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Samenvatting
De inzet van het instrument van stedelijke herverkaveling is door diverse ontwikkelingen in de
Nederlandse ruimtelijke ordening onverminderd actueel. Het actief grondbeleid dat veel gemeentes
voerden is door de economische- en financiële crisis grotendeels verleden tijd. Op de reeds
ingenomen grondposities worden verliezen geleden en ook bij de overige overheden is er structureel
minder geld beschikbaar. Vanuit de overheid bestaat er daardoor de behoefte aan een meer
marktgerichte gebiedsontwikkeling, waarbij overheden een meer faciliterende, sturende rol
aannemen. Stedelijke herverkaveling (SH) zou als instrument van private-private samenwerking goed
kunnen aansluiten bij deze behoefte.
Het ontbreken van een wettelijk verplichtende regeling voor SH, waarbij een minderheid van
eigenaren gedwongen zou kunnen worden mee te werken aan een nieuwe indeling van het gebied,
zorgt ervoor dat de procesmatige kant van het instrument aan importantie toeneemt. Stedelijke
herverkaveling zal tot stand moeten komen op basis van vrijwilligheid. Dit kan alleen wanneer alle
betrokken partijen met elkaar tot overeenstemming zullen komen. Er zal consensus bereikt moeten
worden.
De Mutual Gains Approach (MGA) is een consensusbenadering die zich vooral richt op
belangen om zo tot oplossingen te komen die door alle partijen gediend worden. In het licht van deze
benadering zijn er in dit onderzoek twee cases onderzocht met oog op de vraag: In hoeverre kan de
MGA een bijdrage leveren aan het bereiken van consensus onder actoren bij vrijwillige stedelijke
herverkaveling?
Het onderzoek bestaat uit een meervoudige casestudy waarbij twee cases zijn onderzocht. Het gaat
hier om een bedrijventerrein in Maasbracht en een kantorenpark in Rotterdam. Voorafgaand aan de
analyse is er eerst een literatuurstudie gedaan naar het instrument van stedelijke herverkaveling, de
Mutual Gains Approach en de theoretische concepten die hier de basis voor vormen. De MGA is in
Nederland nog relatief onbekend, daarom zijn er om deze benadering beter te begrijpen twee
expertinterviews afgenomen met MGA-experts.
De analyse van de cases is in twee delen opgedeeld; een procesevaluatie en een
effectanalyse. De procesevaluatie is uitgevoerd door interviews af te nemen met de verschillende
betrokken partijen om het gevoerde proces van stedelijke herverkaveling zo objectief mogelijk in
beeld te brengen. Aan de hand daarvan zijn de knelpunten van het proces geconstateerd. Deze
knelpunten zijn daarna in de effectanalyse bezien in het licht van de theorie van de MGA om zo
aanbevelingen te kunnen doen over de meerwaarde van MGA voor het proces van vrijwillige
stedelijke herverkaveling: biedt de MGA handreikingen voor de constateerde tekortkomingen in het
proces?
In beide cases zijn de knelpunten te herleiden naar het feit dat men geen consensus heeft bereikt
over een nieuwe verkaveling van het gebied. De voornaamste reden die hiervoor naar voren komt is
het onvoldoende in beeld hebben van de belangen van de verschillende partijen die deel hebben
genomen aan het proces. Dit zorgde ervoor dat de ruilvoorstellen zijn gedaan door een aantal
partijen niet werd gesteund. Daarnaast wilden de betrokken partijen in het voortraject van het
proces meer inzicht hebben in de kosten en de haalbaarheid van een herverkaveling. Om dit te
kunnen onderzoeken moest er een gezamenlijke investering gedaan worden, hier stonden echter
niet alle partijen voor open. De laatste knelpunten hebben te maken met de betrokkenheid van de
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gemeente in beide cases. In de case Rotterdam was de gemeente überhaupt geen partij in het
proces, terwijl er in Maasbracht vooral onduidelijkheid was op welke manier de gemeente bereid
was om het proces (financieel) te faciliteren.
Volgens de analyseresultaten blijkt de consensusbenadering van de MGA vooral van meerwaarde in
de voorbereidingsfase van het proces. Een MGA-proces begint met het uitvoeren van een
assessment, hierdoor krijgt men inzicht in elkaars belangen en BATNA (Best Alternative To an
Negotiated Agreement). De BATNA is de terugvaloptie van een onderhandelaar, ‘de meest slechte
optie die toch nog geaccepteerd wordt’. Als alle belangen in het voortraject bekend zijn is het
aannemelijker dat er constructieve oplossingen opgesteld kunnen worden.
Op deze manier kan er integratief onderhandeld worden met consensus als doel. Dit
betekent dat men op zoek gaat naar wederzijdse belangen. Wederzijdse belangen zorgen voor
oplossingen die door iedereen gedragen worden. Zonder dat de ene eigenaar er voldoende op
vooruit gaat in de nieuwe situatie, kan de andere partij zijn winst ook niet behalen.
Naast een goede voorbereiding en integratief onderhandelen op basis van wederzijdse belangen, is
uit de cases ook gebleken dat een duidelijke rol voor de gemeente gewenst is. De betrokkenheid van
een gemeente moet uitgedrukt worden in afspraken(kaders) die duidelijkheid scheppen voor alle
betrokkenen. Stedelijke herverkaveling is te kenmerken als een instrument voor private-private
samenwerking, toch blijkt uit dit onderzoek dat het (financieel) stimuleren van het proces door de
gemeente, in een faciliterende rol, de kans op het slagen van het proces vergroot. Eigenaren blijkt
terughoudend om te investeren in een project waar de haalbaarheid nog niet van gewaarborgd is.
De MGA speelt hier op in door vanaf het begin met de juiste stakeholders aan tafel te zitten
en open te zijn over elkaars belangen. Zo kunnen er duidelijke basisregels worden opgesteld, over
hoe het vervolg van het proces eruit gaat zien en in hoeverre de gemeente daarin betrokken is.
Op basis van de analyse zijn er een aantal aanbevelingen opgesteld die een bijdrage kunnen leveren
aan de uitvoering van vrijwillige stedelijke herverkaveling. Doordat het gaat om de uitvoering
richtten de aanbevelingen zich op de procesbegeleiders en initiatiefnemers van een herverkaveling.





Zorg voor een goed belangenmanagement in de vorm van een assessment in de beginfase
van het proces
Ga op zoek naar wederzijdse belangen in plaats van een collectief doel
Creëer vertrouwen en zorg voor een open houding
Een ‘actief’ faciliterende overheid is gewenst
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1. Inleiding
Dit onderzoek vormt het slotstuk van de masteropleiding Planologie, waarbij de verdieping Vastgoed
en Grondmanagement is gevolgd. In de eerstvolgende paragraaf wordt de aanleiding van het
onderzoek gepresenteerd aan de hand van een probleemschets. Vanuit deze probleemschets
worden er een doel- en vraagstelling opgesteld voor het onderzoek.
1.1 Aanleiding
Lange tijd werd het grondbeleid van Nederlandse gemeentes in de internationale literatuur als
bijzonder aangeduid. Gemeentes voerden vaak een actief grondbeleid, terwijl in veel andere landen
er door de gemeentes een meer passieve, faciliterende rol werd aangenomen. Actief grondbeleid
betekent dat gemeentes zelf grond verwerven, deze bouw- en woonrijp maken en vervolgens weer
verkopen aan derden. Daarbij worden de eigendomsrechten van de grond afgekocht om
gebiedsontwikkeling mogelijk te maken. Dit is een kostbare activiteit en soms een bron voor
plankostenoverschrijding, maar er werd door alle partijen onder streep genoeg verdiend om dit toch
voort te zetten (Buitelaar 2010; Jager, 2012). Op deze manier kon er door gemeentes regie gevoerd
worden over de gebiedsontwikkeling. Naast de sturende functie op de ruimtelijke ordening, zorgde
het voeren van actief grondbeleid ook voor de mogelijkheid om de baten van gebiedsontwikkeling af
te romen en daarmee andere, minder winstgevende ontwikkelingen te subsidiëren (Van der
Krabben, 2011). Door het voeren van actief grondbeleid had de gemeente niet alleen een leidende
rol in het planningsproces, maar droeg men vaak ook een groot deel van de financiële risico’s.
Het voeren van actief grondbeleid door gemeentes is echter grotendeels door de realiteit
ingehaald. De financiële en economische crisis hebben er voor gezorgd dat de marktomstandigheden
dusdanig zijn veranderd, dat het niet meer vanzelfsprekend is dat bouwrijpe grond ook daadwerkelijk
wordt afgenomen (Van der Krabben, 2011). Naast deze financiële verliezen op grondposities, is er
ook bij andere overheden structureel minder geld beschikbaar. Hier komt nog bij dat er een
verschuiving van uitbreiding naar herstructurering plaatsvindt bij gebiedsontwikkeling. De naoorlogse
bouwopgave is voltooid en toekomstige ontwikkelingen zullen vooral binnen het domein van de
bestaande stad worden uitgevoerd. Met herstructurering kan er echter veel minder verdiend worden
dan met het ontwikkelen op uitleglocaties. Actief grondbeleid wordt hierdoor verder ontmoedigd.
Vooral de verliezen op reeds ingenomen grondposities hebben er voor gezorgd dat
gemeentebegrotingen onder druk zijn komen te staan. Lokale overheden zijn daardoor huiverig
geworden om nog de rol van investeerder op zich te nemen. Door de verslechterde financiële situatie
bij gemeentes ontstaat er daarnaast ook een conflict met het algemene ruimtelijke belang: het
dubbele pettenprobleem. Vanuit het perspectief van de ruimtelijke ordening is het gewenst om
locatie A te ontwikkelen, maar vanuit financieel perspectief is locatie B een betere optie, omdat de
gemeente hier bijvoorbeeld al grond in bezit heeft. Hier ontstaat een belangenconflict (Van der
Krabben, 2011, 2014; de Wolff, 2013).
Het moge duidelijk zijn dat er vanuit de lokale overheid behoefte is aan een meer faciliterend
grondbeleid, waarbij de nadruk komt te liggen op private-private samenwerking om zo de financiële
risico’s voor de gemeente zelf te kunnen beperken en een ‘dubbele pet’ te voorkomen. Deze
behoefte wordt versterkt door de opgave die er voor lokale en regionale overheden ligt in het
stedelijk gebied.
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Een deel van deze opgave ligt in de Nederlandse steden. Deze hebben in toenemende mate te maken
met leegstand. Landelijk gezien staat 8% van de winkels leeg, voor kantoren is dit zelfs 16%. Daar
bovenop staat een deel van het vastgoed ‘onder water’. Dit betekent dat de waarde van het gebouw
lager is dan het bedrag waarvoor een lening is afgesloten (Buitelaar, Sorel, Verwest, van Dongen &
Bregman, 2013). Winkelleegstand in de binnensteden blijkt vooral een probleem van de perifere
Nederlandse regio’s, waarbij de leegstand zich concentreert in de secundaire en tertiaire
winkelgebieden (bijvoorbeeld aanloop- en ringstraten) (Evers, Tennekes & van Dongen, 2014). Een
voorbeeld hiervan is Hengelo (Ov.) dat zelfs te maken heeft met 22% leegstand in het centrum van
de stad (Pijlman, 2014).
In deze winkelgebieden is vaak sprake van bovengemiddelde leegstand en overaanbod, dat
ook gevolgen heeft voor de bestaande stedelijke gebieden. Men belandt in een neerwaartse spiraal
van functionele veroudering en verloedering van de winkelgebieden. Hierbij treden vaak ook
problemen op met betrekking tot de belevingswaarde en veiligheid (Evers, et al., 2011; Buitelaar, et
al., 2013). In deze gevallen groeit de leegstand uit tot een maatschappelijk probleem. Dit betekent
dat de negatieve effecten van de leegstand invloed hebben op de omgeving, de rest van de stad of
delen daarvan (Evers, et al., 2014).
Een vorm van private-private samenwerking die uitvoering geeft aan de behoefte van gemeentes om
een meer faciliterend grondbeleid te gaan voeren, is het instrument van stedelijke herverkaveling.
Stedelijke herverkaveling biedt uitkomst bij projecten die worden gekenmerkt door versnipperde
eigendomsrechten en die baat hebben bij een integrale aanpak waar herindeling van de kavels een
vereiste is (Van der Krabben & Jacobs, 2013). Het heeft als grote voordeel dat de gemeente niet eerst
alle grond hoeft te verwerven. De grondeigenaren dragen hun eigendomsrechten in grond en
vastgoed tijdelijk over aan een derde partij. De derde partij kan een overheid zijn, een door de
eigenaren zelf aangewezen onafhankelijke partij of een van de eigenaren zelf. De derde partij deelt
het gebied opnieuw in. Naderhand krijgt elke eigenaar een kavel die even groot is als het originele
kavel of evenveel waard is. Wanneer dit niet gerealiseerd wordt, vind er compensatie plaats. De
mogelijke waardevermeerdering die in het gebied ontstaan is door de nieuwe situatie, wordt
gebruikt om het proces te bekostigen (Van der Stoep, Groot Nibbelink, Bonke & Van der Krabben,
2013; Van der Krabben, 2014).
Op dit moment kan stedelijke herverkaveling in Nederland, in tegenstelling tot veel andere landen,
alleen plaatsvinden op vrijwillige basis. Dit komt door het ontbreken van een wettelijke regeling, met
een dwingend element, voor stedelijke herverkaveling. Een duidelijk kader, waardoor alle partijen
weten waar ze aan toe zijn, zal waarschijnlijk bijdragen aan de toepassing van het instrument. Aan
deze regeling voor verkavelen in de stad wordt momenteel gewerkt. De Commissie Stedelijke
Herverkaveling (2014) heeft over de op te stellen regeling reeds een advies uitgebracht aan het
Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Wanneer er net zoals in Duitsland of Frankrijk een wettelijke
regeling komt voor stedelijke herverkaveling, kan dit een oplossing zijn voor de situatie waarin een
meerderheid van de eigenaren in een gebied wel wil herverkavelen, maar een minderheid niet. Op
basis van een wettelijke regeling, naar analogie van wettelijke kavelruil uit de WILG, zou deze
minderheid dan gedwongen kunnen worden om mee te werken (Van der Krabben, 2014).
De minister van Infrastructuur en Milieu heeft echter besloten dat de wettelijke regeling
alleen een vrijwillige variant zal kennen. Zonder de ‘stok’ in de wettelijke regeling, kan een nietmeewerkende minderheid in een plangebied bijvoorbeeld gaan profiteren van de nieuwe situatie na
4

herverkaveling zonder hier aan meebetaald te hebben. Hierbij moet gedacht worden aan mogelijk
hogere huurinkomsten omdat het gebied als geheel meer waard is geworden. Dit free rider probleem
ontstaat onder andere doordat niet alle eigenaren de sense of urgency inzien voor een transformatie.
Men ziet de huidige situatie (bijvoorbeeld met leegstand) niet altijd als een urgent probleem. De
situatie van het gebied als collectief is daarbij minder belangrijk, de eigen concurrentiepositie en
continuïteit van de eigen activiteiten zijn het primaire belang. Deze afweging is afhankelijk van veel
factoren, die niet alleen locatie-gebonden zijn. Daarnaast zijn eigenaren soms van mening dat
gebiedsontwikkeling een zaak van de gemeente is, waardoor stedelijke herverkaveling op dit
moment nog maar moeilijk van de grond komt (Evers, et al., 2014; Pijlman, 2013). Terwijl bij een
minder actieve overheid, samenwerking met en tussen private partijen onvermijdelijk is. De
samenwerking bij stedelijke herverkaveling is daarbij ook ingrijpend anders dan bij participatieve of
interactieve besluitvorming waar informeren en inspraak centraal staan. In dit geval vertraagden de
eigenaren vaak bewust het proces om zo uiteindelijk door de gemeente te worden uitgekocht of te
worden onteigend. In het geval van stedelijke herverkaveling zal het initiatief in principe bij de
eigenaren zelf kunnen liggen en is men juist bij elke stap in het proces betrokken, een groot deel van
de eigenaren zal namelijk ook tot de eindgebruikers van het gebied behoren (De Feijter, 2014).
In de praktijk blijkt dat stedelijke herverkaveling erg moeilijk van de grond komt als dit enkel
aan de marktpartijen wordt overgelaten. De eerste stap richting stedelijke herverkaveling wordt vaak
dan ook gezet door de gemeente. Toch blijft het een instrument waarbij private partijen onderling
een ruilproces opzetten, hierbij zal een gemeente vaak een faciliterende rol aannemen. Voorwaarde
om een gebied succesvol te kunnen ontwikkelingen is echter dat er bij alle eigenaren draagvlak voor
herverkaveling moet zijn.
In het verleden hadden overheden een drietal klassieke beleidsbenaderingen om ontwikkelingen te
sturen; de wortel, de stok en de preek. In het geval van niet-meewerkende eigenaren bij stedelijke
herverkaveling blijft slechts de preek over. Het financieel-economische instrument van de wortel is
geen optie, omdat gemeentes nu juist meer willen gaan faciliteren en zelf geen grondposities meer
innemen om zo de financiële risico’s te beperken. Ook een dwingend juridisch instrument, de stok,
ontbreekt bij stedelijke herverkaveling. Door het ontbreken van een wettelijke regeling waarin een
dwingend aspect in op is genomen, kunnen dwarsliggende partijen niet worden gedwongen om mee
te werken. Het communicatieve instrument, de preek blijft over.
Een communicatief instrument dat er mogelijk aan bij zou kunnen dragen dat de nietmeewerkende eigenaren, wel meer heil gaan zien in stedelijke herverkaveling is de ‘Mutual Gains
Approach’ (hierna MGA). De MGA is een relatief nieuwe, uit de Verenigde Staten afkomstige,
consensusbenadering voor het onderhandelen over lastige, voornamelijk ruimtelijke vraagstukken.
De MGA gaat uit van het creëren van begrip voor elkaars belangen. De kern van MGA is dat actoren
bij de onderhandelingen worden betrokken en dat aan hun belangen wordt voldaan in de vorm van
oplossingen. Deze onderhandelingen worden ook wel ‘onderhandeling tot wederzijds voordeel’
genoemd. Op deze manier wordt het mogelijk om als groep of organisatie overeenstemming te
bereiken en die overeenkomst vervolgens succesvol in daden om te zetten (Evers & Susskind, 2013).
De MGA richt zich op het bereiken van consensus bij onderhandelingen. Wanneer er in een
plangebied één of meerdere eigenaren stedelijke herverkaveling blokkeren wordt er geen consensus
bereikt. De focus van dit onderzoek zal zich dan ook richten op de vraag of de Mutual Gains
Approach van meerwaarde kan zijn bij de onderhandelingen van vrijwillige stedelijke herverkaveling,
om zo consensus te bereiken waardoor gebiedsontwikkeling doorgang vindt.
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1.2 Doelstelling
De focus van dit onderzoek ligt op de mogelijke meerwaarde van de Mutual Gains Approach in het
herverkavelingsproces met betrekking tot het bereiken van consensus onder de eigenaren. Hiervoor
is aan de hand van de voorgaande probleemschets de volgende doelstelling opgesteld:
Het doel is het leveren van een bijdrage aan de uitvoerbaarheid van vrijwillige stedelijke
herverkaveling door de meerwaarde van elementen uit de Mutual Gains Approach ten opzichte van
het huidige herverkavelingsproces van Kadaster te analyseren.
Zoals gezegd bestaat er geen wettelijke regeling waarmee een niet-meewerkende eigenaar
gedwongen kan worden om mee te werken aan stedelijke herverkaveling. Om het proces voor
vrijwillige stedelijke herverkaveling te kunnen analyseren, is de procesbeschrijving zoals Kadaster die
heeft opgesteld gebruikt als leidraad voor het onderzoek. Op basis van de ervaring die Kadaster heeft
met het herverkavelen in het landelijk gebied, vanuit haar wettelijke taak in WILG, heeft men het
ruilproces en de financiële verrekening hiervan vertaald naar een procesbeschrijving voor vrijwillige
stedelijke herverkaveling. De procesbeschrijving van Kadaster is te vinden in bijlage D.
Met uitvoerbaarheid wordt in deze context bedoeld dat er ook daadwerkelijk herverkaveld
zal worden, waardoor de eigenaren tot een overeenkomst zullen moeten komen. Er zal consensus
bereikt moeten worden over een overeenkomst. Het onderzoek richt zich dus vooral op de
onderhandelingsfase van het proces. Het bereiken van consensus staat hierin centraal. De Mutual
Gains Approach is de benadering die een bijdrage zou kunnen leveren aan het bereiken van
consensus. De MGA is in de aanleiding al kort aan bod gekomen, en zal in hoofdstuk 3 uitgebreider
worden behandeld. In ditzelfde hoofdstuk zal ook het begrip consensus verder worden uitgediept.
1.3 Onderzoeksmodel

