorm van de 

bouwenvelop ’t Schriksel, Aan de Stadsmuur, Helschriksel (Gemeente Venlo, z.j.za). De 

bouwenvelop beschrijft evenals het projectfiche de ruimtelijk-functionele kaders van de 

herontwikkeling en is in nauwe samenwerking met AWG Architecten opgesteld (Gemeente 

Venlo, z.j.z). Voor de herontwikkeling van dit deel van het plangebied zal de gemeente een 

marktpartij selecteren (Gemeente Venlo, z.j.y). De uitwerking van het poppodium dat in de 

bouwenvelop is opgenomen zal de gemeente zelf uitvoeren (Gemeente Venlo, z.j.z).  

De gemeente is in de zomer van 2010 een niet-openbare Europese aanbestedingsprocedure 

met voorselectie gestart. Allereerst heeft de gemeente de aanmeldingen gescreend op beoogde 

functiemenging, binnenstedelijk karakter en bouwlogistiek. Bovendien heeft de gemeente 

gekeken naar risicobereidheid, financiële en economische draagkracht. Uit deze aanmeldingen 

heeft de gemeente de vijf best beoordeelde kandidaten uitgenodigd om mee te doen aan de 

gunningfase (Gemeente Venlo, z.j.za). Aan deze vijf marktpartijen is gevraagd om een offerte 

op te stellen met een grondbieding en een schetsontwerp. Daar zijn vier partijen op ingegaan 

(Gemeente Venlo, z.j.za). De marktpartijen hebben het schetsontwerp gepresenteerd aan een 

beoordelingscommissie bestaande uit een supervisor Q4, projectmanager Q4, 

stedenbouwkundige en cultuurhistorisch medewerker van de gemeente Venlo. Naast deze 

presentatie zijn de marktpartijen op de volgende criteria beoordeeld: grondbod (weging 60%), 

schetsplan (weging 30%) en risicobereidheid (weging 10%). Volker Wessels Bouw & 

Vastgoedontwikkeling Zuid BV scoorde op deze criteria het hoogst en heeft daarmee 

gemeente Venlo de meest economisch voordelige aanbieding gedaan (Gemeente Venlo, 

z.j.za).  

Gedurende de aanbestedingsprocedure heeft de gemeente de woningcorporatie Venlo-

Blerick en de klankbordgroep Q4 geïnformeerd (Gemeente Venlo, z.j.za). Dat was bovendien 

een verplichting van de gemeente die voortvloeide uit de realisatieovereenkomst die gemeente 

Venlo gesloten heeft met woningcorporatie Venlo-Blerick. Daarin is namelijk opgenomen dat 

de gemeente voor de selectie van een marktpartij de woningcorporatie Venlo-Blerick zou 

consulteren (Gemeente Venlo, z.j.u). 

Eind 2011 heeft de gemeente een realisatieovereenkomst getekend met Volker Wessels & 

Vastgoedontwikkeling Zuid BV om de herontwikkeling te realiseren. Helaas is de 

realisatieovereenkomst niet ter beschikking gesteld voor dit onderzoek, daar het om 

vertrouwelijke informatie ging. Wel is vanuit het bestuurlijk informatiesysteem te herleiden 

dat de gemeente de uitwerking van het poppodium zelf zal uitvoeren (Gemeente Venlo, z.j.z). 

De gemeente zal actief de gronden verwerven, bouwrijp maken en uitgeven aan Volker 

Wessels. In de realisatieovereenkomst hebben de gemeente Venlo en Volker Wessels 

afspraken gemaakt over de exacte momenten van gronduitgifte. De gemeente loopt daarmee 

een beperkt risico dat het de gronden op dat moment nog niet verworven heeft, waardoor het 

plan vertraging oploopt. Om dit risico te beperken heeft de gemeente aan de Kroon een 

verzoek gedaan ‘om bij Koninklijk Besluit de betreffende onroerende zaken en recht ter 

onteigening aan te wijzen’ (Gemeente Venlo, z.j.zb).  
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Tabel 6.22: Overzicht van toegepaste sturingsstrategieën 

Strategie 6: netwerkconstituering De gemeente Venlo is in 2009 gestart met het opstarten van een 

onteigeningsprocedure om de gronden in het bouwblok Aan de 

Stadsmuur in eigendom te krijgen. In 2011 heeft gemeente Venlo 

hiervoor een verzoek ingediend bij de Kroon om bij Koninklijk 

Besluit de onroerende zaken en recht ter onteigening aan te wijzen. 

Daarmee heeft de gemeente een stok achter de deur als de gronden 

niet via een minnelijk weg verworven worden. Het verwerven van de 

gronden is namelijk cruciaal om op de overeengekomen momenten de 

grond uit te geven aan de geselecteerde marktpartij en daarmee het 

risico van de gemeente op vertraging van het plan te verkleinen.  

Strategie 1: indirecte sturing De gemeente heeft AWG Architecten opdracht gegeven om het 

projectfiche Maaskade op te stellen dat zou dienen als ruimtelijk-

functioneel kader voor de herontwikkeling van het blok ’t Schriksel, 

Aan de Stadsmuur en Helschriksel. Naar aanleiding van een 

planoptimalisatie is het projectfiche Maaskade opgevolgd door de 

bouwenvelop ’t Schriksel, Aan de Stadsmuur en Helschriksel, 

eveneens opgesteld door AWG Architecten.  

Strategie 1: indirecte sturing Door middel van een niet-openbare Europese aanbestedingsprocedure 

met voorselectie heeft de gemeente het selectieproces voor een 

ontwikkelaar gereguleerd. 

Strategie 2: fine tuning De gemeente heeft naar aanleiding van de aanbestedingsprocedure 

een realisatieovereenkomst gesloten met Volker Wessels waarin 

nadere afspraken worden gemaakt over de realisering van de 

herontwikkeling 

Strategie 5: netwerkmanagement De gemeente is een niet-openbare Europese aanbestedingsprocedure 

met voorselectie gestart. Daar hebben marktpartijen zich voor 

aangemeld en uit die aanmeldingen heeft de gemeente een 

voorselectie gemaakt van 5 marktpartijen. Van deze 5 marktpartijen 

hebben 4 marktpartijen een schetsplan en grondbieding in de vorm 

van een offerte aangeboden. Op basis van vooraf opgestelde criteria 

heeft gemeente Venlo de opdracht gegund aan Volker Wessels Bouw 

& Vastgoedontwikkeling Zuid BV, omdat deze marktpartij de meest 

economisch voordelige aanbieding deed. Zodoende is een 

samenwerking tussen gemeente Venlo en Volker Wessels ontstaan.   

Strategie 1: indirecte sturing Gedurende de aanbestedingsprocedure heeft de gemeente de 

woningcorporatie Venlo-Blerick en de klankbordgroep Q4 op de 

hoogte gehouden van de voortgang.  

Strategie 4: meerzijdige sturing De gemeente heeft een realisatieovereenkomst gesloten met Volker 

Wessels waarin onder andere is opgenomen welk grondprijs Volker 

Wessels betaald, wanneer de gronden afgenomen worden en waarin is 

opgenomen dat de gemeente de uitwerking van het poppodium zelf 

uitvoert. De realisatieovereenkomst is helaas niet ter beschikking 

gesteld voor dit onderzoek.  

 

6.4   Besluitvormingreconstructie: de beoordeling 

In deze paragraaf volgt een beschrijving in hoeverre de gemeentelijke strategieën invloed 

hebben gehad op het desbetreffende arrangement of de grondverwerving.   

 

6.4.1  Arrangementen 
Een arrangement bevat afspraken over de wijze van interactie. Daar waar de gemeente 

arrangementen overeengekomen is met marktpartijen wordt gekeken wat de afspraken zijn 
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binnen het arrangement en welke invloed de gemeentelijke sturingsstrategie heeft gehad op 

deze totstandkoming. Na het volgende overzicht wordt ieder arrangement besproken. 

 
Tabel 6.23: Overzicht van arrangementen 

Arrangement Partijen Onderwerp 

Realisatieovereenkomst   

de Commissaris 

Gemeente en HBG Vastgoed Afspraken over de realisering van de 

Commissaris aan de zuidzijde van het 

Monseigneur Nolensplein 

Overeenkomst 

Ontwerpfase van 

projectopdracht 

Vast&Goed 

Gemeente, Vesteda Project BV en 

woningcorporatie Venlo-Blerick 

Creëren van een publiekprivate 

samenwerking in de vorm van een 

Centrum Ontwikkelingsmaatschappij 

(COM) 

Afsprakenkader Q4 Gemeente en woningcorporatie Venlo-

Blerick 

Tussenvorm voor de samenwerkings-

overeenkomst om te voldoen aan de 

voorwaarden van het VROM 

Ontwikkelings-

overeenkomst Q4 

Gemeente en woningcorporatie Venlo-

Blerick 

Vervolg op het Afsprakenkader Q4 

waarin de onderlinge afspraken 

gecontinueerd zijn 

Realisatieovereenkomst 

blok Bergstraat 

Gemeente en woningcorporatie Venlo-

Blerick 

Afspraken over de realisering van het 

blok Bergstraat 

Realisatieovereenkomst 

blok Aan de Stadsmuur 

Gemeente en Volker Wessels Bouw & 

Vastgoedontwikkeling Zuid BV 

Afspraken over de realisering van het 

blok ’t Schriksel, Aan de Stadsmuur en 

Helschriksel 

 

Realisatieovereenkomst de Commissaris 

Het realiseren van de Commissaris aan de zuidzijde van het Monseigneur Nolensplein is een 

belangrijke voorloper geweest van het project Q4. De gemeente heeft middels de gevoerde 

sturingsstrategieën een grote rol gehad in de realisering van dit gebouw. Aan de hand van de 

sturingsstrategie netwerkmanagement heeft de gemeente allereerst de eigenaar van het oude 

complex uitgekocht en daarna via een ontwikkelaarscompetitie een marktpartij geselecteerd 

voor de herontwikkeling van het gebouw.  

De gemeente had de uitdrukkelijke wens om de politie in het gebouw te vestigen 

(Gemeente Venlo, z.j.q). Daar heeft de gemeente via een sturingsstrategie van meerzijdige 

sturing voor gezorgd, door te onderhandelen met de politie over de aankoop van het gebouw. 

Toen dat niet realiseerbaar was, heeft de gemeente het gebouw deels aangekocht van de 

ontwikkelaar en verhuurd aan de politie (Gemeente Venlo, z.j.r). Daarbij is de gemeente een 

specifieke financiële constructie met de ontwikkelaar overeengekomen (fine tuning). De 

gemeentelijke strategieën hebben een bepalende rol gespeeld in zowel de onderhandelingen 

met HBG Vastgoed als met de politie. 

 

Overeenkomst Ontwerpfase van projectopdracht Vast&Goed 

In deze overeenkomst stond het creëren van een publiekprivate samenwerking in de vorm van 

een Centrum Ontwikkelingsmaatschappij [COM] onder de regie van de gemeente centraal 

(Gemeente Venlo, z.j.f). Deze samenwerking is medio 2002 tot stand gebracht tussen 

gemeente Venlo, Vesteda en woningcorporatie Venlo-Blerick. De gemeente heeft een grote 

rol gespeeld in het creëren van de samenwerking, omdat zij naar aanleiding van criteria deze 

partijen geselecteerd heeft en daarmee een overeenkomst is aangegaan om een ruimtelijk 

functionele visie met objectieve en functionele criteria op te stellen. De sturingsstrategie 

‘netwerkmanagement’ heeft daarmee invloed gehad op de totstandkoming van de 

samenwerking. 

In de overeenkomst ontwerpfase is de gemeente met woningcorporatie Venlo-Blerick de 

volgende punten overeengekomen:  
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 Een klankbordgroep met belanghebbende partijen te betrekken (serendipitisme en 

indirecte sturing); 

 AWG Architecten een ruimtelijke visie met financiële verkenning op te laten stellen 

(netwerkconstituering); 

 De marktpartijen in principe willen participeren in de ontwikkeling (meerzijdige sturing); 

 De gemeente haar publiekrechtelijk instrumentarium optimaal zal inzetten (fine tuning en 

netwerkconstituering); 

 De gemeente onroerend goed dat wordt aangeboden tegen marktconforme prijzen kan 

verwerven en dat de gemeente en private partijen eventuele positieve en negatieve 

resultaten in een verhouding 50-50% delen (fine tuning). 

 

Door de sturingsstrategieën die de gemeente gevoerd heeft zal draagvlak gecreëerd worden bij 

belanghebbenden doordat besloten is een klankbordgroep toe te voegen. Dat geeft de 

gemeente ook de mogelijkheid om meer informatie uit het netwerk te halen. Door afspraken te 

maken met de marktpartijen over het inzetten van het publiekrechtelijk instrumentarium 

vergroot de gemeente de kans dat deze marktpartijen uiteindelijk zullen participeren in de 

ontwikkeling. Met het vestigen van het voorkeursrecht geeft de gemeente aan dat ze het 

publiekrechtelijk instrumentarium optimaal wil inzetten. Daardoor voegt de gemeente de daad 

bij het woord. 

 

Afsprakenkader Q4 

Een logisch gevolg op de overeenkomst ontwerpfase is een samenwerkingsovereenkomst 

tussen de partijen. Echter besloot Vesteda om eruit te stappen. De oorzaak hiervan lag in het 

feit dat een rapportage van het VROM kanttekeningen plaatste bij de financiële dekking van 

de herstructurering. Hierop volgde een second opinion die in opdracht van gemeente Venlo 

werd uitgevoerd. Met het resultaat van dit onderzoek wilde de gemeente aanpassingen 

doorvoeren in het bouwprogramma. Dit zag Vesteda niet zitten, waarop ze besloot uit de 

samenwerking te stappen. De sturingsstrategie ‘netwerkmanagement’ waar getracht werd een 

samenwerking tussen de drie partijen tot stand te brengen was daarmee mislukt.  

Om toch een samenwerking tot stand te brengen volgde een intensief overleg met het 

ministerie van VROM over het zekerstellen van voldoende financiën voor het project Q4. Het 

overleg heeft geresulteerd in de goedkeuring vanuit het VROM om met een tussenvorm te 

werken richting een definitieve samenwerkingsovereenkomst. Uiteindelijk heeft de gemeente 

een Afsprakenkader getekend met woningcorporatie Venlo-Blerick. Om te voldoen aan een 

tweede vereiste van het ministerie van VROM moest er een wijkontwikkelingsplan 

vastgesteld worden. Daarvoor heeft de gemeente talloze deelonderzoeken en adviezen laten 

uitvoeren, waardoor meerdere actoren aan het netwerk werden toegevoegd door de gemeente.  

De sturingsstrategieën die de gemeente heeft toegepast in dit stadium van het project hebben 

nagenoeg allemaal invloed gehad op de totstandkoming van het Afsprakenkader waardoor de 

voortgang van het project gewaarborgd werd. In het Afsprakenkader heeft de gemeente Venlo 

specifieke afspraken gemaakt met woningcorporatie Venlo-Blerick over de samenwerking. 

Dit is doorvertaald naar de ontwikkelingsovereenkomst. 

 

Ontwikkelingsovereenkomst Q4 

Het Afsprakenkader is verder geactualiseerd in de ontwikkelingsovereenkomst van 2005 

tussen gemeente Venlo en woningcorporatie Venlo-Blerick (Gemeente Venlo, z.j.s). Daarbij 

heeft de gemeente de sturingsstrategieën netwerkmanagement, meerzijdige sturing en fine 

tuning gevoerd. De gemeente heeft door de gevoerde sturingsstrategieën een grote invloed 

gehad op de totstandkoming van de ontwikkelingsovereenkomst. Allereerst heeft de gemeente 
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met beschikbare dekkingsmiddelen het plantekort weten op te vangen, waardoor een 

financiële prikkel is gegeven aan het project Q4. Ten tweede heeft de gemeente onderhandeld 

met woningcorporatie Venlo-Blerick over de invulling van de ontwikkelingsovereenkomst, 

waarbij bovendien de gemaakte afspraken uit het Afsprakenkader zijn geactualiseerd.  

 

Realisatieovereenkomst blok Bergstraat  
In 2008 is de realisatieovereenkomst blok Bergstraat getekend tussen woningcorporatie 

Venlo-Blerick en gemeente Venlo (Gemeente Venlo, z.j.u). De sturingsstrategieën, in dit 

geval indirecte sturing, fine tuning, meerzijdige sturing en netwerkmanagement, hebben een 

belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van de realisatieovereenkomst. Door het 

opstellen van een projectfiche heeft de gemeente de input van de woningcorporatie gestuurd. 

Via meerzijdige sturing heeft de gemeente met de woningcorporatie onderhandeld over de 

invulling van de overeenkomst. Voor wat betreft de invulling van het blok Bergstraat heeft de 

gemeente uitonderhandeld dat de gemeente de Jacobskapel verkoopt aan de woningcorporatie, 

waarbij de woningcorporatie moet voldoen aan het gezamenlijk opgestelde ontwikkelconcept 

voor een bedrijfsverzamelgebouw (Gemeente Venlo, z.j.u). Daarmee waarborgt de gemeente 

het culturele karakter van de wijk. 

 

Realisatieovereenkomst Aan de Stadsmuur 

Voor het overige programma in het plangebied heeft de gemeente een niet-openbare Europese 

aanbestedingsprocedure met voorselectie uitgeschreven. De rolverdeling is als volgt, de 

ontwikkelaar zorgt voor de realisering van het bouwprogramma en de gemeente zorgt met 

actief grondbeleid voor de grondverwerving en het bouwrijp leveren van de gronden 

(Gemeente Venlo, z.j.za). 

De gemeente heeft er bewust voor gekozen om een niet-openbare Europese 

aanbestedingsprocedure te volgen om daarmee een geschikte marktpartij te selecteren. Dit 

proces heeft de gemeente zoveel mogelijk gereguleerd om ervoor te zorgen dat het karakter 

van het plangebied Q4 gewaarborgd wordt op de manier zoals de gemeente dit voor ogen 

heeft. Uiteindelijk heeft de gemeente gekozen voor Volker Wessels. Deze partij had de 

economisch meest gunstige bieding en scoorde tevens het hoogste met betrekking tot de 

kwaliteit van het schetsplan. Eind 2011 heeft de gemeente de onderhandelingen die gevoerd 

zijn over de grondprijs, moment van gronduitgifte en de realisatie van het poppodium 

vastgelegd in de realisatieovereenkomst. Daarin zal de gemeente actief de gronden verwerven, 

bouwrijp maken en op de overeengekomen tijdstippen uitgeven aan Volker Wessels.  

 

6.4.2  Grondverwerving 
De gemeente Venlo is van mening dat een gemeente in dit soort complexe binnenstedelijke 

herstructureringen een sterke gemeentelijke regie moet voeren. De gemeente heeft deze 

gemeentelijke regiefunctie als volgt ingevuld (Gemeente Venlo, z.j.k):  

 Het uitvoeren van specifieke inhoudelijke onderzoeken om meer gedetailleerde informatie 

te verkrijgen voordat tot realisatie overgegaan kan worden;  

 Het uitwerken van deelgebieden in projectfiches waarin het bebouwingsreglement voor de 

herontwikkeling per blok wordt vastgelegd;  

 Te zorgen voor een juridisch-planologisch kader dat vastgelegd wordt in het 

bestemmingsplan Q4;  

 Middels actieve en passieve verwervingen een substantiële grondpositie op te bouwen;  

 Het opstellen van een ontwikkelingsstrategie bestaande uit een integrale 

uitvoeringsplanning en beheerplan. 
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De rode draad in de sturingsstrategieën is dat de gemeente allereerst heeft gezorgd dat een 

voorkeursrecht in het gebied is gevestigd. Daardoor moeten de eigenaren hun vastgoed eerst 

aanbieden aan de gemeente. Daarna probeert de gemeente via een minnelijke weg de grond 

aan te kopen. Als blijkt dat de aankooponderhandelingen moeizaam verlopen dan start de 

gemeente een onteigeningsprocedure.  

 
Tabel 6.24: overzicht van grondverwerving door gemeente  

Ontwikkelgebied Eigendom voor de start van project 

Q4 

Grondverwerving door gemeente (9-

11-2011) 

Blok Lichtenberg 25 particuliere objecten 18 particuliere objecten verworven 

Blok van Gendt 26 particuliere objecten 

1 object gemeentelijk eigendom 

20 particuliere objecten verworven 

Blok Aan de Stadsmuur 31 particuliere objecten 31 particuliere objecten verworven* 

Blok 

Kwietheuvel/Helschriksel 

11 particuliere objecten 11 particuliere objecten verworven 

Blok Bergstraat 30 particuliere objecten 

29 objecten in bezit van 

woningcorporatie Venlo-Blerick 

30 particuliere objecten verworven** 

Blok ’t Schriksel 

(stadskantoor) 

1 object gemeentelijk eigendom Was reeds verworven 

* Op 9 november 2011 zijn volgens opgave van de beleidsmedewerker 25 objecten verworven,  aan de hand van 

beleidsdocumenten blijkt dat de overige gronden in de tussentijd ook verworven zijn. 

** Op 9 november 2011 zijn volgens opgave van de beleidsmedewerker 27 objecten verworven,  aan de hand van 

beleidsdocumenten blijkt dat de overige gronden in de tussentijd ook verworven zijn.  

 Bron: opgave beleidsmedewerker gemeente Venlo, 9-11-2011; gemeente Venlo, z.j.d 

  

Bovenstaande tabel geeft een goed overzicht per blok van het aantal gronden dat door de 

gemeente verworven is. Dat geeft aan dat de gemeente haar gemeentelijke regie zeer serieus 

neemt en de herstructurering op een actieve manier vorm geeft. Voor de beleidsmedewerker 

was het ondoenlijk om een gedetailleerde weergave te geven van de onderhandelings-

processen. Geconcludeerd kan worden dat de gevoerde sturingsstrategieën grote invloed 

hebben gehad op het succesvol verwerven van de gronden in het plangebied. 

6.5   Deelconclusies 

Het gebied Q4 is gelegen in het centrum van de kern van Venlo en is ongeveer 12 hectare 

groot (Gemeente Venlo, z.j.b). Dit gebied kende tegen het einde van de jaren negentig een 

aantal ruimtelijke en fysieke problemen die resulteerde in afnemende investeringen, 

achterstallig onderhoud en verloedering (Snippe, Bieleman, Kruize & Naayer, 2005). Vooral 

de toename van drugsoverlast en slechte sociale controle, de vele leegstand en matige 

veiligheid zorgden voor een slechte naam van de wijk (Kei-centrum, z.j.a). Naast de 

drugsoverlast speelden ook fysieke randvoorwaarden een belangrijke rol bij de negatieve 

ontwikkeling van het gebied Q4. Zo was de openbare ruimte verwaarloosd, de 

bebouwingsstructuur incoherent en een gedeelte van de bebouwing in slechte staat. Daarbij 

kwamen steeds meer panden aan het eind van de jaren negentig in handen van criminele 

organisaties (Kei-centrum, z.j.a).  

Om deze negatieve ontwikkeling te stoppen is gemeente Venlo eind jaren negentig 

begonnen met het project Hektor, waarbij langs drie sporen de openbare orde in het gebied 

moet herstellen (Harms, 2005). Project Hektor is een gezamenlijk integraal 

veiligheidsprogramma waarbij gemeente, veiligheidspartners en vastgoedpartners 

samenwerken langs drie sporen, zijnde: handhaving, gedoogbeleid en vastgoed (Helleman, 
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2005). Het eerste spoor richtte zich op het herstellen van de openbare orde, waarbij de 

gemeente samenwerkte met de politie, het openbaar ministerie en de belastingdienst. Spoor 

twee richtte zich op het uitplaatsen van coffeeshops uit het gebied. Op die manier werd het 

drugstoerisme verplaatst naar de rand van de stad in plaats van het centrum (Harms, 2005). 

Als derde spoor diende het vastgoedspoor met het traject vast & goed. Het beoogde 

eindresultaat van het traject vast & goed was om ‘in 2010 te komen tot een veilig en 

aantrekkelijk stadscentrum met een diversiteit aan functies en een aangenaam leef-, verblijf-, 

vestigings- en investeringsklimaat voor bewoners en ondernemers’ (Snippe et. al, 2005). Om 

dit te realiseren zet de gemeente in op actief beheer, herbestemming en herontwikkeling van 

zwakke delen (Snippe, 2005).  

 

De gemeente Venlo wil de herontwikkeling zoveel mogelijk in eigen hand houden. Daartoe 

voert ze een actief grondbeleid met een sterke gemeentelijke regie. De gemeente Venlo is 

ervan overtuigd dat een dergelijke complexe herstructurering niet zonder sterke gemeentelijke 

regie kan (Gemeente Venlo, z.j.f; z.j.g; z.j.k). Ondanks dat de gemeente een actief 

grondbeleid voert, zijn er tal van andere marktpartijen betrokken. De belangrijkste 

samenwerkingspartner is woningcorporatie Venlo-Blerick. Daarnaast spelen een aantal 

ontwikkelaars een belangrijke rol. Dit zijn ondermeer BAM Vastgoed (toen nog HBG 

Vastgoed), Vesteda en Volker Wessels. Naast deze actoren spelen verschillende adviseurs en 

de klankbordgroep bestaande uit een vertegenwoordiging van bewoners, commerciële, 

culturele en horecaondernemers een bepalende rol.  

De eigendommen in het plangebied van Q4 waren voor de start van het project 

voornamelijk in handen van particulieren. Woningcorporatie Venlo-Blerick had in het 

deelgebied blok Bergstraat circa 29 objecten in eigendom. De gemeente had bij aanvang van 

het project nagenoeg geen bezit in het plangebied.  

 

Aan de hand van het bestuurlijk informatiesysteem van de gemeente is een overzicht gemaakt 

van belangrijke beslismomenten met betrekking tot het project Q4. Daarbij zijn de 

beslismomenten onderverdeeld in beslismomenten die van belang zijn voor het algemene 

project Q4 en beslismomenten die van belang zijn in een bepaald ontwikkelblok. De 

beslismomenten zijn cruciaal voor het analyseren van de sturingsstrategieën tijdens het 

besluitvormingsproces. 

Door de informatie uit de interviews en beleidsdocumenten van de betreffende 

beslismomenten te analyseren, is een goed beeld ontstaan van de toegepaste sturings-

strategieën zoals De Bruijn en Ten Heuvelhof (1991, p.60 e.v.) deze onderscheiden in een 

complex netwerk. Onderstaande tabel geeft een overzicht hoe vaak en op welke manier de 

sturingsstrategieën zijn ingezet.  