Figuur 1 Onderzoeksmodel
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De eerste stap van het onderzoek bestaat uit het bestuderen van de literatuur over stedelijke
herverkaveling en de Mutual Gains Approach. Doordat de MGA een relatief onbekende benadering
is, hebben er ter voorbereiding van de analyse een tweetal interviews met MGA-experts
plaatsgevonden. Op deze manier is er een scherper beeld van de benadering ontstaan. De analyse
van de twee cases bestaat uit twee delen. In het eerste deel zijn de processen van beide cases
geëvalueerd, hieruit zijn een aantal knelpunten naar voren gekomen. De knelpunten zijn vervolgens
bezien door de bril van de MGA, in de vorm van een effectanalyse. Op deze manier is geanalyseerd in
hoeverre de MGA een bijdrage zou kunnen leveren bij het wegnemen van de geconstateerde
knelpunten en daarmee van meerwaarde kan zijn voor het proces van vrijwillige stedelijke
herverkaveling. Dit is onderbouwd door middel van voorbeelden uit bestaande MGA-cases.
Uiteindelijk resulteert dit in een aantal aanbevelingen ten aanzien van het proces van vrijwillige
stedelijke herverkaveling. Tenslotte wordt er op basis van de analyse gereflecteerd in hoeverre dit
onderzoek een bijdrage levert aan de theorievorming rond het begrip consensus.
1.4 Vraagstelling
De voorgaande doelstelling is vertaald naar een centrale vraag die leidend is in dit onderzoek:
In hoeverre kan de Mutual Gains Approach een bijdrage leveren aan het bereiken van consensus
onder actoren bij vrijwillige stedelijke herverkaveling?
Om de centrale vraag te kunnen beantwoorden zijn de volgende vier deelvragen opgesteld:
1. Wat is consensus en hoe kan dit worden bereikt aan de hand van de Mutual Gains
Approach?
Aan de hand van deelvraag 1 is er vanuit de wetenschappelijke literatuur een heldere definitie voor
de onderzoeksvariabele consensus opgesteld. Daarna zal het proces van consensusvorming worden
beschreven, deze literatuur vormt de basis van de Mutual Gains Approach.
2. Hoe ziet het instrument van vrijwillige stedelijke herverkaveling er uit?
Zoals gezegd bestaat er vooralsnog geen wettelijke regeling voor stedelijke herverkaveling. Om toch
inzicht te krijgen in het gevolgde proces van de twee cases is de literatuur omtrent stedelijke
herverkaveling bestudeerd en wordt de procesbeschrijving voor vrijwillige stedelijke herverkaveling
zoals Kadaster deze heeft opgesteld als leidraad gebruikt.
3. Wat zijn de belangrijkste knelpunten in de twee onderzochte cases met betrekking tot het
proces van vrijwillige stedelijke herverkaveling?
Op basis van deelvraag 3 is de analyse gestart met een procesevaluatie van de twee onderzochte
cases, waarna de belangrijkste knelpunten zijn geconstateerd.
4. In hoeverre zouden elementen van de Mutual Gains Approach voor verbeterpunten
kunnen zorgen bij het bereiken van consensus in de twee onderzochte cases?
Om te onderzoeken of de Mutual Gains Approach een bijdrage levert aan het vormen van consensus
in de twee onderzochte cases, is er vanuit de verschillende elementen van de benadering
gereflecteerd op de geconstateerde knelpunten.
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1.5 Relevantie
De maatschappelijke relevantie van dit onderzoek is in de aanleiding al aan bod gekomen. Door
verschillende omstandigheden willen en kunnen gemeentes steeds minder eigen middelen inzetten
om actief grondbeleid te voeren. Er bestaat daarom behoefte aan een faciliterend instrument, waar
de financiële risico’s voor de gemeentes beperkt blijven. Stedelijke herverkaveling is hierbij een
interessante optie, hoewel ook dit instrument nog niet uitgekristalliseerd is. Wanneer blijkt dat de
MGA een positief effect heeft op het creëren van consensus bij vrijwillige stedelijke herverkaveling,
zal dit een bijdrage kunnen leveren aan het instrumentarium dat gemeentes ter beschikking hebben
ten aanzien van grondbeleid. Daarnaast zal een positief effect van de Mutual Gains Approach op het
proces van stedelijke herverkaveling kunnen betekenen dat de MGA wellicht ook geschikt is voor
andere ruimtelijke besluitvormingsprocessen. De MGA geniet nu vooral bekendheid bij strategisch
omgevingsmanagers op provinciaal niveau. Dit onderzoek zou een eerste aanzet kunnen zijn om te
kijken of de MGA ook op andere overheidsniveaus kan worden toegepast.
De wetenschappelijke relevantie is tweeledig uit te leggen. Ten eerste is stedelijke herverkaveling als
instrument van faciliterend grondbeleid onverminderd actueel doordat ook na de crisis het voeren
van actief grondbeleid door gemeentes in veel gevallen beperkt zal zijn. Hierdoor zou dit onderzoek
een bijdrage kunnen leveren aan de literatuur die de mogelijkheden voor stedelijke herverkaveling
beschrijven (o.a., Van der Krabben & Needham, 2009; Van der Stoep, et al., 2013; Wolff, 2013).
Daarnaast is vooral de Mutual Gains Approach interessant. De MGA is een
consensusbenadering die relatief nieuw is in Nederland, het is onder andere toegepast bij de
besluitvorming rond de Tweede Maasvlakte. De benadering is vooral geschikt voor complexe
besluitvormingsprocessen. Gezien het aantal betrokken actoren en de verschillende belangen die
hier meewegen zou de Mutual Gains Approach tot nieuwe inzichten kunnen leiden wanneer het
wordt toegepast bij de onderhandelingen van het herverkavelingsproces. De resultaten van het
onderzoek, waarbij de MGA wordt ingezet op nieuwe ruimtelijke vraagstukken, zouden daarmee een
bijdrage kunnen leveren aan de theorie rond consensusvorming.
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2. De herverkavelingspraktijk
In dit hoofdstuk worden de processen die in dit onderzoek centraal staan, in eerste instantie
beschreven vanuit de wetenschappelijke literatuur. De interesse voor private-private samenwerking
en stedelijke herverkaveling wordt eerst verklaard als gevolg van de veranderende verhouding tussen
staat en markt in de Nederlandse maatschappij. Daarna wordt het instrument van herverkaveling in
een internationale context geplaatst, waarna de Nederlandse praktijk wordt neergezet.
2.1 Private-private samenwerking op de politieke agenda
De geschetste ontwikkelingen uit de aanleiding passen in een breder tijdsbeeld waarin de relatie
tussen publieke en private actoren sinds het begin van het vorige decennium fundamenteel
veranderd is. Hierbij is de voormalige hiërarchische relatie tussen staat en markt, veranderd in een
netwerk georiënteerde relatie. Dit betekent voor de besluitvorming dat de publieke sector aan
invloed heeft ingeboet, terwijl de rol van de private sector juist is toegenomen. Dit zorgt voor een
meer marktgerichte Nederlandse gebiedsontwikkelingspraktijk.
Heurkens (2012) noemt een aantal motieven die deze ontwikkeling veroorzaakt hebben. De
belangrijkste zullen hier worden genoemd. In eerste instantie komt het ontstaan van een meer
marktgerichte gebiedsontwikkeling voort uit een evolutionair proces van neoliberalisatie. De
Nederlandse maatschappij staat onder een steeds groter wordende invloed van Angelsaksische
principes in economisch, politiek en sociaal opzicht. Diverse neoliberale principes zoals privatisering,
decentralisatie en deregulering zijn structureel geïntegreerd in de Nederlandse organisaties. Dit zorgt
ook voor verdere marktinstitionalisering en stijgende burgeremancipatie.
Daarnaast wijst Heurkens op de huidige structurele overheidsbezuinigingen en de financiële
situatie bij de Nederlandse gemeentelijke grondbedrijven. Dit zorgt voor een tendens waarbij
gemeentes langzaam afstand nemen van het voeren van actief grondbeleid en zich meer gaan
richten op een faciliterende, sturende rol. Wanneer gemeentes afstand nemen van de actieve
grondpolitiek ligt het voor de hand dat men de risicovolle ontwikkelrol overlaat aan de marktpartijen.
Dit leidt ertoe dat gemeentes in mindere mate kunnen sturen op ruimtelijke ontwikkelingen. En dat
sluit goed aan bij de ontwikkeling richting privatisering die in het eerste motief genoemd wordt.
Een meer faciliterende overheid kan verschillende vormen aannemen. Heurkens (2013) spreekt over
vier onderscheidbare rollen ontwikkeld door de Britse professor David Adams. De overheid als
vormgever geeft inhoudelijk richting aan ontwikkelingen door middel van flexibele plannen.
Daarnaast kan men reguleren door regelgeving af te stemmen op opgaven, stimuleren door middel
van fiscale, juridische en financiële prikkels en activeren door te netwerken om maatschappelijk en
politiek draagvlak te verkrijgen. ‘Gemeentes moeten er aan wennen dat beïnvloeding van projecten
niet meer primair ligt in grondposities, maar in een complexe sturingsrol waarbij ook andere
competenties horen zoals onderhandelen en netwerken. Belangrijk is dat gemeentes leren inzien dat
ze onderdeel zijn van de markt, en er niet boven of buiten staan. Daar hoort geheel volgens de
Angelsaksische principes geen actieve risicodragende mee-ontwikkelende gemeente bij’ (Heurkens,
2013, p. 14).
Bij de aan importantie toegenomen rol voor marktpartijen en de meer faciliterende overheid is
private-private samenwerking een vorm die goed past binnen deze ontwikkeling. Bij een privateprivate samenwerking werken twee of meer private partijen samen aan een stedelijke ontwikkeling,
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zowel in organisatorische als financiële zin. Van der Krabben (2014) onderscheidt verschillende
vormen van private-private samenwerking die op dit moment spelen bij Nederlandse gemeentes.
Een van de varianten die Van der Krabben beschrijft is een vorm van private-private
samenwerking die in Nederland beter bekend staat als uitnodigingsplanologie. Gemeentes zijn
gewend om gedetailleerde, integrale plannen voor gebieden uit te werken in de vorm van een
blauwdruk. In het geval van uitnodigingsplanologie komen lokale overheden juist met een brede visie
voor een gebied. Op deze manier kunnen gemeentes nieuwe ontwikkelingen faciliteren. De private
sector kan hier op inspelen met grote of kleine initiatieven voor ontwikkeling. De gemeente zal deze
initiatieven ondersteunen wanneer dit past binnen de opgestelde visie.
Uitnodigingsplanologie is een goed voorbeeld van enkele rollen die een faciliterende
overheid kan aannemen, die Heurkens (2013) beschrijft. Een brede visie in plaats van
blauwdrukplanning is een voorbeeld van richting geven aan ontwikkelingen door middel van flexibele
plannen. Hierbij heeft de gemeente dus ook geen grondposities, maar geeft men de kaders aan en
ligt er een belangrijke rol bij het netwerken om draagvlak te creëren.
2.2 Stedelijke herverkaveling in de internationale context
Naast uitnodigingsplanologie is er op overheidsniveau meer dan gemiddelde aandacht voor het
instrument van stedelijke herverkaveling als vorm van private-private samenwerking.
Stedelijke herverkaveling wordt gezien als een nog ontbrekend instrument in de
gereedschapskist voor faciliterend gemeentelijk grondbeleid (Commissie Stedelijke Herverkaveling,
2014). In de aanleiding is al globaal besproken hoe stedelijke herverkaveling in zijn werk gaat. Toch
worden er in de literatuur en de praktijk veel verschillende werkwijzen als zodanig aangeduid. Dit
komt mede door de vergelijking met internationale varianten.
In de internationale praktijk kunnen twee hoofdmodellen onderscheiden worden. Een model
met het accent op het aanpassen van de kavelindeling en een model met het accent op
samenwerken. Van het eerste type is de Duitse Umlegung een voorbeeld. In een gebied kan door
Umlegung de bestaande kavelindeling door de overheid eenzijdig worden aangepast, zodat er op
deze manier nieuwe percelen worden gecreëerd die geschikt zijn voor nieuwe bebouwing. Daarnaast
wordt er tegelijkertijd ruimte vrijgemaakt voor de realisatie van openbare voorzieningen. Als de
gemeente er voor kiest om het instrument van Umlegung te gebruiken, is de betrokken eigenaar
verplicht om mee te doen. De gemeente is hierbij de initiatiefnemer en tevens de trekker van de
procedure. Eigenaren kunnen vragen om toepassing van het instrument, een wettelijk recht hierop
bestaat er niet. De wetgever kan hierdoor bewuste publieke afweging maken (De Wolff, 2013;
Hartmann & Spit, 2014).
De AFU (Association Fonçière Urbaine) uit Frankrijk is een voorbeeld van het tweede type
model, waarbij het accent vooral ligt op samenwerking. Wanneer er al plannen voor een gebied
gemaakt zijn, kan er door de overheid een samenwerkingsverband van eigenaren in het plangebied
worden gecreëerd, die de bevoegdheid krijgt om het plan uit te voeren. Naast verkaveling kan het
samenwerkingsverband ook gebruikt worden voor perceelsclustering met als doel het gezamenlijk
(laten) ontwikkelen van een project, bouw en onderhoud van collectieve voorzieningen of
bijvoorbeeld stedelijke herstructurering. Het initiatief voor een AFU kan zowel bij de overheid als bij
de eigenaren liggen. In dit verband kan een AFU; vrijwillig, via een meerderheidsbesluit of door de
overheid opgesteld worden. Eigenaren die in de tweede en derde vorm niet mee willen werken
hebben een uittreedrecht, met schadeloosstelling op onteigeningsbasis. Dat betekent dat iemand
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dan verplicht is, indien gewenst, hun onroerend goed te kopen (De Wolff, 2013; Hartmann & Spitt,
2014).
2.3 Herverkaveling in Nederland
De eerste keer dat stedelijke herverkaveling in Nederland werd toegepast was bij de wederopbouw
van de Rotterdamse binnenstad na de Tweede Wereldoorlog (Van der Krabben, 2011). Hierbij
werden de verwoeste eigendommen onteigend en werd men schadeloosgesteld in de vorm van
vervangende onroerende goederen. Herverkaveling in Nederland kenmerkt zich vooral door een
lange geschiedenis van herverkaveling in het landelijk gebied.
2.3.1 Herverkavelen in het landelijk gebied
De inzet van het ruilinstrumentarium kende zijn hoogtijdagen in de jaren ’50, ’60 en ’70. Toentertijd
zijn grote delen van Nederland met het instrument van ruilverkaveling aangepakt met het doel de
voedselproductie te verhogen. Deze projecten kenden een zuiver agrarische doelstelling. Dit in
tegenstelling tot de jaren ’80 en ’90. De zuiver agrarische ruilverkavelingen maakten plaats voor
landinrichtingsprojecten met een verbrede doelstelling waarbij ook natuurdoelen werden
gerealiseerd. Dit ging wel in combinatie met het verbeteren van de agrarische structuur, maar het
gevoel in de agrarische wereld bestaat dat de natuurrealisatie de boventoon voerde en dat de
agrariërs hiervoor moesten opschuiven. Hierdoor heeft het wettelijk instrumentarium veel van de
belangstelling van agrariërs verloren (Van Beek, 2015).
In de beginjaren van de 21e eeuw heeft men dan ook geprobeerd om deze natuurdoelen op
een andere manier te gaan realiseren. Vanuit de overheid en de agrariërs is getracht om hun
doelstellingen te verwezenlijk door het inzetten van vrijwillige kavelruil. Dit werd sectoraal gedaan
waarbij geprobeerd werd grond uit te ruilen tussen agrariërs onderling, met als doel het verbeteren
van de agrarische structuur. Maar ook werd integraal geprobeerd overheidsdoelen in combinatie
met het verbeteren van de agrarische structuur te realiseren (Van Beek, 2015).
Beide vormen van herverkavelen, zowel wettelijke herverkaveling (dwingend) en kavelruil bij
overeenkomst (vrijwillig), zijn instrumenten die zijn vastgelegd in de Wet Inrichting Landelijk Gebied
(WILG). De keuze van het instrument hangt af op welke wijze doelen gerealiseerd moeten worden.
De doelen verschillen per actor in het gebied. Zo hebben het Rijk en provincies op 18 december 2006
ILG (Investeringsbudget Landelijk Gebied) bestuursovereenkomsten getekend ter realisatie van een
groot aantal concrete doelen in de periode 2007-2013. Het gaat hier om de realisatie van de EHS
(Ecologische Hoofdstructuur), het verbeteren van de ruimtelijke structuur voor de grondgebonden
landbouw, het realiseren van recreatie om de stad, landelijke routenetwerken, nationale
landschappen, duurzaam bodemgebruik, saneren waterbodems en reconstructie zandgebieden
(Dienst Landelijk Gebied, 2008). Het primaire belang van de agrariërs blijft vaak beperkt tot het
verbeteren van de agrarische structuur. Men is er over het algemeen bij gebaat wanneer de kavels
geconcentreerd om het bedrijfsgebouw heen liggen en er sprake is van minder kavels op afstand.
Hierbij komt vooral een economisch voordeel kijken, doordat een grote bedrijfskavel scheelt in
bewerkingstijd en dat kavelconcentratie de ‘reistijd’ voor de agrariër en/of zijn vee beperkt wordt.
Het terugbrengen van de reis- en bewerkingstijd betekent een effectievere bedrijfsvoering, wat
resulteert in lagere kosten en hogere opbrengsten (Kadaster, 2010).
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Voordat de keuze voor het instrument wordt gemaakt is het van belang dat eerst de bestaande
situatie goed geanalyseerd wordt aan de hand van het aantal doelen dat verwezenlijkt moet worden,
het belang van doelrealisatie, de mate waarin functieverandering optreedt, de flexibiliteit in locatie
en plan, de mate van tijdsdruk, draagvlak onder bestuurders, belanghebbenden en de mate van
bestuurlijke ambitie. Een adviesschema voor de instrumentkeuze is hieronder afgebeeld.

Figuur 2 Adviesschema instrumentkeuze. Bron: Dienst Landelijk Gebied, 2008

Uit het adviesschema blijkt dat men bij hoge complexiteit en een hoge noodzaak en urgentie kiest
voor wettelijke herverkaveling. Bij een minder complexe en minder urgente uitgangssituatie komt
kavelruil bij overeenkomst in beeld. Hierbij heeft men de keuze uit ‘integrale planmatige kavelruil’ en
‘sectorale planmatige kavelruil’. De processen van beide instrumenten zijn vrijwel hetzelfde.
Sectorale planmatige kavelruil wordt ingezet om één enkel doel te realiseren. Projecten waarbij
meerdere doelen gerealiseerd worden, zijn aangeduid als integrale planmatige kavelruil. De
procedures van de drie vormen worden in bijlage C verder besproken.
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Verkavelen voor groei
Zoals hiervoor al is aangegeven heeft het wettelijk instrumentarium bij de agrariërs aan
belangstelling ingeboet. Daarnaast spelen ook de ontwikkelingen geschetst in paragraaf 2.2 een rol
bij het instrumentarium van ruilverkaveling. Waar in het verleden ruilverkaveling vooral geïnitieerd
werd door overheden om zo duurzame agrarische ontwikkeling te verwezenlijken is dit tegenwoordig
minder van toepassing. Men richt zich steeds meer op bottum-up initiatieven, ondanks dat provincies
nog steeds wel de financiële middelen hebben om vrijwillige kavelruil te stimuleren (Louwsma, Van
Beek & Hoeve, 2014).
Verkavelen voor groei is een gezamenlijk initiatief van de Land- en Tuinbouworganisatie
(LTO), de Dienst Landelijk Gebied (DLG) en Kadaster, waarbij ingespeeld wordt op de hiervoor
beschreven ontwikkelingen. Het is een nieuwe innovatieve gebiedsgerichte verkavelingsaanpak die
zowel de vrijwillige kavelruil als de wettelijke herverkaveling uit de WILG in een nieuw jasje steekt.
Verkavelen voor groei moet er voor gaan zorgen dat de verkaveling sneller en goedkoper gaat
verlopen. Een goede verkaveling levert agrariërs jaarlijks een aanzienlijke kostenbesparing op. Deze
kunnen oplopen tot 200 á 300 euro per jaar per hectare per bedrijf. Voor een bedrijf van 40 hectare
betekent dit een jaarlijkse besparing van gemiddeld zo’n 10.000 euro aan productiekosten (LTO &
Kadaster, n.d.) Bij deze nieuwe aanpak worden initiatieven van onderaf gestimuleerd en worden alle
partijen in een te verkavelen gebied intensief betrokken. (Van Beek, 2015). Zo wordt bijvoorbeeld het
ruilplan gezamenlijk opgesteld. Hier wordt in verschillende rondes aan elkaar duidelijk gemaakt
welke gronden de betreffende partij wil behouden, kwijt wil en wil terugkrijgen. Gunnen is hierbij het
toverwoord. Vrijwillig ruilen staat of valt met elkaar iets gunnen. Als men zelf vooruitgang kan
boeken, maar desondanks inziet dat een andere partij er meer op vooruitgaat, dan moet men hem
dat gunnen. Wanneer men daartoe niet bereid is, is het ruilproces gedoemd te mislukken. Dit
betekent dus ook dat de individuele, weliswaar kleinere, vooruitgang ook niet gerealiseerd kan
worden.
De onderhandelingen worden door de verschillende partijen gevoerd op basis van
gelijkwaardigheid, dit is een punt dat de onafhankelijke procesbegeleider goed in de gaten moeten
houden. Iedereen heeft zijn eigen wensen die hij/zij probeert te verwezenlijken tijdens het
ruilproces. Bij de partijen moet ook het besef gaan leven dat het hun verkaveling is en niet die van de
natuurorganisatie of de provincie. Wanneer een partij besluit om uiteindelijk de
kavelruilovereenkomst niet te tekenen worden alle partijen van het betreffende deelgebied opnieuw
opgeroepen. De partijen dienen dan zelf het probleem op te lossen. Het is immers hun verkaveling
en daarmee hun gezamenlijke probleem (Van Beek, 2015).

2.3.2

Herverkavelen in het stedelijk gebied

Nu de doelen, instrumenten en procedures van herverkavelen in het landelijk gebied in beeld zijn
gebracht, is het zaak om de vertaalslag te maken naar het stedelijk gebied.
Volgens Kadaster (2015) is stedelijke herverkaveling een “herschikking van zakelijke rechten op (delen
van) grondpercelen binnen een ‘blok’ (een op de kadastrale kaart aangegeven, doorgaans
aaneengesloten gebied) van een stedelijk gebied (stedelijke functie in het bestemming- of
omgevingsplan)” (p. 4).
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SH kan een uitkomst bieden bij complexe herstructureringsopgaven in het bestaande stedelijke
gebied waarbij het merendeel van de eigenaren na transformatie in het gebied blijft. Het instrument
komt vooral goed tot zijn recht bij gebieden die gekenmerkt worden door versnipperd eigendom.
Met de toepassing van het instrument kan de uitvoerbaarheid van deze opgaven worden verbeterd,
zonder dat de overheid hierbij direct grote financiële risico’s moet gaan lopen. Door het uitruilen van
de grondposities en onroerend goed is geen grondverwerving met hoge verwervingskosten en lange
doorlooptijd meer nodig. Een bijkomend kenmerk is dat de financiële kosten en baten naar rato van
inbreng over de verschillende betrokkenen worden verdeeld. Dit is de primaire gedachte achter
herverkaveling, de grond die men inbrengt krijg men in de nieuwe situatie op een andere locatie of in
een andere vorm terug. Wanneer dit niet kan, wordt men gecompenseerd in geld. Daarnaast zorgt
de participatie van eigenaren en gebruikers voor maatschappelijk draagvlak dat gedurende het
proces kan ontstaan (Van der Stoep, et al., 2013; Van der Krabben & De Zeeuw, 2012; De Wolff,
2013).
Voor herverkavelen in het stedelijk gebied bestaat vooralsnog geen wettelijke regeling. Hierdoor is er
ook geen eenduidig te volgen proces als het gaat om stedelijke herverkaveling. In dit onderzoek staat
daarom de vrijwillige variant van stedelijke herverkaveling centraal. De procesbeschrijving die als
basis wordt gebruikt is afkomstig van Kadaster. Kadaster voert al bijna 100 jaar herverkavelingen uit
in het landelijk gebied. De werkzaamheden die nodig zijn voor verkaveling in het stedelijk gebied, zijn
qua proces, in grote lijnen hetzelfde. Op basis van de ervaring die Kadaster heeft met herverkavelen
in het landelijk gebied, heeft men het ruilproces en de financiële verrekening hiervan vertaald naar
een procesbeschrijving voor vrijwillige stedelijke herverkaveling. In de procesbeschrijving wordt
ingegaan op een herschikking van eigendomsrechten op basis van vrijwillige inzet en participatie van
de betrokken eigenaren. Deze vorm van herverkaveling kan tot stand komen los van een wettelijke
regeling (Kadaster, 2015, p. 6).
Een overzicht van het te volgen proces staat afgebeeld in figuur 4. Een uitgebreide beschrijving
hiervan is terug te vinden in bijlage D.
Afwijkend van de WILG ligt het bevoegd gezag bij SH niet bij de provincie, maar bij de
gemeente. De ervaring leert dat bij SH het initiatief vaak vanuit de gemeente komt of bij de
gemeente wordt neergelegd. Stedelijke herverkaveling wordt zelden geïnitieerd zonder lokale
overheden hierbij te betrekken, hoewel dit wel mogelijk is. Afhankelijk van wie het initiatief neemt
onderscheidt de Commissie Stedelijke Herverkaveling twee categorieën van gevallen: organische
groei en uitnodigingsplanologie. Organische groei is een vorm van ontwikkelen waarbij initiatieven
vanuit de samenleving de boventoon voeren en waarbij de overheid veel meer een faciliterende en
kaderstellende rol speelt (PBL & Urhahn Urban Design, 2012). Situaties waar wellicht toch privaat
initiatief van de grond zou kunnen komen zijn bijvoorbeeld gebieden waar men te maken heeft met
een collectief belang. De herstructurering van een bedrijventerrein of winkelgebied waar veel
leegstand heerst is hier een voorbeeld van (Kadaster, 2013).
Essentieel voor het succes van vrijwillige stedelijke herverkaveling is dat er een sense of
urgency heerst onder de eigenaren. Wanneer niet alle neuzen dezelfde kant op staan, wordt het
eindresultaat minder succesvol, of zelfs niet uitvoerbaar. De medewerking van alle eigenaren is dus
van belang voor het slagen van het project. Eigenaren die zelf geen sense of urgency ervaren hoeven
echter niet het einde van een herverkaveling te betekenen, zie figuur 3 (Kadaster, 2015, p. 11).

14

Figuur 3 Sense of urgency bij vrijwillige SH

Uitnodigingsplanologie is in paragraaf 2.1 al kort aan bod gekomen. Hierbij ligt het initiatief bij de
gemeente. Als voorbeeld schetst de Commissie (2014) de volgende situatie: “De gemeente stuit bij de
uitvoering van haar ruimtelijk beleid op belemmerende eigendomsverhoudingen. Vroeger zou ze
verwerven en onteigenen, maar dat wil ze niet. In plaats daarvan probeert ze de eigenaren te
verleiden tot vrijwillige herverkaveling. Dat kan ze doen door voorlichting, door het proces te
faciliteren en de kosten daarvan voor haar rekening te nemen, door het
bestemmingsplan/omgevingsplan zo nodig alvast aan te passen of door bepaalde zaken te
subsidiëren – zoals voor de crisis heel gebruikelijk was. Als de gemeente alle eigenaren meekrijgt
(vrijwillige SH) kan ze het verdere proces faciliteren, maar is gemeentelijke besluitvorming ter zake
niet nodig” (p. 17). In het algemeen zal men deze vorm vooral tegenkomen in binnenstedelijke
herstructureringsprojecten.

Initiatief
Gebiedsagenda

uitgangspunten herverkaveling

Taxatie en
Waardering

Wenszitting

Individuele toedeling

Lijst Geldelijke
Regelingen

Ruilplan

Lijst van
Rechthebbenden

Toedelingsvarianten

Grond- en vastgoedexploitatie
Figuur 4 Overzicht proces Stedelijke herverkaveling op hoofdlijnen. Bron: Kadaster, 2015.
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De wettelijke regeling die op dit moment wordt voorbereid, zal worden toegevoegd aan de
Omgevingswet die in 2018 moet ingaan. In het geval van de onvrijwillige variant die de Commissie
heeft geadviseerd betekent dit dat de overheid iets oplegt. Dat is aan de orde als de eigenaren
binnen het gebied dat men opnieuw wil indelen het niet eens worden, zodat de vrijwillige variant
niet mogelijk is. De Commissie verwacht dat een mogelijke onvrijwillige variant vooral als stok achter
de deur zal werken. Individuele eigenaren zullen inzien dat dwarsliggen niet loont, dit zal vrijwillige
herverkaveling juist stimuleren. De onvrijwillige variant zal daarom niet vaak worden toegepast, maar
dit moet wel tot de mogelijkheden behoren om deze schaduwwerking te kunnen hebben (Commissie
Stedelijke Herverkaveling, 2014, p. 11).
Zoals in de aanleiding al naar voren kwam, heeft de minister er echter voor gekozen om
alleen een wettelijke regeling voor vrijwillige stedelijke herverkaveling (VSH) in de nieuwe
Omgevingswet op te nemen. Om de wetgeving overzichtelijk en eenvoudig te houden, zal de regeling
voor VSH zoveel mogelijk worden gebaseerd op het model van vrijwillige kavelruil uit de WILG
(kavelruil bij overeenkomst, art. 85-88), die in de vorige paragraaf reeds aan bod is gekomen
(Braakensiek, 2015).
2.3.3 Resumé
De relatie tussen publieke en private actoren in Nederland is fundamenteel veranderd. We hebben
tegenwoordig te maken met een meer marktgerichte gebiedsontwikkelingspraktijk. Dit betekent dat
de publieke sector minder sturing kan uitoefenen en de private sector vooral moet gaan faciliteren
door te gaan activeren om in de rollen van een faciliterende overheid van Heurkens te spreken.
Binnen deze ontwikkeling is stedelijke herverkaveling een instrument van private-private
samenwerking dat hier goed bij past. De Nederlandse wettelijke variant voor het instrument wordt
op dit moment voorbereid. De minister heeft besloten, tot ongenoegen van sommige experts (o.a.
Braakensiek, 2015; De Zeeuw, 2015), de ‘stok’, of te wel het dwingende element uit de regeling te
laten. De wettelijke regeling voor stedelijke herverkaveling in Nederland zal dus een vrijwillig
karakter hebben. Dit komt in het internationale spectrum het meest overeen met de Franse AFU. Net
als in de Franse variant zal men bij vrijwillige stedelijke herverkaveling vooral moeten samenwerken,
wellicht gestuurd door een kaderstellende overheid.
In de vergelijking met de WILG zal de vrijwillige variant vooral kunnen leren van Verkavelen
voor Groei. Door bottum-up te werken en de eigenaren zoveel mogelijk in de planvorming te
betrekken wordt er draagvlak en betrokkenheid gecreëerd. Elkaar wat gunnen is hier het
toverwoord. Zonder de ‘stok’ zal een vrijwillige variant van stedelijke herverkaveling niet van de
grond komen zonder goede samenwerking en draagvlak onder alle eigenaren. In de literatuur wordt
stedelijke herverkaveling gepositioneerd als een instrument van private-private samenwerking. De
vraag is echter of private partijen een dergelijk proces zullen initiëren zonder tussenkomst van een
overheid. De verwachting is dat vrijwillige stedelijke herverkaveling een instrument is voor
overheden om private partijen te faciliteren in een gebiedsontwikkeling.
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3. Onderhandelen richting consensus
Aan de hand van dit hoofdstuk kan deelvraag 1: ‘Wat is consensus en hoe kan dit worden bereikt aan
de hand van Mutual Gains Approach?’ worden beantwoord. Om het begrip consensus en de Mutual
Gains Approach goed te kunnen hanteren wordt hier eerst een theoretisch raamwerk voor
neergezet. In eerste instantie wordt op het begrip onderhandelen in het algemeen ingegaan, waarna
het bouwen aan consensus wordt besproken. Tenslotte wordt het proces van de MGA, als specifieke
consensusbenadering, neergezet.
3.1 Onderhandelen
Dit onderzoek richt zich op het bereiken van consensus bij stedelijke herverkaveling door middel van
de Mutual Gains Approach. De MGA is een manier waarop onderhandelingen kunnen worden
ingericht. In principe zijn er twee redenen om tot onderhandelingen te komen. In de eerste plaats om
iets te bereiken waartoe geen van de partijen zelfstandig in staat is. Daarnaast kan er onderhandeld
worden om een probleem of conflict tussen partijen op te lossen (Brenninkmeijer, 2013).
Onderhandelen komt in veel situaties, in verschillende vormen voor en zodoende is er in de
literatuur ook veel over gepubliceerd. Lousberg komt in zijn proefschrift over conflicten bij publiekprivate samenwerkingen met de volgende definitie: “De communicatie tussen partijen met
waargenomen uiteenlopende belangen om overeenstemming te bereiken over de verdeling van
schaarse middelen, werk-procedures, de interpretatie van feiten of voor gemeenschappelijk gehouden
mening of geloof” (Pruitt, 1998; in: Lousberg, 2012). Soeterbroek (2000) komt met een vergelijkbare
definitie: “Onderhandelen is een interactieproces waarbij twee of meer partijen met verschillende
belangen onderzoeken of ze door het maken van afspraken de eigen doelen dichterbij kunnen
brengen.”
Wanneer men kijkt naar de opstelling van partijen in onderhandelingen kan er het onderscheid
worden gemaakt tussen zorgen voor het eigenbelang en zorgen voor andermans belang. Deze
tweedeling vloeit voort uit het tweevoudig zorgmodel beschreven door onder andere Pruitt en Rubin
(Fiske, Gilbert & Lindzey, 2010; Lousberg, 2012). In literatuur worden de twee dimensies uit dit
model ook wel uiteengezet als de tegenstelling tussen assertiviteit, waarbij men zich vooral focust op
het eigen belang, en coöperatie, waarbij andermans belang een grotere rol speelt (Pruitt, 1983). Op
basis van deze twee dimensies worden vijf onderhandelingsstijlen of conflictstrategieën afgeleid:
forceren, samenwerken, vermijden, aanpassen en compromissen zoeken, zie figuur 5.
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Figuur 5 Onderhandelingsstijlen. Bron: Brenninkmeijer, 2013; Giebels & Euwema, 2006. Eigen bewerking.

De verschillende onderhandelingsstijlen kunnen als volgt worden getypeerd (De Rop & Diasson,
2003; Giebels & Euwema, 2006). Bij forceren staat het eigenbelang centraal. Hierbij gedraagt de
persoon zich dominant en dwingt zijn onderhandelingspartner tot toegeven. Deze persoon bluft,
dreigt en weigert concessies te doen, om zo zijn eigen zin te krijgen en zijn eigen mening op te
leggen. Er is daardoor weinig aandacht en zorg voor de belangen en behoeften van andere partij, of
voor de relatie met de ander.
In het geval van samenwerken wordt er veel waarde gehecht aan de eigen belangen en visie,
maar ook is er veel aandacht voor de behoeften, ideeën en belangen van de onderhandelingspartner.
Men zoekt open en creatief naar oplossingen die aan de belangen van beide onderhandelaars
tegemoet komen. Hierbij stelt de persoon zich coöperatief en assertief op en de nadruk ligt op het
oplossen van problemen.
Bij vermijden is de zorg voor de ander minimaal, maar men komt ook niet actief op voor de
eigen belangen in de onderhandelingen. De conflictkwestie krijgt weinig aandacht en men gaat
confrontatie zoveel mogelijk uit de weg, omdat men er vanuit gaat dat hier weinig winst mee valt te
behalen. In principe doet men eigenlijk niets en neemt men vooral een afwachtende houding aan.
De vierde stijl die wordt onderscheiden is aanpassen. Hierbij heeft men vooral zorg voor
andermans belang. De eigen belangen worden ondergeschikt gesteld, men geeft zijn ongelijk toe en
erkent het verlies.
Compromissen zoeken kan worden opgevat als een mix van de vier andere strategieën. Deze
houding wordt gekenmerkt door geven en nemen. Het uitgangspunt is dat beide partijen water bij de
wijn moeten doen, om zo te zoeken naar een middenweg, waar ieder evenveel inlevert, maar
iedereen ook iets wint.
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Afgezien van de dimensies assertiviteit en coöperatie, kunnen de verschillende vormen van handelen
ook worden getypeerd als integratief of probleemoplossend en distributief of positioneel
onderhandelen. Bij distributief onderhandelen ligt de nadruk op de uitkomst van de onderhandeling
als verdelingsvraagstuk. Hierbij gaan coöperatie en competitie hand in hand. Hierdoor is het vooral
belangrijk dat men de uitkomsten van de onderhandelingen effectief gaat opeisen. Het beeld van het
verdelen van de taart past hier goed bij, wanneer de een meer taart krijgt, krijgt de ander minder
taart. Dit betekent dat de winst van de een evenredig is aan het verlies van de ander, dit wordt ook
wel een zero-sum game genoemd. Om hier het optimale resultaat te behalen zijn er een aantal
aspecten van belang. Zo is een goede voorbereiding belangrijk om zo de belangrijkste punten van de
onderhandelingen goed in beeld te krijgen. Daarnaast is het van belang om in het begin van
distributieve onderhandelingen hoog in te zetten en verder van tevoren goed de ondergrens in beeld
te hebben. Of er überhaupt distributieve onderhandelingen worden gevoerd hangt onder andere af
van de kwestie waarover onderhandeld wordt. Enkelvoudige kwesties in oppervlakkige of korte
termijn relaties lenen zich hier goed voor (Brenninkmeijer, 2013; Giebels & Euwema, 2006).
Wanneer de onderhandelingen gaan over meer complexe zaken, waarbij mensen betrokken
zijn die meer dan oppervlakkig en vluchtig contact met elkaar hebben, is distributief onderhandelen
niet genoeg. Hier kan integratief onderhandelen wellicht een oplossing bieden. Via integratief
onderhandelen zoekt men naar win-win potentieel. Bij de hiervoor genoemde zero-sum benadering
gaan de onderhandelingen over het in handen krijgen van een ‘stuk van de taart’, bij integratieve
onderhandelingen ligt de focus meer op het vergroten van de taart. Op deze manier kan er meer
onder de verschillende partijen verdeeld worden tijdens de onderhandelingen. Integratieve
onderhandelingen richten zich vooral op het oplossen van problemen door middelen van het
opstellen van objectieve criteria en het creëren van wederzijds belang om zo gezamenlijk tot win-win
oplossingen te komen. De uitkomst van de onderhandelingen is daarom vaak samengesteld uit
verschillende deelbesluiten (Brenninkmeijer, 2013; Alfredson & Cungu, 2008).
In figuur 4 wordt deze tweedeling schematisch weergegeven. De verschillende stijlen liggen
op de uiteinden van de diagonale dimensies en vormen daarmee tegenpolen. Forceren is de
tegenpool van aanpassen en samenwerken is de tegenpool van vermijden. De diagonaal van
samenwerken naar vermijden geeft integratief gedrag weer. Deze dimensie laat zien in welke mate
een partij de gezamenlijke uitkomsten minimaliseert (vermijden) of juist maximaliseert
(samenwerken). De diagonaal van forceren naar aanpassen geeft het distributief gedrag weer. Deze
dimensie laat zien in welke mate de partij de relatieve opbrengst ten opzichte van de andere partij
minimaliseert (aanpassen) of maximaliseert (forceren). Het compromis zoeken ligt hier precies
tussenin, doordat deze op beide dimensies een middenpositie inneemt (Giebels & Euwema, 2006; De
Rop & Diasson, 2003).
Naast een verkenning van de verschillende vormen en stijlen van onderhandelen is het ook van
belang te benoemen welke factoren onderhandelingen bemoeilijken. Dit is in dit onderzoek vooral
van belang doordat een niet-meewerkende eigenaar het proces van vrijwillige stedelijke
herverkaveling kan blokkeren. Hierin ligt de kern van het probleem van het instrument in zijn huidige
vorm.
Giebels en Euwema (2006) noemen ten minste vier redenen die onderhandelingen kunnen
bemoeilijken. Op de eerste plaats ontbreekt regelmatig de vaardigheid tot onderhandelen.
Thompson (1998, in: Giebels & Euwema, 2006) stelt dat de meeste mensen geen goede
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onderhandelaars zijn, ook al zouden ze dat graag willen. Onderhandelen moet je leren en dat vergt
oefening en reflectie. Daarnaast zijn onderhandelaars vaak geneigd om alleen de successen te
onthouden en hun mislukkingen te negeren.
Een tweede reden is het spanningsveld tussen coöperatie en competitie. De meeste mensen
zijn prima in staat om aardig en coöperatief te zijn en hebben ook geen probleem om van zich af te
bijten, maar beide elementen gedoseerd combineren blijkt moeilijker te zijn. De Dreu & Carnevale
(2003) zien in dit spanningsveld een essentieel onderdeel van integratief onderhandelen. Een
egoïstische onderhandelaar zorgt voor wantrouwen, een vijandige houding en negatieve
beeldvorming. Dit in tegenstelling tot de sociale onderhandelaar, die juist zorgt voor vertrouwen, een
positieve houding heeft en constructieve gesprekken voert om zo tot een optimale oplossing te
komen waarin belangen worden gedeeld.
Een derde reden die Giebels & Euwema aanhalen is rationeel handelen. Sociaalpsychologisch
onderzoek laat zien dat mensen in het algemeen en onderhandelaars in het bijzonder weinig
rationeel handelen. Dit in tegenstelling tot de neoklassieke, economische onderzoeken waarin
verondersteld wordt dat onderhandelaars zich gedragen als rationele beslissers. Het tegendeel blijkt
echter waar te zijn (Thompson, 1998, in: Giebels en Euwema, 2006). Mensen blijken cognitieve
beperkingen te hebben, waarbij men moeite heeft met het hanteren van onzekerheid, iets wat bij
onderhandelingen vaak voorkomt. Dit leidt er toe dat onderhandelaars vaak te snel voor een voor de
hand liggend compromis kiezen, zonder een andere, wellicht betere oplossing te onderzoeken.
De vierde reden wordt omschreven als een fixed-pie perceptie. Dit verwijst naar de
menselijke neiging om aan te nemen dat de andere partij precies dezelfde preferenties en
voorkeuren heeft als jijzelf. De Dreu & Carnevale (2003) noemen dit een vorm van ‘naïef realisme’.
Dit gebrek aan informatie over elkaars belangen leidt vaak tot distributieve onderhandelingen en
suboptimale overeenkomsten. In veel gevallen is er juist (integratief) potentieel genoeg aanwezig om
de taart groter te maken en om zo tot betere oplossingen te komen.
3.2 Procesmanagement
Een wettelijke regeling voor vrijwillige stedelijke herverkaveling wordt voorbereid in samenspraak
met diverse betrokkenen uit het maatschappelijk veld. Dit is gebeurt in de vorm van een ‘open
consultatieronde’. De deelnemers van de consultatieronde zijn experts uit zowel de publieke als de
private sector. Een van de conclusies die uit de consultatieronde naar voren is gekomen pleit voor
een goed geleid proces: “De behoefte bestaat vooral aan een goed geleid proces, vanaf de
opstartfase. Een dergelijk procesmanagement kost veel tijd en geld, maar vergroot de slagingskans
van herverkavelingstrajecten aanzienlijk. Het ter beschikking stellen door de gemeente van het
procesmanagement, is een effectieve inzet van middelen over VSH te ondersteunen” (Braakensiek,
2015).
Deze conclusie komt overeen met de aanleiding voor een focus op de proceskant bij een
ontwikkeling, uit de publicatie van De Bruin, Ten Heuvelenhof en In ’t Veld (2010). Zij schetsen een
situatie die past bij de huidige problematiek van het ontbreken van dwingende variant van stedelijke
herverkaveling, waardoor alle belanghebbenden tot overeenstemming moeten komen: “De essentie
(voor procesmanagement) is hier dat een initiatiefnemer tot een verandering afhankelijk is van
andere partijen, die zich vervolgens niet laten overtuigen door inhoudelijke argumenten van de
initiatiefnemer, de eigen opvatting te weinig terugzien in de voorgestelde verandering en de
projectplanning dus zullen frustreren” (p. 3). In het geval van stedelijke herverkaveling slaat dit op de
niet-meewerkende eigenaar, die het proces eigenhandig kan blokkeren. En: “Vaak wordt
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geconstateerd dat de inhoudelijke aspecten van verandering dermate complex zijn, dat een
nadrukkelijke en gerichte aandacht voor de procesaspecten noodzakelijk is om een veranderproces
met succes te kunnen doorlopen” (p. 1). Gerichte aandacht voor procesaspecten zal dan betekenen
dat het accent van de verandering verschuift van de inhoud van de verandering naar de manier
waarop deze tot stand zal komen. Daarnaast zullen er vooraf door de betrokken partijen afspraken
gemaakt moeten worden over de manier waarop het besluitvormingsproces zal verlopen. Tenslotte
dienen deze procesafspraken voor elk van de betrokken partijen voldoende ruimte te bieden om de
eigen belangen te dienen.
Een goed proces is volgens De Bruin, et al. (2010):
 een open proces;
 waarin partijen veiligheid wordt geboden door hun kernwaarden te beschermen;
 dat voldoende prikkels voor voortgang en vaart kent; en
 dat voldoende garanties voor de inhoudelijke kwaliteit van de resultaten biedt.
Een open proces betekent bij procesmanagement dat een initiatiefnemer niet eenzijdig besluiten
neemt, maar een open houding aanneemt. Openheid of vertrouwen is de basis bij
procesmanagement om met partijen tot samenwerking te komen (Kor, 2005). Op deze manier
krijgen ook andere belanghebbenden de kans om richting te geven aan de besluitvorming door voor
hen interessante onderwerpen een plaats op de agenda te geven. Openheid heeft dus betrekking op
zowel de vraag wie meedoet, als op de agenda voor de besluitvorming (De Bruin, et al. 2010).
Een open proces is niet altijd aantrekkelijk voor de belanghebbenden die worden
uitgenodigd. Elke partij brengt zijn eigen belangen in, maar lopen daarmee wel het risico dat hun
belangen onvoldoende gerealiseerd kunnen worden. Het gevolg hiervan kan zijn dat partijen aan het
eind van het proces onvoldoende tevreden zullen zijn met het resultaat. Daarom moet een goed
proces er voor zorgen dat partijen, ongeacht de uitkomsten van het proces, in hun kernwaarden
worden beschermd (De Bruin, et al. 2010).
Wanneer er wordt besloten tot een open besluitvorming, waarbij de kernwaarden van de
verschillende partijen voldoende beschermd worden is er een reële kans dat er onderhandeld wordt,
maar dat niet dat er tot besluitvorming wordt gekomen. Het kan voorkomen dat de
onderhandelingen traag en stroperig verlopen, zonder dat het een duidelijk resultaat oplevert. Een
goed proces zorgt daarom ook voor voldoende vaart en voortgang (De Bruin, et al. 2010).
Het laatste kernelement dat De Bruin, et al. (2010) noemen voor een goed proces is
inhoudelijke kwaliteit. Doordat de kernwaarden van de partijen beschermd dienen te worden, kan
het voorkomen dat de uitkomst van het proces, door bijvoorbeeld tegengestelde belangen,
inhoudelijk gezien weinig toevoegt of zelfs onjuist is. Belangrijk is daarom dat een goed proces ook
voldoende inhoudelijke elementen bevat.
3.3 Consensusvorming
Zoals in de aanleiding al is aangegeven ontbreken de ‘wortel’ en vooral de ‘stok’ bij stedelijke
herverkaveling om gebiedsontwikkeling mogelijk te maken. Een goed procesmanagement zou hier
een bijdrage aan kunnen leveren zoals uit de Open Consultatieronde (2015) is gebleken. Het streven
naar consensus is een vorm van onderhandelen die hier nauw mee samenhangt.
Consensus bouwen is een integratieve vorm van onderhandelen die steeds meer aandacht
geniet als het gaat om het oplossen van complexe kwesties met een veelvoud aan belangen. De
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toegenomen aandacht voor consensusvorming kan worden gezien als een reactie op de
ontwikkelende netwerkmaatschappij waar de verdeling van macht tussen publiek en privaat steeds
gelijkmatiger verdeeld wordt (Innes, 1996; Sapountzaki & Wassenhoven, 2005; Innes & Booher,
1999). Hier werd in paragraaf 2.1 ook aan gerefereerd. Consensus is, in tegenstelling tot wat veel
mensen denken, niet hetzelfde als het bereiken van unanimiteit. Consensus wordt door Susskind &
Evers (2013) gedefinieerd als het komen tot ‘solidariteit en overeenstemming tussen leden van een
groep, waarbij de meeste leden van de groep aan het eind van het proces zich in een gedeeld
oordeel kunnen vinden’ (p. 79). De definitie die in het Consensus Building Handbook wordt gegeven
aan het bouwen van consensus komt neer op ‘overweldigende overeenstemming’. Het streven is
unanimiteit, maar als het nodig is neemt de groep als geheel genoegen met een overeenkomst die
bijna alle leden van de groep steunen. Hierbij is het belangrijk dat niemand zodanig in zijn belang
wordt geschaad, zodat hij of zij de overeenkomst fundamenteel afwijst (Evers & Susskind, 2013).
Consensus is ook wat anders dan een compromis. Figuur 6 geeft het verschil goed weer. Om tot een
compromis te komen zetten de partijen in eerste instantie hoog in (forceren) om na onderhandeling
vervolgens in het midden uit te komen (aanpassen). Hierbij worden de belangen van de verschillende
partijen slechts voor een klein deel gediend. Terwijl er bij het vormen van consensus juist gezocht
wordt naar oplossingen, waarbij partijen voor een zo groot mogelijk deel in hun belang gediend
worden (samenwerken). Op deze manier is de kans dat het uitgevoerd gaat worden ook het grootst,
alle partijen zien wat in het onderhandelde resultaat. Dit wordt een self-enforcing agreement
genoemd, vertaald naar het Nederlands; afspraken die zichzelf uitvoeren. Hoe meer partijen die
denken dat ze voordeel uit een pakket aan maatregelen kunnen halen, hoe groter de kans dat het
ook daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden, zonder dat er partijen gaan dwarsliggen (O. van Eijk,
persoonlijke communicatie, 27 mei 2015)1.

Figuur 6 Consensus versus compromis. Bron: Onno van Eijk, persoonlijke communicatie, 28-05-15. Eigen
bewerking.