 
Tabel 6.25: Overzicht van de sturingsstrategieën die toegepast zijn door gemeente Leiden 

Sturingsstrategie 1: indirecte sturing (8x toegepast) 

 Gemeente Venlo heeft deze sturingsstrategie vooral gebruikt om via informatievoorziening draagvlak te 

creëren bij betrokkenen in de buurt. Tijdens de voorloper van het project Q4, de realisatie van de 

Commissaris aan de zuidzijde van het Monseigneur Nolensplein, was er veel kritiek op het te weinig 

betrekken van omwonenden en belanghebbenden. In het project Q4 heeft de gemeente dit willen 

voorkomen door het oprichten van een klankbordgroep. Naast het indirect sturen via 

informatievoorziening, heeft de gemeente via regulerende instrumenten gestuurd. Daaronder vallen de niet-

openbare Europese aanbestedingsprocedure en het opstellen van projectfiches die dienen als kaderstellend 

document voor de ruimtelijke functionele planontwikkeling. Hiermee wordt op de outputzijde gestuurd. 

Sturingsstrategie 2: fine tuning (9x toegepast) 

 Voor de realisering van het project Q4 heeft gemeente Venlo meerdere specifieke afspraken gemaakt met 

marktpartijen. Er is ondermeer een Afsprakenkader, ontwikkelingsovereenkomst en 
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realiseringsovereenkomst getekend met woningcorporatie Venlo-Blerick waarin deze specifieke afspraken 

vastgelegd zijn. De gemeente heeft met de marktpartijen afgesproken haar publiekrechtelijk 

instrumentarium zo optimaal mogelijk in te zetten om de realisatie van project Q4 te waarborgen. Met 

betrekking tot de realisatie van de Commissaris aan de zuidzijde van het Monseigneur Nolensplein is 

gemeente Venlo een specifieke financiële constructie aangegaan met ontwikkelaar HBG Vastgoed BV. Dit 

heeft de gemeente gedaan om te zorgen dat de politie in het nieuwe gebouw gehuisvest kon worden. Voor 

de realisatie van het blok ’t Schriksel, Aan de Stadsmuur, Helschriksel heeft de gemeente via een 

aanbestedingsprocedure een realisatieovereenkomst getekend met Volker Wessels. 

Sturingsstrategie 3: serendipitisme (3x toegepast) 

 Gemeente Venlo heeft deze sturingsstrategie drie keer toegepast. De gemeente heeft er met het instellen 

van de klankbordgroep voor gezorgd dat ze met meerdere belanghebbenden in interactie is. Daardoor kan 

de gemeente meer informatie uit haar netwerk halen. 

Sturingsstrategie 4: meerzijdige sturing (8x toegepast) 

 Gemeente Venlo heeft bij de toepassing van deze sturingsstrategie voornamelijk onderhandelingen gevoerd 

met particulieren en marktpartijen. De gemeente voert een actief grondbeleid waarbij ze in eerste instantie 

alle gronden in het plangebied minnelijk wil verwerven en is daarom in onderhandeling getreden met 

eigenaren. Verder heeft de gemeente met de verschillende marktpartijen in het plangebied 

onderhandelingen gevoerd over de invulling van de overeenkomsten die gesloten zijn, namelijk: 

o met betrekking tot de invulling van het gebouw de Commissaris heeft de gemeente geprobeerd een 

deel van het gebouw te laten aankopen door de politie. Dit is niet gelukt, waarna de gemeente met 

HBG Vastgoed in onderhandeling is getreden over het aankopen van een deel van het gebouw met 

commerciële ruimten. Een vereiste daarbij was dat de politie een deel van het gebouw voor 40 jaar 

zou huren tegen een kostendekkende huur, een aankooprecht zou krijgen na 15 jaar en dat HBG 

Vastgoed een huurder zou aanleveren voor de commerciële ruimten voor de eerstkomende tien 

jaar; 

o met de woningcorporatie Venlo-Blerick zijn verschillende afspraken gemaakt. Woningcorporatie 

Venlo-Blerick heeft onder andere uitonderhandeld dat ze 25% van de te realiseren aan de maas 

mag ontwikkelen, dat gemeente Venlo de verworven of nog te verwerven gronden inbrengt tegen 

de boekwaarde minus 50% van de onrendabele top op de verhuurexploitatie c.q. 

verkoopopbrengst, dat de woningcorporatie de gronden afneemt als deze bouwrijp gemaakt zijn en 

dat de woningcorporatie 80 miljoen euro investeert in haar plangebied; 

o met Volker Wessels zijn afspraken gemaakt over de hoogte van de grondprijs, het moment 

wanneer de gronden afgenomen worden en dat de gemeente de uitwerking van het poppodium zelf 

uitvoert. 

Sturingsstrategie 5: netwerkmanagement (13x toegepast) 

 Deze sturingsstrategie is bij gemeente Venlo ook voornamelijk gebruikt om samenwerking tussen de 

partijen te creëren. Op die manier is de gemeente een samenwerking aangegaan met HBG Vastgoed, 

Vesteda, woningcorporatie Venlo-Blerick en Volker Wessels. De strategie netwerkmanagement is tevens 

ingezet om het project te voorzien van een financiële prikkel door het verzekeren van voldoende 

dekkingsmiddelen om het plantekort op te vangen. Anders was het voor de woningcorporatie Venlo-

Blerick waarschijnlijk niet haalbaar om te participeren in het project. Door het uitkopen van 

eigenaren/huurders in het plangebied brengt gemeente Venlo verandering aan in de pluriformiteit, 

geslotenheid en interdependentie van het project. Mede daardoor is het mogelijk om het plan te realiseren. 

Sturingsstrategie 6: netwerkconstituering (10x toegepast) 

 Gemeente Venlo heeft deze sturingsstrategie ingezet om actoren toe te voegen en uit te sluiten. In overleg 

met marktpartijen is AWG Architecten toegevoegd om een ruimtelijke visie met financiële verkenning op 

te stellen. Daarnaast zijn verschillende adviesbureaus toegevoegd om deelonderzoeken en adviezen te laten 

uitvoeren. Verder heeft de gemeente partijen uitgesloten door gebruik te maken van wet- en regelgeving. 

Allereerst heeft de gemeente voorkeursrecht laten vestigen op gronden in het plangebied om te voorkomen 

dat derden een grondpositie zouden innemen. Daarnaast heeft de gemeente via het bestemmingsplan, 

voorbereidingsbesluiten en onteigeningsprocedures gezorgd dat derden geen grondposities konden 

innemen. De onteigeningsprocedures zijn gestart als stok achter de deur als minnelijke verwerving niet zou 

slagen.   

 

De sturingsstrategieën hebben geleid tot diverse arrangementen en tal van grondverwervingen 

die gemeente Venlo overeengekomen is. De volgende tabel geeft een overzicht van de 

arrangementen die gemeente Venlo overeengekomen is met marktpartijen.  
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Tabel 6.26: Overzicht van arrangementen 

Arrangement Partijen Onderwerp 

Realisatieovereenkomst   

de Commissaris 

Gemeente en HBG Vastgoed Afspraken over de realisering van de 

Commissaris aan de zuidzijde van het 

Monseigneur Nolensplein 

Overeenkomst 

Ontwerpfase van 

projectopdracht 

Vast&Goed 

Gemeente, Vesteda Project BV en 

woningcorporatie Venlo-Blerick 

Creëren van een publiekprivate 

samenwerking in de vorm van een 

Centrum Ontwikkelingsmaatschappij 

(COM) 

Afsprakenkader Q4 Gemeente en woningcorporatie Venlo-

Blerick 

Tussenvorm voor de samenwerkings-

overeenkomst om te voldoen aan de 

voorwaarden van het VROM 

Ontwikkelings-

overeenkomst Q4 

Gemeente en woningcorporatie Venlo-

Blerick 

Vervolg op het Afsprakenkader Q4 

waarin de onderlinge afspraken 

gecontinueerd zijn 

Realisatieovereenkomst 

blok Bergstraat 

Gemeente en woningcorporatie Venlo-

Blerick 

Afspraken over de realisering van het 

blok Bergstraat 

Realisatieovereenkomst 

blok Aan de Stadsmuur 

Gemeente en Volker Wessels Bouw & 

Vastgoedontwikkeling Zuid BV 

Afspraken over de realisering van het 

blok ’t Schriksel, Aan de Stadsmuur en 

Helschriksel 

 

Er kan geconcludeerd worden dat de gevoerde sturingsstrategieën over het algemeen een 

bepalende rol speelden in de totstandkoming van arrangementen en grondverwerving. 
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7.  CONCLUSIES 

7.1   Conclusies 

In deze paragraaf volgen de conclusies van het onderzoek. Allereerst volgt de beantwoording 

van de deelvragen en de hoofdvraag waarin beschreven wordt in hoeverre de gemeentelijke 

strategieën invloed hebben gehad op arrangementen en grondverwerving. Daarna worden 

algemene conclusies getrokken over sturen in complexe netwerken.  

 

7.1.1  Beantwoording deelvragen 
Welke actoren spelen een belangrijke rol in het project?  

Vanzelfsprekend spelen de gemeenten een belangrijke rol in de totstandkoming van 

arrangementen en grondverwerving in de projecten Kooiplein en Q4. Gemeente Leiden heeft 

aanvankelijk een traditionele rol aangenomen. De gemeente wilde zelf de gronden verwerven, 

bouwrijp maken en daarna een ontwikkelaar zoeken om het plan te realiseren. Echter bleek 

het plan niet marktconform te zijn en bleven de marktpartijen weg. Vervolgens is gemeente 

Leiden een andere weg ingeslagen. Daarbij nam ze een regisserende rol aan en liet de 

ontwikkeling over aan marktpartijen.  

In tegenstelling tot de werkwijze van gemeente Leiden, wil de gemeente Venlo de 

herontwikkeling zoveel mogelijk in eigen hand houden. Daartoe voert ze een actief 

grondbeleid met een sterke gemeentelijke regie. De gemeente Venlo is ervan overtuigd dat 

een dergelijke complexe herstructurering niet zonder sterke gemeentelijke regie kan 

(Gemeente Venlo, z.j.f; z.j.g; z.j.k). Ondanks dat de gemeente een actief grondbeleid voert, 

zijn er tal van andere marktpartijen betrokken. 

 

In beide projecten is een belangrijke rol weggelegd voor de woningcorporaties met 

grondposities in het plangebied. Zo speelt woningcorporatie de Sleutels een belangrijke rol in 

het project Kooiplein en woningcorporatie Venlo-Blerick in het project Q4. Naast de 

belangrijke rol van de woningcorporaties spelen ook de ontwikkelaars een belangrijke rol. De 

ontwikkelaars worden vooral toegevoegd aan het netwerk om het project daadwerkelijk te 

realiseren. In gemeente Leiden heeft woningcorporatie de Sleutels een bepalende rol gespeeld 

in het toevoegen van de ontwikkelaar Properstok. Properstok is door woningcorporatie de 

Sleutels eerst naar voren geschoven als adviseur en daarna als mede ontwikkelaar van het 

project Kooiplein. Gemeente Leiden heeft geprobeerd om dit te voorkomen door ontwikkelaar 

Ymere naar voren te schuiven, maar zonder succes. In het project Q4 zijn de ontwikkelaars 

door gemeente Venlo toegevoegd aan het project. Dit is veelal gebeurd door het opstellen van 

criteria waaraan de ontwikkelaars moesten voldoen, waarna een selectie plaats vond. De 

ontwikkelaars spelen in het project Q4 een belangrijke rol in de realisering van het project, 

maar mogen binnen de gestelde kaders ook hun eigen deelgebied ontwikkelen.   

Opvallend is het feit dat in beide projecten architectenbureau KCAP en het impulsteam 

stedelijke vernieuwing betrokken is. Het impulsteam heeft in beide projecten een bepalende 

adviesrol gehad. In het project Kooiplein adviseerde het impulsteam om de markt erbij te 

betrekken waardoor uiteindelijk de CV Kooiplein is opgericht waarin woningcorporatie de 

Sleutels en Properstok zich verenigd hadden. Over het project Q4 had het impulsteam een 

rapportage geschreven waarin het kritiek gaf over het programma. Naar aanleiding van dit 

onderzoek wilde gemeente Venlo een second opinion laten uitvoeren. Deze second opinion 

was voor Vesteda de aanleiding om uit de samenwerking te stappen. 
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Welke cruciale besluitvormingsmomenten hebben zich in het project voorgedaan?  

Aan de hand van het bestuurlijk informatiesysteem van de gemeenten zijn de belangrijkste 

beslismomenten van de projecten in beeld gebracht. De besluitvorming die voorafgegaan is 

aan deze beslismomenten is geanalyseerd om de sturingsstrategieën te achterhalen. Bovendien 

is de informatie uit de beleidsdocumenten aangevuld met informatie uit interviews met 

beleidsmedewerkers van gemeente Leiden en gemeente Venlo. Met de informatie uit de 

beleidsdocumenten en de interviews is getracht de invloed van de gevoerde 

sturingsstrategieën te beschrijven en verklaren. 

 

Welke sturingsstrategieën heeft de gemeente toegepast in het project en waarom heeft de 

gemeente voor deze sturingsstrategieën gekozen? 

In beide projecten hebben de gemeenten gebruik gemaakt van alle sturingsstrategieën zoals 

De Bruijn en Ten Heuvelhof (1991, p.60 e.v.) hebben beschreven voor sturing in complexe 

netwerken. Voor een overzicht van de toegepaste sturingsstrategieën wordt verwezen naar de 

deelconclusies van hoofdstuk 5 en 6 en wordt verwezen naar bijlage 4. Hier volgt een tabel 

hoe vaak de sturingsstrategieën gebruikt zijn in iedere gemeente en waarom de gemeenten 

voor deze sturingsstrategieën gekozen hebben.  

 
Tabel 7.1: Overzicht van toegepaste sturingsstrategieën in gemeente Leiden en Venlo 

Sturingsstrategie 1: indirecte sturing (2x toegepast door Leiden; 8x toegepast door Venlo) 

 Deze sturingsstrategie is in beide gemeenten vooral gebruikt om via informatievoorziening draagvlak te 

creëren voor de projecten. Daarnaast is via regulerende instrumenten zoals bestemmingsplannen en 

projectfiches indirect gestuurd op de outputzijde van actoren. 

Sturingsstrategie 2: fine tuning (4x toegepast door Leiden; 9x toegepast door Venlo) 

 Fine tuning is door de gemeenten vooral ingezet om specifieke afspraken met marktpartijen te maken en 

vast te leggen in afsprakenkaders en overeenkomsten. Met deze sturingsstrategie hebben de gemeenten 

diverse specifieke afspraken gemaakt ten behoeve van de uitvoering van de projecten. Door als gemeente 

open te staan voor het maken van specifieke afspraken met marktpartijen wordt de mogelijkheid om het 

project uit te voeren vergroot.  

Sturingsstrategie 3: serendipitisme (3x toegepast door Leiden; 3x toegepast door Venlo) 

 In beide gemeenten is deze sturingsstrategie ingezet door nadrukkelijk de buurt te betrekken bij het proces. 

Daarmee wordt een goede voedingsbodem gecreëerd voor draagvlak van het project. Gemeente Venlo heeft 

hiervoor zelfs een klankbordgroep ingesteld.  

Sturingsstrategie 4: meerzijdige sturing (12x toegepast door Leiden; 8x toegepast door Venlo) 

 In beide projecten hebben de gemeenten de sturingsstrategie van meerzijdige sturing vaak toegepast. De 

gemeenten hebben in beide projecten onderhandelingen gevoerd over de aan te kopen gronden en over de 

invulling van de arrangementen. Gemeente Leiden heeft bijvoorbeeld een arrangement gesloten met 

woningcorporatie de Sleutels waarbij overeengekomen is dat woningcorporatie de Sleutels 104 oude 

woningen inbrengt, 104 nieuwe woningen geleverd krijgt en de onrendabele top van deze woningen betaald 

wordt uit het herstructureringsfonds. In het project Q4 heeft gemeente Venlo een arrangement gesloten met 

woningcorporatie Venlo-Blerick waarbij is vastgelegd dat ze 25% van de te realiseren woningen aan de 

maas mag ontwikkelen, dat gemeente Venlo de verworven of nog te verwerven gronden inbrengt tegen de 

boekwaarde minus 50% van de onrendabele top op de verhuurexploitatie c.q. verkoopopbrengst, dat de 

woningcorporatie de gronden afneemt als deze bouwrijp gemaakt zijn en dat de woningcorporatie 80 

miljoen euro investeert in haar plangebied. 

Sturingsstrategie 5: netwerkmanagement (6x toegepast in Leiden; 13x toegepast in Venlo) 

 Deze sturingsstrategie is voornamelijk toegepast om samenwerking tussen partijen te creëren. Beide 

gemeenten zijn in de projecten de samenwerking aangegaan met woningcorporaties en ontwikkelaars. De 

woningcorporaties hadden in het plangebied van het project al deels grondposities waardoor samenwerking 

voor de hand lag. De ontwikkelaars zijn in gemeente Venlo toegevoegd naar aanleiding van een 

selectieprocedure, terwijl in gemeente Leiden de desbetreffende ontwikkelaar is toegevoegd op 

uitdrukkelijk verzoek van de woningcorporatie. 
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Sturingsstrategie 6: netwerkconstituering (6x door Leiden; 10x door Venlo) 

 In beide gemeenten is deze sturingsstrategie ingezet om actoren toe te voegen aan het netwerk of via wet- 

en regelgeving uit te sluiten. Het publiekrechtelijk instrumentarium zoals het voorkeursrecht, 

voorbereidingsbesluiten en onteigeningsprocedures is gebruikt als stok achter de deur om gronden te 

verwerven. Daarnaast hebben de gemeenten verschillende adviesbureaus toegevoegd om deelonderzoeken 

te laten uitvoeren. 

 

Tot welke uitkomsten hebben de gemeentelijke sturingsstrategieën geleid en welke invloed had 

de gevoerde sturingsstrategie op de totstandkoming van grondverwerving of arrangementen?  

De sturingsstrategieën hebben geleid tot diverse arrangementen en tal van grondverwervingen 

die de gemeenten overeengekomen zijn. De volgende tabellen geven een overzicht van de 

arrangementen die de gemeenten overeengekomen zijn met marktpartijen.  

 
Tabel 7.2: Overzicht van arrangementen in gemeente Leiden en gemeente Venlo 

Arrangementen gemeente Leiden Partijen in project Kooiplein 

Raamovereenkomst  Gemeente en woningcorporaties Portaal, Ons Doel en de Sleutels 

Projectbesluit Gemeente, particulieren, woningcorporaties Ons Doel en de Sleutels en 

zorg-, welzijn- en onderwijsinstellingen   

Intentieovereenkomst Gemeente en woningcorporatie de Sleutels 

Akkoord op hoofdlijnen Gemeente, woningcorporatie de Sleutels en ontwikkelaar Properstok 

Raamovereenkomst Gemeente, woningcorporatie de Sleutels en ontwikkelaar Properstok 

Uitvoeringsbesluit Gemeente, woningcorporatie de Sleutels en ontwikkelaar Properstok 

Arrangementen gemeente Venlo Partijen in project Q4 

Realisatieovereenkomst   de 

Commissaris 

Gemeente en HBG Vastgoed 

Overeenkomst Ontwerpfase van 

projectopdracht Vast&Goed 

Gemeente, Vesteda Project BV en woningcorporatie Venlo-Blerick 

Afsprakenkader Q4 Gemeente en woningcorporatie Venlo-Blerick 

Ontwikkelings-overeenkomst Q4 Gemeente en woningcorporatie Venlo-Blerick 

Realisatieovereenkomst blok 

Bergstraat 

Gemeente en woningcorporatie Venlo-Blerick 

Realisatieovereenkomst blok Aan de 

Stadsmuur 

Gemeente en Volker Wessels Bouw & Vastgoedontwikkeling Zuid BV 

 

De gevoerde sturingsstrategieën hebben over het algemeen een grote invloed gehad op de 

totstandkoming van de bovenstaande arrangementen.  

Naast deze arrangementen hebben de gemeenten ook talloze gronden verworven. In beide 

gemeenten zijn de gronden minnelijk verworven. Dat wil zeggen dat de onderhandelingen met 

de grondeigenaren geleid hebben tot een succesvolle grondverwerving. Daar waar de 

onderhandelingen stroef verliepen is ten tijde van de onderhandelingen een 

onteigeningsprocedure gestart. Uiteindelijk zijn alle gronden minnelijk verworven, waardoor 

in beide projecten geen gronden onteigend zijn.  

 

7.1.2  Beantwoording hoofdvraag 
Welke invloed hebben de gevoerde gemeentelijke sturingsstrategieën tijdens het 

interactieproces op de totstandkoming van grondverwerving of arrangementen tussen 

gemeente en partijen in het binnenstedelijke herstructureringsgebied? 

 

Uit het onderzoek is gebleken dat in beide projecten een beperkt aantal belangrijke actoren 

betrokken zijn. De belangrijkste actoren voor de gemeenten zijn de woningcorporaties en de 

ontwikkelaars. De woningcorporaties zijn vanwege hun grondposities belangrijke partners. De 
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ontwikkelaars zijn in een later stadium toegevoegd aan het netwerk. In gemeente Leiden is de 

ontwikkelaar toegevoegd op initiatief van de woningcorporatie, terwijl in gemeente Venlo de 

ontwikkelaars toegevoegd zijn door selectieprocedures van de gemeente.  

Naast de woningcorporaties en ontwikkelaars, zijn de bewoners en belanghebbenden in 

beide projecten continue geïnformeerd. Door de belanghebbenden nauw te betrekken bij de 

projecten hebben de gemeenten draagvlak gecreëerd.  

 

De gemeenten hebben veelvuldig gebruik gemaakt van alle zes de sturingsstrategieën tijdens 

het interactieproces met betrokken partijen. In de vorige paragraaf is uitvoerig beschreven 

welke sturingsstrategieën toegepast zijn. De gevoerde gemeentelijke sturingsstrategieën 

hebben geleid tot zes arrangementen in ieder project. Uit de analyse is gebleken dat de 

gevoerde sturingsstrategieën grote invloed hebben gehad op de totstandkoming van de 

arrangementen. Slechts in enkele gevallen heeft een gevoerde sturingsstrategie niet geleid tot 

het gewenste effect. Een voorbeeld hiervan is de sturingsstrategie die gemeente Leiden 

gevoerd heeft met betrekking tot het creëren van een samenwerking tussen de gemeente, 

woningcorporatie de Sleutels en ontwikkelaar Ymere. In dat specifieke geval wilde 

woningcorporatie de Sleutels pertinent niet samenwerken met ontwikkelaar Ymere. De 

invloed van de gevoerde sturingsstrategieën per arrangement is in bijlage 6 tot in detail 

beschreven. Over het algemeen kan gesteld worden dat de gevoerde gemeentelijke 

sturingsstrategieën vaak succesvol waren.    

 

Naast de arrangementen hebben de gemeenten ook gronden verworven. Gemeente Venlo 

heeft veel meer gronden verworven dan gemeente Leiden. Beide gemeenten hebben 

vergelijkbare sturingsstrategieën gevoerd om grondverwerving tot stand te brengen. Met 

grondeigenaren is via de sturingsstrategie meerzijdige sturing onderhandeld over het 

aankopen van de grond. Door het uitkopen van grondeigenaren hebben de gemeenten 

veranderingen aangebracht in de pluriformiteit, geslotenheid en interdependentie van het 

netwerk. Dit betreft de sturingsstrategie ‘netwerkmanagement’. In allebei de gemeenten zijn 

de onderhandelingen met de grondeigenaren geslaagd. Op basis daarvan kan gesteld worden 

dat de gevoerde gemeentelijke sturingsstrategieën een grote invloed hebben gehad op de 

succesvolle grondverwerving. Allebei de gemeenten hadden bovendien de strategie 

‘netwerkconstituering’ achter de hand voor het geval de grondverwerving via de andere 

strategieën niet tot stand gebracht zou worden. De gemeenten zouden dan een 

onteigeningsprocedure starten waardoor de grondeigenaar uitgesloten zou worden binnen het 

netwerk.  

 

Al met al kan geconcludeerd worden dat de gevoerde gemeentelijke sturingsstrategieën 

tijdens het interactieproces een grote invloed hebben gehad op de totstandkoming van 

grondverwerving en arrangementen tussen de gemeenten en partijen in beide projecten. 

 

7.1.3  Toetsing hypothese 
Bij binnenstedelijke herstructurering vindt actief grondbeleid niet plaats via een traditionele  

hiërarchische structuur, maar wordt actief grondbeleid binnen een netwerkbenadering 

uitgevoerd waarbij naast grondverwerving ook arrangementen worden gesloten met 

verschillende marktpartijen. 

 

Op basis van de onderzoeksresultaten in beide cases kan gesteld worden dat de hypothese 

mag worden aangenomen. In beide cases heeft de gemeente als uitgangspunt gehad om de 

herstructurering via traditioneel actief grondbeleid te voeren. Uiteindelijk hebben de 
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gemeenten de herstructurering via actief grondbeleid binnen een netwerkbenadering 

uitgevoerd. 

In gemeente Leiden werd op advies van het impulsteam stedelijke ontwikkeling afgezien 

van deze traditionele hiërarchische werkwijze, omdat het gemeentelijke plan niet 

marktconform zou zijn. Daardoor zouden marktpartijen het plan niet uitvoeren. Het advies 

van het impulsteam was dat gemeente Leiden het project zou regisseren, terwijl de 

ontwikkeling van het nieuwe plan en de realisatie ervan overgelaten werd aan de markt. De 

gemeente is vervolgens actief grondbeleid gaan voeren binnen een netwerkbenadering. Dat 

wil zeggen dat de gemeente samenwerking heeft gezocht met marktpartijen. Binnen deze 

samenwerking heeft de gemeente verscheidene afspraken gemaakt en arrangementen gesloten 

met marktpartijen om de realisatie van het project Kooiplein mogelijk te maken. 

Gemeente Venlo is van mening dat een dergelijk complex herstructureringsproces niet 

zonder sterke regie van de gemeente kan. In deze gemeente wordt een traditioneel actief 

grondbeleid gevoerd waar de gemeente de plannen ontwikkeld, gronden verwerft, de gronden 

bouwrijp maakt en vervolgens uitgeeft aan een geselecteerde marktpartij. Echter voert de 

gemeente in het project Q4 geen traditioneel hiërarchisch actief grondbeleid, maar is er wel 

degelijk veel aandacht voor betrokken actoren in het netwerk. Gemeente Venlo is met 

verschillende marktpartijen een samenwerking aangegaan. Binnen deze samenwerking heeft 

de gemeente Venlo met de marktpartijen onderhandeld over de invulling van de 

arrangementen. Ook met betrekking tot de grondverwerving is de gemeente erin geslaagd alle 

gronden via het minnelijke traject te verwerven.  

In beide cases worden de buurtbewoners, ondernemers en andere belanghebbenden in de 

buurt betrokken. Gemeente Leiden heeft ervoor gezorgd dat professionals veel in de buurt zijn 

om daarmee meer informatie uit het netwerk te krijgen en bovendien draagvlak te creëren. In 

gemeente Venlo is een klankbordgroep opgericht zodat gemeente Venlo meer informatie uit 

het netwerk krijgt en draagvlak wordt gecreëerd. Deze acties duiden erop dat beide gemeenten 

beseffen dat de projecten binnen een netwerk van actoren worden gerealiseerd waarbij de 

actoren wederzijds afhankelijk van elkaar zijn. Over het algemeen kan gesteld worden dat de 

gemeenten het actieve grondbeleid binnen een netwerkbenadering hebben uitgevoerd. 

 

7.1.4  Algemene conclusies 
Binnenstedelijke herstructurering kan gezien worden als complexe gebiedsontwikkeling. In de 

theorie wordt onder actief grondbeleid vaak verstaan dat dit op een hiërarchische manier 

wordt gevoerd waarbij de overheid zich bovengeschikt opstelt. In de praktijk blijkt dat de 

gemeenten deze herstructurering niet via een traditioneel actief grondbeleid kunnen 

vormgeven. De gemeenten binnen deze cases hebben een actief grondbeleid gevoerd op basis 

van de netwerkbenadering die aansluit op de theorieën van verschillende auteurs. De 

theorieën van De Bruijn en Ten Heuvelhof  over het netwerkmodel (1991), Teisman over het 

pluricentrische perspectief (1992), Koppenjan, De Bruijn en Kickert over de 

netwerkbenadering (1993), Hupe en Klijn over het politiek-maatschappelijk paradigma (1997) 

en Priemus, van Aalst en Louw over het onderhandelend bestuur (1998) gaan allemaal uit van 

wederzijdse afhankelijkheid en een beperkt aantal belangrijke actoren.  

 

De gemeenten zijn in beide cases afhankelijk van andere actoren. Voornamelijk 

woningcorporaties speelden een belangrijke rol in de onderzochte cases. Daarnaast is de 

betrokkenheid van ontwikkelaars en de bewoners van essentieel belang. Volgens Helleman 

(2005) is door deze veelheid aan partijen ‘interactie onvermijdelijk en is samenwerken het 

toverwoord geworden’. Echter concludeert Helleman (2005) terecht dat samenwerken door 

deze veelheid aan partijen ingewikkeld is.  
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In beide cases hebben de gemeenten arrangementen gesloten met partijen om de 

herstructurering te laten slagen. Gemeente Venlo heeft een actiever grondbeleid gevoerd 

waarbij ze alle noodzakelijke gronden heeft verworven, zodat de woningcorporatie en 

ontwikkelaars de ontwikkeling van het gebied kunnen realiseren. Gemeente Leiden heeft een 

meer faciliterende en regisserende rol aangenomen, maar heeft daarbinnen actief 

arrangementen en grondverwerving tot stand gebracht. Daarbij kan verwezen worden naar de 

samenwerking tussen woningcorporatie de Sleutels en Properstok.  

 

Het onderzoek heeft inzichtelijk gemaakt dat de gemeente zich moet bewegen in een netwerk 

met een beperkt aantal sterke actoren. In nauw overleg en door het maken van afspraken kan 

de gemeente de binnenstedelijke herstructurering realiseren. Een traditionele aanpak is in deze 

complexe netwerken in binnenstedelijke herstructureringsgebieden moeilijk uit te voeren. Dit 

heeft met name te maken met het feit dat in het plangebied van deze projecten de gronden in 

bezit zijn van woningcorporaties. Dat maakt de gemeente wederzijds afhankelijk van de 

woningcorporaties. Door de toegenomen marktwerking en samenwerking tussen 

woningcorporaties en overige marktpartijen moeten gemeenten steeds strategischer en meer 

onderhandelend optreden (Van der Pennen, 2007). Interactie is onvermijdelijk en 

samenwerking is een must (Helleman, 2005). Gemeenten moeten ervan doordrongen zijn dat 

ze moeten acteren in een netwerk van diverse belangrijke actoren, waarbij actief gezocht moet 

worden naar het sluiten van arrangementen en grondverwerving.  

7.2   Kritische reflectie 

Het onderzoek biedt een uitvoerige beschrijving en analyse van de invloed van gevoerde 

gemeentelijke sturingsstrategieën tijdens het interactieproces op de totstandkoming van 

grondverwerving en arrangementen tussen de gemeenten en partijen in het binnenstedelijke 

herstructureringsgebied. Ondanks deze uitvoerige beschrijving en analyse dient er rekening 

gehouden te worden met een aantal beperkingen van het onderzoek.  

De eerste beperking heeft betrekking op het perspectief waar vanuit het onderzoek 

benaderd is. Het onderzoek analyseert het herstructureringsproces sec vanuit gemeentelijk 

perspectief, waardoor geen inzicht wordt geboden in het perspectief van marktpartijen. 

Tijdens de analyse wordt het perspectief van de marktpartijen alleen vanuit de opinie van de 

gemeente beschreven. Een verdere verdieping van het perspectief van de marktpartijen zou 

een waardevolle toevoeging kunnen zijn.  

De tweede beperking betreft de informatie die verstrekt is vanuit de gemeenten. In de case 

Leiden is heel uitvoerig ingegaan op de gemeentelijke sturingsstrategieën in het 

herstructureringsproces, terwijl in de case van Q4 de meeste informatie uit de 

beleidsdocumenten gehaald is. Gemeente Venlo was minder bereid uitvoerig in te gaan op de 

gevoerde gemeentelijke sturingsstrategieën. Dit heeft te maken met het feit dat de 

overeenkomsten die de gemeente Venlo met de marktpartijen gesloten heeft gedurende het 

proces aangepast kunnen worden. Vanwege het open karakter van deze overeenkomsten wilde 

gemeente Venlo niet in detail treden over de totstandkoming ervan. Daardoor is de informatie 

die uit de interviews van gemeente Venlo kwam een globale beschrijving van de 

gemeentelijke strategieën tijdens het herstructureringsproces. Het bestuurlijk informatie 

systeem heeft het mogelijk gemaakt om toch een goede weergave van de gemeentelijke 

strategieën te geven. 

 

Ondanks de beperkingen geeft het onderzoek een duidelijk beeld over invloed van de 

gevoerde gemeentelijke sturingsstrategieën op de totstandkoming van grondverwerving en 
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arrangementen. Dankzij de diepgaande analyse is inzichtelijk gemaakt welke arrangementen 

gesloten worden tussen gemeenten en marktpartijen. Bovendien is inzichtelijk gemaakt dat de 

gemeenten hun actieve grondbeleid vormgeven via een netwerkbenadering in plaats van het 

traditionele hiërarchische model.   
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BIJLAGEN 

Bijlage 1: overzicht van sturingsmodellen 

In deze bijlage volgen een aantal tabellen met vergelijkingen van de drie verschillende 

sturingsmodellen die in de literatuur beschreven worden. In hoofdstuk drie is in tabel 3.1 een 

overzicht gegeven met daarin een indeling van sturingsmodellen naar kenmerk en auteur. In 

deze bijlage volgt een verdieping van de sturingsmodellen van iedere auteur.  

 
Tabel b.1.1: Vergelijking van de sturingsmodellen volgens Teisman (1992, p.30) 

 Het unicentrisme Het multicentrisme Het pluricentrisme 

Metafoor Regelsysteem Marktplaats Netwerken 

Aantal besliseenheden Monopolie Vrijwel volledige 

mededinging 

Oligopolie  

Heersend 

organisatieprincipe 

Hiërarchische geheel van 

taakeenheden 

Los geheel van autonome 

lokale actoren 

Vervlochten geheel van 

interdependente lokale en 

centrale actoren 

Kern van het 

organiseren 

Vinden optimale 

taakverdelingsstructuur 

Organisatie aanpassen 

aan omgeving 

Arrangeren van 

gemeenschappelijke 

besluitvorming 

Aard koppelingen 

tussen actoren 

Centrale coördinatie Invisble hand Wederzijdse strategische 

interactie 

Rollen rijk, lokale 

overheid en 

maatschappij 

Sturend subject, 

uitvoerder, resp. gestuurd 

object 

Facilitair bedrijf, resp. 

zelfsturende autonome 

actoren 

Geheel van beïnvloed-

ende subjecten 

Bron: Teisman, 1992, p.30 

 

Tabel b.1.2: Vergelijking van sturingsmodellen volgens Koppenjan, De Bruijn & Kickert (1993, p.22) 

                      Model 

Dimensies 

Klassieke 

besturingsparadigma 

 

Marktmodel 

Beleidsnetwerk-

benadering 

Analyseniveau Relatie bestuurder-

bestuurden 

Relatie tussen bestuurder 

en lokale actoren 

Netwerk van actoren 

Perspectief Centrale, sturende 

instantie 

Lokale actoren Interacties tussen actoren 

Karakterisering van 

relaties 

Hiërarchisch Autonoom Wederzijds afhankelijk 

Karakterisering van 

interactieprocessen 

Neutrale implementatie 

van vooraf geformuleerde 

doelstellingen 

Zelfsturing op basis van 

autonome beslissingen en 

wederzijdse aanpassing 

Interactieprocessen 

waarin informatie, doelen 

en middelen worden 

uitgewisseld 

Succescriterium Realisatie van formele 

beleidsdoeleinden 

Behoeftebevrediging van 

lokale actoren 

Tot stand komen van 

gezamenlijke 

probleemoplossing 

Faalfactoren Vage doelen, te veel 

actoren, gebrek aan 

informatie en controle 

Gebrek aan hulpbronnen 

en beleidsvrijheid 

Blokkades en een gebrek 

aan incentives voor 

samenwerking 

Aanbevelingen voor 

sturing 

Coördinatie en 

centralisatie 

Versterking autonomie 

lokale actoren; 

deregulering, 

privatisering en 

decentralisatie 

Netwerkmanagement: 

verbetering van de 

condities voor 

samenwerking 

Bron: Koppenjan, De Bruijn & Kickert, 1993, p. 22; Kickert, Klijn & Koppenjan, 1997, p. 10 
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Tabel b.1.3: Dominante kenmerken van staat, markt en onderhandelend bestuur 

 Staat Markt Onderhandelend bestuur 

1. Centrale actoren Bureaucratische 

overheidsinstellingen 

Zelfstandige ondernemingen Beleidsnetwerk van 

autonome en 

interdependente corporate 

actoren; maatschappelijke 

organisaties; 

overheidsinstellingen 

   Overige actoren Ambtenaren, 

onderdanen, cliënten 

Ondernemers, consumenten, 

werknemers 

Representanten van 

organisaties 

2. Centraal principe 

van coördinatie en 

allocatie 

Hiërarchie, verticale 

coördinatie 

Concurrentie Horizontale coördinatie via 

interorganisationele 

onderhandeling 

3. Belangrijkste sociale 

mechanismen 

Dwang, gezag, macht Ruil: direct en tegen 

marktprijzen (geld) 

Compromis en ruil 

(generalized political 

exchange); ruil is 

multilateraal (geen 

marktprijs) 

4. Intentie/doel van 

centrale actoren 

Stabiliteit, 

voorspelbaarheid 

Winst Stabiliteit, 

voorspelbaarheid, 

voorkomen van 

ongewenste effecten 

5. Belangenoriëntatie Algemeen belang Individueel belang Dubbele 

handelingsoriëntatie: 

organisatiebelang en 

‘systeembelang’ 

6. Veronderstelde 

maatschappelijke 

uitkomst 

Gelijke en 

voorspelbare 

behandeling: efficiënte 

aanwending van 

middelen 

Materiële welvaart Integratieve 

probleemoplossing, grotere 

nalevingsbereidheid / 

mogelijkheid; 

communicatie 

7. Juridische uitkomst Wetgeving, 

regeloriëntatie 

Bilaterale contracten, 

overeenkomsten 

Publiek-private 

zelfregulering; 

multilaterale convenanten 

8. Gedragsbeheersing Geëxternaliseerd 

(afgedwongen 

verantwoordelijk 

gedrag) 

Rationele keuzen Geïnternaliseerd: 

(verantwoordelijk-

heidsethiek) 

9. Aantal actoren Onbeperkt Onbeperkt Beperkt 

Bron: (Priemus, Van Aalst & Louw, 1998) 
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Bijlage 2: overzicht beslismomenten uit B.I.S. 

Tabel b.2.1: Overzicht van beslismomenten met betrekking tot project Kooiplein en omgeving 

Soort Beleidsdocument College-

vergadering 

Voorstel 

College 

B&W 

Raads-

besluit 

Raadsbesluit Eerste fase kredietverlening voor WOP-Noord 07-10-03 07-10-03 28-10-03 

Raadsbesluit Overeenkomst stedelijke vernieuwing De Sleutels 

van Zijl en Vliet 

09-02-06 09-02-06 03-03-06 

Raadsbesluit Overeenkomst stedelijke vernieuwing Ons Doel 09-02-06 09-02-06 03-03-06 

Overeenkomst Overeenkomst Stedelijke Herstructurering met 

Woningcorporatie Ons Doel 

09-02-06 09-02-06 07-07-06 

Overeenkomst Overeenkomst Stedelijke Herstructurering met 

Woningbouwvereniging De Sleutels van Zijl en Vliet 

09-02-06 09-02-06 07-07-06 

Raam-

overeenkomst 

Raamovereenkomst gemeente Leiden – De Sleutels 

van Zijl en Vliet 

28-02-06     

Raadsbesluit Projectbesluit transformatie W.de Zijgerlaan, 

incl.overkl.Gooimeerlaan/Kooiplein 

21-03-06 21-03-06 15-06-06, 

17-10-06 

Raadsbesluit Projectbesluit Kooiplein e.o. Ontwerpfase en 

Voorbereidingsfase 

21-03-06 21-03-06 15-06-06 

Raadsbesluit Erratum projectbesluit Kooiplein e.o. Ontwerpfase en 

voorbereidingsfase 

06-06-06 06-06-06 08-06-06 

Raadsbesluit Erratum projectbesluit transformatie W. de 

Zwijgerlaan incl. overkluizing 

Gooimeerlaan/Kooiplein 

06-06-06 06-06-06 08-06-06 

Raadsvoorstel Sloopvoornemen 116 woningen Kooiplein e.o. 18-07-06 18-07-06   

Raadsvoorstel Tijdelijke verhuur complex nabij Kooiplein (104 

woningen) 

01-08-06 01-08-06   

Raadsbesluit Vaststellen inspraakreacties en accorderen 

sloopbesluit Kooiplein 

21-11-06 21-11-06 16-01-07 

Raadsvoorstel Brief aan de Raad inzake financiële aspecten van het 

wijkontwikkelingsplan leiden noord 

05-12-06     

Raadsbesluit Financiele uitwerking raamovereenkomsten De 

Sleutels Zijl en Vliet - Ons Doel  

27-02-07 27-02-07 27-03-07 

Koop-

overeenkomst 

Overeenkomst inzake overdracht bloot eigendom aan 

Woningcorporatie Ons Doel  

13-03-07     

Raadsvoorstel Uitvoering overkluizing Willem de Zwijgerlaan ter 

hoogte van het Kooiplein 

25-09-07 25-09-07   

Raadsbesluit Overeenkomst inzake overdracht bloot eigendom aan 

Woningbouwvereniging De Sleutels van Zijl en Vliet 

ter nadere uitwerking van de eerder gesloten 

Raamovereenkomst, tranche 1  

04-12-07 04-12-07 04-12-07 

Raadsbesluit Intentieovereenkomst Kooiplein 07-10-08 07-10-08 09-10-08 

Raadsbesluit Omzetting erfpacht naar vol eigendom complexen 

vooroorlogse woningen De Sleutels van Zijl en Vliet  

04-11-08 04-11-08 04-11-08 

Raadsvoorstel Verlenging tijdelijke verhuur omgeving Kooiplein 27-01-09 27-01-09   

Raadsvoorstel Beantw. SV door CDA dd. 27 januari 2009 inzake 

voortgang Kooiplein 

03-03-09 03-03-09   

Raadsbesluit Akkoord op hoofdlijnen Kooiplein e.o. 19-05-09 19-05-09 16-06-09 

Raadsbesluit Verlenging tijdelijke verhuur woningen Kooiplein eo. 15-09-09 15-09-09   

Raadsbesluit Uitvoeringsbesluit Kooiplein en omgeving 05-01-10 05-01-10 18-02-10 
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Soort Beleidsdocument College-

vergadering 

Voorstel 

College 

B&W 

Raads-

besluit 

Raadsbesluit Second opinion Kooiplein 18-02-10   29-06-10 

Raadsbesluit Reacties op second opinion RIGO en stand van zaken 

CV/BV Kooiplein 

18-05-10     

Raadsbesluit Verlenging tijdelijke verhuur woningen Kooiplein 

e.o. De Sleutels 

26-08-10 26-08-10 07-09-10 

Raadsbesluit Meerjaren Uitvoeringsprogramma Wijkontwikkeling 

Leiden Noord 2011-2018  

25-02-11 25-02-11 05-04-11 

Raadsbesluit Bestemmingsreserve Herstructurering Woongebieden 

De Sleutels 

04-10-11 04-10-11 08-11-11 

Raadsbesluit Bijdrage aan de bestemmingsreserve Herstructurering 

Woongebieden De Sleutels (incl. omzetting van 

erfpacht naar vol eigendom bij complexen 

vooroorlogse woningen, 4e tranche) 

04-10-11 04-10-11 04-10-11 

Bron: Bestuurlijk informatie systeem gemeente Leiden 

 

Tabel b.2.2: Overzicht van beslismomenten met betrekking tot project Q4 

Soort Beleidsdocument College-

vergadering 

Voorstel  

College 

B&W 

Raads-

besluit 

Realiserings-

overeenkomst 

Realiseringsovereenkomst inzake De Commissaris met 

de regiopolitie Limburg-Noord, alsmede met BAM 

Vastgoed BV (toen nog HBG Vastgoed BV) 

01-06-01 01-06-01 27-06-01 

Commissie-

vergadering 

Realiseringsovereenkomst inzake De Commissaris met 

de regiopolitie Limburg-Noord, alsmede met BAM 

Vastgoed BV (toen nog HBG Vastgoed BV) 

20-06-01     

Raads-

vergadering 

Realiseringsovereenkomst inzake De Commissaris met 

de regiopolitie Limburg-Noord, alsmede met BAM 

Vastgoed BV (toen nog HBG Vastgoed BV) 

27-06-01     

Raadsbesluit Bestuursopdracht Maasboulevard 08-03-02 08-03-02 27-03-02 

Raadsbesluit Nemen van een voorbereidingsbesluit voor het Q4-

gebied in Venlo 

16-07-02 16-07-02 28-08-02 

Raadsbesluit Voorkeursrecht Q4 29-10-02 29-10-02, 

26-11-06 

18-12-02 

Raadsbesluit Overeenkomst ontwerpfase vast en goed; projectopdracht  

Vast&Goed, 30-5-2001 

19-11-02 19-11-02 18-12-02 

Raadsbesluit Bezwaarschrift tegen besluit van de gemeenteraad tot het 

in voorbereiding verklaren van een wijziging van de 

bestemmingsplannen 

04-02-03 04-02-03 19-02-03 

Raadsbesluit Bezwaarschriften tegen het besluit van de gemeenteraad 

tot aanwijzing van percelen die gelegen zijn in het 

plangebied Q4 

13-05-03 13-05-03 28-05-03 

Raadsbesluit Nemen van een voorbereidingsbesluit voor het Q4-

gebied in Venlo 

27-05-03 27-05-03 09-07-03 

Raadsbesluit Woonvisie Venlo 2003-2010; Venlo, thuishaven aan de 

Maas 

27-05-03 27-05-03 09-07-03 

Raadsbesluit Nota Grondbedrijf 2003 07-10-03 07-10-03 07-11-03 

Raadsbesluit Bezwaarschrift tegen besluit van de gemeenteraad tot het 

in voorbereiding verklaren van een wijziging van de 

bestemmingsplannen 

16-12-03 16-12-03 18-02-04 

Raadsbesluit Nemen van een voorbereidingsbesluit voor het Q4-

gebied in Venlo 

15-06-04 15-06-04 14-07-04 
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Soort Beleidsdocument College-

vergadering 

Voorstel  

College 

B&W 

Raads-

besluit 

Raadsbesluit Nota Grondbedrijf 2004 21-09-04 21-09-04 05-11-04 

Raadsbesluit Bestendiging voorkeursrecht Q4 30-11-04 30-11-04, 

22-02-05 

23-03-05 

Raads-

informatiebrief 

Afsprakenkader Q4 tussen woningcorporatie Venlo-

Blerick en gemeente, 20-12-2004 

14-12-04     

Afsprakenkader Afsprakenkader Q4 (afspraken tussen Woningcorporatie 

Venlo-Blerick en gemeente Venlo inzake 

herstructurering van Q4) 

20-12-04     

Raadsbesluit Voorbereidings- en bestuurlijk besluitvormingstraject 

Wijkontwikkelingsplan voor Q4 

15-02-05 15-02-05 23-02-05 

Raadsbesluit Vaststellen van het Structuurplan Q4 22-02-05 22-02-05 23-03-05 

Raadsconsulatie Concepten van het Wijkontwikkelingsplan (WOP) 12-04-05     

Raads-

informatiebrief 

Marktanalyses RIGO en BRO voor wop 03-05-05     

Raadsbesluit Vaststelling Wijkontwikkelingsplan Q4 met 

grondexploitatie en inspraakreacties; afsprakenkader Q4, 

20-12-2004 

14-06-05 14-06-05 06-07-05 

WOP Wijkontwikkelingsplan 14-06-05     

Raadsbesluit Nemen van een voorbereidingsbesluit voor het Q4-

gebied in Venlo 

14-06-05 14-06-05 06-07-05 

Raadsbesluit Prestatieconvenant Venlo Grotestedenbeleid 2005-2009 05-07-05 05-07-05 28-09-05 

Raadsbesluit Nota Grondbedrijf 2005 20-09-05 20-09-05 26-10-05 

Raads-

informatiebrief 

Ontwikkelingsovereenkomst Q4 getekend met 

woningcorporatie Venlo-Blerick 

20-12-05     

Raads-

informatiebrief 

Herontwikkeling Zuidzijde Mgr. Nolensplein en 

realisatie De Commissaris 

20-12-05     

Ontwikkelings-

overeenkomst 

Ontwikkelingsovereenkomst Q4 getekend met 

woningcorporatie Venlo-Blerick 

21-12-05     

Raadsbesluit Bezwaarschrift tegen besluit van de gemeenteraad tot het 

in voorbereiding verklaren van een wijziging van de 

bestemmingsplannen 

10-01-06 10-01-06 25-01-06 

Raadsbesluit Toekomstig Coffeeshopbeleid, onderdeel van de 3-

sporenaanpak Hektor 

28-11-06 28-11-06 20-12-06 

Raadsbesluit Verlenging voorkeursrecht Q4 30-01-07 30-01-07 28-02-07 

Raadsbesluit Bijlage tekening verlenging voorkeursrecht Q4 30-01-07 30-01-07 28-02-07 

Strategisch 

akkoord 

Strategisch Akkoord gemeente Venlo - Venlose 

woningcorporaties 2007-2011 

26-07-07     

Raads-

informatiebrief 

Creatieve industrie en cultureel ondernemerschap 14-08-07     

Raadsvoorstel Nota Grondbedrijf 2007 02-10-07 02-10-07   

Raads-

informatiebrief 

Stand van zaken en uitvoeringsvoorbereiding Q4, o.a. 

vormgeven gemeentelijke regiefunctie en organiseren 

van de samenwerking 

13-11-07     

Raadsvoorstel Wop+, grex en uitvoeringsplanning 29-01-08     

Raadsvoorstel Q4 29-01-08 29-01-08   

WOP+ AWG architecten wijkontwikkelingsplanplus Q4 

(WOP+), januari 2008 

30-01-08     
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Soort Beleidsdocument College-

vergadering 

Voorstel  

College 

B&W 

Raads-

besluit 

Kaart Onteigeningskaart blok Bergstraat 23-05-08     

Notitie Nota van wijzigingen bestemmingsplan Q4 26-05-08     

Raadsbesluit Vaststellen projectaffiche Bergstraat en opstarten 

onteigening bestemmingsplan Q4 blok bergstraat 

03-06-08 03-06-08 02-07-08 

Raadsbesluit Vaststellen van het bestemmingsplan Q4 03-06-08 03-06-08 02-07-08 

Raadsbesluit Voorkeursrecht q4 10-06-08 19-2-08, 

10-6-08 

02-07-08 

Raads-

informatiebrief 

Ontwikkelingsafspraken Blok Bergstraat Q4 05-08-08     

Realisatie-

overeenkomst 

Realisatieovereenkomst blok bergstraat q4 en 

jacobskapel getekend met woningcorporatie v-b 

05-08-08     

Raadsbesluit Subsidieverordening verbetering voorgevels van 

particuliere panden in Q4 

19-08-08 19-08-08 24-09-08 

Raadsbesluit Kaart subsidieverordening verbetering voorgevels 19-08-08 19-08-08 24-09-08 

Raadsvoorstel Onteigening bestemmingsplan Q4 (deellocatie 

Bergstraat) 

23-09-08     

Raads-

informatiebrief 

Behoud extra panden bergstraat Q4 25-11-08     

Raads-

consulatie 

Onderzoek naar kansen voor een kwalitatief duurzame 

invulling van de Maasboulevard e.o. in relatie tot (de 

aansluiting op) Q4 

17-02-09     

Kaart Onteigeningskaart blok Aan de Stadsmuur 11-03-09 11-03-09   

Raads-

informatiebrief 

Plan van aanpak en procedurebeschrijving 

uitvoeringsstrategie Q4 

31-03-09     

Raadsnotitie Uitvoeringsstrategie Q4 28-04-09     

Raadsbesluit Opstarten onteigening bestemmingsplan Q4 blok aan 

stadsmuur (onderdeel van het projectfiche Maaskade) 

02-06-09 02-06-09 01-07-09 

Raadsvoorstel Opnieuw opstarten onteigening bestemmingsplan 

oostelijk deel bl bergstraat 

29-09-09     

Ontwerp 

perceellijst 

Ontwerp perceellijst 01-10-09     

Lijst van te 

onteigenen 

percelen 

Lijst van te onteigenen percelenperceelsgedeelten 22-10-09     

Raads-

informatiebrief 

Uitvoeringsstrategie Q4, planoptimalisatie 17-11-09     

Raadsbesluit Vaststellen van het onteigeningsplan voor het plan blok 

bergstraat 

20-04-10 20-04-10 26-05-10 

Raadsbesluit Planoptimalisatie en uitvoering Q4 21-09-10 21-09-10 27-10-10 

Raadsbesluit Bouwenvelop 't Schriksel / Aan de Stadsmuur / 

Helschriksel 

16-11-10 16-11-10 15-12-10 

Bouwenvelop Bouwenvelop Het Schriksel / Maaskade 01-12-10   01-12-10 

Raads-

informatiebrief 

Gunning ontwikkelaar fase 2 Q4 03-05-11     

Verzoek aan de 

Kroon om 

onteigening 

Lijst van te onteigenen percelen (bijlage bij onteigening 

Q4) 

04-05-11     

Verzoek aan de Zakelijke beschrijving (bijlage bij onteigening Q4) 04-05-11     
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Soort Beleidsdocument College-

vergadering 

Voorstel  

College 

B&W 

Raads-

besluit 

Kroon om 

onteigening 

Raadsbesluit Onteigening Q4 plandelen Aan de Stadsmuur en 

Helschriksel 

17-05-11 17-05-11 22-06-11 

Agenda Politiek 

Forum 

Onteigening Q4 plandelen Aan de Stadsmuur en 

Helschriksel 

01-06-11     

Raadsbesluit Herziening grondexploitatie Q4 20-09-11 20-09-11 26-10-11 

Realisatie-

overeenkomst 

Realisatieovereenkomst fase 2 Q4 getekend met Volker 

Wessels Vastgoedontwikkeling Zuid BV 

medio 2011     

Bron: Bestuurlijk informatie systeem gemeente Venlo 

 

Bijlage 3: geluidsopnamen interviewsessies 

In onderstaande tabellen is een overzicht van de interviewsessies met specificatie van de 

geluidsopname en de betrokkene beleidsmedewerkers van de gemeenten. 