Het proces voor het vormen van consensus bestaat globaal uit vijf stappen: initiatief, toekennen van
rollen en verantwoordelijkheden, gezamenlijk zoekproces, creatie meerwaarde en verdeling van
1

In het vervolg van deze scriptie wordt ‘persoonlijke communicatie’ afgekort tot ‘p.c.’
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verantwoordelijkheid voor vervolg (Susskind, in: American Planning Association, 2006; Evers &
Susskind, 2013; Innes & Booher, 1999).
Bij de eerste stap wordt het initiatief genomen voor de onderhandelingen door één van de
stakeholders. In deze fase wordt er een assessment uitgevoerd waarbij inzichtelijk wordt gemaakt
wat de relevante stakeholders zijn. Hierbij wordt geïnventariseerd wat de meningen en de
achterliggende belangen van de stakeholders met betrekking tot de te bespreken kwestie zijn.
Daarnaast wordt in kaart gebracht wat de, ten aanzien van de kwestie, belangrijkste mogelijkheden
en beperkingen zijn voor het bereiken van consensus. Deze stap wordt vaak uitgevoerd door een
neutrale professional die in dit geval optreedt als de assessor. De assessor voert het assessment uit
door met een steeds groter wordende groep potentiële stakeholders vertrouwelijk gesprekken te
voeren.
De tweede stap bestaat uit het toekennen van rollen en verantwoordelijkheden. In deze stap
worden in eerste instantie de belangrijkste stakeholders bij elkaar gebracht en wordt het
besluitvormingsproces zo opgezet om de kwestie gezamenlijk op te kunnen lossen. Dit gebeurt door
afspraken te maken over de basisregels, de onafhankelijke procesbegeleider, de communicatie naar
buiten, consultering van de achterban en de taakverdeling. Daarnaast moet bepaald worden hoe
wordt omgegaan met experts en hoe het proces van consensusvorming wordt vertaald naar het
nemen van formele beslissingen door partijen met statutaire bevoegdheid. Door de taken goed te
verdelen over de stakeholders en de regels gezamenlijk op te stellen worden de stakeholders
verantwoordelijk gemaakt en wordt de betrokkenheid verhoogd.
De derde stap is de start van het gezamenlijke zoekproces. Hier worden eerst de belangen
van de betrokken stakeholders algemeen geformuleerd. Daarnaast wordt er een inventarisatie
gemaakt van de beschikbare en benodigde kennis. Hier ligt de basis voor het creëren van begrip voor
elkaars belangen en het ontstaan van nieuwe relaties.
De vierde stap bestaat uit creëren van meerwaarde en het nemen van een beslissing. Deze
fase kan alleen succesvol zijn als de hier voorgaande stappen ook goed zijn doorlopen. Wanneer het

Figuur 7 Standpunten verschillen, belangen kunnen samenvallen. Bron: Van Ree (n.d.). Eigen bewerking
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ontwerp van het proces onvoldoende is uitgevoerd (bijvoorbeeld door het betrekken van de
verkeerde partijen, geen duidelijke basisregels opgesteld), zal het nemen van een beslissing ook
lastig zijn, zo niet onmogelijk. Om tot goede pakketten met oplossingen te komen dienen de partijen
op zoek te gaan naar gezamenlijke belangen. Hierbij moeten de verschillen tussen partijen in kaart
worden gebracht en worden benut om zo waarde te kunnen creëren, gedeelde criteria te
formuleren, trade-offs te evalueren of gezamenlijk op mogelijke problemen te anticiperen. Hierbij is
het belangrijk om te focussen op belangen in plaats van standpunten. Standpunten zijn vaak
botsend, maar belangen slechts verschillend. Wanneer er verschillende belangen zijn, zijn er altijd
oplossingsrichtingen (M. Koobs, p.c., 9 september 2015). Zie Figuur 7.
Tenslotte worden er in de laatste stap verantwoordelijkheden voor vervolg verdeeld. Een
goed proces voor consensusvorming gaat niet alleen om het sluiten van een overeenkomst, maar
houdt ook rekening met mogelijke obstakels die bij de implementatie van het besluit kunnen
optreden. Om hier op te kunnen anticiperen worden onder andere afspraken gemaakt om te
monitoren dat men zich ook houdt aan de gesloten overeenkomsten.
Wanneer het proces van consensusvorming succesvol wordt doorlopen zal dit voor de lange- en
korte termijn de volgende effecten kunnen hebben (Innes & Booher, 1999):
 Het zorgt voor een hoogwaardige overeenkomst
 Het beëindigt een mogelijke patstelling
 Het produceert creatieve ideeën
 Het resulteert in leren en veranderen binnen en buiten de groep
 Het creëert sociaal en politiek kapitaal
 Het zorgt voor informatie die stakeholders begrijpen en accepteren
 Het zorgt voor een andere houding bij de actoren onderling en er ontstaan nieuwe spin-off
samenwerkingsverbanden.
Naast de hiervoor genoemde positieve effecten worden er onder andere door Coglianese (in: Van
der Kerkhof, 2006) ook een aantal kanttekeningen bij het bouwen aan consensus gesteld. Coglianese
stelt dat elk voordeel dat aan de hand van consensusvorming wordt behaald ook op een andere
manier gerealiseerd zou kunnen worden. Daarnaast is hij van mening dat op consensus
georiënteerde onderhandelingen zich richten op de meest gangbare, maar vaak minst belangrijke
problemen. Hierdoor wordt er overeenstemming bereikt over onnauwkeurige en algemene kwesties
in plaats van dat men zich focust op concrete, operationele resultaten. Met andere woorden: in een
proces van consensusvorming is het ultieme doel niet om een kwalitatief goed besluit te nemen,
maar is het voornemen om een besluit te nemen waar iedereen het mee eens is. Dit zorgt er ook
voor dat er een vorm van vooringenomenheid ontstaat bij de selectie van stakeholders. Men is
geneigd om stakeholders te betrekken die de bereidheid hebben voor, en ook het meeste belang
hebben bij het bereiken van consensus (Van der Kerkhof, 2006).
3.4 De Mutual Gains Approach
In deze paragraaf komt de consensusbenadering die centraal staat in dit onderzoek uitgebreid aan
bod: de Mutual Gains Approach. Aan de hand van deze benadering wordt onderzocht in hoeverre
elementen van de MGA een bijdrage kunnen leveren aan het proces van stedelijke herverkaveling.
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3.4.1 De essentie
De Mutual Gains Approach is de consensusbenadering die centraal staat in dit onderzoek. De Mutual
Gains Approach is ontwikkeld op Harvard-MIT in de Verenigde Staten. De essentie van het
gedachtegoed dat daar ontstaan is, komt het best naar voren in de bestseller Getting to Yes (Fisher,
Ury & Patton, 1981) 2.
Getting to Yes
In het boek onderscheiden zij een viertal aspecten om tot winst voor alle partijen te komen
(Wesselink, 2010), zie Kader 3.4.1a. Ten eerste is het belangrijk de mens te scheiden van het
probleem. Scheid de relatie van de zaak zelf. Stel hierbij het inhoudelijke probleem centraal en maak
het niet persoonlijk. Het aanpakken van een zakelijk probleem en het handhaven van een goede
verstandhouding hoeven geen tegenstrijdige doelen te zijn. De relatie dient gebaseerd te zijn op een
accurate zienswijze, duidelijke communicatie, passende emoties en een vooruitziende en een
doelgerichte kijk op de zaken (Fisher, et al., 2008). Door een accurate zienswijze begrijpt men de
beweegredenen van de andere partij en kan men zich verplaatsen in de situatie van de andere partij.
Bij emoties is het zaak om deze op tijd te signaleren en ze bespreekbaar te maken, men moet
proberen zich niet mee te laten slepen, maar vooral zakelijk te blijven. Een duidelijke communicatie
begint bij actief luisteren en laten blijken dat men de andere partij begrepen heeft. Vervolgens wordt
zijn zienswijze herhaald door het positief te formuleren om zo duidelijk te maken dat men de andere
partij begrijpt. Men kan tegelijkertijd iets volkomen begrijpen maar het er alsnog volkomen mee
oneens zijn. Formuleer de eigen zienswijze zodanig dat de andere partij dit ook begrijpt. Voordat een
belangrijke uitspraak wordt gedaan, moet men weten wat men wil meedelen of te weten wil komen
en welk doel met die informatie gediend zal worden (Fisher, et al., 2008; “Ouverture Nirov-training
belangenmanagement”, n.d.).
Ten tweede is het belangrijk dat men zich richt op belangen, niet op posities of standpunten.
Voor een goede oplossing dienen belangen en geen posities met elkaar worden verenigd. Het doel
van onderhandelen is het dienen van de belangen. De kans dat dit lukt wordt groter wanneer men
open is over wat hun belangen zijn. Doordat er zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de
belangen van alle actoren, worden de geformuleerde oplossingen breed gedragen. In de ideale
situatie hebben alle actoren voordeel bij de oplossingen; er ontstaat een win-win situatie (De Graaf,
2007; Wesselink, 2010). Toch zal het vaak voorkomen dat één van de actoren meer macht heeft dan
de rest. Daarom is het voor alle actoren belangrijk om van tevoren het ongunstigste nog acceptabele
resultaat voor henzelf te bepalen, hun limiet, of BATNA (Best Alternative to an Negotiated
Agreement). De reden dat men onderhandelt is dat men uit is op een resultaat dat beter is dan de
huidige situatie waarin niet onderhandeld wordt. De BATNA is de norm waarmee men elk voorstel
moet gaan beoordelen. Het is de enige norm die men zowel kan beschermen tegen het accepteren
van voorwaarden die te ongunstig zijn als het tegen het verwerpen van voorwaarden waarvan het in
het eigenbelang zou zijn om deze te accepteren. Wanneer men afstand neemt van de eigen positie
en standpunt, zoals hiervoor reeds beschreven, is het mogelijk om onderliggende belangen van
elkaar te kunnen identificeren. Dit is in Figuur 6 reeds visueel weergegeven. In onderhandelingen
waar men de gedachte achter elkaars belangen (en vooral ook elkaars BATNA) in gaat zien en
begrijpen, is de kans het grootst om er met elkaar uit te komen (Fisher, et al., 2008; Susskind & Field,
1996).
2

In dit onderzoek wordt uitgegaan van de Nederlandse vertaling: ‘Excellent onderhandelen’ (2008, 33e druk).
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Kader 3.4.1: Inhoudelijke principes MGA
De essentie: ‘Getting to Yes’

Aanvullingen uit: ‘Dealing with an angry public’



Scheid de mens van het probleem





Richt je op belangen niet op
standpunten





Zoek naar oplossingen in wederzijds
belang



Blijf ten alle tijden geloofwaardig



Dring aan op objectieve criteria



Focus op het bouwen van duurzame relaties

Streef naar minimalisatie van de impact van
het voorgenomen initiatief op de omgeving en
als dat niet kan of lukt, beloof compensatie
Neem verantwoordelijkheid, geef fouten toe
en deel macht

Ten derde noemt men in Getting to Yes het zoeken naar oplossingen die wederzijds belang dienen.
Hierbij dienen obstakels die het bedenken van verschillende oplossingsmogelijkheden verhinderen
(voorbarige oordelen, een zoektocht naar het gewenste antwoord, het veronderstellen van
vaststaande onderhandelingsruimte en de houding ‘dat is zijn probleem’) te worden omzeild.
Daarnaast is het van belang om het aantal oplossingsmogelijkheden zoveel mogelijk te vergroten. De
eerste stap daartoe is om een scherp beeld te krijgen van wat het probleem nu in feite is. Daarna
wordt bekeken welke mogelijke oplossingsstrategieën er allemaal te bedenken zijn en of deze
strategieën ook in de praktijk zouden werken. Om tot oplossingen te komen die een wederzijds
belang dienen, moet er gezocht worden naar wederzijds voordeel. Men hoort van tevoren niet uit te
gaan van een vaststaande kwantiteit waarover onderhandeld moet worden. Hier ligt de basis voor
het ‘vergroten van de taart’. Door eerst gezamenlijk belang op te stellen, kan er vervolgens gezocht
worden naar mogelijkheden om deze belangen samen te voegen (Wesselink, 2010).
De vierde stap in Getting to Yes benadrukt het belang van objectieve criteria. Hier wordt
geadviseerd om van elk geschilpunt een gezamenlijk zoekproces naar objectieve criteria te maken,
dit wordt in de literatuur ook wel joint-fact finding genoemd. In traditionele
besluitvormingsprocessen moet men zich constant afvragen of de informatie die men krijgt
aangeleverd van hun onderhandelingspartner wel waardevol is, doordat het van een persoon komt
die mogelijk dubbele intenties heeft met deze informatieverstrekking. Daarom wordt aangeraden dat
partijen hun deuren open zetten, alle informatie delen, samen data te verzamelen, samen conclusies
te trekken en samen te zoeken naar objectieve criteria waarover onderhandeld kan worden.
Dealing with an angry public
In aanvulling op de vier stappen richting winst voor alle partijen, hebben Susskind & Field (1996) in
hun boek Dealing with an angry public deze vier stappen verder uitgewerkt in een aantal principes
voor een meer participatieve dialoog tussen een (publieke of private) initiatiefnemer en
belangenpartijen (burgers, NGO’s, etc.), zie Kader 3.4.1. Deze principes hebben betrekking op de
principiële houding en de eigen verantwoordelijkheid van de onderhandelaar (Wesselink, 2010).
Het eerste punt dat Susskind en Field (1996) aanhalen is ‘streef naar minimalisatie van de
impact van het voorgenomen initiatief op omgeving en als dat niet kan of lukt, beloof compensatie.’
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Hiermee wordt het geven van vroegtijdige transparantie bedoeld. Op deze manier is mogelijk schade
altijd beperkter en beter beheersbaar. Door vroegtijdig te weten wat partijen niet goed vinden aan
het initiatief of zien als de zwakke plekken, kan men hierover nog in gesprek gaan. Hiermee wordt
voorkomen dat plannen waar overeenstemming over is bereikt, alsnog sneuvelen bij de rechter,
doordat men niet transparant is geweest en worden aangevochten door belanghebbenden die in
eerste instantie niet betrokken waren (Wesselink, 2010).
Daarnaast wordt het belang van verantwoordelijkheid nemen benadrukt, geef fouten toe en
deel macht. Blijf daarbij ten alle tijden geloofwaardig. Vertrouwen is essentieel in onderhandelingen.
Beloof nooit meer dan dat je waar kunt maken.
Tenslotte dient er gefocust te worden op het bouwen van duurzame relaties. In de praktijk
blijkt dit een lastig punt in een maatschappij waar vaak de nadruk ligt op kwartaalcijfers, korte
termijn effecten en de laatste opiniepeilingen. Het ligt daarom voor de hand om lange termijn
relaties in eerste instantie te negeren, toch zullen duurzame relaties zich in de toekomst uitbetalen
(Susskind & Field, 1996).
MGA in het onderhandelingsspectrum
Gezien de typering zoals hiervoor beschreven is, kan de MGA als een vorm van integratief
onderhandelen worden beschouwd. Fisher, et al. (2008) hebben echter een eigen indeling opgesteld
waarin de MGA wordt beschreven. Zij maken het onderscheid tussen hard en zacht onderhandelen.
De zachte onderhandelaar wil persoonlijke conflicten uit de weg gaan en doet concessies om tot
overeenstemming te komen. Men streeft naar een vriendschappelijke regeling, maar voelt zich op
het eind vaak uitgebuit en verbitterd. De harde onderhandelaar ziet elke situatie als een wedstrijd
van wilskrachten, waarin de partij die langst volhoudt en het extreemste standpunt inneemt het
beste resultaat behaalt. Op deze manier lokt men van de andere partij ook een harde reactie uit, wat
de relatie tussen beide partijen niet ten goede komt.
Een derde manier van onderhandelen genoemd door Fisher, et al. (2008) is er een die hard
én zacht is, namelijk principieel onderhandelen. Bij deze vorm van onderhandelen worden
twistpunten op hun merites beoordeeld door de onderhandelaars en niet op basis van een ‘pingel’proces waarbij elke partij aangeeft wat wel en niet kan. De methode houdt in dat partijen zoeken
naar mogelijke gezamenlijke belangen en dat men, als de belangen tegenstrijdig zijn, er op aandringt
dat het resultaat gebaseerd is op redelijke normen die onafhankelijk zijn van de wil van partijen.
Principieel onderhandelen betekent een harde stijl wat principes betreft en zacht als het de mensen
betreft. Principieel onderhandelen laat zien hoe je krijgt waar je recht op hebt, zonder brutaal te
hoeven zijn. Het stelt partijen in staat om redelijk te zijn, terwijl men beschermd wordt tegen
degenen die misbruik zou maken van de getoonde redelijkheid (Fisher, et al. 2008, p. 16). De Mutual
Gains Approach is volgens deze typologie een vorm van principieel onderhandelen. De vier aspecten
die genoemd worden in Getting to Yes zijn terug te herleiden naar deze vorm van onderhandelen.
De Mutual Gains Approach kan worden gezien als een meer praktische vorm van het hiervoor
beschreven consensusvorming. Getting to Yes geeft een aantal praktische principes om in
onderhandelingen het meest duurzame resultaat te behalen.
3.4.2 Rollen en verantwoordelijkheden
Om de hiervoor beschreven essentie van de MGA goed tot zijn recht te laten komen is een goede
verdeling van rollen en verantwoordelijkheden van belang. Bij de MGA spelen de betrokken partijen
een actieve probleemoplossende rol (Evers & Susskind, 2013). Ze voeren taken uit waardoor men
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betrokken raakt bij wat er speelt, kennis opdoet over het probleem en zich inspannen om
oplossingen te bedenken. Door de groeiende betrokkenheid gebeurt dit vaak op een uitermate
flexibele manier. Een persoon kan in het proces van consensusvorming vaak verschillende rollen
spelen, doordat taken en groepen die deze uitvoeren elkaar vaak overlappen. Deze flexibele
betrokken houding past bij het overkoepelende doel van het proces: de beste ideeën op tafel krijgen
en ze op de meest creatieve manier combineren. Welke rollen de betrokken personen kunnen spelen
hangt af van de situatie. In bepaalde situaties kunnen sommige rollen achterwege blijven of kunnen
andere rollen nodig zijn. In het algemeen kunnen de volgende rollen worden onderscheiden:
 De initiatiefnemer
 De assessor
 Belanghebbenden (of achterban)
 De consensusbouwgroep (vertegenwoordigers van belanghebbenden)
 Een gemeentelijke kerngroep (ook wel bestuurscollege genoemd)
 De voorzitter
 De procesmanager (of facilitator)
 De verslaglegger
 Subcommissies (of subgroepen)
 Adviserende experts
De belangrijkste rol is weggelegd voor de consensusbouwgroep. Deze bestaat uit
vertegenwoordigers die de initiatiefnemer heeft uitgenodigd. Alles draait in principe om deze groep
en de inspanningen van alle andere betrokkenen zijn gericht op het slagen van hun inspanningen.
Wanneer deze groep is samengebracht, maakt deze feitelijk de dienst uit. Men stelt de basisregels
vast en keurt de schema’s en budgetten. Over het algemeen geldt, dat naarmate de groep groter
wordt, er vaker een subgroep nodig is om het proces ‘op de rails te houden‘ (Evers & Susskind, 2013).
Verder heeft ieder MGA-proces een voorzitter nodig. Deze is in de kern alleen verantwoordelijk voor
de procedures aan de gespreks- en onderhandelingstafel. Het beheer en besturing van het feitelijke
proces is de taak van de procesmanager. Hierbij moet deze persoon ervoor zorgen dat deelnemers
doelgericht blijven, het consensusbouwproces niet stil valt en creativiteit een van de drijvende
krachten van het proces is. Wie de rol als procesmanager op zich neemt is wederom afhankelijk van
de omvang en intensiteit van het meningsverschil. Wanneer er bij aanvang reeds een serieus conflict
gaande is en het waarschijnlijk is dat dit niet op korte termijn opgelost kan worden, moet de
consensusbouwgroep serieus overwegen om een professionele procesmanager in te huren om het
proces te begeleiden. Iemand die begrijpt dat creëren van een oplossing en het in goede banen
leiden van een proces een vak is (O. van Eijk, p.c., 28 mei, 2015). In verschillende onderzoeken meer
toegespitst op gebiedsontwikkeling in combinatie met vastgoed, wordt de rol van zogenaamde best
persons duidelijk vermeld, zie hiervoor Kader 3.4.2.
De subcommissies of subgroepen kunnen verschillende rollen spelen. De belangrijkste
functie is die van ideeëngeneratoren, feitenverzamelaars of bron van nieuwe voorstellen, van
mogelijke oplossingen of van voorzichtige samenvattingen van conflicterende feiten (Evers &
Susskind, 2013). In MGA worden adviserende experts ingehuurd om hun gespecialiseerde kennis aan
de hele groep ter beschikking te laten stellen, met als doel bij alle partijen een bepaald basisniveau
van gedeelde kennis te creëren.
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Kader 3.4.2: De rol van best persons
Best persons in onderhandelingen worden omschreven als bijzonder slagvaardige mensen, die
de problemen helpen aanpakken. In een onderzoek van Van der Pennen en Van den Brink (2012)
blijken deze bijzondere professionals een grote bijdrage te leveren aan de transformatie van
probleemwijken. Het zijn geen doorsnee werkers, maar personen die door hun omgeving worden
opgemerkt als zij die ‘het verschil maken’ en echt de ‘smeerolie’ zijn in het geval van
probleemwijken, vaak complexe en langdurige herstructureringsprocessen (Platform 31, 2013).
De belangrijkste conclusie uit het onderzoek naar best persons in achterstandswijken is dat deze
mensen zich onderscheiden door geloofwaardig handelen. Best persons weten de systeemwereld
(regels en wetten, de overheid) te combineren met de leefwereld (de burger). Best persons zijn
niet in één categorie professionals te vangen, als het überhaupt al een professional is. Een best
person kan zowel publiek als privaat zijn (Platform 31, 2013; Nicis, 2012).
In een onderzoek van Platform 31 (2013) naar de verzakelijking van bedrijventerrein komt tevens
de belangrijke rol voor best persons naar voren. Voor de bedrijventerreinen worden ze getypeerd
als: ‘(maatschappelijk) ondernemer, informeel leiderschap, verbinder tussen gemeente en
ondernemers, hard en hart voor het bedrijventerrein, veel lokale en regionale kennis, passie en
drive. Deze personen zien vaak veel beter de (maatschappelijke) waarde van terreinen en kennen
de vermogensposities van gewone (mkb) ondernemers’ (Platform 31, 2013, p. 72).
Ook in het huidige tijdsbeeld waarbij organische gebiedsontwikkeling door de crisis een vlucht
heeft genomen en steeds meer ruimte komt voor bottom-up initiatieven, blijken de best persons
een succesfactor. Renooy en Berkhout (2012) gingen in opdracht van Regioplan op zoek naar de
succesfactoren achter ‘Gebiedsontwikkeling 2.0’. De inzet best persons bleek er hier één van. Alle
onderzochte projecten konden een succes worden doordat er een enthousiaste groep personen
betrokken was die “er helemaal voor gaat”. Toch vormen deze personen volgens Renooy en
Berkhout tegelijkertijd ook een risico. Projecten kunnen ook stuklopen als de best persons
afhaken.

3.4.3

Procesbeschrijving

Figuur 8 Procesfasen MGA. Bron: The Consensus Building Institute (2002) en “Ouverture Nirov-training
belangenmanagement” (n.d.). Eigen bewerking.
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Om consensus te bereiken door middel van de Mutual Gains Approach zullen er vier fasen moeten
worden doorlopen, zie hiervoor Figuur 8.
Het gedachtegoed van de MGA is door Susskind & Cruikchank (2006) afgezet tegen meer traditionele
besluitvormingsprocessen in het boek Breaking Robert’s Rules. Dit boek is vervolgens door Evers &
Susskind (2013) naar de Nederlandse praktijk vertaald. Hierin wordt onder andere een
procesbeschrijving van de Mutual Gains Approach gegeven, met een aantal voorbeelden uit de
Nederlandse praktijk. Deze procesbeschrijving verschilt op aantal punten van de vier fasen die in
Figuur 7 zijn afgebeeld, maar is qua inhoud in grote lijnen hetzelfde. Het proces dat door Evers &
Susskind wordt beschreven is in principe hetzelfde als het proces dat in de vorige paragraaf is
beschreven voor het bouwen van consensus. De vier fasen uit Figuur 7 zullen leidend zijn in dit
onderzoek, maar zullen inhoudelijk worden aangevuld door het proces dat Evers & Susskind hebben
beschreven. Op deze manier wordt er een zo compleet mogelijk beeld van de Mutual Gains Approach
geschetst.
1. Voorbereiden
Een goede voorbereiding is de essentiële stap in onderhandelingen. Wanneer partijen goed zijn
voorbereid vergroot dit de kansen op een succesvol onderhandelingsresultaat exponentieel
(Consensus Building Institute, n.d.). Wanneer men de intentie heeft om het proces volledig volgens
de MGA principes te laten lopen, moet eerst worden bepaald of er aan de minimale eisen van een
MGA-proces voldaan kan worden. Niet ieder onderwerp is namelijk geschikt om via consensus te
besluiten. Sommige kwesties raken fundamentele overtuigingen en liggen te gevoelig en te dicht op
het zelfbeeld van de betrokkenen. Aan de andere kant is er voor sommige onderwerpen
onvoldoende belangstelling om een inspanning te doen voor het bouwen aan consensus. Het
bouwen aan consensus kost tijd en toewijding. De deelnemers moeten het gevoel krijgen dat er wat
belangrijks op het spel staat. Een onderwerp dat niet tot de verbeelding spreekt zal waarschijnlijk
met onverschilligheid worden ontvangen (Evers & Susskind, 2013). Er moet een bepaalde
gebiedsurgentie aanwezig zijn. Dit betekent dat het gebied een probleem moet willen oplossen en
niet alleen bestuurders. Wanneer een overheid de oplossing zelf kan realiseren, heeft het geen zin
om MGA toe te passen. Als bestuurder moet men daarom ook oprecht open staan voor het
eindresultaat. Er wordt aan partijen commitment aan het proces gevraagd, niet aan de uitkomst. (M.
Koobs, p.c., 9 september 2015). Aanvullend hierop noemt Van Eijk (p.c., 28 mei, 2015) een drietal
aspecten die kenmerkend zijn voor MGA-processen; het gaat vaak om onderhandelingen met veel
verschillende partijen, voor multidisciplinaire opgaven en met een lange doorlooptijd. Niet alle
onderhandelingen zijn dus geschikt voor een MGA aanpak. Dit wordt bepaald in een uit te voeren
assessment.
De persoon die als initiatiefnemer de partijen bij elkaar roept is iemand die de betrokkenen
goed kent. Men weet welke mensen bepaalde essentiële standpunten of belangen
vertegenwoordigen en weet wiens invloed een onderhandelde overeenkomst kan maken of breken.
Idealiter geeft de initiatiefnemer direct aan dat het besluitvormingsproces volgens de MGA zal
worden gevolgd. Op deze manier weten de betrokken actoren direct met welke verwachtingen ze de
onderhandelingen in kunnen gaan. Dit is vooral belangrijk als er een opgave ligt die al heel lang niet
van de grond komt. De MGA kan hier zorgen voor een frisse blik. Toch verschilt dit per proces. Er zijn
genoeg projecten waar men simpelweg een goed proces wil volgen, maar het niet in het voordeel
van de onderhandelingen is om deze als MGA te bestempelen. De MGA zal bij veel stakeholders
30