 
Tabel b.3.1: Overzicht van interviewsessies  

Gemeente Leiden 

Datum 7-6-2011 

MPEG-4-audio 20110607 093306 

Functie 

Robert Bergenhenegouwen Gebiedsmanager 

Sigrid Verleun-Cuperus Projectmanager 

Wim van der Hoeven Directeur Grote Projecten 

 

Gemeente Leiden 

Datum 14-6-2011 

MPEG-4-audio 20110614 091558 

Functie 

Edward Boekhouder / financieel adviseur 

Robert Bergenhenegouwen Gebiedsmanager 

Sigrid Verleun-Cuperus Projectmanager 

Wim van der Hoeven Directeur Grote Projecten 

 

Gemeente Venlo 

Datum 8-6-2011 

Geen geluidsopnamen 

Functie 

Bob Thijssen Beleidsmedewerker verwerving 

Floor Arts Beleidsmedewerkster verwerving 

 

Gemeente Venlo 

Datum 6-10-2011 

MPEG-4-audio 6-10-2011 14_15 

Funtie 

Bob Thijssen Beleidsmedewerker verwerving 

Serge van Dellen Projectmanager ontwikkelbedrijf 

 

Bijlage 4: overzicht van toegepaste sturingsstrategieën 

In deze bijlage volgt een overzicht van toegepaste sturingsstrategieën per project en 

onderverdeeld per strategie waar de deelconclusies naar verwijzen.  
 
Tabel b.4.1: Overzicht van sturingsstrategieën 1 ‘indirecte sturing’ in het project Kooiplein 

Strategie 1: indirecte sturing Vanwege informatievoorziening vanuit de gemeente zijn de 
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(communicatie met de buurt) buurtbewoners beïnvloed om te kiezen voor het scenario ‘balans 

ontwikkelen’.  

Strategie 1: indirecte sturing 

(ontwikkelrol de Sleutels) 

De gemeente stuurt indirect door de wethouder uit te laten spreken af te 

zien van het huidige plan. Door de informatie op deze manier te delen 

is er draagvlak gecreëerd voor een alternatief plan.  

 

Tabel b.4.2: Overzicht van sturingsstrategieën 2 ‘fine tuning’ in het project Kooiplein 

Strategie 2: fine tuning  

(ontwikkelrol de Sleutels) 

De gemeente Leiden heeft met de cv Kooiplein afspraken gemaakt, 

waardoor een arrangement ontstaan is dat specifiek afgestemd is op 

deze partijen. 

Strategie 2: fine tuning 

(ontwikkelrol de Sleutels) 

De gemeente Leiden komt met de cv Kooiplein overeen dat bij een 

eventuele schadeclaim in verband met niet openbaar aanbesteden 

partijen bij elkaar te rade gaan. 

Strategie 2: fine tuning 

(deal de Sleutels) 

De gemeente Leiden heeft een apart arrangement gesloten met de 

woningcorporaties in Leiden inzake het creëren van een fonds met 

gelden door omzetting van erfpacht naar eigendom. 

Strategie 2: fine tuning 

(deal uitplaatsing school) 

Gemeente Leiden is een apart arrangement overeengekomen met de 

Vrije School. De school wordt uitgeplaatst naar een andere locatie 

waarbij uit de grondexploitatie 4 miljoen euro betaald wordt en nog 

eens 2 miljoen euro uit het onderwijshuisvestingsbudget.   

 

Tabel b.4.3: Overzicht van sturingsstrategieën 3 ‘serendipitisme’ in het project Kooiplein 

Strategie 3: serendipitisme  

(communicatie met de buurt) 

Doordat professionals nadrukkelijk in de buurt aanwezig waren, heeft 

de gemeente daarmee een goede voedingsbodem weten te creëren om 

vanuit de buurt draagvlak te krijgen voor het project. 

Strategie 3: serendipitisme 

(deal de Sleutels) 

Door een fonds te creëren met de gelden die de gemeente ontvangen 

heeft bij de omzetting van erfpacht naar eigendom van de 

woningcorporaties, is het mogelijk stedelijke vernieuwingsprojecten 

extra te subsidiëren.  

Strategie 3: serendipitisme 

(deal Ons Doel) 

Door het aanstellen van een projectleider van Ons Doel, is Ons Doel 

het project Kooiplein als hun kindje gaan zien waardoor ze uiteindelijk 

minder voor de woningen wilden. 

 

Tabel b.4.4: Overzicht van sturingsstrategieën 4 ‘meerzijdige sturing’ in het project Kooiplein 

Strategie 4: meerzijdige sturing 

(ontwikkelrol de Sleutels) 

De ambtelijk bestuurder onderhandelt met de wethouder om af te zien 

van het huidige plan. Dit doet de gemeente door in te spelen op de 

beslissingsmacht van de wethouder. 

Strategie 4: meerzijdige sturing 

(ontwikkelrol de Sleutels) 

De gemeente laat deze bepaling in het contract opnemen om daarmee 

van haar juridische afdeling goedkeuring te krijgen voor de 

overeenkomst met de cv Kooiplein. 

Strategie 4: meerzijdige sturing 

(deal NS) 

De gemeente heeft vrij onderhandeld met de NS over de aankoop van 

de grond. Uiteindelijk is de grond tegen een taxatieprijs op basis van 

economische waarde verworven.  

Strategie 4: meerzijdige sturing 

(de Waaijer) 

Met woningcorporatie de Sleutels is onderhandeld om de entree van 

woningcomplex de Waaijer te verplaatsen van de begane grond naar de 

eerste verdieping. Daarbij gaan twee woningen verloren. Deze twee 

woningen worden verworven door de gemeente. De compensatie voor 

deze twee woningen wordt meegerekend in een ander arrangement met 

betrekking tot het terugleveren van circa 118 turnkey sociale sector 

woningen. 

Strategie 4: meerzijdige sturing 

(deal de Sleutels) 

De gemeente Leiden heeft onderhandeld met de Sleutels over het 

inbrengen van 104 oude woningen tegen boekwaarde, het terugleveren 

van 104 nieuwe woningen en het betalen van de onrendabele top vanuit 

het fonds.  

Strategie 4: meerzijdige sturing 

(deal de Sleutels) 

De gemeente Leiden heeft met de cv Kooiplein onderhandeld om het 

overeengekomen arrangement 1 op 1 te vertalen in het nieuwe plan. Dit 

is overeengekomen in het akkoord op hoofdlijnen. 
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Strategie 4: meerzijdige sturing 

(deal Ons Doel) 

De gemeente Leiden heeft met woningcorporatie Ons Doel 

onderhandeld om de woningen in te brengen voor 14 keer de 

boekwaarde.  

Strategie 4: meerzijdige sturing 

(deal apotheek) 

De gemeente is met Properstok overeengekomen dat Properstok voor 

eigen risico de apotheek dient te verwerven. 

Strategie 4: meerzijdige sturing 

(deal uitplaatsing school) 

De gemeente heeft met de Vrije School onderhandeld dat de Vrije 

School uit het plangebied moet vertrekken. Aanvankelijk heeft de 

gemeente geprobeerd om ze naar een oud gebouw te verplaatsen. Dat 

wilde de Vrije School niet en gaf een architect de opdracht om met een 

nieuwbouwplan te komen. Dat heeft de gemeente geaccepteerd, maar 

ze hebben wel de kosten gedrukt. Uiteindelijk zijn ze een 

ontwikkelcontract overeengekomen met de Vrije School voor het 

bouwen van een nieuwe school.  

Strategie 4: meerzijdige sturing 

(deal ontwikkelrecht Properstok) 

Er heeft een open onderhandeling plaatsgevonden tussen de gemeente 

Leiden en Properstok over de hoogte van het ontwikkelrecht. 

Strategie 4: meerzijdige sturing 

(overige gronden) 

De gemeente is met Properstok overeengekomen dat Properstok voor 

eigen risico de overige gronden dient te verwerven. 

Strategie 4: meerzijdige sturing 

(grondverwerving) 

De gemeente heeft vrij onderhandeld met de NS over de aankoop van 

de grond. Uiteindelijk is de grond tegen een taxatieprijs op basis van 

economische waarde verworven.  

 

Tabel b.4.5: Overzicht van sturingsstrategieën 5 ‘netwerkmanagement’ in het project Kooiplein 

Strategie 5: netwerkmanagement 

(ontwikkelrol de Sleutels) 

De gemeente gaat akkoord met een actieve ontwikkelrol voor 

woningcorporatie de Sleutels maar eist dat de woningcorporatie dit met 

een marktpartij samen doet. Op die manier heeft de gemeente een 

samenwerking gecreëerd.  

Strategie 5: netwerkmanagement 

(ontwikkelrol de Sleutels) 

Er is een samenwerking gecreëerd tussen gemeente Leiden en de cv 

Kooiplein die bestaat uit Properstok en woningcorporatie de Sleutels.   

Strategie 5: netwerkmanagement 

(ontwikkelrol de Sleutels) 

De gemeente Leiden ondersteunt de samenwerking tussen Properstok 

en de Sleutels, ondanks dat dit een minimaal risico oplevert in verband 

met niet openbaar aanbesteden. 

Strategie 5: netwerkmanagement 

(deal NS en grondverwerving) 

De gemeente heeft door het uitkopen van de NS verandering 

aangebracht in de pluriformiteit, geslotenheid en interdependentie van 

het project. 

Strategie 5: netwerkmanagement 

(deal Ons Doel) 

Aan woningcorporatie Ons Doel is een financiële prikkel gegeven door 

Ons Doel een ontwikkelrecht te geven bij de Brede School. Dat project 

wilde Ons Doel graag ontwikkelen. 

Strategie 5: netwerkmanagement 

(deal ontwikkelrecht Properstok) 

De gemeente Leiden en Properstok kwamen aanvankelijk niet tot een 

akkoord dus heeft de gemeente het laten escaleren tot een bestuurlijk 

overleg. Tijdens het bestuurlijk overleg heeft de gemeente de relaties 

tussen de actoren gemanipuleerd, is de wethouder onder druk gezet en 

heeft de gemeente de adviseur van het impulsteam mee laten bepalen.  

 

Tabel b.4.6: Overzicht van sturingsstrategieën 6 ‘netwerkconstituering’ in het project Kooiplein 

Strategie 6: netwerkconstituering 

(ontwikkelrol de Sleutels) 

De gemeente adviseerde het college van B&W om  het impulsteam  

stedelijke vernieuwing van het Vrom in te zetten. Daarmee voegde de 

gemeente een actor toe. 

Strategie 6: netwerkconstituering 

(ontwikkelrol de Sleutels) 

De gemeente heeft geprobeerd woningcorporatie de Sleutels te 

koppelen aan ontwikkelaar Ymere. Het toevoegen van Ymere is niet 

gelukt, omdat de Sleutels niet wilde samenwerken met Ymere.  

Strategie 6: netwerkconstituering 

(ontwikkelrol de Sleutels) 

Properstok is met goedkeuring van gemeente Leiden door 

woningcorporatie de Sleutels toegevoegd. Door de toevoeging van 

Properstok is een grotere kans op slagen van het project ontstaan.  

Strategie 6: netwerkconstituering 

(ontwikkelrol de Sleutels) 

De gemeente Leiden sluit bewust andere partijen uit door niet over te 

gaan tot een aanbestedingsprocedure. 

Strategie 6: netwerkconstituering Als de NS de prijs zou bepalen op basis van toekomstige 
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(deal NS en grondverwerving) ontwikkelingen, dan zou de gemeente overgaan tot een 

onteigeningsprocedure. Door middel van regelgeving zou het deze 

actor vervolgens uitsluiten. Dit is niet aan de orde gekomen.  

Strategie 6: netwerkconstituering 

(deal apotheek en overige gronden) 

In de raamovereenkomst met Properstok is opgenomen dat indien het 

Properstok niet lukt om de grond te verwerven, de gemeente via een 

onteigeningsprocedure zorg zal dragen voor de grondverwerving.    

 

Tabel b.4.7: Overzicht van sturingsstrategieën 1 ‘indirecte sturing’ in het project Q4 

Sturing 1: indirecte sturing 

(algemeen project Q4) 

Om de inputzijde te beïnvloeden door de klankbordgroep worden 

omstandigheden gecreëerd waarbij de kans op een wenselijk output 

toeneemt. 

Strategie 1: indirecte sturing 

(algemeen project Q4) 

Door regelmatig overleg met de klankbordgroep en halfjaarlijkse 

bijpraatavond zorgt de gemeente via haar informatievoorziening voor 

draagvlak van haar plannen. 

Strategie 1: indirecte sturing 

(algemeen project Q4) 

Door aandacht te schenken aan het eerste fysieke bewijs van de 

herstructurering is indirect gestuurd op draagvlak voor het project. 

Strategie 1: indirecte sturing 

(blok Bergstraat) 

De gemeente en woningcorporatie Venlo-Blerick zijn overeengekomen 

dat via een vastgesteld communicatieplan de bewoners en ondernemers 

geïnformeerd blijven om daarmee draagvlak te creëren en te behouden.  

Strategie 1: indirecte sturing 

(blok Bergstraat) 

De gemeente Venlo heeft een projectfiche opgesteld die fungeert als 

kaderstellend document voor de ruimtelijke functionele 

planontwikkeling. Middels dit instrument reguleert en stuurt de 

gemeente de architecten die in opdracht van de woningcorporatie 

Venlo-Blerick een stedenbouwkundig plan moeten uitwerken.   

Strategie 1: indirecte sturing 

(blok ’t schriksel / aan de stadsmuur) 

De gemeente heeft AWG Architecten opdracht gegeven om het 

projectfiche Maaskade op te stellen dat zou dienen als ruimtelijk-

functioneel kader voor de herontwikkeling van het blok ’t Schriksel, 

Aan de Stadsmuur en Helschriksel. Naar aanleiding van een 

planoptimalisatie is het projectfiche Maaskade opgevolgd door de 

bouwenvelop ’t Schriksel, Aan de Stadsmuur en Helschriksel, 

eveneens opgesteld door AWG Architecten.  

Strategie 1: indirecte sturing  

(blok ’t schriksel / aan de stadsmuur) 

Door middel van een niet-openbare Europese aanbestedingsprocedure 

met voorselectie heeft de gemeente het selectieproces voor een 

ontwikkelaar gereguleerd. 

Strategie 1: indirecte sturing 

(blok ’t schriksel / aan de stadsmuur) 

Gedurende de aanbestedingsprocedure heeft de gemeente de 

woningcorporatie Venlo-Blerick en de klankbordgroep Q4 op de 

hoogte gehouden van de voortgang.  

 

Tabel b.4.8: Overzicht van sturingsstrategieën 2 ‘fine tuning’ in het project Q4 

Strategie 2: fine tuning 

(algemeen project Q4) 

(ontwerpfase vast&goed) 

Met marktpartijen is afgesproken dat gemeente haar publiekrechtelijk 

instrumentarium zo optimaal mogelijk zal inzetten. Daarvoor heeft de 

gemeente reeds voorkeursrecht laten vestigen in het gebied en een 

voorbereidingsbesluit genomen. Bovendien is afgesproken dat de 

gemeente marktconform kan verwerven indien onroerend goed wordt 

aangeboden en dat eventuele positieve of negatieve resultaten in 

verhouding van 50-50% gedeeld worden met betrokken partijen. 

Strategie 2: fine tuning 

(algemeen project Q4) 

De gemeente moest van het ministerie van Vrom voor januari 2005 een 

Prestatieovereenkomst tekenen met de private partners. Op het moment 

dat Vesteda eruit stapte, heeft de gemeente contact gezocht met Vrom 

om voldoende financiën zeker te stellen voor Q4. Dit heeft geleid tot de 

goedkeuring vanuit Vrom om met een tussenvorm te werken in de 

vorm van het Afsprakenkader, waardoor voldaan wordt aan de 

voorwaarden die het Vrom gesteld heeft. 

Strategie 2: fine tuning 

(algemeen project Q4) 

Gemeente Venlo maakt specifieke afspraken met woningcorporatie 

Venlo-Blerick over samenwerking in de ontwikkeling van een 

deelgebied in plangebied Q4.  

Strategie 2: fine tuning De gemeente heeft een planoptimalisatie op het programma 
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(algemeen project Q4) doorgevoerd in samenwerking met woningcorporatie Venlo-Blerick. 

Daardoor moet het afsprakenkader tussen de gemeente en de 

woningcorporatie herzien worden. 

Strategie 2: fine tuning 

(zuidzijde msg. Nolensplein) 

De gemeente komt een speciaal arrangement overeen waarin de 

financiële constructie met betrekking tot de ontwikkeling van de 

Commissaris wordt vastgelegd. Daarin is een verplichting opgenomen 

dat HBG Vastgoed voor eind 2003 het gebouw oplevert. HBG 

Vastgoed garandeert een eerste huurder voor de winkelruimten de 

eerste tien jaar. Met de politie is overeengekomen dat zij een lage 

aanvangshuur aangaat die kostendekkend is en dat zij een optie krijgt 

om na 15 jaar de ruimte aan te kopen. 

Strategie 2: fine tuning 

(blok Bergstraat) 

Gemeente Venlo ondertekend een afsprakenkader met 

woningcorporatie Venlo-Blerick waarin afgesproken wordt hoe de 

samenwerking wordt ingevuld met betrekking tot het plangebied van 

Q4. 

Strategie 2: fine tuning 

(blok Bergstraat) 

De gemaakte afspraken die opgenomen zijn in het Afsprakenkader zijn 

in de ontwikkelingsovereenkomst verder geactualiseerd tussen 

gemeente Venlo en woningcorporatie Venlo-Blerick.  

Strategie 2: fine tuning 

(blok Bergstraat) 

De gemeente heeft de afspraken die voortvloeien uit het 

Afsprakenkader, de ontwikkelingsovereenkomst, het WOP+ en het 

projectfiche Bergstraat opgenomen in de realisatieovereenkomst. Deze 

realisatieovereenkomst is tot stand gekomen nadat de projectwethouder 

van gemeente Venlo bestuurlijke afspraken heeft gemaakt met de 

directeur/bestuurder van de woningcorporatie Venlo-Blerick. 

Strategie 2: fine tuning 

(blok ’t schriksel / aan de stadsmuur) 

De gemeente heeft naar aanleiding van de aanbestedingsprocedure een 

realisatieovereenkomst gesloten met Volker Wessels waarin nadere 

afspraken worden gemaakt over de realisering van de herontwikkeling 

 

Tabel b.4.9: Overzicht van sturingsstrategieën 3 ‘serendipitisme’ in het project Q4 

Sturing 3: serendipitisme 

(algemeen project Q4) 

Door een klankbordgroep in te stellen is de gemeente in interactie met 

meerdere belanghebbenden zodat ze meer informatie uit haar netwerk 

haalt. 

Strategie 3: serendipitisme 

(algemeen project Q4) 

De gemeente houdt contact met overige partijen zoals ondernemers, 

eigenaar-bewoners, eigenaar-verhuurders en belanghebbenden om 

particuliere initiatieven te stimuleren. Daarmee vergroot de gemeente 

het netwerk waaruit het informatie kan halen. 

Strategie 3: serendipitisme 

(algemeen project Q4) 

Door in discussie te gaan en de partijen te informeren heeft de 

gemeente geprobeerd draagvlak en commitment te creëren voor de 

uitvoeringsstrategie. 

 

Tabel b.4.10: Overzicht van sturingsstrategieën 4 ‘meerzijdige sturing’ in het project Q4 

Strategie 4: meerzijdige sturing 

(algemeen project Q4) 

(realisatieovereenkomsten) 

De gemeente wil in eerste instantie de gronden in het plangebied 

minnelijk verwerven door in onderhandeling te treden met de 

eigenaren.  

Strategie 4: meerzijdige sturing 

(zuidzijde msg. Nolensplein) 

De gemeente heeft allereerst onderhandeld met de politie over het 

aankopen van het gebouw door de politie. Echter kon de politie de 

stichtingskosten niet opbrengen. Toen is met de politie 

overeengekomen dat zij het gebouw voor de komende 40 jaar van de 

gemeente zullen huren en na 15 jaar een kooprecht zouden hebben 

tegen een alsdan te berekenen marktconforme prijs. Daarbij heeft de 

politie een korting van 0,63 miljoen euro bedongen voor vergoeding 

van afschrijving.  

Strategie 4: meerzijdige sturing 

(zuidzijde msg. Nolensplein) 

De gemeente onderhandeld met HBG Vastgoed over de invulling van 

de ontwikkeling. Daarbij neemt de gemeente de winkelruimten en 

commerciële ruimte voor de politie af, terwijl HBG Vastgoed de 30 

appartementen voor eigen rekening en risico kan ontwikkelen. 

Strategie 4: meerzijdige sturing In het Afsprakenkader heeft de gemeente verschillende afspraken 
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(blok Bergstraat) gemaakt met woningcorporatie Venlo-Blerick:  

 Woningcorporatie Venlo-Blerick heeft uitonderhandeld dat ze 

circa 25% van de te realiseren woning aan de Maas mag 

ontwikkelen.  

 Verder is overeengekomen dat gemeente Venlo de verworven of 

nog te verwerven gronden inbrengt of verkoopt tegen de 

boekwaarde minus 50% van de onrendabele top op de 

verhuurexploitatie, c.q. verkoopopbrengst.  

 Indien de 29 woningen die woningcorporatie worden ingepast dan 

volgt geen financiële verrekening, maar als de woningen in het 

plan gesloopt, c.q. gerenoveerd worden dan vergoedt de gemeente 

aan de woningcorporatie Venlo-Blerick de sloopkosten, 

herhuisvestingskosten en kosten voor vergoedingen aan bewoners 

voor aangebrachte voorzieningen.  

 De woningcorporatie neemt de gronden af op het moment dat de 

gronden bouwrijp gemaakt zijn. In totaal zal de woningcorporatie 

80 miljoen euro investeren in haar plangebied.  

 De gemeente zal haar publiekrechtelijke rol vervullen, het 

programma vaststellen en de grondexploitatie voeren.  

 Bovendien zal de gemeente, na consultering van woningcorporatie 

Venlo-Blerick, een samenwerkingspartner selecteren voor het 

overige bouwprogramma.   

Strategie 4: meerzijdige sturing 

(blok Bergstraat) 

 

In de realisatieovereenkomst is overeengekomen dat de 

woningcorporatie Venlo-Blerick bouwrijpe gronden van de gemeente 

afneemt; de gemeente de grond bouwrijp maakt en levert aan de 

woningcorporatie en dat de gemeente de Jacobskapel verkoopt aan de 

woningcorporatie waarbij de woningcorporatie moet voldoen aan het 

gezamenlijk opgestelde ontwikkelconcept voor een 

bedrijfsverzamelgebouw ten behoeve van broedplaatsen en culturele, 

innovatieve ondernemers.  

Strategie 4: meerzijdige sturing 

(blok Bergstraat) 

(realisatieovereenkomst Bergstraat) 

De gemeente Venlo voert een actief grondbeleid in het plangebied van 

Q4. Om de beschikking te krijgen over alle benodigde gronden in het 

plangebied moest de gemeente tussen 2006 en 2010 nog 8 percelen en 

3 perceelsgedeelten verwerven (vrij van huur en gebruik). Hiervoor is 

de gemeente aankooponderhandelingen aangegaan met de 

eigenaren/huurders van de gronden. Dit heeft ertoe geresulteerd dat alle 

gronden minnelijk verworven zijn.  

Strategie 4: meerzijdige sturing 

(blok ’t schriksel / aan de stadsmuur) 

De gemeente heeft een realisatieovereenkomst gesloten met Volker 

Wessels waarin onder andere is opgenomen welke grondprijs Volker 

Wessels betaald, wanneer de gronden afgenomen worden en waarin is 

opgenomen dat de gemeente de uitwerking van het poppodium zelf 

uitvoert. De realisatieovereenkomst is helaas niet ter beschikking 

gesteld voor dit onderzoek.  

 

Tabel b.4.11: Overzicht van sturingsstrategieën 5 ‘netwerkmanagement’ in het project Q4 

Strategie 5: netwerkmanagement 

(algemeen project Q4) 

Creëren van samenwerking tussen gemeente en marktpartijen (vesteda 

en woningcorporatie Venlo-Blerick) 

Strategie 5: netwerkmanagement 

(algemeen project Q4) 

Naar aanleiding van een rapportage van het impulsteam van Vrom 

heeft de gemeente een second opinion laten uitvoeren. Dat heeft de 

gemeente willen bespreken met de private partners om het programma 

aan te passen. Vesteda heeft hier niet aan mee willen werken en is uit 

de samenwerking gestapt. 

Strategie 5: netwerkmanagement 

(algemeen project Q4) 

Om te voldoen aan de voorwaarden van minister Dekker van Vrom 

heeft de gemeente Venlo een samenwerkingsovereenkomst getekend 

met woningcorporatie Venlo-Blerick. 

Strategie 5: netwerkmanagement 

(algemeen project Q4) 

De gemeente organiseert samenwerking met woningcorporatie Venlo-

Blerick.  
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Strategie 5: netwerkmanagement 

(algemeen project Q4) 

Door partijen te betrekken in de discussie probeert de gemeente de 

relaties tussen de actoren te manipuleren om daarmee verandering te 

brengen in de pluriformiteit, geslotenheid en interdependentie van het 

netwerk. 

Strategie 5: netwerkmanagement 

(algemeen project Q4) 

De gemeente brengt verandering aan in het netwerk door vestiging van 

voorkeursrecht terug te draaien en onderhandelingen stop te zetten. 

Strategie 5: netwerkmanagement 

(zuidzijde msg. Nolensplein) 

De gemeente heeft het oude complex de Zuidwand aangekocht en 

daarmee een actor uitgekocht. 

Strategie 5: netwerkmanagement 

(zuidzijde msg. Nolensplein) 

De gemeente schrijft een ontwikkelaarscompetitie uit en maakt een 

keuze voor een marktpartij, daardoor voegt het een marktpartij toe aan 

het netwerk. 

Strategie 5: netwerkmanagement 

(blok Bergstraat) 

Gemeente Venlo gaat door het ondertekenen van het Afsprakenkader 

de samenwerking aan met woningcorporatie Venlo-Blerick 

Strategie 5: netwerkmanagement 

(blok Bergstraat) 

Gemeente Venlo zorgt voor een financiële prikkel door het plantekort 

op te vangen met beschikbare dekkingsmiddelen. De 

dekkingsmiddelen komen voort uit een eigen bijdrage van de 

gemeente, reserves uit het grondbedrijf en Vast&Goed en ISV en IPSV 

subsidies, onder andere vanuit het Ministerie van Vrom 

Strategie 5: netwerkmanagement 

(blok Bergstraat) 

De gemeente Venlo heeft de samenwerking met de woningcorporatie 

Venlo-Blerick verder gecontinueerd in de realisatieovereenkomst.  

Strategie 5: netwerkmanagement 

(blok Bergstraat) 

De gemeente brengt verandering in de pluriformiteit, geslotenheid en 

interdependentie van het netwerk aan door de eigenaren/huurders van 

de 8 percelen en 3 perceelsgedeelten uit te kopen, waarbij de 

onteigeningsprocedure als pressiemiddel is gebruikt.  

Strategie 5: netwerkmanagement 

(blok ’t schriksel / aan de stadsmuur) 

De gemeente is een niet-openbare Europese aanbestedingsprocedure 

met voorselectie gestart. Daar hebben marktpartijen zich voor 

aangemeld en uit die aanmeldingen heeft de gemeente een voorselectie 

gemaakt van 5 marktpartijen. Van deze 5 marktpartijen hebben 4 

marktpartijen een schetsplan en grondbieding in de vorm van een 

offerte aangeboden. Op basis van vooraf opgestelde criteria heeft 

gemeente Venlo de opdracht gegund aan Volker Wessels Bouw & 

Vastgoedontwikkeling Zuid BV, omdat deze marktpartij de meest 

economisch voordelige aanbieding deed. Zodoende is een 

samenwerking tussen gemeente Venlo en Volker Wessels ontstaan.   

 

Tabel b.4.12: Overzicht van sturingsstrategieën 6 ‘netwerkconstituering’ in het project Q4 

Strategie 6: netwerkconstituering 

(algemeen project Q4) 

In overleg met marktpartijen is AWG toegevoegd om een ruimtelijke 

visie met financiële verkenning op te stellen. 

Strategie 6: netwerkconstituering 

(algemeen project Q4) 

(ontwerpfase Vast&Goed) 

Door het vestigen van voorkeursrecht worden alle aangeboden gronden 

eerst aan de gemeente aangeboden waardoor derden geen grondpositie 

kunnen innemen. Daarmee sluit de gemeente andere actoren uit. 

Strategie 6: netwerkconstituering 

(algemeen project Q4) 

Om te voldoen aan de voorwaarden van het ministerie van Vrom met 

betrekking tot het vaststellen van het wijkontwikkelingsplan, heeft 

gemeente Venlo verschillende deelonderzoeken en adviezen laten 

uitvoeren. Daarbij heeft de gemeente meerdere actoren toegevoegd aan 

het netwerk, namelijk Senternovem, Rigo, BRO, BAAC en DHV.   

Strategie 6: netwerkconstituering 

(algemeen project Q4) 

Fakton heeft in opdracht van gemeente Venlo de grondexploitatie Q4 

doorgerekend. Dat heeft geleid tot bevestiging over de correctheid van 

de grondexploitatie. Na deze bevestiging heeft de gemeenteraad 

ingestemd met vaststelling van het WOP en de grondexploitatie. 

Strategie 6: netwerkconstituering 

(algemeen project Q4) 

(ontwikkelingsovereenkomst) 

De gemeente geeft aan een sterke gemeentelijke regie te willen voeren 

en gebruik daar haar juridisch instrumentarium voor in de vorm van het 

bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, voorkeursrecht en 

onteigeningsprocedures om te voorkomen dat derde partijen 

grondposities innemen. 

Strategie 6: netwerkconstituering 

(algemeen project Q4) 

De gemeente zal onteigeningsprocedures starten om gronden te 

verwerven die via het minnelijke traject niet verworven kunnen 
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(realisatieovereenkomsten) worden. Daarnaast heeft de gemeente een globaal en flexibel 

bestemmingsplan opgesteld waarin meerdere functies mogelijk zijn, 

maar zijn bebouwingsgrenzen en bouwhoogten wel in detail geregeld.  

Strategie 6: netwerkconstituering 

(blok Bergstraat) 

Gemeente Venlo voegt AWG Architecten toe aan het netwerk om een 

analyse uit te laten voeren voor het plangebied Q4. 

Strategie 6: netwerkconstituering 

(blok Bergstraat) 

Gemeente Venlo heeft een externe partij opdracht gegeven om een 

aanvullend marktonderzoek uit te voeren naar binnenstedelijke functies 

in het stedelijk centrum.  

Strategie 6: netwerkconstituering 

(blok Bergstraat) 

(realisatieovereenkomst bergstraat) 

De gemeente gebruikt onteigeningsprocedures als pressiemiddel naar 

eigenaren/huurders om zekerheid te krijgen dat de gronden uiteindelijk 

in eigendom (vrij van huur en gebruik) van de gemeente komen, zodat 

de geplande ontwikkeling gerealiseerd kan worden. 

Strategie 6: netwerkconstituering 

(blok ’t schriksel / aan de stadsmuur) 

(realisatieovereenkomst stadsmuur) 

De gemeente Venlo is in 2009 gestart met het opstarten van een 

onteigeningsprocedure om de gronden in het bouwblok Aan de 

Stadsmuur in eigendom te krijgen. In 2011 heeft gemeente Venlo 

hiervoor een verzoek ingediend bij de Kroon om bij Koninklijk Besluit 

de onroerende zaken en recht ter onteigening aan te wijzen. Daarmee 

heeft de gemeente een stok achter de deur als de gronden niet via een 

minnelijk weg verworven worden. Het verwerven van de gronden is 

namelijk cruciaal om op de overeengekomen momenten de grond uit te 

geven aan de geselecteerde marktpartij en daarmee het risico van de 

gemeente op vertraging van het plan te verkleinen.  

 

Bijlage 5: marktpartijen en samenwerkingsconstructies 

Tabel b.5.1: Overzicht van marktpartijen in binnenstedelijke herstructurering 

Actor Kenmerken Producten 

Adviseur  Voert een betaalde opdracht uit en 

loopt daarbij geen risico 

 Werkt aan de hand van een 

duidelijke opdrachtformulering 

 Heeft specifieke expertise op het 

gebied van bijvoorbeeld 

stedenbouw 

 Landschapsarchitectuur, 

planeconomie en vastgoedmarkt 

 Procesmanagement bij complexe 

vormen van samenwerking 

 

 Marktconsultatie of –onderzoek 

 Haalbaarheidsonderzoek 

 Stedenbouwkundig plan 

 Concept of idee 

 Ontwikkelings- en 

samenwerkingsstrategieën 

 Proces- of projectbegeleiding 

 

Projectontwikkelaar  Ontwikkelt voor eigen rekening en 

risico vastgoed voor de markt 

 Bedenkt of neemt initiatief tot 

ruimtelijke plannen voor de 

marktonderdelen (vraag- en aanbod 

gestuurd) 

 Realiseert projecten van 

verschillende aard en schaal 

 Neemt gerealiseerd vastgoed niet in 

belegging 

 Heeft een grote kapitaalbehoefte en 

loopt daarbij veel risico 

 Loopt afzetrisico maar dekt dat 

veelal vooraf af door voorverkoop 

en voorverhuur percentages 

overeen te komen 

 Uitgewerkt concept 

 Ontwerp en bouwplan 

 Marktonderzoek 

 Grond- en opstalexploitatie 

 Gerealiseerd bouwplan 
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 Financieren veel extern met als 

gevolg een relatief hoog 

rentepercentage 

 Brengt gerealiseerd vastgoed direct 

op de markt 

Bouwer  Neemt (bouw)opdrachten aan en 

loopt hierbij slechts het prijsrisico 

(bouwmaterialen) 

 Neemt gerealiseerd vastgoed niet in 

belegging 

 Is uitvoerder, geen bedenker en/of 

initiatiefnemer 

 Loop geen (direct) afzetrisico 

 Speelt alleen een rol in de 

realisatiefase 

 Gerealiseerd bouwplan / voltooide 

opdracht 

Ontwikkelende bouwer  Ontwikkelt voor eigen rekening en 

risico al dan niet projecten voor de 

eigen bouwportefeuille 

 Is van oorsprong een bouwer 

 Neemt gerealiseerd vastgoed niet in 

belegging 

 Kan vaak goedkoper ontwikkelen 

dan een projectontwikkelaar (omdat 

hij ook rendement uit de 

bouwopdracht haalt) 

 Ontwerp en bouwplan 

 Gerealiseerd bouwplan 

Belegger  Koopt en exploiteert vanuit een 

lange termijnvisie voor eigen 

rekening en risico vastgoed 

 Ontwikkelt niet zelf 

 Vastgoedprojecten voor de 

beleggingsportefeuille 

Ontwikkelende belegger  Ontwikkelt, laat bouwen en 

exploiteert vanuit een lange 

termijnvisie voor eigen rekening en 

risico vastgoed 

 Ontwikkelt projecten voor de eigen 

portefeuille 

 Ontwerp en bouwplan 

 Vastgoedprojecten voor de 

beleggingsportefeuille 

Woningcorporatie  Exploiteert voor eigen rekening en 

risico woningen met een sociaal-

maatschappelijke doelstelling 

 Heeft een lange termijnvisie 

 Heeft een relatief groot eigen 

vermogen 

 Kan tegen lage rente financieren 

vanwege Waarborgfonds Sociale 

Woningbouw (WSW) 

 Vastgoedprojecten met 

commerciële en maatschappelijke 

kenmerken 

Ontwikkelende 

woningcorporatie 
 Ontwikkelt en laat voor eigen 

rekening en risico woningen 

bouwen (vaak in combinatie van 

sociale huur, sociale koop en vrije 

sector koop) 

 Zet rendement op koopwoningen in 

voor de sociale doelstelling 

 Heeft een lange termijnvisie 

 Heeft een relatief groot eigen 

vermogen 

 Kan vaak tegen lage rente 

financieren vanwege WSW 

 Vastgoedprojecten met 

commerciële en maatschappelijke 

kenmerken 

Bron: Vrom, 2007; eigen bewerking 
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Een samenwerkingsconstructie bestaat volgens Berenschot (2003) uit een combinatie van een 

exploitatiemodel en een juridische vorm. Een exploitatiemodel is door Berenschot (2003, p. 6) 

gedefinieerd als ‘de wijze waarop de gemeente en private partijen hun activiteiten in het 

kader van de herstructurering organiseren’. Een juridische vorm is als volgt gedefinieerd: ‘de 

wijze waarop de samenwerking tussen partijen in juridische zin wordt vormgegeven’ 

(Berenschot, 2003, p. 6).   

De eventuele samenwerking kan volgens het Vrom (2007) grofweg in drie hoofdvormen 

worden onderscheiden, namelijk de publieke grondexploitatie, de publiek-private 

grondexploitatie en de private grondexploitatie. Binnen deze drie hoofdvormen bestaan de 

volgende exploitatiemodellen: het traditionele model, het bouwclaimmodel, de joint venture, 

het concessiemodel en de exploitatieovereenkomst. 

Het traditionele model valt onder de hoofdvorm ‘publieke grondexploitatie’. De gemeente 

verwerft alle grond in het plangebied, maakt deze bouw- en woonrijp en geeft de bouwkavels 

uit aan marktpartijen die het plangebied willen ontwikkelen (Vrom, 2007). De gemeente is in 

dit model verantwoordelijk voor de grondexploitatie, terwijl de marktpartijen of corporaties 

verantwoordelijk zijn voor de opstalexploitatie. Voordeel van dit model is dat de gemeente 

maximale invloed houdt op de planontwikkeling (Berenschot, 2003). 

Naast het traditionele model, valt ook het bouwclaimmodel onder de hoofdvorm ‘publieke 

grondexploitatie’. Private partijen hebben in het plangebied grondposities. Daardoor is het 

traditionele model niet meer mogelijk omdat de publieke partij geen exclusieve grondeigenaar 

en regisseur is (Vrom, 2007). Het bouwclaimmodel houdt in dat private partijen hun 

grondeigendom overdragen aan de gemeente. De gemeente kan vervolgens zoals in het 

traditionele model de grond bouw- en woonrijp maken om vervolgens weer uit te geven aan 

de oorspronkelijke eigenaren die als voorwaarden hebben geclaimd dat ze een deel van de 

bouwrijpe kavels terug krijgt om bouwproductie te kunnen realiseren (Vrom, 2007).  

De joint venture maakt deel uit van de hoofdvorm publiek-private grondexploitatie. De 

gezamenlijke grondexploitatie vormt de kern van de samenwerking. Dit kunnen de partijen 

vastleggen in een overeenkomst of in een gezamenlijke onderneming. De joint venture maakt 

het mogelijk om de inbreng, zeggenschap en risico’s in de samenwerking te delen (Vrom, 

2007). Deze verdeling is vaak in gelijke mate verdeeld over de partijen (Berenschot, 2003).  

Binnen de hoofdvorm ‘private grondexploitatie’ zijn de laatste twee 

samenwerkingsmodellen te onderscheiden, namelijk het concessiemodel en de 

exploitatieovereenkomst. Het concessiemodel houdt in dat de gemeente zich beperkt tot het 

stellen van randvoorwaarden. De grond- en opstalexploitatie wordt binnen deze 

randvoorwaarden overgelaten aan een private partij. De gemeente loopt met dit model geen of 

weinig risico en ze hoeft niet te beschikken over de kennis en capaciteit om het project uit te 

voeren (Vrom, 2007). Wel is een vereiste dat het plan tot in detail beschreven moet zijn op het 

moment dat marktpartijen gecontracteerd worden. Een nadeel hiervan is dat op het moment 

dat een partij gecontracteerd is, het lastig is om de randvoorwaarden aan te passen of te 

wijzigen (Vrom, 2007). De invloed van de gemeente op het planvormingsproces wordt 

daardoor aanzienlijk beperkt in het concessiemodel (Berenschot, 2003).  

De exploitatieovereenkomst maakt het mogelijk om grondexploitatiekosten ten behoeve 

van een private ontwikkeling te verrekenen met de marktpartij. De marktpartij voert de grond- 

en opstalexploitatie (Vrom, 2007).  

Indien sprake is van samenwerking, dan kan de samenwerking tussen marktpartijen en de 

gemeente in verschillende juridische vormen plaatsvinden. Berenschot (2003) heeft de 

belangrijkste juridische vormen voor samenwerking in de grondexploitatie beschreven, 

waarbij de voor- en nadelen van iedere rechtsvorm benoemd worden.  
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Tabel b.5.2: Vergelijking van juridische rechtsvormen bij samenwerking in grondexploitatie 

Rechtsvorm Voordelen Nadelen 

Samenwerkings-

overeenkomst 
 Eenvoudige juridische constructie 

 Contractpartners zijn aansprakelijk 

voor hun eigen activiteiten 

 Aandeel in samenwerking mag 

variëren 

 Fiscaal transparant: alle partijen vallen 

in hun eigen belastingregime 

 Geen dubbele overdrachtsbelasting: er 

vindt geen extra overdracht naar 

gezamenlijke rechtspersoon plaats 

 Geen juridische entiteit: hierdoor is 

eenduidige leiding niet gewaarborgd 

 Verevening moeilijker omdat 

verrekening via contractpartners blijft 

lopen 

Vennootschap 

onder firma 
 Eenvoudige juridische constructie 

(weinig vormvereisten) 

 Fiscaal transparant: aanloopverliezen 

kunnen ten laste van het fiscale 

resultaat van de afzonderlijke 

deelnemende partijen worden gebracht 

 Eenvoudige verevening mogelijk 

binnen de Vof 

 Wel juridische entiteit: hierdoor is 

eenduidige leiding aanwezig 

 Partijen zijn hoofdelijk aansprakelijk 

 Aandeel in samenwerking en 

draagkracht van partijen moet ongeveer 

gelijk zijn 

 Mogelijk dubbele overdrachts-

belasting: er vindt extra overdracht 

naar gezamenlijke rechtspersoon plaats 

Besloten 

vennootschap 
 Aansprakelijkheid voor partijen is 

beperkt tot het ingebrachte 

aandelenkapitaal 

 Aandeel in samenwerking en 

draagkracht van partijen mag variëren 

 Eenvoudige verevening mogelijk 

binnen de BV 

 Wel juridische entiteit: hierdoor is 

eenduidige leiding aanwezig 

 Niet fiscaal transparant: geen 

mogelijkheden om aanloopverliezen 

fiscaal te verrekenen 

 Complexe juridische constructie 

(vormvereisten zijn i.v.m. beperkte 

aansprakelijkheid zwaarder) 

 Mogelijke dubbele overdrachts-

belasting: er vindt extra overdracht 

naar gezamenlijke rechtspersoon 

plaats.  

CV/BV 

constructie 
 Beperkte aansprakelijkheid partijen (bij 

CV tot niveau inbreng, bij BV tot 

ingebracht aandelenkapitaal 

 Fiscale transparantie CV: 

aanloopverliezen van de CV kunnen 

ten laste van het fiscale resultaat van de 

deelnemende partijen worden gebracht 

 Wel juridische entiteit: hierdoor is 

eenduidige leiding aanwezig 

 Eenvoudige verevening mogelijk 

binnen de CV 

 Risico’s aansprakelijkheid: 

o Voor wat betreft het uitvoeren van 

beheerraden door commanditaire 

vennoten  

o Bij onvoorziene verliezen kan de 

curator bij liquidatie van de CV 

alsnog een beroep doen op de 

commanditaire vennoten 

 Complexe juridische constructie (zie 

BV) 

 Aandeel in samenwerking en 

draagkracht van partijen moet ongeveer 

gelijk zijn 

 Mogelijke dubbele overdrachts-

belasting: er vindt extra overdracht 

naar gezamenlijke rechtspersoon plaats 

Bron: Berenschot, 2003 

Bijlage 6: uitgebreide analyse paragraaf 5.4 en 6.4 

Paragraaf 5.4 besluitvormingsreconstructie: de beoordeling (Kooiplein) 

De gemeente heeft het project aanvankelijk traditioneel benaderd. Op dat moment ging de 

gemeente er vanuit dat zij zelf de grondexploitatie zou voeren, waardoor ze alle gronden 

moest verwerven om vervolgens bouwrijpe kavels uit te geven aan een geselecteerde 
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marktpartij. De gemeente zou een marktpartij zoeken via een aanbestedingsprocedure die het 

project verder kon gaan ontwikkelen.  

Uiteindelijk besloot woningcorporatie de Sleutels alsnog de ontwikkeling van het project 

Kooiplein te willen uitvoeren. De eis vanuit de gemeente was dat de Sleutels dit samen met 

een marktpartij zou oppakken. De voorkeur van de gemeente viel op Ymere, maar de Sleutels 

gaf aan alleen met Properstok te willen ontwikkelen. De gemeente zat min of meer gevangen 

in deze situatie aangezien de Sleutels veel grondbezit had in het gebied, waardoor het een 

machtige positie had binnen het plangebied. Onder andere daarom is de gemeente overstag 

gegaan met de keuze voor Properstok als mede ontwikkelaar.  

In het kader van het project Kooiplein heeft de gemeente diverse arrangementen gesloten 

met verschillende partijen. Omdat de gemeente zelf al bezig was met het voorbereiden van de 

grondverwerving, had het al het een en ander uit onderhandeld dat vervolgens 1 op 1 vertaald 

is naar een arrangement. Ondanks de arrangementen heeft de gemeente zelf ook nog een 

aantal grondaankopen gedaan. In de volgende subparagrafen volgt een beschrijving in 

hoeverre de gemeentelijke strategieën invloed hebben gehad op het desbetreffende 

arrangement of de grondverwerving.  

 

Arrangementen 

Het begrip arrangement wordt door Teisman (1992, p.100) als volgt gedefinieerd: ‘de 

structuur waarbinnen actoren hun interactie vorm geven’. Een arrangement bevat afspraken 

over de wijze van interactie. Daar waar de gemeente arrangementen overeengekomen is met 

marktpartijen wordt gekeken wat de afspraken zijn binnen het arrangement en welke invloed 

de gemeentelijke sturingsstrategie heeft gehad op deze totstandkoming. Na het volgende 

overzicht wordt ieder arrangement uitgebreid besproken. 

 
Tabel b.6.1: Overzicht van arrangementen 

Arrangement Partijen Onderwerp 

Raamovereenkomst  Gemeente en woningcorporaties 

Portaal, Ons Doel en de Sleutels 

Fondsvorming door omzetting van 

erfpacht naar eigendom 

Projectbesluit Gemeente, particulieren,  

woningcorporaties Ons Doel en de 

Sleutels en zorg-, welzijn- en 

onderwijsinstellingen   

Projectbesluit voor plangebied Kooiplein 

en omgeving (tijdens de traditionele rol 

van de gemeente) 

Intentieovereenkomst Gemeente en woningcorporatie de 

Sleutels 

Ontwikkelrol voor woningcorporatie de 

Sleutels 

Akkoord op hoofdlijnen Gemeente, woningcorporatie de 

Sleutels en ontwikkelaar Properstok 

Ontwikkelrol voor woningcorporatie de 

Sleutels en ontwikkelaar Properstok. 

Afsprakenkader waaronder het 

ontwikkelrecht, deal Ons doel en de 

Sleutels, deal Brede School, in te brengen 

gronden 

Raamovereenkomst Gemeente, woningcorporatie de 

Sleutels en ontwikkelaar Properstok 

Afsprakenkader van akkoord op 

hoofdlijnen vastgelegd in 

raamovereenkomst 

Uitvoeringsbesluit Gemeente, woningcorporatie de 

Sleutels en ontwikkelaar Properstok 

Afsprakenkader raamovereenkomst 

vertaald naar uitvoeringsbesluit 

 

Raamovereenkomst met betrekking tot fondsvorming 

Vanuit de gemeente is de raamovereenkomst opgesteld om de stedelijke vernieuwing bij de 

woningcorporaties te stimuleren. De woningcorporaties hadden veel gronden in erfpacht. Het 

plan van de gemeente was om de woningcorporaties de mogelijkheid te geven om deze 

gronden aan te kopen. Met het geld dat de gemeente hiervoor ontving werd een fonds 
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opgericht. Vanuit het fonds wordt het stedelijke vernieuwingsprogramma van zowel de 

betreffende woningcorporatie, in dit geval woningcorporatie de Sleutels, als de gemeente 

gefinancierd (Gemeente Leiden, z.j.e.).  

Het creëren van het herstructureringsfonds is een bewuste sturing geweest vanuit gemeente 

Leiden. Daarbij heeft de gemeente gebruik gemaakt van de sturingsstrategie ‘fine tuning’.  De 

gemeente Leiden heeft namelijk een apart arrangement gesloten met de woningcorporaties in 

Leiden om een herstructureringsfonds te vormen met de gelden die vrijkwamen door de 

omzetting van erfpacht naar eigendom. Met het arrangement is geld gereserveerd om de 

stedelijke vernieuwing in gemeente Leiden te financieren. Deze afspraken zijn tot stand 

gekomen door overleg en onderhandeling met de woningcorporaties. Daarnaast heeft de 

gemeente in deze raamovereenkomst vast laten leggen dat het fonds met de opbrengsten uit de 

grondverkoop aan woningcorporatie de Sleutels het project nog los subsidieert voor ca. 3,5 

miljoen euro (Gemeente Leiden, z.j.f). 

Door het fonds in te stellen is bovendien de kans op een gelukkige samenloop van 

omstandigheden in de herstructureringsgebieden toegenomen. Voor wat betreft het project 

Kooiplein geldt dat woningcorporatie de Sleutels veel grondposities heeft, waardoor zij een 

belangrijke marktpartij is. Het herstructureringsfonds maakt het mogelijk om bepaalde 

constructies en arrangementen aan te gaan waarbij het project Kooiplein gebaat is.   

 

Projectbesluit voor plangebied Kooiplein en omgeving 

In de traditionele situatie heeft de gemeente een projectbesluit genomen voor het plangebied 

Kooiplein en omgeving. Het projectbesluit is genomen nadat de buurt via een open planproces 

meebeslist heeft over het te ontwikkelen scenario. De volgende strategieën heeft de gemeente 

daarbij toegepast.  
 