onbekend zijn en het gebruik van allerlei Engelse terminologie zou een reden kunnen zijn om juist
niet tafel te gaan zitten. Men krijgt dan het gevoel ergens toe verplicht te worden (O. van Eijk, p.c.,
28 mei, 2015).
De initiatiefnemer moet daarnaast als redelijk onbevooroordeeld te boek staan. Tenslotte is
het volgens Evers & Susskind (2013) van belang dat de initiatiefnemer ook enige kennis heeft van de
basale technieken voor het bouwen van consensus en het op de hoogte is van de verschillen tussen
MGA en de meer traditionele procedures. De initiatiefnemer moet een voldoende toegewijde
kerngroep vinden, die bereid is te luisteren en openstaat voor een creatieve oplossing.
In de procesbeschrijving over consensusvorming is het uitvoeren van een assessment al kort
aangehaald. De uitvoerder van het assessment is mede bepalend voor een succesvol initiatief. Men
kan er voor kiezen om het assessment niet door de initiatiefnemer uit te laten voeren, doordat hij of
zij ook als betrokkene met eigen standpunten en belangen in het proces zal deelnemen. Een geheel
objectief beeld wordt daardoor niet gegarandeerd. Bij het inzichtelijk maken van de relevante
stakeholders is het van belang dat men vervolgens de juiste mensen aan tafel weet te krijgen. Hierbij
is het onder andere van belang dat mensen die aan tafel plaatsnemen ook het juiste mandaat
hebben om beslissingen te kunnen nemen. Vaak gebeurt dit stapsgewijs, waarbij steeds meer
personen met verschillende niveaus van betrokkenheid in beeld komen. Voor de betrokken partijen
is het zaak om niet alleen hun eigen belangen goed in beeld te hebben, maar ook die van de andere
partijen. Hierbij is het vooral handig om de achterliggende argumenten van de standpunten van de
andere partijen te begrijpen (CBI, n.d.).
Naast het faciliteren, al dan niet zelf uitvoeren, van het assessment moet de initiatiefnemer
goed in beeld krijgen welke middelen (mensen en geld) noodzakelijk zijn voor het behalen van
succes. Als de assessor meer informatie vergaart, kan het duidelijk worden dat de kwestie te
gecompliceerd is en dat er teveel verschillende belangen zijn om het zonder professionele
ondersteuning te behandelen. Een complex onderwerp kan aanvullende professionele diensten
vereisen, zoals het plannen van vergaderingen, aanvullend onderzoek en het schrijven van
rapporten. Dit heeft vervolgens effect op het kostenplaatje. Hierbij geldt dat hoe belangrijker het
onderwerp is, des te meer plaatsen er zijn (bijvoorbeeld bij overheden in de vorm van subsidies) om
financiële steun te zoeken.
Tenslotte is het niet minder belangrijk dat de betrokken stakeholders er ook zelf voor open
staan om met elkaar samen te werken volgens de MGA-aanpak. Ook dit moet in een assessment
duidelijk worden. De initiatiefnemer moet het idee krijgen in hoevere deze stakeholder denkt dat er
ruimte is om verschillende mogelijkheden te onderzoeken om tot wederzijds voordelige oplossingen
te komen.
De laatste stap in de voorbereidingsfase bestaat uit de go/no-go beslissing. Er wordt besloten
om door te gaan met een proces van consensus bouwen of om dat niet te doen. Het besluit is
afhankelijk van het feit of de initiatiefnemer de volgende vier vragen met ‘ja’ kan beantwoorden:
 Kunnen we de juiste mensen aan tafel krijgen?
 Hebben we voldoende middelen om dit proces tot een goed einde te brengen?
 Hebben we voldoende tijd?
 Hebben we overeenstemming over de voorlopige spelregels van het proces? (Evers &
Susskind, 2013).
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2. Waarde creëren
In deze fase is het zaak om zoveel mogelijk ‘waarde’ te creëren, voordat er onderhandeld gaat
worden over hoe de waarde verdeeld kan worden. Waarde creëren betekent het formuleren van
voorstellen die alle partijen voordeel bieden, dit kan worden gezien als het hart van het MGA-proces
(CBI, n.d.; Evers & Susskind, 2013).
In deze fase is het ten eerste van belang om respectvol om te gaan met de aanwezige
meningsverschillen. Onder meer op dit punt dient de facilitator zijn waarde te bewijzen. Daarnaast
dienen de betrokkenen partijen een probleemoplossende instelling te hebben. Dit is echter niet altijd
even realistisch, in paragraaf 3.1 werden bijvoorbeeld al vier verschillende onderhandelingsstijlen
aangeven die niet allen even constructief zijn in een consensusbouwproces. Het is de taak van de
initiatiefnemer en de facilitator om ervoor te zorgen dat mensen open gaan en blijven staan voor een
nieuwe aanpak. De beste manier om dit te bereiken is om vanaf het begin expliciet te zijn over het
uiteindelijke doel van de onderhandelingen. Bij voorkeur wordt dit in de initiatieffase al aangegeven
en wordt dit in de onderhandelingsfase nog eens herhaald. Het doel is namelijk om consensus te
bereiken, waarbij iedereen er op vooruit gaat. Het betekent dat men gezamenlijk tot een oplossing
moet komen die acceptabel is voor iedereen. Daarnaast kan een probleemoplossende instelling ook
gestimuleerd worden door van tevoren expliciet te zijn over het proces zelf. De structuur van de
dialoog kan hierbij mensen geruststellen. De groep moet begrijpen wat men onderweg ongeveer kan
verwachten. Steeds weer moet de nadruk liggen op het scheppen van vertrouwen en het stimuleren
van de juiste instelling om als groep vooruitgang te boeken. Toch kan het voorkomen dat
onderhandelende partijen, door bijvoorbeeld het verleden, elkaar simpelweg niet willen begrijpen. In
zulke gevallen kan een neutrale partij van pas komen om de communicatie tussen de
onderhandelaars te verbeteren (CBI, n.d.; Evers & Susskind, 2013).
Om uit te zoeken waar wederzijds voordeel te halen valt, is het essentieel dat de partijen
elkaars belangen gaan begrijpen. De uitkomst van een MGA proces is oplossing waarin de belangen
van alle partijen zoveel mogelijk gediend worden. De belangen van alle partijen kunnen alleen
gediend worden, als men ook op de hoogte is van elkaars belangen. Op deze manier kan men samen
‘de taart vergroten' door te zoeken naar oplossingen in wederzijds voordeel. Dat betekent dat
partijen in plaats van argumenten opvoeren waarom ze tegen een bepaald voorstel zijn, men juist
moet doorvragen om achter het belang van de tegenpartij te komen. Op deze manier kunnen er
‘wat-als’ scenario’s worden opgesteld (CBI, n.d.). Evers & Susskind (2013) noemen dit het gescheiden
houden van het ‘bedenken van oplossingen’ en ‘je aan oplossingen binden’. Als elke partij meerdere
opties op tafel kan leggen, is de kans veel groter dat de onderhandelingen voor alle partijen
bevredigend zijn. De geformuleerde pakketten met oplossingen zijn echter slechts opties. Tot laat in
de onderhandelingen zijn het niet meer dan verzamelingen van goede ideeën die op een interessante
manier gecombineerd kunnen worden. Bij het samenstellen van pakketten blijft, net als bij
brainstormen, bedenken gescheiden van het vragen om beloftes.
3. Waarde verdelen
Waarde verdelen is het proces waarbij een keuze gemaakt moet worden tussen de verschillende
opties die men in de vorige stap boven tafel heeft gekregen. Dit proces zal vergemakkelijkt worden
wanneer er vertrouwen is onder de verschillende partijen (CBI; n.d.). Evers & Susskind (2013) geven
hierbij het belang van het verder bouwen op bestaande relaties aan. In veel gevallen hebben
sommige partijen al eerder met elkaar samengewerkt en bestaat er een relatie op basis van
vertrouwen waarop verder gebouwd kan worden.
32

Om een gedegen keuze te maken tussen de verschillende opties, stelt de MGA dat er gebruik
gemaakt dient te worden van objectieve criteria. ‘Objectief’ betekent in deze context niet perse
‘goed’, maar eerder acceptabel voor alle partijen om tot een besluit te komen. Een voorbeeld hiervan
kan zijn een billijke verdeling van de opbrengsten en kosten. Wanneer partijen het niet eens kunnen
worden over objectieve criteria, zou het een oplossing kunnen zijn om een onafhankelijke partij die
men beide vertrouwd de afweging over dit criterium te laten maken (CBI; n.d.).
Het bedenken van oplossingen, samenstellen van pakketten en het stellen van vragen zorgt
voor een grote hoeveelheid tekst. Evers & Susskind (2013) adviseren hier om de zogenaamde
enkelvoudige tekstprocedure toe te passen. In plaats van alle belangengroepen hun eigen rapport te
laten schrijven, maakt de facilitator samen met de verslaglegger een enkelvoudige tekst die de vele
perspectieven samenvoegt in één document. Deze wordt voorgelegd aan de groep en waar nodig
nog aangepast. Uiteindelijk ontstaat er één versie die als basisdocument wordt gebruikt voor het
vervolg van het proces.
Een punt dat vaak vanzelfsprekend lijkt, maar wel expliciet gemaakt moet worden is het
eindpunt. Op een gegeven moment is het tijd om te stoppen met brainstormen. Er bestaat geen
concrete maatstaf om te bepalen wanneer dit punt bereikt is. In sommige gevallen bestaat er een
externe deadline of spreekt de groep specifiek hier iets over af. Vaak realiseert de groep zich zelf dat
de enkelvoudige tekst niet beter zal worden als men er langer aan gaat werken.
4. Vervolgafspraken
Wanneer er succesvol is onderhandeld en voorlopige overeenstemming is bereikt dient de groep nog
te anticiperen op potentiële struikelblokken bij implementatie. De groep moet voor een robuuste
overeenkomst zorgen, Evers & Susskind (2013) noemen dit ook wel ‘vrijwel zelf-uitvoerend’. Dit om
te voorkomen dat één van de partijen de overeenkomst zal gaan schenden, zodat men meer
voordeel kan halen dan wanneer men zich houdt aan de overeenkomst (CBI, n.d.). Om een dergelijke
robuuste, ‘vrijwel zelf-uitvoerende’ overeenkomst te creëren zijn er volgens Evers & Susskind te
volgende stappen nodig:
1. Maak vertegenwoordigers verantwoordelijk voor afstemming met hun achterban.
2. Maak vertegenwoordigers op eigen naam en titel verantwoordelijk voor het ondertekenen
en aangaan van een definitieve overeenkomst.
3. Verzeker je dat het officieuze officieel wordt – dat kan door bestaande wettelijke,
regulerende of administratieve mechanismen aan te wenden om de aanbeveling van de
groep te promoveren tot een formele ‘gelegitimeerde’ activiteit.
4. Ontwerp gepaste controlemechanismen.
Het is niet ondenkbaar dat het groepswerk van de vertegenwoordigers niet in zijn geheel de
belangen van de achterban representeren. Er is daarom een proces nodig waarbij alle
onderhandelaars met een kopie van de voorgestelde overeenkomst terug gaan naar hun achterban
om het door hen te laten goedkeuren. Voordat dit gebeurt dient iedereen verantwoording af te
leggen aan alle andere mensen aan tafel voor de methode(s) die ze van plan zijn te gebruiken bij het
peilen van hun achterban.
Na de goedkeuringsprocedure bij de verschillende achterbannen, is de volgende stap het
verankeren van de definitieve overeenkomst. De verankeringsfase is in principe bedoelt om twee
dingen te bereiken. Aan de ene kant wil men alle onderhandelaars laten bevestigen dat men
daadwerkelijk bij hun achterban de opinie hebben gepeild en dat relevante zaken gemeld zijn.
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Daarnaast is het de bedoeling dat alle onderhandelaar schriftelijk bevestigen dat ze publiekelijk de
overeenkomst zullen verdedigen.
Nadat de achterban is geraadpleegd en de vertegenwoordigers hebben toegezegd dat ze zich
aan de overeenkomst zullen houden is de eerstvolgende stap wat Evers & Susskind (2013) het
verbinden van het informele met het formele noemen. Hiermee wordt bedoeld dat er waarschijnlijk
een aantal bestaande formele processen zijn (bijvoorbeeld; politieke, wettelijke en/of regulerende
processen enzovoorts) waarmee de overeenkomst mee moet worden afgestemd. Daarnaast kunnen
er ook voorwaardelijke nevenovereenkomsten en parallelle toezeggingen zijn die nageleefd moeten
worden.
Een goed implementatieproces heeft doorlopend toezicht nodig om te anticiperen op
vorderingen en mogelijke ontsporingen. Dit kan in twee delen worden opgesplitst: toezicht houden
om er zeker van te zijn dat de betrokken personen en groepen hun beloftes nakomen en het toezicht
om er zeker van te zijn dat de situatie niet zodanig wijzigt dat de overeenkomst dient te worden
aangepast (Evers & Susskind, 2013).
3.5 Resumé
Wanneer er vanuit de uiteenzetting uit paragraaf 3.1 wordt gekeken naar het proces van vrijwillige
stedelijke herverkaveling is het goed mogelijk dat beide vormen van onderhandelen zullen
voorkomen. Er wordt zowel onderhandeld om ‘iets te bereiken waartoe geen van de partijen
zelfstandig in staat is’ en om ‘een probleem of conflict op te lossen’.
Om een herverkaveling op te zetten heeft men meerdere eigenaren nodig. In veel gevallen
zal geen van de partijen, zowel publiek als privaat, de financiële risico’s willen lopen om de overige
eigenaren uit te kopen en zo de gebiedsontwikkeling zelfstandig te trekken. Daarnaast moet er in
veel gevallen ook onderhandeld worden om een probleem of conflict op te lossen. Stedelijke
herverkaveling kan een oplossing bieden voor leegstand als probleem, maar ook kan er bijvoorbeeld
onderhandeld worden over de verschillende toedelingsvarianten, mocht dit zorgen voor een conflict
onder de betrokken eigenaren.
Het verloop van deze onderhandelingen wordt mede bepaald door de onderhandelingsstijlen
die de verschillende belanghebbenden hanteren. Wanneer men met meerdere partijen aan tafel zit,
zal samenwerken logischerwijs de meest constructieve oplossingen opleveren. In de praktijk zal het
vaak zo zijn dat niet iedereen deze houding aanneemt. Toch zal deze integratieve manier van
onderhandelen het meest opleveren bij de onderhandelingen van SH. Bij een proces van stedelijke
herverkaveling is het streven dat iedereen er beter van wordt. Distributief onderhandelen, waarbij de
belanghebbenden hoog inzetten en de winst van de één evenredig is aan het verlies van de ander,
past hier dus juist niet bij.
Een van de problemen die geschetst wordt in paragraaf 3.1 is het ontbreken van het besef,
dat er integratief in plaats van distributief onderhandeld kan worden. Onderhandelen gericht op het
bouwen van consensus zou hier wellicht voor een oplossing kunnen zorgen. Door het ontbreken van
de ‘stok achter de deur’, waarbij dwarsliggende eigenaren gedwongen kunnen worden om mee te
werken aan een herverkaveling, richten de huidige onderhandelingen voor vrijwillige SH zich in
principe ook op het bereiken van consensus. Alleen op deze manier kan gebiedsontwikkeling door
middel van het instrument van SH worden uitgevoerd.
De Mutual Gains Approach lijkt na de eerste theoretische verkenning geschikt voor deze vorm van
gebiedsontwikkeling. In paragraaf 3.2 wordt het belang van een goed proces aangehaald bij
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onderhandelingen waar inhoudelijke kwesties complex zijn. Bij stedelijke herverkaveling heeft men
te maken met eigendomsposities en daarbij horend vastgoed dat onderling geruild gaat worden. Het
gaat hierbij vaak om meerdere eigenaren die onderling zouden kunnen ruilen. Dit zorgt bijna
automatisch voor complexe situaties. Dit wordt ook onderschreven door in de Open
Consultatieronde (2015) voor vrijwillige stedelijke herverkaveling.
De MGA zou een dergelijk ‘goed’ proces kunnen zijn dat kan inspelen op deze complexe
situaties. De MGA is een open proces waarbij transparantie met betrekking tot informatie en
belangen centraal staat. Daarnaast wordt er gestreefd naar pakketten van oplossingen waarin de
belangen van alle partijen gediend worden. Hierdoor zullen de kernwaarden van de verschillende
partijen voldoende beschermd worden. Verder is het proces duidelijk in verschillende fases
opgedeeld. In fase van waarde creëren worden er vooral gebrainstormd zonder dat men zich hier aan
committeert. Wel wordt hierbij aangegeven dat er een duidelijk punt moet worden aangegeven waar
de brainstormfase ophoudt en dat men over gaat in het verdelen van de waarde. Dit is één van de
mechanismen die de voortgang van het proces garanderen. De garantie van inhoudelijke kwaliteit is
het enige punt waarop de MGA wellicht minder scoort. In paragraaf 3.3 wordt als nadeel van het
zoeken naar consensus genoemd dat er hierbij oplossingen komen waar iedereen het over eens is,
maar dat de inhoudelijke kwaliteit er hier bij in schiet.
Bij de MGA is het ook zo dat de partijen zich zullen moeten committeren aan het proces,
maar niet aan de uitkomst. Het proces wordt volgens de MGA gevolgd en men zal het dan ook
moeten doen met de oplossing die hieruit rolt. Men kan er dan over twisten wat inhoudelijke
kwaliteit precies betekent. Een goed MGA-proces zorgt voor oplossingen waarin alle belangen
gediend zijn, voor de betrokken actoren zal dit dan waarschijnlijk als een inhoudelijk ‘goede’
oplossing worden gezien. Wanneer een gemeente bijvoorbeeld een nieuwe sporthal wil realiseren is
een MGA-proces misschien niet de juiste basis voor de onderhandelingen met de betrokken partijen.
Een uitkomst van het proces zou namelijk kunnen zijn dat er geen ontwikkeling plaats zal vinden. De
gemeente zal zich hier dan bij neer moeten leggen.
3.6 Conceptueel Model

Figuur 9 Conceptueel Model

Het bovenstaande conceptueel model (zie figuur 9) geeft het hiervoor beschreven theoretisch kader
schematisch weer.
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3.7 Analysekader
In dit onderzoek zal, in lijn met de doelstelling, de meerwaarde van de MGA op het proces van
vrijwillige SH worden getoetst. Hierbij is het van belang om goed in beeld te krijgen op welke
kernelementen uit MGA gelet moet worden. Op basis van het theoretisch kader en de
expertinterviews is dit uitgewerkt in het volgende analysekader (Figuur 10). Hier wordt een
inhoudelijke en een procesmatige dimensie onderscheiden. Deze zijn verder uitgewerkt in een aantal
indicatoren, die richting moeten geven de opzet van de analyse.