Tabel b.6.2: Overzicht van toegepaste sturingsstrategieën 

Strategie 1: indirecte sturing Vanwege informatievoorziening vanuit de gemeente zijn de 

buurtbewoners beïnvloed om te kiezen voor het scenario ‘balans 

ontwikkelen’.  

Strategie 3: serendipitisme   Doordat professionals nadrukkelijk in de buurt aanwezig waren, heeft 

de gemeente daarmee een goede voedingsbodem weten te creëren om 

vanuit de buurt draagvlak te krijgen voor het project. 

 

De invloed van bovenstaande strategieën op het gewenste resultaat, namelijk dat de buurt 

gekozen heeft voor het scenario ‘balans ontwikkelen’ is moeilijk vast te stellen. Wel kan 

geconcludeerd worden dat de informatievoorziening en het aanwezig zijn in de buurt ertoe 

bijgedragen hebben dat de buurtbewoners het plan ondersteunen.   

 

Met het projectbesluit was het doel van de gemeente om een ontwikkel- en 

realisatieovereenkomst te sluiten met een marktpartij die voor eigen rekening en risico de 

ontwikkeling en realisatie van het project Kooiplein zou uitvoeren (Gemeente Leiden, z.j.c). 

De marktpartij zou via een Europese aanbesteding, niet-openbare procedure geselecteerd 

worden. De gemeente had al verschillende gronden verworven en afspraken gemaakt met 

grondeigenaren over het slopen van woningen (Ons Doel en de Sleutels) en voorzieningen in 

het plangebied om daarmee de grond bouwrijp te maken. Sloopprocedures waren al opgestart, 

zodat de realisatie van het project zo spoedig mogelijk kon starten. 

 

De volgende afspraken zijn in het projectbesluit vastgelegd en zijn het resultaat van een lange 

periode van overleg (Gemeente Leiden, z.j.c). In de tabellen zijn de strategieën beschreven die 

de gemeente toegepast heeft om de afspraken tot stand te brengen. 
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 De entree van de Waaijer, een complex met huurappartementen van woningcorporatie de 

Sleutels voornamelijk gericht op ouderen, wordt verplaatst naar de eerste verdieping 

vanwege het oplopende maaiveld door de overkluizing. 
 
Tabel b.6.3: Overzicht van toegepaste sturingsstrategieën 

Strategie 4: meerzijdige sturing Met woningcorporatie de Sleutels is onderhandeld om de entree van 

woningcomplex de Waaijer te verplaatsen van de begane grond naar 

de eerste verdieping. Daarbij gaan twee woningen verloren. Deze 

twee woningen worden verworven door de gemeente. De compensatie 

voor deze twee woningen wordt meegerekend in een ander 

arrangement met betrekking tot het terugleveren van circa 118 

turnkey sociale sector woningen. 

 

 De moskee blijft in zijn huidige hoedanigheid bestaan en wordt ingepast in het plan. 

 De Vrije School zal worden verplaatst naar het plangebied Nieuw Leyden. De dienst C&E 

de gemeente wordt verantwoordelijk voor de tijdige verplaatsing van de Vrije School.  
 
Tabel b.6.4: Overzicht van toegepaste sturingsstrategieën 

Strategie 2: fine tuning Gemeente Leiden is een apart arrangement overeengekomen met de 

Vrije School. De school wordt uitgeplaatst naar een andere locatie 

waarbij uit de grondexploitatie 4 miljoen euro betaald wordt en nog 

eens 2 miljoen euro uit het onderwijshuisvestingsbudget.   

Strategie 4: meerzijdige sturing De gemeente heeft met de Vrije School onderhandeld dat de Vrije 

School uit het plangebied moet vertrekken. Aanvankelijk heeft de 

gemeente geprobeerd om ze naar een oud gebouw te verplaatsen. Dat 

wilde de Vrije School niet en gaf een architect de opdracht om met 

een nieuwbouwplan te komen. Dat heeft de gemeente geaccepteerd, 

maar ze hebben wel de kosten gedrukt. Uiteindelijk zijn ze een 

ontwikkelcontract overeengekomen met de Vrije School voor het 

bouwen van een nieuwe school.  

 

 Met de woningcorporatie Ons Doel is een afspraak overeengekomen dat de 12 bestaande 

woningen tegen bedrijfswaarde worden verworven door de gemeente. Ter compensatie 

heeft woningcorporatie Ons Doel een ontwikkelrecht gekregen voor de realisatie van circa 

55 woningen boven de Brede School. 

 
Tabel b.6.5: Overzicht van toegepaste sturingsstrategieën 

Strategie 3: serendipitisme Door het aanstellen van een projectleider van Ons Doel, is Ons Doel 

het project Kooiplein als hun kindje gaan zien waardoor ze 

uiteindelijk minder voor de woningen wilden. 

Strategie 4: meerzijdige sturing De gemeente Leiden heeft met woningcorporatie Ons Doel 

onderhandeld om de woningen in te brengen voor 14 keer de 

boekwaarde.  

Strategie 5: netwerkmanagement Aan woningcorporatie Ons Doel is een financiële prikkel gegeven 

door Ons Doel een ontwikkelrecht te geven bij de Brede School. Dat 

project wilde Ons Doel graag ontwikkelen. 

 

 Met woningcorporatie de Sleutels is overeengekomen dat in totaal 104 woningen tegen 

bedrijfswaarde worden verworven door de gemeente. De Sleutels wordt hiervoor 

gecompenseerd door de turnkey afname van circa 118 sociale sector woningen van de 

marktpartij en tevens neemt de woningbouwcorporatie de gebouwde parkeerplaatsen af. 
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Tabel b.6.6: Overzicht van toegepaste sturingsstrategieën 

Strategie 2: fine tuning De gemeente Leiden heeft een apart arrangement gesloten met de 

woningcorporaties in Leiden inzake het creëren van een fonds met 

gelden door omzetting van erfpacht naar eigendom. 

Strategie 4: meerzijdige sturing De gemeente Leiden heeft onderhandeld met de Sleutels over het 

inbrengen van 104 oude woningen tegen boekwaarde, het 

terugleveren van 104 nieuwe woningen en het betalen van de 

onrendabele top vanuit het fonds.  

       

De gemeente heeft in de bovenstaande afspraken een grote invloed uitgeoefend met haar 

strategieën. Zowel in de deals met woningcorporatie de Sleutels als de deals met de Vrije 

School en woningcorporatie Ons Doel heeft de gemeente de strategie van meerzijdige sturing 

toegepast. De gemeente heeft samen met de partijen onderhandeld met als doel de grond te 

verwerven. Deze onderhandelingen waren in alle gevallen succesvol. Echter heeft de 

gemeente in nagenoeg alle deals gebruik gemaakt van andere sturingsstrategieën om de deal 

te laten slagen.  

Bij de deal van de Vrije School is een specifiek arrangement overeengekomen waarbij de 

kosten voor de verplaatsing deels uit de grondexploitatie betaald worden en deels uit het 

onderwijshuisvestingsbudget. De strategie van de gemeente om te komen tot het arrangement 

heeft een bepalende rol gespeeld voor de Vrije School om akkoord te gaan met de 

verplaatsing.  

In de deal met Ons Doel spelen nog twee andere zaken een rol. Tijdens de planfase had de 

gemeente een externe projectleider aangesteld om het project Kooiplein te leiden. Daarmee 

werd het project Kooiplein ook gedragen door woningcorporatie Ons Doel, terwijl ze er zelf 

weinig grondeigendom hadden. Uiteindelijk heeft dit er mede toe geleid dat woningcorporatie 

Ons Doel akkoord ging met de deal. Ten tweede heeft de gemeente woningcorporatie Ons 

Doel een financiële prikkel gegeven door aan de deal een ontwikkelrecht bij de Brede School 

te koppelen. Dat ontwikkelrecht ligt overigens buiten het plangebied van het project 

Kooiplein. De gemeentelijke strategieën hebben dus onbewust en bewust een behoorlijke 

invloed gehad op de totstandkoming van de deal met Ons Doel. 

Om de deal met woningcorporatie de Sleutels te sluiten heeft de gemeente gebruik kunnen 

maken van een arrangement dat ze heeft gesloten met de woningcorporaties. In Leiden 

stonden de woningen van de woningcorporaties op erfpacht. Op een zeker moment heeft de 

gemeente besloten dat de woningcorporaties de grond in eigendom konden krijgen. Met de 

opbrengst die de gemeente ontving uit de grondverkoop is een herstructureringsfonds 

opgericht. Uit dit fonds worden stedelijke vernieuwingsprojecten gefinancierd waarin de 

desbetreffende woningcorporaties participeert. In de deal met woningcorporatie de Sleutels is 

overeengekomen dat de onrendabele top van de nieuwe woningen uit dit fonds gefinancierd 

wordt. Dit heeft ertoe geleid dat woningcorporatie de Sleutels akkoord ging met de deal.      

 

Met bovenstaande deals zou de gemeente de grond beschikbaar hebben om het plan bouwrijp 

te maken en aan te besteden. Uiteindelijk bleek het project zoals dat in het projectbesluit 

verwoord is niet marktconform te zijn (Gemeente Leiden, z.j.d). Vanwege te grote tekorten op 

de grondexploitatie zagen marktpartijen het niet zitten om het plan te ontwikkelen. Op 

initiatief van de accountmanager van VROM is geadviseerd om het impulsteam stedelijke 

vernieuwing bij het project te betrekken. De gemeente heeft daarop het college van B&W 

geadviseerd om het impulsteam stedelijke vernieuwing toe te voegen. Het impulsteam heeft 

het plan opnieuw doorgerekend. Op advies van het impulsteam stedelijke vernieuwing is 

vervolgens besloten om de markt te betrekken bij het doorontwikkelen van een nieuw 

marktconform plan. De consequentie van dit advies was dat afgezien moest worden van het 
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huidige plan, waarna een nieuw plan ontwikkeld kon worden. Dit heeft tot de volgende 

strategieën geleid.  

 
Tabel b.6.7: Overzicht van toegepaste sturingsstrategieën 

Strategie 6: netwerkconstituering Op initiatief van de accountmanager van VROM is geadviseerd het 

impulsteam Stedelijke Vernieuwing in te schakelen. Als gevolg van 

dit advies heeft de gemeente het college van B&W geadviseerd om  

het impulsteam  stedelijke vernieuwing in te zetten. Daarmee voegde 

de gemeente een actor toe. 

Strategie 4: meerzijdige sturing De ambtelijk bestuurder onderhandelt met de wethouder om af te zien 

van het huidige plan. Dit doet de gemeente door in te spelen op de 

beslissingsmacht van de wethouder. 

Strategie 1: indirecte sturing De gemeente stuurt indirect door de wethouder uit te laten spreken af 

te zien van het huidige plan. Door de informatie op deze manier te 

delen is er draagvlak gecreëerd voor een alternatief plan.  

  

Het gemeentelijke plan bleek niet marktconform te zijn. Op advies heeft de gemeente 

vervolgens het impulsteam stedelijke vernieuwing toegevoegd aan het netwerk. Dat is een 

bewuste sturing geweest. De conclusie van het impulsteam was dat het plan inderdaad niet 

marktconform was en dat de markt erbij betrokken moest worden. Daarop heeft de ambtelijk 

bestuurder met de wethouder onderhandeld om zijn beslissingsmacht aan te wenden zodat 

afgeweken kon worden van het huidige plan. Vervolgens heeft de gemeente de wethouder 

indirect gestuurd om uit te spreken dat ze afzien van het huidige plan. Het huidige plan werd 

namelijk breed gedragen door de buurt. Door de informatie op deze manier te delen werd 

geprobeerd draagvlak te creëren voor het alternatieve plan.  

 

Tegelijkertijd met de conclusie van het impulsteam dat de markt erbij betrokken moest 

worden om zodoende een marktconform alternatief plan te ontwikkelen, gaf woningcorporatie 

de Sleutels aan dat zij een ontwikkelrol op zich wilde nemen. Dit is vervolgens vastgelegd in 

de intentieovereenkomst.  

 

Intentieovereenkomst; ontwikkelrol voor woningcorporatie de Sleutels 

In de intentieovereenkomst is vastgelegd dat de woningcorporatie de Sleutels bereid is het 

plan op marktconforme condities gefaseerd wil ontwikkelen en realiseren. Bovendien is 

vastgelegd dat woningcorporatie de Sleutels met betrekking tot deze ontwikkeling een 

samenwerkingsverband is aangegaan met projectontwikkelaar Properstok. De 

intentieovereenkomst is ondertekend door gemeente Leiden, woningcorporatie de Sleutels, de 

Rijksoverheid in casu het ministerie van VROM en de provincie Zuid-Holland. Het doel van 

de intentieovereenkomst is om te onderzoeken hoe het plan kan worden aangepast dat het 

resultaat voldoet aan het door de gemeenteraad vastgestelde projectbesluit (Gemeente Leiden, 

z.j.g). De woningcorporatie de Sleutels en gemeente Leiden komen in de 

intentieovereenkomst overeen dat woningcorporatie de Sleutels onder nader te bepalen 

condities het plan risicodragend wil ontwikkelen en realiseren en bovendien de opstal-

ontwikkeling voor hun rekening zal nemen (Gemeente Leiden, z.j.g). 

 
Tabel b.6.8: Overzicht van toegepaste sturingsstrategieën 

Strategie 5: netwerkmanagement De gemeente gaat akkoord met een actieve ontwikkelrol voor 

woningcorporatie de Sleutels maar eist dat de woningcorporatie dit 

met een marktpartij samen doet. Op die manier heeft de gemeente een 

samenwerking gecreëerd.  

Strategie 6: netwerkconstituering De gemeente heeft geprobeerd woningcorporatie de Sleutels te 

koppelen aan ontwikkelaar Ymere. Het toevoegen van Ymere is niet 
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gelukt, omdat de Sleutels niet wilde samenwerken met Ymere.  

 

De sturingsstrategieën die de gemeente uitgevoerd heeft zijn ‘netwerkmanagement’ en 

‘netwerkconstituering’. Met betrekking tot de strategie ‘netwerkmanagement’ kan gesteld 

worden dat de strategie invloed heeft gehad op de totstandkoming van de ontwikkelrol van 

woningcorporatie de Sleutels met een marktpartij. Een vereiste van de gemeente was namelijk 

dat de woningcorporatie de rol op zich zou nemen in samenwerking met een marktpartij. De 

gemeente heeft geprobeerd via de strategie ‘netwerkconstituering’ om de Sleutels te koppelen 

aan ontwikkelaar Ymere. Deze strategie heeft echter geen succes gehad. Woningcorporatie de 

Sleutels wilde niet samenwerken met Ymere. Woningcorporatie is de samenwerking 

aangegaan met ontwikkelaar Properstok. In eerste instantie was de rol van Properstok beperkt 

tot adviseur.  

In opdracht van Properstok heeft architecten- en plannersbureau KCAP een nieuw plan 

ontwikkeld. Alle partijen hebben bijgedragen in workshops om tot het nieuwe plan te komen. 

Ook in dit nieuwe marktconforme plan bleek een te groot tekort te zitten. Het gevolg was dat 

marktpartijen te laag inschreven op het plan (Gemeente Leiden, z.j.d). Het impulsteam 

stedelijke vernieuwing heeft de gemeente toen geadviseerd om een nieuwe rolverdeling aan te 

nemen. In die nieuwe rol zou de gemeente een regisserende rol moeten aannemen waarbij het 

de publiekrechtelijke kaders zou scheppen. De marktpartijen zouden dan  integraal het project 

realiseren waarbij de marktpartij de grond- en opstalexploitatie zou voeren. De gemeente zou 

de grond- en opstalexploitatie van de overkluizing op zich nemen (Gemeente Leiden, z.j.d). 

Deze afspraken zijn partijen overeengekomen in het akkoord op hoofdlijnen.   

 

Akkoord op hoofdlijnen 

In het akkoord op hoofdlijnen is beschreven dat na een marktconsultatie is gebleken dat het 

gemeentelijk plan niet door woningcorporatie de Sleutels c.q. een marktpartij ontwikkeld zou 

worden omdat het plan niet marktconform zou zijn. Als gevolg daarvan hebben 

woningcorporatie de Sleutels en Properstok het stedenbouwkundig bureau KCAP laten 

onderzoeken hoe het gemeentelijk plan aangepast diende te worden om het marktconform te 

maken (Gemeente Leiden, z.j.d). Dit nieuwe plan is middels een aantal workshops tot stand 

gebracht, waarbij de gemeente ook intensief geparticipeerd heeft. Ook dit nieuwe plan bleef 

een groot tekort houden, waardoor het project Kooiplein en omgeving niet ontwikkeld kon 

worden (Gemeente Leiden, z.j.d).  

Op advies van het impulsteam stedelijke vernieuwing is besloten om tot een nieuwe 

rolverdeling te komen. De woningcorporatie de Sleutels wordt samen met ontwikkelaar 

Properstok verantwoordelijk voor de realisatie van de grond- en opstalexploitatie van het 

project Kooiplein en omgeving (Gemeente Leiden, z.j.d). De gemeente neemt een 

regisserende en publiekrechtelijke rol aan en draagt zorg voor de realisatie van de 

overkluizing en neemt de openbare parkeergarage Kooiplein af tegen kostprijs. Deze 

rolverdeling en risicoverdeling is na intensieve overleggen vastgelegd in het akkoord op 

hoofdlijnen (Gemeente Leiden, z.j.d). Het akkoord op hoofdlijnen dient als het ‘nieuwe 

projectbesluit’. 

 
Tabel b.6.9: Overzicht van toegepaste sturingsstrategieën 

Strategie 5: netwerkmanagement Er is een samenwerking gecreëerd tussen gemeente Leiden en de cv 

Kooiplein die bestaat uit Properstok en woningcorporatie de Sleutels.   

Strategie 6: netwerkconstituering Properstok is met goedkeuring van gemeente Leiden door 

woningcorporatie de Sleutels toegevoegd. Door de toevoeging van 

Properstok is een grotere kans op slagen van het project ontstaan.  

Strategie 2: fine tuning De gemeente Leiden heeft met de cv Kooiplein afspraken gemaakt, 



125 

 

waardoor een arrangement ontstaan is dat specifiek afgestemd is op 

deze partijen. 

 

Er zijn meerdere sturingsstrategieën toegepast bij het creëren van het akkoord op hoofdlijnen. 

Gemeente Leiden heeft een samenwerking laten ontstaan tussen woningcorporatie de Sleutels 

en ontwikkelaar Properstok. De gemeente heeft daarbij goedkeuring verleend aan Properstok 

als samenwerkingspartner voor woningcorporatie de Sleutels. De invloed van die strategie is 

overigens beperkt, want als de gemeente geen goedkeuring had verleend dan had 

woningcorporatie de Sleutels het plan niet willen ontwikkelen. De Sleutels en Properstok 

hebben een commanditaire vennootschap [CV Kooiplein] opgericht die de grond- en 

opstalexploitatie van project Kooiplein gaat voeren. In het akkoord op hoofdlijnen heeft de 

gemeente specifieke afspraken gemaakt met de CV Kooiplein.  

 

De gemeente heeft de strategie ‘fine tuning’ ingezet om in het akkoord op hoofdlijnen de 

volgende specifieke financiële afspraken te maken (Gemeente Leiden, z.j.d): 

 De gemeente ontvangt een bedrag van het ontwikkelrecht door de ontwikkelaar ter hoogte 

van vijf miljoen euro; 
 
Tabel b.6.10: Overzicht van toegepaste sturingsstrategieën 

Strategie 4: meerzijdige sturing Er heeft een open onderhandeling plaatsgevonden tussen de gemeente 

Leiden en Properstok over de hoogte van het ontwikkelrecht. 

Strategie 5: netwerkmanagement De gemeente Leiden en Properstok kwamen aanvankelijk niet tot een 

akkoord dus heeft de gemeente het laten escaleren tot een bestuurlijk 

overleg. Tijdens het bestuurlijk overleg heeft de gemeente de relaties 

tussen de actoren gemanipuleerd, is de wethouder onder druk gezet en 

heeft de gemeente de adviseur van het impulsteam mee laten bepalen.  

 

 De gemeente draagt de geoormerkte bijdragen (subsidies en reserves) over ter hoogte van 

circa zeventien miljoen euro; 

 Voor de verplaatsing van het Marecollege stelt de ontwikkelaar een bedrag ter 

beschikking ter hoogte van vier miljoen euro ten laste van de grondexploitatie; 

 Gemeente koopt de gebouwde, openbare parkeergarage tegen kostprijs; 

 Aan plankosten na projectbesluit neemt de projectontwikkelaar een deel over; 

 Ontwikkelaar maakt voor eigen rekening een nieuw bestemmingsplan en 

beeldkwaliteitplan, waaraan de gemeente beperkt bijdraagt” (Gemeente Leiden, z.j.d) 

 

Met betrekking tot de hoogte van het bedrag voor het ontwikkelrecht hebben de strategieën 

van de gemeente een bepalende invloed gehad. Aanvankelijk heeft de gemeente via de 

strategie van meerzijdige sturing een bedrag voor het ontwikkelrecht uit willen 

onderhandelen. Dat onderhandelingsproces verliep erg stroef. De partijen lagen ver uit elkaar. 

Uiteindelijk heeft de ambtelijk bestuurder van de gemeente besloten om het 

onderhandelingsproces te laten escaleren tot een bestuurlijk overleg. Tijdens het bestuurlijk 

overleg is uiteindelijk een ontwikkelrecht van vijf miljoen uit onderhandeld. Volgens de 

ambtelijk bestuurder was de wethouder met een lager bedrag ook akkoord gegaan, maar door 

zijn onderhandelingsvaardigheden is alsnog een hoger bedrag uitonderhandeld.  

 

De financiële afspraken hebben voor de gemeente de volgende financiële consequenties 

(Gemeente Leiden, z.j.d):  

 De bouw van de overkluizing van de Willem de Zwijgerlaan; 

 De aankoop van de gebouwde, openbare parkeergarage; 



126 

 

 De bijdragen aan de sociale pijler en het WOP Leiden-Noord bureau; 

 De plankosten tot aan oplevering van het project Kooiplein e.o. 

  

In het akkoord op hoofdlijnen is verder opgenomen dat de gemeente de gronden en opstallen 

die de gemeente in bezit heeft inbrengt tegen een bedrag van circa 1,3 miljoen euro. De 

gemeente draagt ook zorg voor de inbreng van de grond met opstallen van Ons Doel 

(Gemeente Leiden, z.j.d).  

Dit akkoord op hoofdlijnen heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat het uitvoeringsbesluit 

voor het project Kooiplein en omgeving gerealiseerd is. Dat heeft geleid tot de 

raamovereenkomst met woningcorporatie de Sleutels en Properstok.  

 

Raamovereenkomst 

Het doel van de raamovereenkomst is ‘het vastleggen van de uitgangspunten en de [hiervoor] 

genoemde afspraken ter zake van de (her)ontwikkeling en realisering van de locatie Leiden-

Noord het Kooiplein en omgeving op grond van het Plan ter uitwerking en op basis van 

hetgeen is vastgelegd in het Akkoord op Hoofdlijnen’ (Gemeente Leiden, z.j.b). In de 

raamovereenkomst zijn de grondposities beschreven, zoals deze ook in paragraaf 5.2 

beschreven zijn. Verder is het te ontwikkelen en realiseren programma opgenomen in de 

raamovereenkomst, waarbij een aanpassing met een marge van 5% gehanteerd mag worden 

waarin de aanpassingen voor rekening en risico van de ontwikkelaar komen.  

 

De afspraken zoals beschreven in het akkoord op hoofdlijnen zijn vertaald naar de 

raamovereenkomst. Dit zijn de belangrijkste afspraken waarbij tevens de gemeentelijke 

sturingsstrategieën bij beschreven zijn (Gemeente Leiden, z.j.b): 

 Woningcorporatie de Sleutels en Properstok in 2010 een samenwerkingsovereenkomst 

hebben gesloten ten behoeve van het aangaan van een CV/BV constructie. De gemaakte 

afspraken tussen gemeente Leiden, woningcorporatie de Sleutels en Properstok in het 

Akkoord op Hoofdlijnen zijn overgedragen aan de ontwikkelaar. Onder ‘de ontwikkelaar’ 

wordt verstaan de commanditaire vennootschap Kooiplein Leiden CV, vertegenwoordigd 

door de Sleutels en Properstok.  
 
Tabel b.6.11: Overzicht van toegepaste sturingsstrategieën 

Strategie 5: netwerkmanagement Er is een samenwerking gecreëerd tussen gemeente Leiden en de cv 

Kooiplein die bestaat uit Properstok en woningcorporatie de Sleutels.   

 

 De ontwikkelaar bereid is voor rekening en risico het plan te ontwikkelen en te realiseren, 

zowel op het gebied van de grond- als opstalexploitatie en daarbij geformuleerde 

uitgangspunten uit het Akkoord op Hoofdlijnen in acht neemt.  

 De ontwikkelaar is verplicht om aan de gemeente te voldoen voor het ontwikkelrecht van 

het Project € 5.000.000,- exclusief BTW (prijspeil 1 januari 2008), conform het bepaalde 

in het akkoord op hoofdlijnen. 

 
Tabel b.6.12: Overzicht van toegepaste sturingsstrategieën 

Strategie 4: meerzijdige sturing Er heeft een open onderhandeling plaatsgevonden tussen de gemeente 

Leiden en Properstok over de hoogte van het ontwikkelrecht. 

Strategie 5: netwerkmanagement De gemeente Leiden en Properstok kwamen aanvankelijk niet tot een 

akkoord dus heeft de gemeente het laten escaleren tot een bestuurlijk 

overleg. Tijdens het bestuurlijk overleg heeft de gemeente de relaties 

tussen de actoren gemanipuleerd, is de wethouder onder druk gezet en 

heeft de gemeente de adviseur van het impulsteam mee laten bepalen.  
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 Op de ontwikkelaar rust de verplichting om alle benodigde gronden in het plangebied te 

verwerven met uitzondering van de in het plangebied gelegen en voor het plan benodigde 

gronden van Woningcorporatie Ons Doel en de Vrije School. De verplichting tot 

verwerving (en levering aan de ontwikkelaar) van deze gronden rust op de gemeente. Ten 

behoeve van de verplaatsing van de Vrije School is ten laste van de Grondexploitatie een 

vast bedrag van vier miljoen euro opgenomen. 
 
Tabel b.6.13: Overzicht van toegepaste sturingsstrategieën 

Strategie 4: meerzijdige sturing De gemeente is met Properstok overeengekomen dat Properstok voor 

eigen risico de overige gronden dient te verwerven. 

Strategie 4: meerzijdige sturing De gemeente is met Properstok overeengekomen dat Properstok voor 

eigen risico de apotheek dient te verwerven. 

Strategie 2: fine tuning Gemeente Leiden is een apart arrangement overeengekomen met de 

Vrije School. De school wordt uitgeplaatst naar een andere locatie 

waarbij uit de grondexploitatie 4 miljoen euro betaald wordt en nog 

eens 2 miljoen euro uit het onderwijshuisvestingsbudget.   

Strategie 4: meerzijdige sturing De gemeente heeft met de Vrije School onderhandeld dat de Vrije 

School uit het plangebied moet vertrekken. Aanvankelijk heeft de 

gemeente geprobeerd om ze naar een oud gebouw te verplaatsen. Dat 

wilde de Vrije School niet en gaf een architect de opdracht om met 

een nieuwbouwplan te komen. Dat heeft de gemeente geaccepteerd, 

maar ze hebben wel de kosten gedrukt. Uiteindelijk zijn ze een 

ontwikkelcontract overeengekomen met de Vrije School voor het 

bouwen van een nieuwe school.  

Strategie 4: meerzijdige sturing De gemeente Leiden heeft met woningcorporatie Ons Doel 

onderhandeld om de woningen in te brengen voor 14 keer de 

boekwaarde.  

Strategie 5: netwerkmanagement Aan woningcorporatie Ons Doel is een financiële prikkel gegeven 

door Ons Doel een ontwikkelrecht te geven bij de Brede School. Dat 

project wilde Ons Doel graag ontwikkelen. 

  

 Op de gemeente rust de verplichting volledige en onvoorwaardelijke medewerking te 

verlenen aan, indien nodig, onteigening van benodigde gronden in het plangebied.  

 
Tabel b.6.14: Overzicht van toegepaste sturingsstrategieën 

Strategie 6: netwerkconstituering In de raamovereenkomst met Properstok is opgenomen dat indien het 

Properstok niet lukt om de grond te verwerven, de gemeente via een 

onteigeningsprocedure zorg zal dragen voor de grondverwerving.    

 

 De gemeente dient voor eigen rekening en risico alle gronden en opstallen leeg, ontruimd, 

vrij van milieuonvriendelijke stoffen en geschikt voor het beoogde doel van bebouwing te 

leveren aan de ontwikkelaar.  

 Op de gemeente rust de verplichting ten behoeve van de Grondexploitatie het totaalbedrag 

van € 17.302.803,- (prijspeil 1 januari 2008) aan beschikbare subsidies en reserves 

beschikbaar te stellen.  

 De gemeente draagt voor haar rekening en risico zorg voor tijdige ter beschikkingstelling 

van de subsidies, waaronder uitdrukkelijk begrepen de IPSV subsidie. 

 Partijen hebben gekozen voor de structuur en uitvoering van het project zoals in de 

raamovereenkomst beschreven, waarbij uitdrukkelijk geen gebruik gemaakt is van een 

Europese aanbestedingsprocedure. Mocht dit uiteindelijk een boete opleveren, dan wordt 

bij elkaar te rade gegaan.  
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Tabel b.6.15: Overzicht van toegepaste sturingsstrategieën 

Strategie 6: netwerkconstituering De gemeente Leiden sluit bewust andere partijen uit door niet over te 

gaan tot een aanbestedingsprocedure. 

Strategie 5: netwerkmanagement De gemeente Leiden ondersteunt de samenwerking tussen Properstok 

en de Sleutels, ondanks dat dit een minimaal risico oplevert in 

verband met niet openbaar aanbesteden. 

Strategie 2: fine tuning De gemeente Leiden komt met de cv Kooiplein overeen dat bij een 

eventuele schadeclaim in verband met niet openbaar aanbesteden 

partijen bij elkaar te rade gaan. 

Strategie 4: meerzijdige sturing De gemeente laat deze bepaling in het contract opnemen om daarmee 

van haar juridische afdeling goedkeuring te krijgen voor de 

overeenkomst met de cv Kooiplein. 

 

 De gemeente zal tijdig medewerking verlenen aan het volgen van een 

bestemmingsplanprocedure en/of herziening van het bestemmingsplan.  

 De gemeente verplicht zich om de 419 gebouwde openbare parkeerplaatsen te realiseren 

als onderdeel van de door de ontwikkelaar te ontwikkelen vastgoedexploitatie en de door 

de ontwikkelaar gerealiseerde openbare parkeerplaatsen te kopen van de ontwikkelaar op 

basis van de afspraken zoals neergelegd in het Akkoord op Hoofdlijnen.  

 De deals die de gemeente gemaakt heeft ten tijde van het projectbesluit (2006) en het 

akkoord op hoofdlijnen (2009) zijn een op een vertaald naar de raamovereenkomst. De 

deal waarbij woningcorporatie de Sleutels de gronden inbrengt tegen bedrijfswaarde, de 

onrendabele top van de nieuwe woningen gecompenseerd krijgt van de gemeente uit het 

herstructureringsfonds en nieuwe turnkey woningen geleverd krijgt van de ontwikkelaar 

blijft dus bestaan. 

 
Tabel b.6.16: Overzicht van toegepaste sturingsstrategieën 

Strategie 4: meerzijdige sturing De gemeente Leiden heeft met de cv Kooiplein onderhandeld om de 

overeengekomen arrangementen 1 op 1 te vertalen in het nieuwe plan. 

Dit is overeengekomen in het akkoord op hoofdlijnen en doorvertaald 

naar de raamovereenkomst. 

 

Het overgrote deel van de sturingsstrategieën die beschreven zijn onder de belangrijkste 

afspraken in de raamovereenkomst zijn al aan de orde geweest bij het projectbesluit, de 

intentieovereenkomst en het akkoord op hoofdlijnen. 

Voor wat betreft twee afspraken zijn de strategieën nog niet eerder besproken. De 

gemeente en de CV Kooiplein zijn overeengekomen dat de gemeente haar publiekrechtelijke 

instrumentarium inzet om gronden die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het plan te 

onteigenen indien deze niet door de CV Kooiplein verworven kunnen worden. De invloed van 

deze strategie is op voorhand beperkt, maar het biedt de CV Kooiplein een stok achter de deur 

als zij niet tot succesvolle grondverwerving kan komen.  

Met betrekking tot de Europese aanbestedingsprocedure loopt de gemeente en de CV 

Kooiplein een risico van een boete of een schadeclaim. De gemeente heeft met de strategie 

van netwerkconstituering er voor gekozen bewust andere marktpartijen buiten te sluiten door 

niet Europees aan te besteden. Dit betreft een bewuste sturing vanuit de gemeente, omdat het 

noodgedwongen moet accepteren dat woningcorporatie de Sleutels alleen wil samenwerken 

met Properstok. 

 

Alle arrangementen die gemeente Leiden gesloten heeft zijn daarmee besproken. Naast de 

arrangementen die de gemeente aangegaan is, heeft de gemeente ook een aantal gronden 

verworven.  
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Grondverwerving 

In de gevallen dat de gevoerde strategie geresulteerd heeft in een grondverwerving, wordt hier 

beschreven hoe het proces verlopen is en wat de invloed is geweest op de grondverwerving. 

 

In het projectbesluit is de gemeente nog uitgegaan van een traditionele rol in de 

herstructurering van het project Kooiplein. De gemeente heeft voor het realiseren van het 

project verschillende gronden verworven. Uiteindelijk heeft de gemeente besloten af te zien 

van een traditionele rol, maar om het project over te laten aan marktpartijen. De gronden die 

de gemeente tot dan toe verworven had, worden door de gemeente in de grondexploitatie 

ingebracht en zijn opgenomen in de raamovereenkomst met woningcorporatie de Sleutels en 

ontwikkelaar Properstok. 

Het betreft de grondverwerving van de NS, de deal met woningcorporatie Ons Doel en de 

deal met de Vrije School. De overige gronden worden verworven door de CV Kooiplein. 

 

Deal NS 

In de periode van 2006/2007 heeft de gemeente voor circa 1,1 miljoen euro een stuk grond 

van de NS verworven. Dit stuk grond maakte deel uit van een deal met andere stukken grond. 

De gemeente heeft de sturingsstrategie ‘meerzijdige sturing’ gebruikt om deze grond te 

verwerven. Daarnaast is strategie 5 ‘netwerkmanagement’ toegepast doordat een verandering 

is aangebracht in de pluriformiteit, geslotenheid en interdependentie van het project. De 

strategie van ‘netwerkconstituering’ had de gemeente nog achter de hand in het geval wanneer 

de NS niet zou meewerken.  

 
Tabel b.6.17: Overzicht van toegepaste sturingsstrategieën 

Strategie 4: meerzijdige sturing De gemeente heeft vrij onderhandeld met de NS over de aankoop van 

de grond. Uiteindelijk is de grond tegen een taxatieprijs op basis van 

economische waarde verworven.  

Strategie 5: netwerkmanagement De gemeente heeft door het uitkopen van de NS verandering 

aangebracht in de pluriformiteit, geslotenheid en interdependentie van 

het project. 

Strategie 6: netwerkconstituering Als de NS de prijs zou bepalen op basis van toekomstige 

ontwikkelingen, dan zou de gemeente overgaan tot een 

onteigeningsprocedure. Door middel van regelgeving zou het deze 

actor vervolgens uitsluiten. Dit is niet aan de orde gekomen.  

 

Volgens de gemeente heeft de NS niet naar de toekomst gekeken bij de bepaling van de 

waarde van de grond. De NS heeft aangegeven wat ze voor de grond wilde ontvangen. Daar is 

over onderhandeld. Uiteindelijk is daar een taxatiewaarde uitgerold. De gemeente was erg 

content over de hoogte van de grondverwerving. Het stuk grond lag bovendien centraal in het 

plangebied, dus de gemeente was blij dat ze de grond tegen een lage waarde kon aankopen. 

De invloed van de strategie van meerzijdige sturing is dus groot geweest bij deze 

grondverwerving. 

 

Deal Ons Doel 

De deal met Ons Doel is in de vorige paragraaf al uitvoerig beschreven. Zoals gezegd 

benaderde de gemeente het project aanvankelijk traditioneel. De gemeente was in die rol al 

actief bezig om het plangebied voor het project te verwerven. Met woningcorporatie Ons Doel 

is de gemeente overeengekomen dat de 14 woningen die in het plangebied liggen tegen 

boekwaarde aangekocht worden. Als tegenprestatie krijgt woningcorporatie Ons Doel een 

ontwikkelrecht bij de Brede School voor het ontwikkelen van nieuwe appartementen. Deze 
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afspraken zijn vertaald naar de raamovereenkomst met de CV Kooiplein. Daarin is 

opgenomen dat gemeente Leiden deze grondverwerving verzorgd en inbrengt in het project.  

 

Deal Vrije School 

De deal met de Vrije School is in de vorige paragraaf al uitgebreid aan de orde geweest. In de 

raamovereenkomst is de CV Kooiplein met de gemeente overeengekomen dat de gemeente 

zorg draagt voor het inbrengen van deze grond. Voor de verplaatsing van de Vrije School zal 

het project Kooiplein vier miljoen euro bijdragen vanuit de grondexploitatie.  

 

Overige gronden 

Voor wat betreft de overige gronden is de CV Kooiplein zelf verantwoordelijk voor de 

verwerving. In de raamovereenkomst is wel opgenomen dat gemeente Leiden indien nodig via 

een onteigeningsprocedure zorg zal dragen voor het grondeigendom van alle benodigde 

gronden. Onder de overige gronden vallen de percelen van de apotheek, Vicento O.X.R., 

vereniging van eigenaar Curacaostraat/Kooilaan en Nuon infra west. 

 

Paragraaf 6.4 reconstructiemethode: de beoordeling (Q4) 

In deze derde stap wordt gekeken in hoeverre de uitkomst (grondverwerving of arrangement) 

voor de gemeente bevredigend is en in hoeverre het resultaat en de daaraan ten grondslag 

liggende besluitvorming als adequaat zijn te typeren. Met andere woorden, welke invloed 

hebben de gemeentelijke strategieën gehad op het uiteindelijke resultaat. 

 

Arrangementen 

Het begrip arrangement wordt door Teisman (1992, p.100) als volgt gedefinieerd: ‘de 

structuur waarbinnen actoren hun interactie vorm geven’. Een arrangement bevat afspraken 

over de wijze van interactie. Daar waar de gemeente arrangementen overeengekomen is met 

marktpartijen wordt gekeken wat de afspraken zijn binnen het arrangement en welke invloed 

de gemeentelijke sturingsstrategie heeft gehad op deze totstandkoming. Na het volgende 

overzicht wordt ieder arrangement uitgebreid besproken. 

 
Tabel b.6.18: Overzicht van arrangementen 

Arrangement Partijen Onderwerp 

Realisatieovereenkomst   

de Commissaris 

Gemeente en HBG Vastgoed Afspraken over de realisering van de 

Commissaris aan de zuidzijde van het 

Monseigneur Nolensplein 

Overeenkomst 

Ontwerpfase van 

projectopdracht 

Vast&Goed 

Gemeente, Vesteda Project BV en 

woningcorporatie Venlo-Blerick 

Creëren van een publiekprivate 

samenwerking in de vorm van een 

Centrum Ontwikkelingsmaatschappij 

(COM) 

Afsprakenkader Q4 Gemeente en woningcorporatie Venlo-

Blerick 

Tussenvorm voor de samenwerkings-

overeenkomst om te voldoen aan de 

voorwaarden van het VROM 

Ontwikkelings-

overeenkomst Q4 

Gemeente en woningcorporatie Venlo-

Blerick 

Vervolg op het Afsprakenkader Q4 

waarin de onderlinge afspraken 

gecontinueerd zijn 

Realisatieovereenkomst 

blok Bergstraat 

Gemeente en woningcorporatie Venlo-

Blerick 

Afspraken over de realisering van het 

blok Bergstraat 

Realisatieovereenkomst 

blok Aan de Stadsmuur 

Gemeente en Volker Wessels Bouw & 

Vastgoedontwikkeling Zuid BV 

Afspraken over de realisering van het 

blok ’t Schriksel, Aan de Stadsmuur en 

Helschriksel 
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Realisatieovereenkomst de Commissaris 

Als belangrijke voorloper van het project Q4 is aan de zuidzijde van het Monseigneur 

Nolensplein de Commissaris gerealiseerd. Dit is tot stand gekomen doordat de gemeente op 

enig moment het verouderde complex de Zuidwand had aangekocht als onderdeel van het 

project Vast&Goed (Gemeente Venlo, z.j.p).  

Met de gemeenteraad was een protocol overeengekomen hoe de herontwikkeling van de 

Zuidwand zou worden uitgevoerd. Daarbij werd afgesproken dat de gemeente drie 

marktpartijen zou uitnodigen die binnen de stedenbouwkundige, financiële en 

architectonische randvoorwaarden van de gemeente en plan konden indienen (Gemeente 

Venlo, z.j.q). De keuze viel daarbij op HBG Vastgoed (tegenwoordig BAM Vastgoed) 

(Gemeente Venlo, z.j.p).  
 
Tabel b.6.19: Overzicht van toegepaste sturingsstrategieën 

Strategie 5: netwerkmanagement De gemeente heeft het oude complex de Zuidwand aangekocht en 

daarmee een actor uitgekocht. 

Strategie 5: netwerkmanagement De gemeente schrijft een ontwikkelaarscompetitie uit en maakt een 

keuze voor een marktpartij, daardoor voegt het een marktpartij toe aan 

het netwerk. 

 

De gemeente heeft zelf een grote invloed gehad op de keuze voor een marktpartij die de 

Commissaris zou gaan realiseren. Ten eerste doordat de gemeente het oude complex 

aangekocht had, waardoor het mogelijk werd het oude gebouw te herontwikkelen. Ten tweede 

door het stellen van randvoorwaarden waaraan het ontwerp van de drie geselecteerde 

marktpartijen moest voldoen. Uiteindelijk heeft de gemeente de ingediende plannen 

beoordeeld en gekozen voor HBG Vastgoed. 

 

De gemeente had de uitdrukkelijke wens om de politie in het nieuwe gebouw te huisvesten 

om daarmee de openbare orde en veiligheid in het gebied te vergroten (Gemeente Venlo, 

z.j.q). Echter speelden er twee problemen om deze wens te vervullen. Allereerst had de politie 

een andere locatie in gedachten, waardoor de Commissaris snel opgeleverd moest worden om 

te kunnen concurreren met de andere locatie. Ten tweede zou het vestigen van de politie in het 

nieuwe gebouw voor een belegger commercieel gezien weinig opbrengen (Gemeente Venlo, 

z.j.p). De keuze om de politie in het nieuwe gebouw te vestigen zou voor een marktpartij niet 

voor de hand liggen. Naar aanleiding van deze twee problemen heeft de gemeente 

onderhandelingen gevoerd met de politie om een deel van het gebouw aan te laten kopen door 

de politie. Uit de onderhandelingen bleek dat de politie de stichtingskosten van het gebouw 

niet kon financieren. Daarop heeft de gemeente een financiële constructie met HBG Vastgoed 

bedacht. De gemeente kocht de commerciële ruimten en de ruimte voor het politiekantoor 

aan. Voor de commerciële ruimten zou HBG Vastgoed een huurder voor de komende tien jaar 

contracteren. Het politiekantoor verhuurde de gemeente zelf voor 40 jaar aan de politie, 

waarbij de politie na 15 jaar een aankooprecht zou verwerven (Gemeente Venlo, z.j.r). HBG 

Vastgoed bleef eigenaar van de appartementen, die ze vervolgens verkocht heeft aan Vesteda. 

 
Tabel b.6.20: Overzicht van toegepaste sturingsstrategieën 

Strategie 4: meerzijdige sturing De gemeente heeft allereerst onderhandeld met de politie over het 

aankopen van het gebouw door de politie. Echter kon de politie de 

stichtingskosten niet opbrengen. Toen is met de politie 

overeengekomen dat zij het gebouw voor de komende 40 jaar van de 

gemeente zullen huren en na 15 jaar een kooprecht zouden hebben 

tegen een alsdan te berekenen marktconforme prijs. Daarbij heeft de 

politie een korting van 0,63 miljoen euro bedongen voor vergoeding 

van afschrijving.  
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Strategie 4: meerzijdige sturing De gemeente onderhandeld met HBG Vastgoed over de invulling van 

de ontwikkeling. Daarbij neemt de gemeente de winkelruimten en 

commerciële ruimte voor de politie af, terwijl HBG Vastgoed de 30 

appartementen voor eigen rekening en risico kan ontwikkelen. 

Strategie 2: fine tuning De gemeente komt een speciaal arrangement overeen waarin de 

financiële constructie met betrekking tot de ontwikkeling van de 

Commissaris wordt vastgelegd. Daarin is een verplichting opgenomen 

dat HBG Vastgoed voor eind 2003 het gebouw oplevert. HBG 

Vastgoed garandeert een eerste huurder voor de winkelruimten de 

eerste tien jaar. Met de politie is overeengekomen dat zij een lage 

aanvangshuur aangaat die kostendekkend is en dat zij een optie krijgt 

om na 15 jaar de ruimte aan te kopen. 

     

De gemeente heeft een bepalende rol gespeeld in de onderhandelingen met HBG Vastgoed en 

de politie om haar wens te vervullen om de politie in het gebouw te huisvesten. Eerst is 

geprobeerd om het politiekantoor door de politie te laten aankopen, maar de politie kreeg de 

stichtingskosten niet gefinancierd. Daarna is de gemeente een financiële constructie 

aangegaan waarin het heeft afgesproken de commerciële ruimten en het politiekantoor af te 

nemen en te verhuren. De overige afspraken met HBG Vastgoed hadden eveneens betrekking 

op het mogelijk maken van de huisvesting van de politie. Zo moest HBG Vastgoed het 

gebouw voor het einde van 2003 opleveren en een huurder voor de eerste tien jaar 

contracteren voor de commerciële ruimten die de gemeente afnam. De 30 appartementen kon 

HBG Vastgoed daarentegen voor eigen rekening en risico ontwikkelen. 

 

Overeenkomst Ontwerpfase van projectopdracht Vast&Goed 

Centraal in deze overeenkomst stond het creëren van een publiekprivate samenwerking in de 

vorm van een Centrum Ontwikkelingsmaatschappij [COM] onder regie van de gemeente 

(Gemeente Venlo, z.j.f). Aan de hand van vijf selectiecriteria had de gemeente drie 

marktpartijen geselecteerd, namelijk het Sociaal Fonds voor de Bouwnijverheid, Vesteda 

Project BV en woningcorporatie Venlo-Blerick. Nog voordat de samenwerking contractueel 

vastgelegd werd, is het Sociaal Fonds voor de Bouwnijverheid eruit gestapt wegens een te 

gering beleggersvolume. Medio 2002 is de samenwerking tussen gemeente Venlo, Vesteda en 

woningcorporatie Venlo-Blerick contractueel vastgelegd.  

 
Tabel b.6.21: Overzicht van toegepaste sturingsstrategieën 

Strategie 5: netwerkmanagement Creëren van samenwerking tussen gemeente en marktpartijen (vesteda 

en woningcorporatie Venlo-Blerick) 

 

De gemeente heeft een grote rol gespeeld in het creëren van de samenwerking, omdat zij naar 

aanleiding van de criteria deze partijen geselecteerd heeft en daarmee een overeenkomst is 

aangegaan om een ruimtelijk functionele visie met objectieve en functionele criteria op te 

stellen.  

 

 

De marktpartijen en gemeente zijn de volgende punten overeengekomen in de overeenkomst: 

 Een klankbordgroep met belanghebbende partijen te betrekken 

 
Tabel b.6.22: Overzicht van toegepaste sturingsstrategieën 

Sturing 3: serendipitisme Door een klankbordgroep in te stellen is de gemeente in interactie met 

meerdere belanghebbenden zodat ze meer informatie uit haar netwerk 

haalt. 

Sturing 1: indirecte sturing Om de inputzijde te beïnvloeden door de klankbordgroep worden 

omstandigheden gecreëerd waarbij de kans op een wenselijk output 
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toeneemt. 

 

 AWG Architecten een ruimtelijke visie met financiële verkenning op te laten stellen. 

 
Tabel b.6.23: Overzicht van toegepaste sturingsstrategieën 

Strategie 6: netwerkconstituering In overleg met marktpartijen is AWG toegevoegd om een ruimtelijke 

visie met financiële verkenning op te stellen. 

 

 De marktpartijen in principe willen participeren in de ontwikkeling; 

 De gemeente haar publiekrechtelijk instrumentarium optimaal zal inzetten; 

 De gemeente onroerend goed dat wordt aangeboden tegen marktconforme prijzen kan 

verwerven en dat de gemeente en private partijen eventuele positieve en negatieve 

resultaten in een verhouding 50-50% delen. 
 
Tabel b.6.24: Overzicht van toegepaste sturingsstrategieën 

Strategie 2: fine tuning Met marktpartijen is afgesproken dat gemeente haar publiekrechtelijk 

instrumentarium zo optimaal mogelijk zal inzetten. Daarvoor heeft de 

gemeente reeds voorkeursrecht laten vestigen in het gebied en een 

voorbereidingsbesluit genomen. Bovendien is afgesproken dat de 

gemeente marktconform kan verwerven indien onroerend goed wordt 

aangeboden en dat eventuele positieve of negatieve resultaten in 

verhouding van 50-50% gedeeld worden. 

Strategie 6: netwerkconstituering Door het vestigen van voorkeursrecht worden alle aangeboden 

gronden eerst aan de gemeente aangeboden waardoor derden geen 

grondpositie kunnen innemen. Daarmee sluit de gemeente andere 

actoren uit. 

 

Door de strategieën die de gemeente gevoerd heeft zal draagvlak gecreëerd worden bij 

belanghebbenden doordat besloten is een klankbordgroep toe te voegen. Dat geeft de 

gemeente ook de mogelijkheid om meer informatie uit het netwerk te halen. Door afspraken te 

maken met de marktpartijen over het inzetten van het publiekrechtelijk instrumentarium 

vergroot de gemeente de kans dat deze marktpartijen uiteindelijk zullen participeren in de 

ontwikkeling. Met het vestigen van het voorkeursrecht geeft de gemeente aan dat ze het 

publiekrechtelijk instrumentarium optimaal wil inzetten. Daardoor voegt de gemeente de daad 

bij het woord.  

 

Afsprakenkader Q4 

Een logisch gevolg op de overeenkomst Ontwerpfase van de projectopdracht Q4 zou een 

samenwerkingsovereenkomst zijn tussen de drie partijen. Echter besloot Vesteda in 2003 uit 

de samenwerking te stappen.  

Aanleiding hiervoor was een rapportage van het impulsteam van het Ministerie van VROM 

waarin een aantal kanttekeningen gemaakt werden ten opzichte van de financiële dekking van 

de herstructurering zoals het in de concept-Prestatieovereenkomst verwoord was. De 

gemeente heeft daarop een second opinion uit laten voeren. De uitkomsten van de rapportage 

van het impulsteam en de second opinion zouden leiden tot aanpassingen in het programma 

(Gemeente Venlo, z.j.i). De gemeente wenste dit te bespreken met de private partijen. Vesteda 

wilde hier echter niet aan meewerken. 

Het verbreken van de samenwerking door Vesteda leidde tot intensief overleg tussen de 

gemeente Venlo en het Ministerie van VROM over het zekerstellen van voldoende financiële 

middelen voor de herontwikkeling. Als voorwaarde was door het VROM gesteld dat voor 

2005 een samenwerkingsverband gesloten moest zijn waarin voldoende financiële middelen 

beschikbaar waren om de herontwikkeling te realiseren. Uiteindelijk is het Ministerie van 
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VROM akkoord gegaan met het Afsprakenkader tussen de gemeente Venlo en 

woningcorporatie Venlo-Blerick als tussenvorm naar een samenwerkingsovereenkomst, 

oftewel Prestatieovereenkomst (Gemeente Venlo, z.j.j).  

 
Tabel b.6.25: Overzicht van toegepaste sturingsstrategieën 

Strategie 5: netwerkmanagement Naar aanleiding van een rapportage van het impulsteam van VROM 

heeft de gemeente een second opinion laten uitvoeren. Dat heeft de 

gemeente willen bespreken met de private partners om het programma 

aan te passen. Vesteda heeft hier niet aan mee willen werken en is uit 

de samenwerking gestapt. 