Figuur 10 Analysekader
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4. Methodologie
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de methodiek van het onderzoek. In de eerste paragraaf wordt
de onderzoeksstrategie besproken. Vervolgens komt de manier waarop de informatie voor het
onderzoek verzameld is aan bod in de paragraaf over onderzoeksmethoden. Nadat de twee cases die
centraal staan in dit onderzoek zijn verantwoord, komen tenslotte de onderwerpen validiteit en
betrouwbaarheid aan bod.
4.1 Onderzoeksstrategie
Om het onderzoek succesvol te kunnen uitvoeren moet de onderzoeksstrategie goed aansluiten bij
de opgestelde doel- en vraagstelling (Verschuren & Doorewaard, 2007). In dit onderzoek is gekeken
naar de meerwaarde die de Mutual Gains Approach zou kunnen hebben voor het proces van
vrijwillige stedelijke herverkaveling. Hierbij zijn de processen van SH en de MGA uitvoerig en met oog
voor detail bestudeerd. Dit betekent dat er gekozen is voor diepgang in plaats van breedte. Om de
juiste informatie te achterhalen is er volgens de doelstelling gekeken of de MGA een positief effect
kan hebben op het bereiken van consensus tijdens de onderhandelingen van het
herverkavelingsproces. Dit is gedaan door eerst uitvoerig bureauonderzoek te doen, waarna de
meeste data is verzameld door middel van empirisch onderzoek. Dit zijn de kenmerken van
kwalitatief onderzoek.
Zoals het gezegd richt het onderzoek zich op diepgang, waardoor een casestudy de meest
geschikte strategie is. Een casestudy is een diepgaand empirisch onderzoek, waarbij veelal
kwalitatieve gegevens worden verzameld (Saunders, Lewis & Thornhill, 2008). Bij een casestudy
wordt er gewerkt met een klein aantal onderzoekseenheden. In dit onderzoek zijn een tweetal cases
onderzocht waar men geprobeerd heeft om een gebied te ontwikkelen met behulp van het
instrument stedelijke herverkaveling. Hierbij is vooral gekeken naar het begin van het proces, waar
de verschillende belanghebbenden onderhandeld hebben om overeenstemming te bereiken over
een nieuwe verkaveling van het desbetreffende gebied. Bij beide cases is het niet gelukt om tot een
herverkaveling te komen.
De analyse van het onderzoek kan globaal in twee delen worden opgedeeld. In het eerste gedeelte is
er voor beide cases een ex-post procesevaluatie uitgevoerd. In het geval van een expostprocesevaluatie is de interventie, in dit geval stedelijke herverkaveling, inmiddels uitgevoerd. Bij
deze vorm van onderzoek kan de onderzoeker nagaan in hoeverre de verwachtingen van de
betrokkenen zijn uitgekomen, waaraan tekortkomingen kunnen worden toegeschreven en hoe
verbeteringen in de toekomst mogelijk zijn (Verschuren & Doorewaard, 2007). In dit onderzoek is dat
gedaan door in beide cases te zoeken waar de knelpunten liggen om tot consensus te komen.
In het tweede gedeelte van de analyse worden de mogelijke effecten van de MGA op de
geconstateerde knelpunten ex-ante geanalyseerd. De MGA is in de praktijk van deze cases niet
toegepast, dus hier wordt vóór implementatie een analyse gemaakt van de mogelijke effecten. Dit is
een kwestie van voorspellen op basis van voorgaande praktijkervaringen en theoretische expertise (’t
Hart, van Dijk, de Goede, Jansen & Teunissen, 1998).
Op basis van de resultaten van de ex-post evaluatie en ex-ante analyse zijn er een aantal
aanbevelingen opgesteld met betrekking tot een mogelijke meerwaarde van elementen van de MGA
aanpak voor het proces van vrijwillige stedelijke herverkaveling.
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4.2 Onderzoeksmethoden
De benodigde informatie voor dit onderzoek is verzameld aan de hand van literatuurstudie en
interviews. De literatuurstudie heeft vooral aan het begin van het onderzoek plaatsgevonden, de rest
van de dataverzameling is vervolgens uitgevoerd door middel van het afnemen van interviews.
4.2.1 Literatuurstudie
Door middel van literatuurstudie is er kennis opgedaan over de processen van MGA en SH en de
achterliggende principes. De literatuurstudie heeft er voor gezorgd dat deelvraag 1 en 2 beantwoord
konden worden:
1. Wat is consensus en hoe kan dit worden bereikt aan de hand van de Mutual Gains Approach?
2. Hoe ziet het instrument van stedelijke herverkaveling er uit?
De twee deelvragen zijn in eerste instantie uitgewerkt in het theoretisch kader, waar de centrale
concepten van het onderzoek worden ingebed in de wetenschappelijke literatuur. Daarnaast hebben
de deelvragen gezorgd voor de input van de analyse, waar de beide processen in de praktijk worden
onderzocht. Tijdens de literatuurstudie is er gebruik gemaakt van wetenschappelijke literatuur,
beleidsdocumenten, tijdschrift- en krantenartikelen.
4.2.2 Interviews
De literatuurstudie omtrent de Mutual Gains Approach bleek vrij abstract. Om de benadering meer
te kunnen concretiseren zijn er twee expertinterviews afgenomen met leden van het MGA-netwerk.
Deze specialisten geven workshops en trainingen in de benadering en hebben met hun kennis en
expertise een duidelijker beeld gegeven van de benadering en gezorgd voor aanvullingen voor het
analysekader. Daarnaast is er intern bij het Kadaster vooral informeel over het instrument van
stedelijke herverkaveling gesproken om hier mogelijke onduidelijkheden over op te helderen. Naast
de interviews met experts zijn de verschillende belanghebbenden in beide cases geïnterviewd. Voor
een lijst met de geïnterviewde personen, zie bijlage B.
Yin (2003) noemt het interview van essentieel belang in een casestudy onderzoek. In een
casestudy onderzoek levert een guided interview, of semigestructureerd, volgens Yin de meeste
informatie op. Dit betekent dat vooraf de structuur van het interview bepaald is, maar dat het
gesprek toch vloeiend moet verlopen en ook open moet zijn om van sommige onderwerpen af te
wijken. Dit past goed bij de uitvoering van het veldwerk in dit onderzoek, waarbij de verschillende
belanghebbenden uit het herverkavelingsproces zijn geïnterviewd om zo het proces en de belangen
en motieven die hierbij speelden goed in beeld te krijgen. Bij de interviews met de verschillende
belanghebbenden is van tevoren een aantal onderwerpen vastgelegd zodat in de analyse de
resultaten onderling konden worden vergeleken. Daarnaast is het ook van belang om de
respondenten tijdens het interview enige vrijheid te geven. De belangen en motieven zijn subjectief
en in mindere mate van tevoren in een bepaalde vraag te gieten.
De interviews met experts en de belanghebbenden in de cases zijn in eerste instantie face-toface afgenomen. Dit heeft als voordeel ten opzichte van schriftelijke interviews dat er doorgevraagd
kan worden en daarnaast de lichaamstaal van de respondent ook kan worden waargenomen. Helaas
waren niet alle respondenten, om verschillende redenen, bereid mee te werken aan een face-to-face
interview. Op een enkeling na waren deze respondenten wel bereid een online vragenlijst in te
vullen. Het effect het afnemen van een online vragenlijst in plaats van een face-to-face interview
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voor de uitkomst van het onderzoek zal in de paragraaf Betrouwbaarheid en validiteit worden
besproken. De interviewguides van zowel de face-to-face interviews als de vragenlijsten staan in
bijlage B.
De online vragenlijst is opgesteld uit een aantal open vragen, categorievragen en aantal
schaal- of beoordelingsvragen. In de online vragenlijst is zoveel mogelijk geprobeerd om dezelfde
informatie te verzamelen die ook uit de face-to-face interviews zijn gekomen. In de open vragen is
geprobeerd om zoveel mogelijk door te vragen, door naar een ‘zo ja’ en ‘zo nee’ antwoord te vragen.
Daarnaast zijn er verschillende semantische-differentiaalschalen gebruikt om de mening van de
respondenten te peilen (Saunders, et al., 2008).
4.2.3 Analyse
Het doel van de procesevaluatie is om de knelpunten die optreden in beide cases te constateren.
In het geval van stedelijke herverkaveling gaat het hier om een gebied dat om een bepaalde reden
niet goed functioneert, waardoor de initiatiefnemer een herverkaveling voorstelt.
Dit kan gedaan worden aan de hand de vraag: “In hoeverre verschilt de werkelijk uitgevoerde
interventie (aard, frequentie, intensiteit) van de ‘op papier geplande’ interventie?” (Swanborn, 2007,
p. 192). Hierbij zou in theorie het proces van stedelijke herverkaveling worden getoetst aan het
uitgevoerde proces bij de cases.
Hét proces van stedelijke herverkaveling bestaat echter niet. Het proces voor vrijwillige
stedelijke herverkaveling dat in dit onderzoek als houvast is gebruikt, is terug te vinden in bijlage D.
Deze procesbeschrijving beschrijft de meest omvangrijke integrale vorm van vrijwillige stedelijke
herverkaveling. In de praktijk zullen bepaalde stappen uit deze beschrijving kunnen worden
vereenvoudigd of zelfs helemaal worden weggelaten (Kadaster, 2015). Het één op één vergelijken
van het proces zoals beschrijven door Kadaster en het uitgevoerde proces bij de cases zal daarom
teveel verschillen om tot relevante knelpunten te komen.
In plaats daarvan speelt hier de ‘hoe werkt het precies vraag’ (Swanborn, 2007). Deze vraag is
vooral van toepassing wanneer een interventie niet op de theorie gebaseerd is, maar op een op
ervaringen gebaseerde verwachting dat deze enig effect zal hebben. Het ontbreken van een
eenduidige procesbeschrijving voor stedelijke herverkaveling onderschrijft deze vraag. Daarnaast
wordt bij stedelijke herverkaveling vaak de praktische vergelijking met de werking van WILG
aangehaald. Met behulp van de procesevaluatie kan een geheel aan variabelen ontrafeld worden,
om zo de afgespeelde processen goed in de vingers te krijgen.
Op basis van de bestudeerde literatuur kan al wel een verwachting met betrekking tot de
geconstateerde knelpunten worden uitgesproken. Bij een procesevaluatie vormen onvoldoende
materiële middelen, tijd, voorbereiding en begeleiding de standaardcategorieën waarin de ervaren
knelpunten in te verdelen zijn (Swanborn, 2007). Bij vrijwillige SH, zo is in de aanleiding beschreven,
is het voornaamste probleem de niet-meewerkende eigenaar, die zo het proces blokkeert. Swanborn
(2007) geeft aan dat een probleem bij evaluatieonderzoek bestaat uit een discrepantie tussen of
kloof tussen de situatie zoals deze ervaren wordt en de situatie zoals deze gewenst wordt. Een
gewenste situatie verschilt logischerwijs per belanghebbende.
Een gewenste situatie ontstaat op basis van belangen. Per case wordt er daarom een actoranalyse
uitgevoerd om de belangen van de verschillende partijen in kaart te brengen. Een verschil in
belangen zou een aanleiding kunnen zijn voor een eigenaar om niet (verder) aan het proces mee te
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werken. Daarnaast vormen de belangen van de verschillende partijen de basis van de Mutual Gains
Approach. De actoranalyse is terug te vinden in bijlage A.
De actoranalyse is ook een belangrijk aspect van goed procesmanagement, zie paragraaf 3.2.
Een actoranalyse richt zich op het verzamelen van een aantal gegevens per individuele actor. Per
actor wordt er informatie verzameld over standpunten, belangen en core value (de Bruin, et al.,
2010). Daarnaast is het ook belangrijk in kaart te brengen welke kansen en bedreigingen met
betrekking tot het proces er door de actoren ervaren worden.
Tenslotte wordt er in de actoranalyse ook gekeken naar de sense of urgency per actor. Hierbij
wordt er antwoord gegeven op de vraag of de actor een zekere drang heeft om de besluitvorming
verder te brengen. Voelen zij de behoefte om iets aan de besluitvorming te doen of missen zij deze
drang, of sterker nog, hebben ze liever stagnatie (de Bruin, et al., 2010). Een sense of urgency bij
eigenaren is ook van groot belang voor het succes van vrijwillige stedelijke herverkaveling. Wanneer
de neuzen niet allemaal dezelfde kant op staan, wordt het eindresultaat minder succesvol (Kadaster,
2015). De medewerking van alle eigenaren is dus van belang voor het slagen van het project. Met de
informatie uit de actoranalyse, in combinatie met de informatie uit de interviews, zal vervolgens stap
voor stap het proces worden besproken om alle knelpunten te kunnen constateren.
De input voor de procesevaluatie komt voort uit de beschikbare documentatie van de cases. Dit is
vooral informatie over het proces wat bestaat uit verslagen van groepsbijeenkomsten, notities en
andere beleidsdocumenten. Dit is aangevuld met informatie uit de interviews, waarbij de focus lag
op de belangen en motieven van de verschillende betrokken partijen. De interviews zijn opgenomen
met een voicerecorder, waarna deze in een transcript zijn verwerkt.
In de interviews hebben de verschillende respondenten uitspraken gedaan over hun
bedrijfsactiviteiten, hun belangen, maar ook over de activiteiten en belangen van andere partijen. Dit
is voor dit onderzoek zeer belangrijke informatie, maar kan door de betrokkenen zelf als
confronterend worden beschouwd. Daarom zijn de namen van de betrokkenen en de bedrijven
zoveel mogelijk geanonimiseerd.
In de ex-ante analyse zijn de mogelijk effecten van de MGA op het proces van SH gereflecteerd.
Hiervoor is de literatuur over MGA, aangevuld met de input uit de expertinterviews, samengevat in
het analysekader. De geconstateerde knelpunten uit de probleemanalyse zijn vervolgens afgezet
tegen dit analysekader. De argumentatie is onderbouwd door voorbeelden aan te dragen uit cases
waarbij de MGA in de praktijk is gebracht.
De analyse heeft geresulteerd in een aantal aanbevelingen met betrekking tot de uitvoerbaarheid
van vrijwillige stedelijke herverkaveling. Daarnaast is getracht een bijdrage te leveren aan de theorie
rond consensusvorming. Met het afronden van de analyse kunnen ook deelvraag 3 en 4 worden
beantwoord:
3. Wat zijn de belangrijkste knelpunten in de twee onderzochte cases met betrekking tot het
proces van vrijwillige stedelijke herverkaveling?
4. In hoeverre zorgen elementen van de Mutual Gains Approach voor verbeterpunten bij het
bereiken van consensus in de twee onderzochte cases?
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4.3 Betrouwbaarheid en validiteit
Betrouwbaarheid gaat met betrekking tot kwalitatief onderzoek over de vraag of verschillende
onderzoekers dezelfde informatie zouden verkrijgen (Saunders, et al., 2013). Het is echter niet
noodzakelijkerwijs de bedoeling dat de resultaten die uit de analyse van kwalitatieve, nietgestandaardiseerde onderzoeksmethoden herhaalbaar zijn. Deze resultaten weerspiegelen namelijk
een momentopname, die naar verloop van tijd aan verandering onderhevig zou kunnen zijn. Dit geldt
ook voor de cases in dit onderzoek. Wanneer de respondenten op een later moment nogmaals
geïnterviewd zouden worden, kunnen er bijvoorbeeld wel nieuwe ontwikkelingen plaats hebben
gevonden. Hierdoor kan ook de mening van de respondent anders gekleurd zijn.
De validiteit van het onderzoek wordt bepaald door de mate waarin de resultaten gebaseerd zijn op
waarnemingen die vrij zijn van systematische fouten. De interne validiteit, in tegenstelling tot de
externe validiteit, bepaald of de waarnemingen binnen het onderzoek geldig zijn (’t Hart, et al.,
2001). In dit onderzoek is er tijdens de interviews niet alleen gevraagd naar de eigen mening, maar
ook naar de mening die de respondent had over andere belanghebbenden. Daarnaast ging één van
de interviewvragen over investeringsbereidheid. Dit zijn onderwerpen die wellicht gevoelig kunnen
liggen en er een kans bestaat dat de respondenten hier niet volledig open over geweest zijn. Om er
voor te zorgen dat er toch bruikbare informatie uit de interviews zou komen, is voor aanvang van het
interview aan de respondenten duidelijk gemaakt dat de input die zij geven wordt gebruikt zonder
dat hierbij namen van personen of bedrijven worden genoemd.
Daarnaast schaadt het de interne validiteit doorat er in enkele gevallen een online vragenlijst
is ingevuld, terwijl een face-to-face interview gewenst was geweest. In een vragenlijst is er minder
diep op de materie ingegaan en zullen respondenten eerder sociaal wenselijke antwoorden geven.
Toch is het wel goed mogelijk om het proces in beeld te brengen en de knelpunten te constateren.
De gevoelige kwesties liggen in de cases vooral op inhoudelijk gebied, de focus van dit onderzoek
richt zich juist op de proceskant. Verder zijn er verschillende interviews afgenomen met mensen die
een bijdrage hebben geleverd aan de procesbegeleiding, zij hebben een relatief onafhankelijk
oordeel over het proces kunnen geven.
De externe validiteit gaat over de generaliseerbaarheid van de resultaten. Er wordt
gesproken over een extern valide onderzoek wanneer de resultaten ook gelden onder andere
omstandigheden, op andere tijden, op andere plaatsen en bij andere subjecten of objecten dan de
eenheden die het onderwerp van het onderzoek waren (’t Hart, et al. 2001). In het onderzoek zijn
twee cases geanalyseerd, dus de generaliseerbaarheid is hoger dan in het geval van een
enkelvoudige casestudy. Daarnaast kunnen de onderzoeksresultaten een bijdrage leveren aan de
uitvoerbaarheid van het instrument stedelijke herverkaveling. Ook wordt er naar gestreefd om een
bijdrage te leveren aan de theorie rond consensusvorming. Op deze manier dienen de
onderzoeksresultaten toch een groter belang dan alleen het mogelijk wegnemen van de knelpunten
in het proces van vrijwillige SH in beide cases.
4.4 Verantwoording cases
In deze paragraaf wordt de verantwoording voor de cases onderbouwd. Zoals hiervoor al enkele
keren aanbod is gekomen, zijn er voor dit onderzoek een tweetal cases onderzocht.
In de aanleiding kwam er al naar voren dat zonder de schaduwwerking van een wettelijke regeling
met een ‘stok achter de deur’, vrijwillige stedelijke herverkaveling nog maar moeilijk van de grond
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komt. Door het proces van twee cases te analyseren en wellicht te verbeteren met elementen van de
MGA, zou dit een bijdrage kunnen leveren aan de uitvoerbaarheid van VSH. Om een goed beeld te
krijgen van het proces en de knelpunten die hierin zijn opgetreden, moet het proces al wel
voldoende onderweg zijn. Met het proces wordt hier het proces van stedelijke herverkaveling om tot
consensus te komen bedoeld. Dit betekent dat het vooral om de voorkant van het proces gaat,
waarbij onderhandeld wordt om tot overeenstemming te komen over een nieuwe verkaveling.
Het eerste criterium dat daarom is aangehouden bij de selectie van de cases is dat de
onderhandelingen minimaal gevorderd zijn tot wat in de procesbeschrijving van Kadaster (2015)
Overlegfase I of Wenszitting wordt genoemd. Dit betekent dat men al nagedacht heeft over belangen
en hoe hiermee omgegaan wordt, dit is een van de kernpunten van de MGA. Daarbij moet nog
worden aangegeven dat het proces op dit moment ook stil dient te liggen. In een lopend proces naar
verbeterpunten zoeken, zou wellicht een onnodige verstoring van een nog lopend proces kunnen
betekenen.

Figuur 11 Zoekgebied cases. Bron: Kadaster (2015). Eigen bewerking.

Ondanks dat er op dit moment ongeveer 40 initiatieven zijn in stedelijke, middelgrote en kleine
gemeenten (Kadaster, n.d.), zijn er slechts een beperkt aantal initiatieven aan te wijzen die het
proces tot zover doorlopen hebben en op dit moment ook stil liggen. Bij het grootste gedeelte van
deze initiatieven is Kadaster in meer of minder mate betrokken. De projectleiders van Kadaster
hebben hierdoor een bijdrage kunnen leveren aan de uiteindelijke keuze voor een casus.
Naast de fase in het proces is het ook van belang dat het traject niet te lang geleden heeft
plaatsgevonden. De geïnterviewden moet zich het proces nog wel helder voor de geest kunnen halen
om valide antwoorden op de vragen te kunnen geven. Tenslotte moet er van tevoren ook een goede
inschatting gemaakt worden of de belanghebbenden in de desbetreffende case ook willen
meewerken aan het onderzoek. Zonder de input van de belanghebbenden is het vrijwel onmogelijk
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om het proces in het algemeen en de verschillende belangen van de partijen individueel in beeld te
krijgen. Ook hierbij hebben de projectleiders van Kadaster een adviserende rol gespeeld.
Op basis van de bovenstaande criteria er gekozen om een meervoudige casestudy uit te voeren voor
Koeweide Maasbracht en Brainpark Rotterdam. Een opsomming van de belangrijkste kenmerken van
beide cases is te vinden in de onderstaande tabel.

Looptijd
Type gebied
Aantal betrokken eigenaren
Type eigenaren
Type initiatiefnemer
Aanleiding

Koeweide Maasbracht
2014-2015
Bedrijventerrein
5
Grond- en vastgoedeigendom
Publieke partij
Versnipperd eigendom,
ruimtelijke beperkingen, niet
actueel bestemmingsplan

Brainpark Rotterdam
2013
Kantorenpark
4
Beleggingsfondsen
Private partij
Leegstand, concurrentie, behoefte
aan toevoegen functies

Tabel 1 Kenmerken cases

De eerste case betreft het ‘natte’ bedrijventerrein Koeweide Maasbracht. De bedrijven die in het
project betrokken zijn, zijn alle vijf watergerelateerd. De eigenaren zijn zowel grond- als
vastgoedeigenaar. De problemen die de eigenaren met de verkaveling ervoeren hebben zij geuit in
individuele gesprekken met de gemeente. De gemeente heeft daarop voorgesteld om het instrument
van stedelijke herverkaveling toe te passen op het bedrijventerrein.
Om te onderzoeken in hoeverre de MGA van meerwaarde zou zijn voor het proces van VSH is
voor een tweede case gekozen die verschilt van de situatie in Maasbracht. Op deze manier is ook
geanalyseerd of de meerwaarde van de MGA van de situatie afhankelijk is, of juist niet. Het project
Brainpark Rotterdam bestaat uit een kantorenpark met vier beleggers die elk eigenaar zijn van
meerdere panden in het gebied. Het initiatief is hier genomen door een bouwende ontwikkelaar, die
zelf ook een herverkavelingsconcept hadden ontwikkeld en deze in de praktijk wilden brengen. De
ontwikkelaar heeft uiteindelijk samen met een architect en Kadaster de handen ineengeslagen om
het project op te zetten.
Een uitgebreidere casebeschrijving volgt in Hoofdstuk 5, de procesevaluatie.
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5. Procesevaluatie
In dit hoofdstuk wordt deelvraag 3 beantwoord. Deelvraag 3 wordt beantwoord door de ex-post
procesevaluatie van beide cases: Wat zijn de belangrijkste knelpunten in de twee onderzochte cases
met betrekking tot het proces van vrijwillige stedelijke herverkaveling?
Per case zal het gevolgde proces van stedelijke herverkaveling worden doorgenomen, waarbij de
nadruk ligt op de knelpunten die hierbij zijn opgetreden. Om een beter beeld te krijgen van het
gevolgde proces wordt deze eerst kort besproken. Hierbij wordt begonnen met de aanleiding;
waarom heeft men hier gekozen om stedelijke herverkaveling in de praktijk te brengen? Vervolgens
worden de knelpunten die in het proces zijn opgetreden aangehaald. Om de knelpunten in het
proces te kunnen constateren is het van belang om de motieven van de verschillende actoren te
weten en te begrijpen. Daarom is er als onderdeel van de procesevaluatie een actoranalyse
uitgevoerd. Die is opgenomen in bijlage A.
5.1 Koeweide Maasbracht

Figuur 12 Ligging bedrijventerrein Koeweide

5.1.1 Aanleiding
Het bedrijventerrein Koeweide bevindt zich in de Limburgse plaats Maasbracht in de gemeente
Maasgouw. Maasbracht heeft samen met het aangelegen dorp Brachterbeek een kleine 7000
inwoners. De gemeente Maasbracht heeft in totaal 23.779 inwoners, verdeeld over 10 kernen
(Gemeente Maasgouw, 2015). Koeweide is een ‘nat’ bedrijventerrein, gelegen aan de Maas.
Maasbracht is vanaf begin, midden vorige eeuw groot geworden door de steenkooloverslag vanuit
het Limburgse mijnengebied. Tot aan Maasbracht kon er met schepen gemakkelijk gevaren worden,
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dus de kolen werden met kolenwagens per trein aangevoerd naar Maasbracht. Daar werden ze op
schepen overgeladen. Door deze overslag van spoor op schip ontwikkelde zich in Maasbracht een
haven en een levendige scheepsbouwindustrie. Maasbracht groeide uit tot de grootste binnenhaven
van Nederland waar naast op- en overslag ook reparaties en onderhoud aan schepen werden
uitgevoerd (Gemeente Maasgouw, OML, LHB, 2013; Beleidsmedewerker Economische Zaken
Gemeente Maasgouw, p.c., 10 juli 2015)3.
Na de sluiting van de kolenmijnen in de jaren 60 ging men zich in het havengebied van
Maasbracht specialiseren in zand- en grindwinning. Een deel van de bedrijvigheid paste zich hier op
aan door de scheepsbouw los te laten en zich te gaan richten op de bouw van baggermolens en
onderdelen hiervan. Hierdoor kon zich in Maasbracht een scheepvaartcluster ontwikkelen. Toch
kwam aan het eind van de vorige eeuw ook aan de ontgrindingen en het baggeren een einde. De
gevestigde scheepsindustrie, nu vooral nog gericht op de service en reparatie aan schepen, is nog
steeds sterk aanwezig in Maasbracht. Ondernemers zoeken nu alleen steeds meer andere vormen
van inkomsten, door zich bijvoorbeeld meer te richten op de pleziervaart (jachtbouw en service,
reparatie, onderhoud van plezierjachten en jachthavens) (Gemeente Maasgouw, et al., 2013a;
Consultant OML; p.c., 3 augustus 2015).
De problemen die in de situatie voorafgaand aan het proces optraden hadden in eerste instantie te
maken met de lengte van de binnenvaartschepen. De huidige verkaveling van het bedrijventerrein
stamt uit de tijd van Tweede Wereldoorlog. Deze schepen hadden een lengte van 60 tot 80 meter,
daar zijn toen de kavelmaten op afgestemd. De meeste binnenvaartschepen zijn tegenwoordig
echter 110 tot 130 meter lang. De sluizen in de Maas zijn reeds op deze langere schepen aangepast,
maar de haven van Maasbracht nog niet, met als gevolg dat men kampt met te korte kades. De
bedrijven die zich bezig houden met de bouw en reparatie van binnenvaartschepen hadden door
deze schaalvergroting meer ruimte nodig, maar zitten klem door de eigendomsposities van de
andere eigenaren (Groot Nibbelink, 2015; Beleidsmedewerker EZ, p.c., 10 juli 2015).
Naast de ruimtelijke problemen hadden enkele eigenaren ook te maken met ruimtelijkjuridische beperkingen doordat er een niet-actueel bestemmingsplan op het gebied lag. Doordat het
bestemmingsplan niet op orde was, konden er ook geen vergunningen worden afgegeven met
betrekking tot geluid- en milieuaspecten. Dit had tot gevolg dat op Koeweide de toegestane
geluidsbelasting op enkele punten werd overschreden. Volgens de Wet geluidhinder dient men aan
te geven hoe deze overschrijdingen worden opgelost (Gemeente Maasgouw, et al., 2013a; Eigenaar X
Koeweide, p.c., 9 september 2015).4
De hierboven beschreven problemen werden door de gemeente onderkend. Op basis van eerdere
beleidsdocumenten en tal van gesprekken met ondernemers op de bedrijventerreinen heeft de
gemeente Maasgouw samen met de Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML) en de
Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen (LHB) een
Herstructureringsaanpak opgesteld voor de natte bedrijventerreinen in Maasgouw. Deze aanpak is
3

Hierna aangeduid als ‘Beleidsmedewerker EZ’.
Zoals in de paragraaf ‘Onderzoeksmethoden’ al naar voren kwam zijn de namen van de geïnterviewde
personen geanonimiseerd. Om toch verschil aan te brengen in de input van de verschillende eigenaren zijn hier
willekeurige letters voor gebruikt. Deze letters (X, Y, Z) corresponderen niet met de gebruikte
kleuraanduidingen (rood, blauw, geel, paars, groen) voor de eigenaren uit figuur 13. Zie bijlage C voor een
overzicht van de geïnterviewde personen.
4
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geformaliseerd in de vorm van een door alle drie de partijen ondertekende
samenwerkingsovereenkomst. De aanpak moet leiden tot concrete herstructureringsprojecten in de
periode 2013-2018.
Er wordt gesteld dat bij het in de praktijk brengen van deze herstructureringsaanpak er
behoefte is aan een richtinggevend document. Dit richtinggevende document is de
“Herstructureringsaanpak Natte Bedrijventerreinen Maasgouw 2013-2018” (Gemeente Maasgouw,
et al., 2013a). In dit visiedocument wordt voor Koeweide Maasbracht gesteld dat men vooral de
scheepsindustrie wil versterken.
Op basis van de individuele gesprekken met de ondernemers, de geconstateerde problemen in het
gebied en de bestaande beleidsdocumenten heeft de gemeente contact gezocht met het Kadaster
om, een mogelijke inzet van het instrument van stedelijke herverkaveling te verkennen.
5.1.2 Procesbeschrijving
Zoals in de aanleiding al naar voren kwam bestond er een samenwerkingsovereenkomst tussen de
gemeente Maasgouw, OML en LHB. Zij hebben in deze samenwerkingsovereenkomst laten
vastleggen hoe zij dergelijke project zullen dragen. Elk van de drie partijen heeft een afgevaardigde
zitting laten nemen in de projectgroep. Daarboven stond nog een stuurgroep; deze werd gevormd
door de directeur van OML, de directeur van LHB en de wethouder vanuit de gemeente (Consultant
OML, p.c., 3 augustus 2015). De projectgroep begeleidt het proces en brengt vervolgens verslag uit
aan de stuurgroep. Kadaster is hier vervolgens als onafhankelijke partij bijgehaald om het proces van
stedelijke herverkaveling te introduceren en verder te begeleiden.
Naast de leden van de projectgroep en Kadaster,
is men het proces gestart met een vijftal
eigenaren. In dit onderzoek zal naar deze
eigenaren gerefereerd worden zoals ze in figuur
13 worden weergegeven: rood, blauw, geel,
paars en groen. De donkerpaarse kavel in het
noorden van het terrein is eigendom van de
gemeente. Dit zijn de watergerelateerde
bedrijven op het bedrijventerrein. Deze
ondernemers vormen met elkaar één geheel,
een netwerkeconomie, het servicecluster
binnenvaart. Het zijn zowel elkaars
concurrenten als collega’s en partners. Deze
partijen zijn qua grondposities ook het meest
versnipperd in het gebied (Beleidsmedewerker
EZ, p.c., 10 juli 2015).
In een eerste bijeenkomst van Kadaster met de
projectgroep, zonder eigenaren, is het
instrument van stedelijke herverkaveling
geïntroduceerd. Tijdens deze bijeenkomt is men

Figuur 13 Huidige verkaveling Koeweide, per
eigenaar. Bron: Kadaster (2014).
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naast de introductie van het instrument ook direct met de casus aan de slag gegaan. Eerst is de
situatie op het bedrijventerrein Koeweide geschetst:







De scheepsbouw is nog steeds de belangrijkste activiteit in de gemeente qua directe en
indirecte werkgelegenheid;
Er is ondanks de concurrentie tussen de werven sprake van een netwerk;
Schaalvergroting in de binnenvaart gaat nog steeds door, er is steeds meer kadelengte
nodig;
Water in de haven is eigendom van de gemeente, maar wordt tot 13 meter uit de wal door
de werven gebruikt;
Werven zijn traditionele bedrijven, die ook in onroerend goedposities handelen en veel uit
eigen middelen kunnen financieren;
Bij milieuhandhaving zullen alle partijen tegelijk behandeld moeten worden
(Gespreksverslag bijeenkomst projectgroep, p.c., 15 januari 2014).