Strategie 2: fine tuning De gemeente moest van het ministerie van VROM voor januari 2005 

een Prestatieovereenkomst tekenen met de private partners. Op het 

moment dat Vesteda eruit stapte, heeft de gemeente contact gezocht 

met VROM om voldoende financiën zeker te stellen voor Q4. Dit 

heeft geleid tot de goedkeuring vanuit VROM om met een 

tussenvorm te werken in de vorm van het Afsprakenkader, waardoor 

voldaan wordt aan de voorwaarden die het VROM gesteld heeft. 

 

Met de strategieën die de gemeente heeft toegepast heeft ze enerzijds geen succes gehad en 

anderzijds wel succes gehad. De gemeente had graag Vesteda als marktpartij behouden, maar 

Vesteda bleek niet open te staan voor een aanpassing van het programma. Hierdoor kwam de 

herontwikkeling van het project Q4 in gevaar. Door intensief overleg met het Ministerie van 

VROM heeft de gemeente afgesproken dat het Afsprakenkader als tussenvorm naar een 

samenwerkingsovereenkomst voldeed aan de voorwaarde die door het VROM gesteld werd. 

 
Tabel b.6.26: Overzicht van toegepaste sturingsstrategieën 

Strategie 5: netwerkmanagement Om te voldoen aan de voorwaarden van minister Dekker van VROM 

heeft de gemeente Venlo een samenwerkingsovereenkomst getekend 

met woningcorporatie Venlo-Blerick. 

Strategie 6: netwerkconstituering Om te voldoen aan de voorwaarden van het ministerie van VROM 

met betrekking tot het vaststellen van het wijkontwikkelingsplan, 

heeft gemeente Venlo verschillende deelonderzoeken en adviezen 

laten uitvoeren. Daarbij heeft de gemeente meerdere actoren 

toegevoegd aan het netwerk, namelijk Senternovem, Rigo, BRO, 

BAAC en DHV.   

 

In het kader van de 56-wijkenaanpak stelde Minister Dekker van het Ministerie van VROM, 

naast een samenwerkingsovereenkomst, de voorwaarde dat er voor 1 september 2005 een 

door de gemeenteraad goedgekeurd Wijkontwikkelingsplan [WOP] met grondexploitatie was 

vastgesteld. Door het vormgeven van de samenwerking tussen de gemeente Venlo en 

woningcorporatie Venlo-Blerick is voldaan aan de eerste voorwaarde. Aan de tweede 

voorwaarde is voldaan door adequaat optreden van gemeente Venlo door verschillende 

deelonderzoeken en adviezen te laten uitvoeren. Met de input van de deelonderzoeken en 

adviezen is het WOP met grondexploitatie opgesteld. De grondexploitatie is in 2005 door 

Fakton doorgerekend, waaruit bleek dat de grondexploitatie correct was. Na de bevestiging 

werd het WOP en de grondexploitatie door de gemeenteraad vastgesteld.  

 
Tabel b.6.27: Overzicht van toegepaste sturingsstrategieën 

Strategie 5: netwerkmanagement Om te voldoen aan de voorwaarden van minister Dekker van VROM 

heeft de gemeente Venlo een samenwerkingsovereenkomst getekend 

met woningcorporatie Venlo-Blerick. 

Strategie 6: netwerkconstituering Om te voldoen aan de voorwaarden van het ministerie van VROM 

met betrekking tot het vaststellen van het wijkontwikkelingsplan, 

heeft gemeente Venlo verschillende deelonderzoeken en adviezen 
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laten uitvoeren. Daarbij heeft de gemeente meerdere actoren 

toegevoegd aan het netwerk, namelijk Senternovem, Rigo, BRO, 

BAAC en DHV.   

Strategie 6: netwerkconstituering Fakton heeft in opdracht van gemeente Venlo de grondexploitatie Q4 

doorgerekend. Dat heeft geleid tot bevestiging over de correctheid van 

de grondexploitatie. Na deze bevestiging heeft de gemeenteraad 

ingestemd met vaststelling van het WOP en de grondexploitatie. 

 

Dankzij de strategieën die de gemeente gevoerd heeft, wordt voldaan aan de voorwaarden die 

het Ministerie van VROM stelde.  

 

In het Afsprakenkader Q4 heeft de gemeente nog een aantal specifieke afspraken gemaakt met 

woningcorporatie Venlo-Blerick (Gemeente Venlo, z.j.c).  

 Woningcorporatie Venlo-Blerick investeert in totaal circa 80 miljoen euro (prijspeil 2004) 

in haar plangebied;  

 Woningcorporatie Venlo-Blerick zal zelf een samenwerkingspartner selecteren om de 

koopwoningen en het commerciële programma te realiseren. Voordat de keuze definitief 

is zal de gemeente geconsulteerd worden; 

 Circa 25% van de te realiseren woningen aan de Maas zullen door woningcorporatie 

Venlo-Blerick gerealiseerd worden; 

 In te passen panden die door de gemeente verworven zijn of te verwerven zijn, worden 

ingebracht of verkocht aan de woningcorporatie tegen boekwaarde minus 50% van de 

onrendabele top op de verhuurexploitatie, c.q. de verkoopopbrengst;  

 Met in te passen woningen die in bezit zijn van woningcorporatie Venlo-Blerick gebeurd 

financieel gezien niets; 

 Bij de panden van woningcorporatie Venlo-Blerick die gesloopt worden, zal de gemeente 

de volgende kosten vergoeden: de sloopkosten, herhuisvestingskosten van de bewoners en 

de vergoedingen aan bewoners van aangebrachte voorzieningen; 

 De gemeente zal haar publiekrechtelijk instrumentarium benutten;  

 Bij de selectie van derde partijen voor de ontwikkeling van het overige programma zal 

afstemming plaatsvinden met woningcorporatie Venlo-Blerick en de klankbordgroep. 

 
Tabel b.6.28: Overzicht van toegepaste sturingsstrategieën 

Strategie 2: fine tuning Gemeente Venlo maakt specifieke afspraken met woningcorporatie 

Venlo-Blerick over samenwerking in de ontwikkeling van een 

deelgebied in plangebied Q4.  

 

De gemeente heeft specifieke afspraken gemaakt over de inbreng van de beide partijen 

gedurende de herontwikkeling van het plangebied. Dat hebben de partijen vastgelegd in het 

Afsprakenkader waaruit de ontwikkelingsovereenkomst is voortgekomen. 

 

 

Ontwikkelingsovereenkomst Q4 

De afspraken die de gemeente met de woningcorporatie Venlo-Blerick gemaakt heeft in het 

Afsprakenkader zijn verder geactualiseerd in de ontwikkelingsovereenkomst van 2005. 

Daarin zijn vervolgactiviteiten en werkstructuren vastgelegd (Gemeente Venlo, z.j.s). 

Bovendien heeft de gemeente in de overeenkomst op laten nemen hoe het plantekort gedekt 

is.  
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Tabel b.6.29: Overzicht van toegepaste sturingsstrategieën 

Strategie 5: netwerkmanagement Gemeente Venlo zorgt voor een financiële prikkel door het plantekort 

op te vangen met beschikbare dekkingsmiddelen. De 

dekkingsmiddelen komen voort uit een eigen bijdrage van de 

gemeente, reserves uit het grondbedrijf en Vast&Goed en ISV en 

IPSV subsidies, onder andere vanuit het Ministerie van VROM 

Strategie 4: meerzijdige sturing In het Afsprakenkader heeft de gemeente verschillende afspraken 

gemaakt met woningcorporatie Venlo-Blerick:  

 Woningcorporatie Venlo-Blerick heeft uitonderhandeld dat ze 

circa 25% van de te realiseren woning aan de Maas mag 

ontwikkelen.  

 Verder is overeengekomen dat gemeente Venlo de verworven of 

nog te verwerven gronden inbrengt of verkoopt tegen de 

boekwaarde minus 50% van de onrendabele top op de 

verhuurexploitatie, c.q. verkoopopbrengst.  

 Indien de 29 woningen die woningcorporatie worden ingepast 

dan volgt geen financiële verrekening, maar als de woningen in 

het plan gesloopt, c.q. gerenoveerd worden dan vergoedt de 

gemeente aan de woningcorporatie Venlo-Blerick de sloopkosten, 

herhuisvestingskosten en kosten voor vergoedingen aan bewoners 

voor aangebrachte voorzieningen.  

 De woningcorporatie neemt de gronden af op het moment dat de 

gronden bouwrijp gemaakt zijn. In totaal zal de woningcorporatie 

80 miljoen euro investeren in haar plangebied.  

 De gemeente zal haar publiekrechtelijke rol vervullen, het 

programma vaststellen en de grondexploitatie voeren.  

 Bovendien zal de gemeente, na consultering van 

woningcorporatie Venlo-Blerick, een samenwerkingspartner 

selecteren voor het overige bouwprogramma.   

Strategie 2: fine tuning De gemaakte afspraken die opgenomen zijn in het Afsprakenkader 

zijn in de ontwikkelingsovereenkomst verder geactualiseerd tussen 

gemeente Venlo en woningcorporatie Venlo-Blerick.  

 

De gemeente heeft onderhandeld met de woningcorporatie over de invulling van de 

ontwikkelingsovereenkomst. De afspraken uit het Afsprakenkader zijn geactualiseerd in deze 

overeenkomst. Aangezien het plan een groot plantekort oplevert, was het noodzakelijk voor 

de gemeente om dit plantekort op te vangen met dekkingsmiddelen. Daarvoor heeft de 

gemeente gezorgd door reserves uit het grondbedrijf, Vast&Goed, subsidies en een eigen 

bijdrage. Daarmee heeft de gemeente grote invloed gehad op de uiteindelijk totstandkoming 

van de ontwikkelingsovereenkomst. 

 

Realisatieovereenkomst blok Bergstraat 

In deze overeenkomst zijn de bestuurlijke afspraken opgenomen die de projectwethouder Q4 

met de directeur/bestuurder van woningcorporatie Venlo-Blerick heeft gemaakt over de 

ontwikkeling van het blok Bergstraat. In oktober 2008 is deze realisatieovereenkomst 

getekend (Gemeente Venlo, z.j.u).  

 
Tabel b.6.30: Overzicht van toegepaste sturingsstrategieën 

Strategie 1: indirecte sturing De gemeente Venlo heeft een projectfiche opgesteld die fungeert als 

kaderstellend document voor de ruimtelijke functionele 

planontwikkeling. Middels dit instrument reguleert en stuurt de 

gemeente de architecten die in opdracht van de woningcorporatie 

Venlo-Blerick een stedenbouwkundig plan moeten uitwerken.   

Strategie 2: fine tuning De gemeente heeft de afspraken die voortvloeien uit het 

Afsprakenkader, de ontwikkelingsovereenkomst, het WOP+ en het 
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projectfiche Bergstraat opgenomen in de realisatieovereenkomst. 

Deze realisatieovereenkomst is tot stand gekomen nadat de 

projectwethouder van gemeente Venlo bestuurlijke afspraken heeft 

gemaakt met de directeur/bestuurder van de woningcorporatie Venlo-

Blerick. 

Strategie 4: meerzijdige sturing In de realisatieovereenkomst is overeengekomen dat de 

woningcorporatie Venlo-Blerick bouwrijpe gronden van de gemeente 

afneemt; de gemeente de grond bouwrijp maakt en levert aan de 

woningcorporatie en dat de gemeente de Jacobskapel verkoopt aan de 

woningcorporatie waarbij de woningcorporatie moet voldoen aan het 

gezamenlijk opgestelde ontwikkelconcept voor een 

bedrijfsverzamelgebouw ten behoeve van broedplaatsen en culturele, 

innovatieve ondernemers.  

Strategie 5: netwerkmanagement De gemeente Venlo heeft de samenwerking met de woningcorporatie 

Venlo-Blerick verder gecontinueerd in de realisatieovereenkomst.  

 

Voor het blok Bergstraat heeft de gemeente de realisatieovereenkomst gesloten met 

woningcorporatie Venlo-Blerick, waarbij de woningcorporatie de feitelijke realisator is en de 

gemeente een actieve rol aanneemt. De strategieën van de gemeente zijn daarom een logisch 

vervolg op eerdere strategieën en uitkomsten. Voor wat betreft de invulling van het blok 

Bergstraat heeft de gemeente uitonderhandeld dat de gemeente de Jacobskapel verkoopt aan 

de woningcorporatie, waarbij de woningcorporatie moet voldoen aan het gezamenlijk 

opgestelde ontwikkelconcept voor een bedrijfsverzamelgebouw (Gemeente Venlo, z.j.u). 

Daarmee waarborgt de gemeente het culturele karakter van de wijk.  

 

Realisatieovereenkomst Aan de Stadsmuur 

Voor het overige programma in het plangebied heeft de gemeente een niet-openbare Europese 

aanbestedingsprocedure met voorselectie uitgeschreven. De rolverdeling is als volgt, de 

ontwikkelaar zorgt voor de realisering van het bouwprogramma en de gemeente zorgt met 

actief grondbeleid voor de grondverwerving en het bouwrijp leveren van de gronden 

(Gemeente Venlo, z.j.za). De gemeente heeft wel uitonderhandeld dat de gemeente de 

uitwerking van het poppodium zelf zal uitvoeren (Gemeente Venlo, z.j.z). Dit is vastgelegd in 

de realisatieovereenkomst die is getekend met Volker Wessels & Vastgoedontwikkeling Zuid 

BV (Gemeente Venlo, z.j.za).  

 
Tabel b.6.31: Overzicht van toegepaste sturingsstrategieën 

Strategie 6: netwerkconstituering De gemeente Venlo is in 2009 gestart met het opstarten van een 

onteigeningsprocedure om de gronden in het bouwblok Aan de 

Stadsmuur in eigendom te krijgen. In 2011 heeft gemeente Venlo 

hiervoor een verzoek ingediend bij de Kroon om bij Koninklijk 

Besluit de onroerende zaken en recht ter onteigening aan te wijzen. 

Daarmee heeft de gemeente een stok achter de deur als de gronden 

niet via een minnelijk weg verworven worden. Het verwerven van de 

gronden is namelijk cruciaal om op de overeengekomen momenten de 

grond uit te geven aan de geselecteerde marktpartij en daarmee het 

risico van de gemeente op vertraging van het plan te verkleinen.  

Strategie 1: indirecte sturing De gemeente heeft AWG Architecten opdracht gegeven om het 

projectfiche Maaskade op te stellen dat zou dienen als ruimtelijk-

functioneel kader voor de herontwikkeling van het blok ’t Schriksel, 

Aan de Stadsmuur en Helschriksel. Naar aanleiding van een 

planoptimalisatie is het projectfiche Maaskade opgevolgd door de 

bouwenvelop ’t Schriksel, Aan de Stadsmuur en Helschriksel, 

eveneens opgesteld door AWG Architecten.  

Strategie 1: indirecte sturing Door middel van een niet-openbare Europese aanbestedingsprocedure 
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met voorselectie heeft de gemeente het selectieproces voor een 

ontwikkelaar gereguleerd. 

Strategie 5: netwerkmanagement De gemeente is een niet-openbare Europese aanbestedingsprocedure 

met voorselectie gestart. Daar hebben marktpartijen zich voor 

aangemeld en uit die aanmeldingen heeft de gemeente een 

voorselectie gemaakt van 5 marktpartijen. Van deze 5 marktpartijen 

hebben 4 marktpartijen een schetsplan en grondbieding in de vorm 

van een offerte aangeboden. Op basis van vooraf opgestelde criteria 

heeft gemeente Venlo de opdracht gegund aan Volker Wessels Bouw 

& Vastgoedontwikkeling Zuid BV, omdat deze marktpartij de meest 

economisch voordelige aanbieding deed. Zodoende is een 

samenwerking tussen gemeente Venlo en Volker Wessels ontstaan.   

Strategie 1: indirecte sturing Gedurende de aanbestedingsprocedure heeft de gemeente de 

woningcorporatie Venlo-Blerick en de klankbordgroep Q4 op de 

hoogte gehouden van de voortgang.  

Strategie 4: meerzijdige sturing De gemeente heeft een realisatieovereenkomst gesloten met Volker 

Wessels waarin onder andere is opgenomen welk grondprijs Volker 

Wessels betaald, wanneer de gronden afgenomen worden en waarin is 

opgenomen dat de gemeente de uitwerking van het poppodium zelf 

uitvoert. De realisatieovereenkomst is helaas niet ter beschikking 

gesteld voor dit onderzoek.  

 

De gemeente heeft er bewust voor gekozen om een niet-openbare Europese 

aanbestedingsprocedure te volgen om daarmee een geschikte marktpartij te selecteren. Dit 

proces heeft de gemeente zoveel mogelijk gereguleerd om ervoor te zorgen dat het karakter 

van het plangebied Q4 gewaarborgd wordt op de manier zoals de gemeente dit voor ogen 

heeft. Uiteindelijk heeft de gemeente gekozen voor Volker Wessels. Deze partij had de 

economisch meest gunstige bieding en scoorde tevens het hoogste met betrekking tot de 

kwaliteit van het schetsplan. Eind 2011 heeft de gemeente de onderhandelingen die gevoerd 

zijn over de grondprijs, moment van gronduitgifte en de realisatie van het poppodium 

vastgelegd in de realisatieovereenkomst. Daarin zal de gemeente actief de gronden verwerven, 

bouwrijp maken en op de overeengekomen tijdstippen uitgeven aan Volker Wessels. De 

gemeente draagt een beperkt risico voor vertraging van het plan als de grond niet op de 

overeengekomen momenten uitgegeven wordt aan Volker Wessels. Dit risico heeft de 

gemeente zoveel mogelijk beperkt door het starten van onteigeningsprocedures tijdens de 

lopende aankooponderhandelingen. Daarmee heeft de gemeente een extra stok achter de deur. 

Al met al kan gesteld worden dat de gevoerde strategieën hebben geleid tot de gewenste 

uitkomsten.  

 

Grondverwerving 

De gemeente Venlo is van mening dat een gemeente in dit soort complexe binnenstedelijke 

herstructureringen een sterke gemeentelijke regie moet voeren. De gemeente heeft deze 

gemeentelijke regiefunctie als volgt ingevuld (Gemeente Venlo, z.j.k):  

 Het uitvoeren van specifieke inhoudelijke onderzoeken om meer gedetailleerde informatie 

te verkrijgen voordat tot realisatie overgegaan kan worden;  

 Het uitwerken van deelgebieden in projectfiches waarin het bebouwingsreglement voor de 

herontwikkeling per blok wordt vastgelegd;  

 Te zorgen voor een juridisch-planologisch kader dat vastgelegd wordt in het 

bestemmingsplan Q4;  

 Middels actieve en passieve verwervingen een substantiële grondpositie op te bouwen;  

 Het opstellen van een ontwikkelingsstrategie bestaande uit een integrale 

uitvoeringsplanning en beheerplan. 
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In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de actieve en passieve grondverwerving die de 

gemeente heeft gevoerd om de herstructurering vorm te geven. In alle stadia van het project 

heeft de gemeente via een minnelijke weg grond verworven of proberen te verwerven. Daar 

waar de gemeente niet succesvol kon zijn via de minnelijke weg, heeft de gemeente 

geprobeerd via haar publiekrechtelijk instrumentarium een grondverwerving af te dwingen. 

Onderstaande tabel geeft een weergave van de strategieën die de gemeente met betrekking tot 

grondverwerving heeft gevoerd.  

 
Tabel b.6.32: Overzicht van toegepaste sturingsstrategieën 

Strategie 2: fine tuning 

(ontwerpfase Vast&Goed) 

Met marktpartijen is afgesproken dat gemeente haar publiekrechtelijk 

instrumentarium zo optimaal mogelijk zal inzetten. Daarvoor heeft de 

gemeente reeds voorkeursrecht laten vestigen in het gebied en een 

voorbereidingsbesluit genomen. Bovendien is afgesproken dat de 

gemeente marktconform kan verwerven indien onroerend goed wordt 

aangeboden en dat eventuele positieve of negatieve resultaten in 

verhouding van 50-50% gedeeld worden. 

Strategie 6: netwerkconstituering 

(ontwerpfase Vast&Goed) 

Door het vestigen van voorkeursrecht worden alle aangeboden 

gronden eerst aan de gemeente aangeboden waardoor derden geen 

grondpositie kunnen innemen. Daarmee sluit de gemeente andere 

actoren uit. 

Strategie 6: netwerkconstituering 

(ontwikkelingsovereenkomst) 

De gemeente geeft aan een sterke gemeentelijke regie te willen voeren 

en gebruik daar haar juridisch instrumentarium voor in de vorm van 

het bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, voorkeursrecht en 

onteigeningsprocedures om te voorkomen dat derde partijen 

grondposities innemen. 

Strategie 4: meerzijdige sturing 

(realisatieovereenkomsten) 

De gemeente wil in eerste instantie de gronden in het plangebied 

minnelijk verwerven door in onderhandeling te treden met de 

eigenaren.  

Strategie 6: netwerkconstituering 

(realisatieovereenkomsten) 

De gemeente zal onteigeningsprocedures starten om gronden te 

verwerven die via het minnelijke traject niet verworven kunnen 

worden. Daarnaast heeft de gemeente een globaal en flexibel 

bestemmingsplan opgesteld waarin meerdere functies mogelijk zijn, 

maar zijn bebouwingsgrenzen en bouwhoogten wel in detail geregeld.  

Strategie 5: netwerkmanagement 

(realisatieovereenkomsten) 

De gemeente brengt verandering aan in het netwerk door vestiging 

van voorkeursrecht terug te draaien en onderhandelingen stop te 

zetten. 

Strategie 5: netwerkmanagement 

(zuidzijde monseigneur nolensplein) 

De gemeente heeft het oude complex de Zuidwand aangekocht en 

daarmee een actor uitgekocht. 

Strategie 4: meerzijdige sturing 

(realisatieovereenkomst bergstraat) 

De gemeente Venlo voert een actief grondbeleid in het plangebied van 

Q4. Om de beschikking te krijgen over alle benodigde gronden in het 

plangebied moest de gemeente tussen 2006 en 2010 nog 8 percelen en 

3 perceelsgedeelten verwerven (vrij van huur en gebruik). Hiervoor is 

de gemeente aankooponderhandelingen aangegaan met de 

eigenaren/huurders van de gronden. Dit heeft ertoe geresulteerd dat 

alle gronden minnelijk verworven zijn.  

Strategie 5: netwerkmanagement 

(realisatieovereenkomst bergstraat) 

De gemeente brengt verandering in de pluriformiteit, geslotenheid en 

interdependentie van het netwerk aan door de eigenaren/huurders van 

de 8 percelen en 3 perceelsgedeelten uit te kopen, waarbij de 

onteigeningsprocedure als pressiemiddel is gebruikt.  

Strategie 6: netwerkconstituering 

(realisatieovereenkomst bergstraat) 

De gemeente gebruikt onteigeningsprocedures als pressiemiddel naar 

eigenaren/huurders om zekerheid te krijgen dat de gronden 

uiteindelijk in eigendom (vrij van huur en gebruik) van de gemeente 

komen, zodat de geplande ontwikkeling gerealiseerd kan worden. 

Strategie 6: netwerkconstituering De gemeente Venlo is in 2009 gestart met het opstarten van een 



140 

 

(realisatieovereenkomst stadsmuur) onteigeningsprocedure om de gronden in het bouwblok Aan de 

Stadsmuur in eigendom te krijgen. In 2011 heeft gemeente Venlo 

hiervoor een verzoek ingediend bij de Kroon om bij Koninklijk 

Besluit de onroerende zaken en recht ter onteigening aan te wijzen. 

Daarmee heeft de gemeente een stok achter de deur als de gronden 

niet via een minnelijk weg verworven worden. Het verwerven van de 

gronden is namelijk cruciaal om op de overeengekomen momenten de 

grond uit te geven aan de geselecteerde marktpartij en daarmee het 

risico van de gemeente op vertraging van het plan te verkleinen.  

 

De rode draad in de strategieën is dat de gemeente allereerst heeft gezorgd dat een 

voorkeursrecht in het gebied is gevestigd. Daardoor moeten de eigenaren hun vastgoed eerst 

aanbieden aan de gemeente. Daarna probeert de gemeente via een minnelijke weg de grond 

aan te kopen. Als blijkt dat de aankooponderhandelingen moeizaam verlopen dan start de 

gemeente een onteigeningsprocedure.  

 
Tabel b.6.33: overzicht van grondverwerving door gemeente  

Ontwikkelgebied Eigendom voor de start van project 

Q4 

Grondverwerving door gemeente (9-

11-2011) 

Blok Lichtenberg 25 particuliere objecten 18 particuliere objecten verworven 

Blok van Gendt 26 particuliere objecten 

1 object gemeentelijk eigendom 

20 particuliere objecten verworven 

Blok Aan de Stadsmuur 31 particuliere objecten 31 particuliere objecten verworven* 

Blok 

Kwietheuvel/Helschriksel 

11 particuliere objecten 11 particuliere objecten verworven 

Blok Bergstraat 30 particuliere objecten 

29 objecten in bezit van 

woningcorporatie Venlo-Blerick 

30 particuliere objecten verworven** 

Blok ’t Schriksel 

(stadskantoor) 

1 object gemeentelijk eigendom Was reeds verworven 

* Op 9 november 2011 zijn volgens opgave van de beleidsmedewerker 25 objecten verworven,  aan de hand van 

beleidsdocumenten blijkt dat de overige gronden in de tussentijd ook verworven zijn. 

** Op 9 november 2011 zijn volgens opgave van de beleidsmedewerker 27 objecten verworven,  aan de hand van 

beleidsdocumenten blijkt dat de overige gronden in de tussentijd ook verworven zijn.  

 Bron: opgave beleidsmedewerker gemeente Venlo, 9-11-2011; gemeente Venlo, z.j.d 

  

Bovenstaande tabel geeft een goed overzicht per blok van het aantal gronden dat door de 

gemeente verworven is. Dat geeft aan dat de gemeente haar gemeentelijke regie zeer serieus 

neemt en de herstructurering op een actieve manier vorm geeft. Voor de beleidsmedewerker 

was het ondoenlijk om een gedetailleerde weergave te geven van de onderhandelings-

processen. Geconcludeerd kan worden dat de gevoerde sturingsstrategieën grote invloed 

hebben gehad op het succesvol verwerven van de gronden in het plangebied.  
  