Daarna zijn de wensen en belangen die geuit zijn in de individuele gesprekken nog eens besproken.
Op basis hiervan had LHB al een ruilvariant uitgewerkt, daarnaast zag Kadaster ook nog wat andere
mogelijkheden. Uiteindelijk zijn hier drie varianten uitgekomen, die als drie denkrichtingen
gepresenteerd zijn in de eerste eigenarenbijeenkomst (Senior projectleider Kadaster, p.c., 31
augustus 2015).
Tijdens de eerste eigenarenbijeenkomst heeft Kadaster het instrument van stedelijke herverkaveling
geïntroduceerd. In deze bijeenkomst kwam naar voren dat uitbreidingsmogelijkheden voor alle
bedrijven en voldoende kadelengte de belangrijkste factoren zijn in een mogelijke nieuwe inrichting
van het gebied. Hierop heeft de projectgroep samen met Kadaster de drie denkrichtingen
gepresenteerd. De aanwezige eigenaren hebben uiteindelijk unaniem een keuze gemaakt voor één
van de ruilvarianten.
Om de voorkeursvariant te verfijnen heeft een tweede ronde individuele gesprekken
plaatsgevonden. Deze gesprekken heeft Kadaster gevoerd met de ondernemers. Mede op basis van
deze gesprekken heeft Kadaster in de tweede eigenarenbijeenkomst een globale kostenraming
gepresenteerd. Om de haalbaarheid van de ruilvariant te onderzoeken en de financiële effecten per
eigenaar goed in beeld te krijgen dienden er een aantal aanvullende onderzoeken uitgevoerd te
worden. De kosten van deze onderzoeken zouden gedragen moeten worden door de ondernemers.
Dit zou worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst (SOK). Het proces zou kunnen
worden voortgezet op voorwaarde dat alle eigenaren de SOK zouden tekenen. Uiteindelijk waren vier
van de vijf eigenaren bereid deze overeenkomst te tekenen.
5.1.3 Knelpunten
De knelpunten van het proces dat gevolgd is in Maasbracht zijn te herleiden tot één centraal
probleempunt: men heeft geen consensus kunnen bereiken over een nieuwe indeling van het
bedrijventerrein Koeweide.
Ondanks dat men geen consensus heeft kunnen bereiken over een nieuwe indeling van het
gebied zijn er uit het bovenstaande bronmateriaal ook een aantal positieve punten van het proces
naar voren gekomen. De gemeente stelt dat de hechtheid tussen de eigenaren, afgezien van de
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eigenaar die de SOK niet wilde tekenen, is verbeterd (Beleidsmedewerker EZ, p.c., 10 juli 2015). Dit
wordt beaamt door enkele eigenaren. Men was bereid om in de collectieve bijeenkomsten naar
elkaars argumenten te luisteren. Dit heeft de onderlinge verstandhouding tussen de bedrijven goed
gedaan (Eigenaar X, p.c., 9 september 2015; Eigenaar Y, p.c., 2 september 2015).
Naast de hechtheid die is ontstaan door het proces wordt ook de opzet van het proces
geprezen door de betrokken actoren. Men staat positief tegenover het feit dat de gemeente het
initiatief heeft gepakt en eerst één-op-één gesprekken met de ondernemers heeft gevoerd.
Daarnaast is er in het proces een duidelijk go/no-go moment gebouwd in de vorm van een
samenwerkingsovereenkomst. Toen deze niet door alle partijen werd getekend heeft de gemeente
aangegeven dat de ondernemers nu aan zet waren. Eerder dan dat de ondernemers er met elkaar uit
zouden komen, zou het proces niet worden voortgezet (Beleidsmedewerker EZ, p.c., 10 juli 2015;
Senior projectleider Kadaster, p.c., 31 augustus 2015). Ondanks dat de gemeente zelf ook belangen
had bij gebiedsontwikkeling op het bedrijventerrein werd hiermee aangegeven dat de herverkaveling
primair voor de ondernemers zelf bedoeld was en zij ook hun bereidheid moesten tonen. Het proces
van stedelijke herverkaveling wordt hier duidelijk ingezet als een vorm van private-private
samenwerking waar de overheid wel het initiatief heeft genomen, maar daarna niet meer actief
(financieel) heeft geparticipeerd.
De knelpunten die in het proces zijn geconstateerd kunnen worden opgedeeld in knelpunten die af te
leiden zijn uit een verschil in belangen, en knelpunten die te maken hebben met (te) hoge kosten of
het gebrek aan inzicht hiervan.
Knelpunten met betrekking tot belangen
De cruciale verschillen in belangen kwamen voor het eerst aan het licht na de eerste
eigenarenbijeenkomst. De individuele gesprekken die de gemeente heeft gehad met de
ondernemers bij de planvorming van de Herstructureringsaanpak, zijn ook de input geweest voor het
opstellen van de drie ruilvarianten. Ten tijde van deze individuele gesprekken was noch het
instrument van stedelijke herverkaveling noch Kadaster in beeld bij de gemeente en de
ondernemers. Of de input die de eigenaren toentertijd hebben gegeven hetzelfde zou zijn als men op
de hoogte was geweest van het plan voor een herverkaveling, is niet te zeggen.
De gepresenteerde varianten worden in Figuur 14 en 15 weergegeven. Ruilvariant 1 is nog
weer uitgesplitst in twee deelvarianten: in 1a wordt de ‘gele’ eigenaar uitgeplaatst, terwijl in 1b juist
de ‘rode’ eigenaar wordt uitgeplaatst. In de eerste eigenarenbijeenkomst heeft men in eerste
instantie unaniem gekozen voor ruilvariant 2.
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Figuur 14 Ruilvariant 1 met respectievelijk uitplaatsing van 'geel' (1a) en 'rood' (1b)

Figuur 15 Ruilvarianten 2 en 3. De voorkeursvariant (2) en een andere optie waarbij 'geel'
werd uitgeplaatst (3).

In de tweede ronde individuele gesprekken kwam echter aan het licht dat de ‘rode’ eigenaar
principieel tegen de toedeling van kavel X aan de ‘blauwe’ eigenaar was, zie Figuur 16. Hij beschouwd
dit als zijn belangrijkste stuk grond waar hij zijn schepen te water laat. Hoe dit misverstand is
ontstaan kan door de verschillende belanghebbenden ook niet geheel duidelijk worden gemaakt.
Wel wordt er door de gemeente aangegeven dat er ‘in de mindmapping’ iets is mis gegaan
(Beleidsmedewerker EZ, p.c., 10 juli 2015). Het blijft ook onduidelijk waarom de ‘rode’ eigenaar in de
eerste eigenarenbijeenkomst wel heeft ingestemd met de ruilvariant. Een van de eigenaren zegt
hierover dat hij zich goed kan voorstellen dat na de eerste eigenarenbijeenkomst het nog niet voor
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iedereen helemaal duidelijk was, wat er precies
ging gebeuren. Men wilde graag aanhoren wat de
gemeente te vertellen zou hebben (Eigenaar X
Koeweide, p.c., 9 september 2015).
De overige twee ruilvarianten, 1 en 3, waren
echter ook niet haalbaar, doordat in beide
toedelingsvarianten een eigenaar uit het gebied
geplaatst zou worden. Dit was voor zowel ‘rood’
als ‘geel’ niet bespreekbaar, daarnaast zou dit ook
een zeer kostbare aangelegenheid zijn (Eigenaar X
Koeweide, p.c., 9 september 2015). Er kan
geconcludeerd worden dat het beeld dat de
gemeente had van de belangen en wensen van de
verschillende ondernemers niet klopte met de
werkelijkheid. Doordat de input uit de individuele
gesprekken niet klopte, of niet meer actueel was,
betekende dit dat het projectteam en Kadaster er
in eerste instantie vanuit gingen dat men haalbare Figuur 16 Verschuivingen n.a.v.
varianten had gepresenteerd. Maar dit dus niet het voorkeursvariant. Bron: Kadaster (2014)
geval was (Consultant OML, p.c., 3 augustus 2015).
Een ander knelpunt dat geconstateerd kan
worden met betrekking tot het
belangenmanagement in het voortraject van het
proces, is dat men de strategische positie (zie
Figuur 17) en de houding die daar uit voort vloeit
van de ‘rode’ eigenaar heeft onderschat. Deze
eigenaar heeft in het verleden, tot frustratie van
sommige andere eigenaren, op een aantal
strategische plekken grond gekocht. Tegen de
aankoop van kavel Y door ‘rood’ heeft ‘groen’ een
rechtszaak aangespannen, deze heeft hij echter
verloren. Dit conflict uit het verleden zorgt voor
extra emotie bij de toedeling in de
voorkeursvariant.
Daarnaast bezit ‘rood’ de kavels aan beide
Figuur 17 Strategische positie 'rood'. Bron:
kanten van de havenmond, dit beperkt de ruimte
Kadaster (2014)
voor de ‘gele’ eigenaar in de insteekhaven.
Daarnaast bevindt ‘zijn belangrijkste kavel’ (kavel X) zich op een goede zichtlocatie, pal aan de A2.
Hier wil hij in de toekomst zijn activiteiten uitbreiden met het bouwen van plezierboten. Zijn
eigendom bevindt zich weliswaar versnipperd over het bedrijventerrein, maar zijn bedrijfsactiviteiten
worden er niet dusdanig door beperkt. Het is voor hem niet noodzakelijk om zijn activiteiten te
verplaatsen (Beleidsmedewerker EZ, p.c., 10 juli 2015; Consultant OML, p.c., 3 augustus 2015).
De strategische houding van de ‘rode’ eigenaar gedurende het proces kan niet los worden
gezien van het feit dat hij als enige eigenaar een adviseur had ingeschakeld. Deze was ook steeds
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aanwezig bij de eigenarenbijeenkomsten. Wanneer men met elkaar in een vrijwillig proces tot
consensus moet komen is het belangrijk dat men goed samenwerkt en dat men ook bereid is om
elkaar vooruitgang te gunnen. Het proces kan geen doorgang vinden als niet alle eigenaren
voldoende belang hebben bij de voorgestelde oplossing. Wanneer één van de eigenaren een
adviseur in de arm neemt zal dit vooral zijn om er individueel zoveel mogelijk voordeel uit te halen, in
plaats van ook aandacht te hebben voor de winst die anderen zouden kunnen behalen.
Sowieso was het nut en de noodzaak voor een verkaveling niet voor elke eigenaar even
groot. De partijen die de noodzaak voor het proces wel zagen, waren ook bereid te ruilen. Dit gold
dus niet voor iedereen. Dit komt ook doordat niet iedere eigenaar zich bewust was van de
netwerkfunctie die de ondernemers samen hebben: het servicecluster voor binnenvaart. Sommige
eigenaren konden zich individueel niet terugvinden in het collectieve belang (Consultant OML, p.c., 3
augustus 2015). De collectieve oplossing (een nieuwe verkaveling om het cluster te kunnen
behouden) voor het gebied schaadde het individuele belang (het toekomstbestendig voortzetten van
de bedrijfsactiviteiten) teveel en men werd hiervoor onvoldoende gecompenseerd. Wanneer een
eigenaar zoals de ‘rode’ ondernemer, die een dusdanige strategische positie inneemt, niet de sense
of urgency voelt voor een herverkaveling, kan dit als een serieuze belemmering voor de voortgang
van het proces worden gezien.
Wat hier ook mee heeft gespeeld is dat sommige eigenaren elkaar ook meer als
concurrenten zagen dan als onderhandelingspartners. De verkaveling moest voor en door de
ondernemers tot stand komen. Het project was er in eerste instantie ook op gericht om de situatie
van de ondernemers te verbeteren en niet die van de gemeente of de regio. Vooral de ondernemers
in het zuidelijke deel van Koeweide zagen dit wel in. De ondernemers op het noordelijk deel van
Koeweide hadden dit besef in mindere mate (Senior projectleider Kadaster, p.c., 31 augustus 2015).
Knelpunten met betrekking tot de kosten
Om de knelpunten met betrekking tot de kosten goed te onderbouwen, is het van belang om eerst
inzicht te krijgen in hoe de kosten tot stand zijn gekomen. Vervolgens worden hier de knelpunten uit
afgeleid.
Berekening van de kosten
Na de eerste collectieve bijeenkomst bestond er vanuit de eigenaren behoefte aan meer inzicht in
het financiële plaatje van het project. Het uitgangspunt van de herverkaveling was dat de eigenaren
zelf de kosten van de herverkaveling zouden dragen. De kosten voor de uitvoering van de
voorkeursvariant zijn in drie categorieën op te delen: kosten voor aanleg van voorzieningen, de
kosten voor bodemonderzoek en sanering en de plan- en voorbereidingskosten. Om dit in beeld te
brengen is er door een onafhankelijk bureau een globale raming gemaakt. Om er voor te zorgen dat
de kosten in dit onderzoekstraject zou laag mogelijk zouden blijven is dit deels gedaan op basis van
schatting en deels op basis van taxatie (Groot Nibbelink, 2015).
De voorzieningen die in de gekozen voorkeursvariant getroffen moesten worden bestonden
uit de aanleg van twee kades van 160 meter (één aan de noordkant en één aan de zuidkant) en het
verbeteren van een toegangsweg voor zwaar verkeer. De totale kosten van deze werkzaamheden
werden geraamd op 1,9 miljoen euro.
Ruiling van grond maakt bodemonderzoek vooraf noodzakelijk. Uit dit onderzoek moet
duidelijk worden welke gronden op welke manier gesaneerd dienen te worden. Aangezien de kosten
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voor de sanering nog niet bekend waren, heeft LHB hiervoor een maximumbedrag van € 1,5 miljoen
aangehouden.
De plan- en voorbereidingskosten, waar de proceskosten van het instrument van stedelijke
herverkaveling ook onder vallen, zijn geschat op 0,3 miljoen. Naast de bovenstaande kosten speelt er
nog een onzekere kostenpost. Het gaat hier om de kosten voor watercompenserende maatregelen.
In de voorkeursvariant wordt een kade aangelegd in een gebied dat op dit moment een
waterbergende functie heeft. Om een nieuwe kade aan te leggen moet dit gebied worden
opgehoogd en daarom moeten er op een andere plek watercompenserende maatregelen worden
getroffen. Rijkswaterstaat dient toestemming te geven voor de aanleg van een nieuwe kade en
dergelijke watergerelateerde maatregelen. Rijkswaterstaat heeft echter aangegeven dat er in deze
fase van het proces nog geen duidelijkheid kan worden gegeven over de kosten hiervan. Dit is in het
project daarom als een PM-post (pro memorie) opgenomen (Gespreksverslag 2e bijeenkomst SH
Koeweide Maasbracht, p.c., 18 juni 2014; Groot Nibbelink, 2015). Dit betekende dat op dat moment
de effecten nog niet met voldoende betrouwbaarheid konden worden geschat.
De bovenstaande kostenposten brengen het totaal op een investering van 3,7 miljoen euro
die door de eigenaren zelf opgebracht moeten worden. Hier gaat nog een onbekende bijdrage van de
gemeente vanaf.
Nutsbepaling
De verdeling van deze investering per eigenaar is gebaseerd op nut dat men heeft in de nieuwe
situatie na herverkaveling. Voor het bepalen van dit nut heeft Kadaster in de tweede serie individuele
gesprekken twee methoden voor het bepalen van nut aan de eigenaren voorgelegd. Eerst is aan de
eigenaren gevraagd om een volgorde aan te geven wie het meeste en wie het minste voordeel had,
waarbij degene zichzelf niet mocht noemen. De tweede methode bepaalde het nut aan de hand van
drie factoren die door de partijen als meest belangrijk werden beschouwd (Groot Nibbelink, 2015).
Het ging hier om de toename in kadelengte voor een eigenaar, de vergroting / verkleining van de
oppervlakte voor het bedrijf en de verkorting van afstand tussen verschillende bedrijfslocaties. Uit
beide methoden kwam naar voren dat de ‘blauwe’ en ‘rode’ ondernemer het meeste nut zouden
hebben bij de voorgestelde ruilvariant en de ‘paarse’ en ‘gele’ ondernemer het minste nut. De
‘groene’ ondernemer heeft weinig tot geen nut bij de herverkaveling.
Afrekening
Naast de verdeling van de kosten van de herverkaveling op basis van nut, hebben de eigenaren ook
onderling de waarde van de te ruilen objecten moeten verrekenen. Hierbij gaat het om de waarde
van de te ruilen grond en de verrekening van de opstallen. Om in de beginfase van het proces zo min
mogelijk (onderzoeks)kosten te maken is er door Kadaster op basis van een globale grondprijs en
WOZ-waarden een eerste inzicht gegeven van de financiële doorrekening van de voorkeursvariant.
Dit is doorgerekend voor de begin- en eindsituatie. Het verschil hier tussen bepaalt de meerwaarde
van een verkaveling en verlaagt de projectkosten (Groot Nibbelink, 2015).
Het totale financiële plaatje, waarbij de investeringen in het project zijn verdeeld op basis
van nut en vervolgens zijn verrekend met de te ruilen objecten, is gepresenteerd tijdens de tweede
collectieve bijeenkomst. Om het proces een stap verder te brengen is in deze bijeenkomst
voorgesteld om de (financiële) haalbaarheid per ondernemer te bepalen door nader onderzoek te
doen. Hierbij moet gekeken worden naar de kosten voor aanleg van de kade of het verruimen van de
havenarm, de bodemgesteldheid (milieu- en geotechnisch), nadere uitwerking van de grondruil en
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eventuele taxaties. Het was de bedoeling om met de belanghebbenden de
samenwerkingsovereenkomst aan te gaan om de haalbaarheid verder te onderzoeken. Uitgaande
van acht belanghebbende partijen zou het benodigde commitment per partij ongeveer € 5.000 euro
bedragen (Gespreksverslag 2e bijeenkomst SH Koeweide Maasbracht, p.c., 18 juni 2014).
Knelpunten
Bij het voorgaande proces om inzicht te krijgen in de kosten zijn een aantal knelpunten naar voren
gekomen.
Het grootste bezwaar dat de eigenaren hadden met de kosten is dat hun individuele investeringslast
te hoog was. Naast de hiervoor besproken kosten voor het project zelf (3,7 miljoen), zullen veel
eigenaren ook nog werkzaamheden moeten verrichten op de nieuwe percelen als het ruilproces
voltooid is. Deze kosten zijn niet in het project meegenomen. Dit zorgt er voor dat de
terugverdientijd van de totale investering te groot zou geworden (Eigenaar Z Koeweide, p.c., 3
september 2015; Senior projectleider Kadaster, p.c., 31 augustus 2015).
Enkele eigenaren vonden vooral de kosten voor de nieuwe kade drukken op de totale
investering. De nieuwe kade is meegenomen bij de totale projectkosten, dus ook de eigenaren die
geen nieuwe kade krijgen betalen hier, voor een deel, aan mee. Een aantal eigenaren hadden hier
moeite mee. De houding van de ‘rode’ eigenaar, die juist gaat profiteren van een nieuwe kade, speelt
hierin, zoals in de voorgaande knelpunten met betrekking tot belangen al naar voren kwam, ook een
rol. Ook de houding van Rijkswaterstaat heeft niet bijgedragen aan de voortgang van het proces. Zij
konden gedurende het proces nog geen uitsluitsel geven of een nieuwe kade überhaupt mogelijk zou
zijn en hoe hoog de kosten van de watercompenserende maatregelen zouden uitvallen. Zonder de
mogelijkheid voor een nieuwe kade zou de herverkaveling sowieso de eindstreep niet halen. Eén van
de eigenaren merkte hierover op dat de mate van meedenken van Rijkswaterstaat nihil was, terwijl
men bij de eerste en tweede collectieve bijeenkomst wel afgevaardigd was (Eigenaar Y Koeweide,
p.c., 2 september 2015.
Een flink deel van de totale investering bestond uit de kosten van bodemonderzoek en –
sanering. Deze bedroeg met 1,5 miljoen bijna de helft van de totale investering van 3,7 miljoen. De
LHB is op dit bedrag gekomen door een raming op te stellen van het maximale bedrag. Met dit
maximale bedrag is daarna ook doorgerekend, in de praktijk zou dit bedrag (fors) lager uit kunnen
vallen, maar hier kon men niet op rekenen (Senior projectleider Kadaster, p.c., 31 augustus 2015).
Door deze grote kostenpost is de investering per eigenaar ook een stuk hoger uitgevallen, dit heeft
onder de eigenaren wellicht gezorgd voor terughoudendheid.
Naast bezwaren over de kosten, hadden enkele eigenaren ook aanvullende eisen over de
totstandkoming van de verdeling van de kosten. Men vond dat de wegingsfactoren om het nut per
eigenaar te bepalen beter onderbouwd of verifieerbaar moesten worden. Daarnaast zou een
enkeling graag meer inzicht krijgen in de planologische uitbreidingsmogelijkheden en de
waardeontwikkeling van het vastgoed in de voorkeursvariant. Dit is echter niet gemakkelijk te
onderzoeken en dit waren op dat moment niet de belangrijkste (kosten)aspecten. Wanneer men er
voor kiest om dit wel te onderzoeken zal dit opnieuw extra kosten opleveren (Beleidsmedewerker EZ,
p.c., 10 juli 2015).
Er was sprake van een financieringsprobleem: geen van de partijen was bereid te investeren
in het voortraject, terwijl er grote onzekerheid was over haalbaarheid van de uitvoering daarna
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(Groot Nibbelink, 2015). De SOK zou een aantal zaken gaan onderzoeken die de haalbaarheid van de
uitvoering duidelijker zou maken, maar voordat dit duidelijk zou worden moest men al wel een
investering doen om dit onderzoek mogelijk te maken. Dit werkte absoluut in het nadeel van het
proces.
De gemeente heeft hier wellicht ook niet goed op ingespeeld. Zij hadden een bedrag van 1
miljoen euro gereserveerd om het herstructureringsproject te kunnen faciliteren. In eerste instantie
was dit bedoeld om algemene voorzieningen uit te kunnen financieren. In een later stadium is nog
onderzocht of de gemeente, al dan niet samen met OML en/of LHB, een aantal kosten buiten het
project kon houden. Hierbij is onder andere gekeken naar een investering die gemeente zou kunnen
doen in een nieuwe kade of de aanleg van een nieuwe havenarm. Dit werd echter, naar later bleek
onterecht, onmogelijk geacht in verband met het verlenen van ongeoorloofde staatssteun aan één
ondernemer (degene die gebruik gaat maken van de nieuwe kade). Er was dus wel een mogelijkheid
voor de projectgroep om het proces verder ook financieel te faciliteren, dit is echter onvoldoende
onderzocht.
Resumé
Het probleem waar de rest van de knelpunten vanaf geleid kunnen worden, is het feit dat de
eigenaren van Koeweide in samenwerking met de projectgroep en Kadaster geen overeenstemming
hebben kunnen bereiken. Dit kwam concreet tot uiting doordat niet alle partijen bereid waren om de
samenwerkingsovereenkomst te tekenen. In de voorgaande uiteenzetting zijn een aantal knelpunten
geconstateerd die er in meer of mindere mate aan hebben bijgedragen aan het feit dat er geen
consensus bereikt is. Deze kunnen als volgt worden samengevat:

Knelpunten met betrekking tot belangen:
 Onjuist of niet actueel belangenmanagement met betrekking tot de eigenaren
 Onderschatting van de positie / houding / sense of urgency van enkele eigenaren

Knelpunten met betrekking tot kosten:
 Individueel te hoge investeringslast in het licht van de baten van de herverkaveling
 Onvoldoende inzicht in kosten, maar ook opbrengsten van de herverkaveling
 Onvoldoende inzicht in de mogelijkheden tot faciliteren door de gemeente
Zoals in de aanleiding al naar voren kwam lijkt het zoeken naar consensus geschikt voor het
instrument van stedelijke herverkaveling om zo met alle partijen tot overeenstemming te komen. In
Maasbracht betekende dit concreet dat het proces alleen voortgezet zou worden als alle vijf de
eigenaren een samenwerkingsovereenkomst zouden tekenen. Hiervoor zouden de belangen van de
eigenaren dus zoveel mogelijk gediend moeten worden. Integratieve onderhandelingen waarbij alle
belangen worden meegenomen zijn daarom hier gewenst. Toch is er distributief onderhandeld. De
knelpunten die hiervoor genoemd zijn hebben daar onder andere aan bijgedragen.
In plaats van de ‘taart te vergroten’ door verschillende ruilopties te presenteren waarin de
belangen van de eigenaren zoveel mogelijk gediend werden, zijn er drie varianten gepresenteerd die
eigenlijk niet haalbaar waren. Daar is er uiteindelijk één van gekozen waarover verder gepraat is.
Distributief onderhandelen is onderhandelen over posities. In het geval van de voorkeursvariant
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waren het letterlijk posities, namelijk grondposities die uitgeruild zouden worden. Het resultaat
hiervan was dat men compromissen moest gaan sluiten over een ruilvariant die niet alle belangen
diende. Terwijl men in de ideale situatie verschillende opties naast elkaar kan leggen om zo
integratief tot een ruilvariant te komen. In de ideale situatie ontstaat er een open proces over de
ruilvoorstellen, waarin de ondernemers mede de inhoud bepalen om zo ook te kunnen
bewerkstelligen dat hun kernwaarden worden beschermd. Doordat de ruilvoorstellen zijn opgesteld
door de projectgroep in samenwerking met Kadaster zijn deze twee aspecten van een goed proces
niet gegarandeerd aanwezig.
Hier is sprake van een fixed-pie perceptie. Dit verwijst naar de menselijke neiging om aan te
nemen dat de andere partij precies dezelfde preferenties en voorkeuren heeft als jijzelf. Dit is een
factor die onderhandelingen bemoeilijkt en zorgt voor distributief gedrag. Doordat de ondernemers
hun belangen vooral in individuele gesprekken kenbaar hebben gemaakt en niet onderling aan
elkaar, kan deze fixed-pie perceptie ontstaan. Dit blijkt wel uit het feit dat er vooral onderhandeld is
over ruilingen van grondposities en de consequenties hiervan.
De onderhandelingsstijlen die horen bij de distributieve dimensie zijn forceren en aanpassen.
De ‘rode’ eigenaar die als enige besloot de SOK niet te tekenen, vertoonde trekken van een
forcerende ondernemer. Dit terwijl de overige eigenaren juist wel wilden samenwerken en zich
relatief sociaal opstelden. ‘Rood’ had de strategische posities in handen en uit de onderhandelingen
bleek dat hij deze ook kostte wat kost wilde behouden. Hij stelde dus vooral zijn eigenbelang
centraal. Daarnaast hechtte hij relatief weinig waarde aan de onderlinge relaties tussen de
ondernemers, iets wat enkele andere ondernemers juist als een positief punt van het proces hebben
ervaren. Deze onderlinge relaties hebben indirect ook een economisch effect in de vorm van het
servicecluster dat de ondernemers in Maasbracht met elkaar vormen.
Naast de knelpunten die optraden met betrekking tot de belangen en de kosten van het project,
wordt ook de faciliterende rol van de gemeente in de voorgaande beschouwing aangehaald.
Voorafgaand aan het proces heeft de gemeente Maasgouw al duidelijk gemaakt dat men vooral een
faciliterende rol wil spelen, het proces zou vooral voor de ondernemers zelf zijn. Dit past goed in
beeld dat Heurkens (2013) schetst, waarbij de beïnvloeding van projecten niet meer primair ligt in
grondposities, maar in de sturingsrol waar ook competenties als onderhandelen en netwerken
worden gevraagd.
De gemeente heeft duidelijk gekozen voor het voeren van uitnodigingsplanologie. Dit blijkt
wanneer er wordt gekeken naar de verschillende rollen die een faciliterende overheid kan
aannemen. De gemeente heeft als vormgever gefaciliteerd door het bestemmingsplan te
actualiseren, dit werd echter niet als eindsituatie gezien, maar als vertrekpunt. Wanneer de
ruilverkaveling uitgevoerd is, zou het bestemmingsplan weer in overeenstemming worden gebracht
met de eindsituatie (Beleidsmedewerker EZ, p.c., 10 juli 2015). Daarnaast is de gemeente gaan
reguleren door het nieuwe bestemmingsplan ook te gaan handhaven. Dit betekende dat zonder een
herverkaveling in het gebied enkele ondernemers te maken kregen met geluids- en
milieubeperkingen door geactualiseerde vergunningen. Daarnaast heeft de gemeente een
activerende rol gespeeld door onder andere aanwezig te zijn bij de voltooiing van een groot project
van één van de ondernemers. Dit heeft men bewust gedaan om zo maatschappelijke draagvlak te
creëren. Ook heeft men wel degelijk een stimulerende rol gespeeld, maar voor het proces van SH
bleek dit niet voldoende. Men had de optie om de kavel die in bezit was van de gemeente in te
brengen tegen marktwaarde in plaats van de (hogere) boekwaarde (Beleidsmedewerker EZ, p.c., 10
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juli 2015). Deze optie heeft men echter bewust achter de hand gehouden, om eerst de ondernemers
de kans te geven er samen uit te komen. Daarnaast had men een budget van 1 miljoen euro
beschikbaar. Dit zou in eerste instantie gebruikt worden om algemene middelen mee te financieren.
Toch had het geven van een duidelijkere financiële prikkel aan het proces wellicht een positiever
effect gehad op de voortgang.

5.2 Brainpark Rotterdam

Figuur 18 Ligging Brainpark

5.2.1 Aanleiding
Brainpark Rotterdam is de eerste testcase geweest van het RealExchange concept. Het RealExchange
concept is een vorm van herverkaveling die ontwikkeld is in het Architectuur Lokaal. Het Architectuur
Lokaal organiseert werkgroepen over actuele ruimtelijke thema’s. De werkgroepen worden
samengesteld uit relatief jonge architecten en projectontwikkelaars. Rond 2012/2013 is het concept
van RealExchange bedacht onder de noemer ‘ruilverkavelingsspecialist’. In deze werkgroep waren
onder andere de directeur van SPONGE Architects en een projectontwikkelaar van Heijmans
aanwezig. Het idee van de ruilverkavelingsspecialist was in principe heel simpel: in een gebied met
(half)leegstaande kantoren worden de huurders samengevoegd in de daarvoor meest geschikte
panden. De panden die hierdoor leegkomen worden herontwikkeld naar een nieuwe functie. Dit idee
is bij Heijmans verder ontwikkeld tot het RealExchange concept (Projectontwikkelaar Heijmans, p.c.,
26 augustus 2015; Directeur Sponge, p.c., 17 augustus 2015).
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Heijmans heeft vervolgens een aantal artikelen gepubliceerd over dit concept. Dit werd opgepikt
door Kadaster, die op hetzelfde moment ook bezig waren om stedelijke herverkaveling uit te werken.
Kadaster had een rekentool ontwikkeld om een verkaveling van kantorenpanden te kunnen
ondersteunen. Daarnaast wilde Kadaster zich
bij de toepassing van het instrument profileren
als onafhankelijke partij, maar miste nog de
benodigde marktkennis (Projectontwikkelaar
Heijmans, p.c., 26 augustus 2015). Kadaster en
Heijmans hebben het concept vervolgens
opgepakt en men is samen op zoek gegaan naar
een case.
Heijmans heeft gesprekken gevoerd
met een aantal beleggers, hier was ook een
belegger bij van het Brainpark. Deze belegger
wilde het RealExchange concept wel toegepast
zien. Deze belegger was tevens de voorzitter
van de Vereniging van Eigenaren (VvE) die
reeds gevormd was met drie andere beleggers.
Zij hadden samen 12 van de 16 panden op de
locatie in bezit. Dit was het grootste gedeelte
van het gebied. Behalve de openbare weg is er
geen eigendom van overheden in het gebied.
De eigenaren waren allemaal redelijke gezonde
partijen, die echter wel te maken hadden met
een bepaalde mate van leegstand. Daarnaast
was het bestaan van deze VvE bijzonder.
Normaal zijn eigenaren op een kantorenpark
niet verenigd in een VvE. Dit was een voordeel
voor het proces. Er bestond al een vorm van
Figuur 19 Eigendom beleggers Brainpark
gezamenlijkheid (Projectontwikkelaar
Rotterdam
Heijmans, p.c., 26 augustus 2015).
5.2.2 Procesbeschrijving
Naast Heijmans en Kadaster was ook SPONGE Architects in de projectgroep vertegenwoordigd. Zij
hebben samen met Heijmans in het Architectuur Lokaal gewerkt aan de beginselen van het concept.
Het proces is vervolgens gestart met de vier beleggers van de VvE. Deze keuze is gemaakt door de
voorzitter van de VvE, men ging er vanuit dat wanneer men niet in een VvE zou willen plaatsnemen,
men een dergelijk proces sowieso niet zou zien zitten (Assetmanager X Brainpark, p.c., 15 september
2015)5. Het eigendom van de vier beleggers is weergegeven in Figuur 18. De beleggers worden in dit
onderzoek onderscheiden met door de letters die hen gegeven is in Figuur 18: Belegger A, B, C en D.

5

Ook voor de geïnterviewde partijen in de case Brainpark Rotterdam geldt dat deze zijn geanonimiseerd. De
letters die aan de beleggers zijn gegeven in de bronvermelding in de tekst maken het onderscheid tussen de
verschillende partijen. Deze letters (X, Y, Z, Q) zijn niet gekoppeld aan de letters (A, B, C, D) die de beleggers
hebben gekregen op de kaart in figuur 19. Zie bijlage B voor een overzicht van de geïnterviewde personen.
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De vorm van ruilverkaveling in het RealExchange concept was toentertijd nieuw en voor alle
betrokken marktpartijen een experiment. De insteek was om op basis van de kennis van de
verschillende partners een quick-scan fase te doorlopen en vervolgens een vrijblijvend advies aan te
bieden aan de beleggers. Vervolgens zou worden besloten of men een vervolgtraject zou ingaan. Dit
is ook op deze manier naar de beleggers gecommuniceerd (Projectontwikkelaar Heijmans, p.c., 26
augustus 2015). Voor de beleggers was de toepassing van het concept in eerste instantie financieel
gedreven, men wilde proberen om collectief de gedeeltelijke leegstand tegen te gaan. In eerder
stadium was men er, mede door de kracht van het collectief, met de VvE al in geslaagd om in overleg
met de gemeente betaald parkeren ingevoerd te krijgen (Senior projectleider Kadaster, p.c., 31
augustus 2015).
De eerste stap in de quick-scan fase bestond uit verkennende gesprekken met de eigenaren
uit de VvE. Deze gesprekken zijn gevoerd door Heijmans. Hier is de beleggers gevraagd naar hun
wensen en behoeften met betrekking tot het gebied en de gebouwen. Daarnaast is er geïnformeerd
naar een aantal kenmerken van de gebouwen; onder andere oppervlakte, leeftijd,
leegstandspercentage en huurders.
Vervolgens heeft Sponge een gebiedsanalyse uitgevoerd. Hierbij is gekeken naar de
uitstraling van het gebied, de verkeersaansluiting, de bereikbaarheid, het functioneren van het
parkeren en de groenstructuren. Daarnaast zijn de kansen en bedreigingen van het gebied in kaart
gebracht.
De input van de verkennende gesprekken en de
gebiedsanalyse is gebruikt om een gebiedsvisie op te
stellen. Dit is in samenspraak gedaan met de beleggers, in
de vorm van een workshop. Het gezamenlijke doel dat
tijdens de workshop is geformuleerd was, dat wil het
gebied toekomstwaarde hebben, er nieuwe functies
toegevoegd moesten worden. Hierbij zou het gebied als
geheel aangepakt moeten worden. Het gebied moest
levendiger worden, andere doelgroepen moesten worden
aangetrokken. Toentertijd was er alleen van 9 tot 5
bedrijvigheid, daarna niet meer. Hierdoor ontstond er
sociale onveiligheid. Er zijn verschillende opties
geopperd; studentenhuisvesting, een stadsstrand, het
toevoegen van horeca of start-ups (Directeur Sponge,
p.c., 17 augustus 2015; Projectontwikkelaar Heijmans,
p.c., 15 september 2015). De optie om studenten te
huisvesten in het gebied was de meeste concrete. Uit
deze verschillende opties is een zonering voortgekomen
waarbij de nieuwe indeling van het gebied is bepaald aan Figuur 20 Zonering Brainpark
de hand van omgevingsfactoren. De panden aan de kant
van de snelweg zouden de kantoorfunctie behouden (rode en gele zone). Door geluids- en
milieufactoren zouden in deze zone ook geen alternatieve functies kunnen worden toegevoegd.
Hierdoor is bepaald dat aan de overkant een aantal panden getransformeerd zouden worden
(blauwe zone), zie figuur 20.
Naar aanleiding van deze zonering en de ideeën uit de workshop heeft Heijmans een
visiedocument opgesteld. Onder andere aan de hand van dit document hebben de beleggers de
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afweging moeten maken of men de volgende stap in het proces wilde zetten. In de volgende stap zou
onderzoek worden gedaan naar de geschiktheid van de panden en welke beleggers de
desbetreffende panden in bezit zouden krijgen (Projectontwikkelaar Heijmans, p.c., 26 augustus
2015). Zover is het echter nooit gekomen.
5.2.3 Knelpunten
Ondanks dat men bij de case Brainpark Rotterdam geen consensus heeft kunnen bereiken over een
volgende stap in het herverkavelingsproces zijn er wel een aantal positieve punten naar voren
gekomen bij het uitvoeren van deze pilot. De projectgroep heeft er voor gezorgd, door de
vertegenwoordigers van de beleggers samen aan een tafel te krijgen, dat het besef er kwam dat men
verder kan komen door samen te werken (Directeur Sponge, p.c., 17 augustus 2015; Assetmanager Z,
p.c., 24 september 2015). Dit is de basis van integratieve onderhandelingen, men streeft niet naar
een compromis, maar naar een oplossing waarbij alle partijen er op vooruit gaan. Dit kan alleen
bereikt worden wanneer de onderhandelaars het besef hebben dat men hiervoor moet
samenwerken. Dit besef heeft er voor gezorgd dat gedurende het proces men ook elkaars belangen is
gaan delen en begrijpen. Men heeft duidelijk naar elkaar uitgesproken wat de huidige en gewenste
situatie was. In deze fase van de gebiedsontwikkeling was er sprake van een open proces. Op deze
manier kon er in samenwerking met de projectgroep op een gemakkelijke vrij open manier een plan
bedacht worden (Projectontwikkelaar Heijmans, p.c., 26 augustus 2015).
In principe werd ook het verloop van de quick-scan fase als positief ervaren. Er is eerst aan
een visie gewerkt om vervolgens te onderzoeken wat dit zou betekenen voor de
eigendomsverhoudingen in het gebied. Hierbij werden de partijen in de projectgroep, ondanks hun
commerciële karakter, niet als bevooroordeeld bestempeld (Assetmanager X Brainpark, p.c., 15
september 2015; Assetmanager Z Brainpark, p.c., 24 september 2015; Senior projectleider Kadaster,
p.c., 31 augustus 2015).
De knelpunten die het ontbreken van consensus hebben veroorzaakt worden onderscheiden in
knelpunten met betrekking tot: de aard van het proces, de rol van de beleggers en de rol van de
gemeente.
Knelpunten met betrekking tot de aard van het proces
Van begin af aan werd het proces, door zowel de beleggers als de projectgroep, gezien als een pilot,
een test. Dit blijkt ook uit de verschillende belang die de leden van de projectgroep bij het proces
hadden (de belangen en de motieven van de verschillende actoren worden uitgebreider besproken in
de actoranalyse, zie hiervoor bijlage A). Heijmans wilde vooral ervaring opdoen met hun
RealExchange concept om hier in de toekomst formats voor te kunnen ontwikkelen, daarnaast zou
men met deze ervaring wellicht als kennispartner in gebiedsontwikkeling kunnen worden
ingeschakeld. Ook Sponge wilde graag ervaring op doen met een nieuw instrument, om deze
ervaring later vaker in de praktijk te kunnen brengen. Voor Kadaster was het een eerste kans om met
kantooreigenaren over het onderling ruilen van verhuurde oppervlakten te praten om zo tot een
hogere bezettingsgraad van de panden te komen. Hiertoe had men een rekentool ontwikkeld om de
exploitaties van de kantoren door te kunnen rekenen wanneer een kantoor volledig of deels gevuld
zou zijn.
Men zou zich af kunnen vragen of herverkaveling hier niet een doel is geweest in plaats van
een middel om gebiedsontwikkeling mogelijk te maken. De verschillende partijen in de projectgroep
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wilden alle drie in eerste instantie het instrument in de praktijk brengen. Het daadwerkelijk
ontwikkelen van het gebied was wellicht niet voor elke partij in de projectgroep van even groot
belang.
De beleggers hadden logischerwijs wel een primair belang in het ontwikkelen van het gebied.
Toch zagen zij het proces vooral als informatief. Het proces was ook zo opgezet dat men eigenlijk in
het voortraject geen draagvlak hoefde te zoeken bij hun achterban. Het moment dat er wel voor
financieel en inhoudelijk draagvlak gezorgd moest worden, ging dit over de beslissing om de
volgende stap in het proces te zetten aan de hand van het visiedocument (Directeur Sponge, p.c., 17
augustus 2015; Assetmanager Y Brainpark, p.c., 21 september 2015). De volgende stap betekende
dat men een analyse ging uitvoeren naar de geschiktheid en potentie van een pand. Hier hield het
proces in feite op. Dit is een nadeel van een pilot.
Een ander nadeel van de pilot was de doelstelling van de projectleider. Heijmans heeft het
RealExchange-concept ontwikkeld en heeft het proces vervolgens geïnitieerd. Het bedrijf heeft een
commercieel belang en is daarom wellicht minder geschikt om een dergelijk project te trekken.
Wellicht zou een meer onafhankelijke partij, zoals de gemeente, geschikter voor deze rol zijn
geweest. Eén van de beleggers gaf aan dat Heijmans zich gedurende het proces wel heeft bewezen
als betrouwbare partner. Dezelfde belegger geeft ook aan dat de betrokkenheid van de gemeente er
misschien voor had kunnen zorgen dat de overige beleggers meer open hadden gestaan voor het
project (Assetmanager X Brainpark, 15 september 2015).
De opzet van het proces is in de procesbeschrijving al kort beschreven. De quick-scan fase is
doorlopen. Het sluitstuk hiervan was een visiedocument, waarin in onder andere de zonering en
nieuwe branding van het gebied uiteen zijn gezet. Op basis van dit document hebben de beleggers
draagvlak moeten zoeken bij hun achterban, om vervolgens te kunnen besluiten of de volgende stap
in het proces gezet zou worden. Het visiedocument was echter onvoldoende concreet om draagvlak
te creëren bij de beleggers.
De brainstormsessie heeft niet genoeg handvatten opgeleverd om voor de beleggers intern
een beslissing te nemen over een volgende stap in het proces. Zo is er bijvoorbeeld in de workshops
geen inzicht gegeven in de kosten en baten. Het ging nog niet over draagvlak voor een
herverkaveling, maar de eerste beslissing die genomen moest worden ging over informatiedeling van
het vastgoed en de zonering van Brainpark. Vooral voor de beleggers waarvan hun vastgoed
getransformeerd moest worden was dit waarschijnlijk niet concreet genoeg. Als men inzicht had
gehad in kosten en baten had men hier een rationele beslissing kunnen maken, dit was nu niet het
geval.
Knelpunten met betrekking tot de rol van beleggers
De knelpunten met betrekking tot de rol van beleggers hebben in eerste instantie te maken met een
verschil in sense of urgency. Het verschil in sense of urgency is het grootst tussen de beleggers en de
projectgroep. Aan de ene kant ziet de projectgroep het proces vooral als een test, daarnaast is de
RealExchange zo opgezet zodat het hele gebied aangepakt kan worden. De beleggers voelen dit
collectieve belang veel minder. Zij bekommeren zich in eerste instantie om het individuele belang.
Men richt zich vooral op gebouwen en dan met name op de eigen gebouwen. Het gezamenlijke doel
dat men tijdens de workshop geformuleerd had; het toevoegen van functies, was hier van secundair
belang.
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Niet alleen speelde er een verschil in sense of urgency tussen de beleggers en de
projectgroep. Ook het belang bij een herverkaveling per belegger was niet even groot. Voordat men
met elkaar het proces is ingegaan, heeft de VvE onderling ook al gesproken over het project
(Assetmanager X, p.c., 15 september 2015). In deze bijeenkomst kwam al aan het licht dat één van
beleggers vooraf al twijfelde over het project. Bij deze belegger was leegstand relatief gezien ook
geen urgent probleem. Gedurende het proces bleek dat men elkaar, ondanks dat men lid was van
een VvE, wel zag als concurrenten. Zo werd er tijdens het proces maar voor een deel open kaart
gespeeld. Niet alle beleggers waren bereid om alle informatie over hun vastgoed te verstrekken aan
de projectgroep, zodat deze hier mee verder konden gaan rekenen. Bij enkele beleggers speelde het
idee dat hiermee hun concurrentiepositie in het geding zou komen, terwijl het proces er juist op
gericht was om de concurrentie tussen de beleggers te verminderen door vierkante meters
kantoorruimte uit de markt te halen. Daarnaast speelde dat een enkele belegger vanwege intern
beleid überhaupt geen informatie over hun vastgoed en / of huurders mocht vrijgeven.
Hierbij naast speelde een ander knelpunt met betrekking tot het interne beleid. Belegger C is
een fiscale beleggingsinstelling. Dit betekent dat men niet mag investeren in bijvoorbeeld
detailhandel of studentenhuisvesting, maar enkel in kantoren (Senior projectleider Kadaster, p.c., 31
augustus 2015). Dit terwijl het vastgoed van Belegger C zich vooral in de blauwe zone bevond, die
grotendeels getransformeerd zou worden. Belegger C had relatief het minst te maken met leegstand
en wilde / kon niet investeren in nieuwe functies. Dit was een serieuze belemmering voor de
voortgang van het proces.
Naast Belegger C waarbij de leegstand in principe geen urgent probleem was, vond een andere
belegger dat het proces als kritiek op zijn eigen functioneren gezien kon worden gezien. Hierbij had
deze belegger het beeld dat wanneer men overgaat tot het transformeren van een van hun panden,
men indirect aangeeft dat het pand niet goed is. Dit wilde men niet verantwoorden tegenover de
eigen directie (Projectontwikkelaar Heijmans, p.c., 26 augustus 2015).
Ondanks dat enkele beleggers te maken hadden met serieuze leegstand, neemt deze
leegstand maar een heel klein percentage in beslag van de totale portefeuille van de belegger. Een
aantal partijen opereren ook internationaal, de leegstand op Brainpark was voor hun
verwaarloosbaar. Hierbij speelde dat niets doen dan een beter alternatief zou zijn. Dit heeft te
maken met de waarde van het pand na een transformatie. Wanneer een pand bijvoorbeeld 100
miljoen waard zou zijn en het voor 90 miljoen gefinancierd is bij de bank, dan is het in theorie ook als
het leeg staat nog steeds 100 miljoen waard. Dit is de boekwaarde. Wanneer dit pand
getransformeerd wordt naar wonen met een investering van 20 miljoen en het is vervolgens nog
maar 60 miljoen waard door de functieverandering, dan kan het voor de korte termijn interessanter
zijn om niet te transformeren (Projectontwikkelaar Heijmans, p.c., 26 augustus 2015). In het laatste
geval gaat men dan uit van de marktwaarde en zal men dus de boekwaarde naar beneden moeten
bijstellen.
Het laatste knelpunt met betrekking tot de rol van de beleggers betreft een misvatting van de
projectgroep. De projectgroep kwam er te laat achter dat men niet met ‘de’ belegger aan tafel zit,
maar met een vertegenwoordiger van de belegger. Men had te maken met assetmanagers die graag
weer hun panden willen vullen. Een aantal van hen had geen volledige beslissingsbevoegdheid over
bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van informatie over hun vastgoed. Een aantal van hen heeft het
plan daardoor vooral aangehoord zolang dit geen geld koste. De indruk van de projectgroep was ook
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dat men gedurende het proces geen contact had met de achterban (Directeur Sponge, p.c., 17
augustus 2015; Projectontwikkelaar Heijmans, p.c., 26 augustus 2015).
In de projectgroep vroeg men zich ook af of de vertegenwoordigers wel de juiste
overtuigingskracht hadden om een dergelijk project intern te kunnen verkopen (Projectontwikkelaar
Heijmans, p.c., 26 augustus 2015). Hierdoor was men overgeleverd aan de manier waarop de
vertegenwoordigers hun achterban hadden geïnformeerd. Na de quick-scan fase werd er naar een
(financiële) bijdrage gevraagd om het proces een vervolg te geven. Hierdoor waren enkele
vertegenwoordigers verplicht om intern draagvlak te zoeken, dit heeft de assetmanagers wellicht
afgeschrikt.
Knelpunten met betrekking tot de rol van de gemeente
Het gaat hier eigenlijk om de rol die de gemeente níet heeft gespeeld. Namens de projectgroep heeft
Heijmans de gesprekken gevoerd met de gemeente. Hieruit bleek dat de gemeente niet met één
mond sprak. Men had te maken met verschillende personen die bij dezelfde organisatie werkten,
maar niet hetzelfde vonden (Projectleider Heijmans, p.c., 26 augustus 2015). In de eerste gesprekken
met de gemeente was men heel enthousiast, terwijl in een later stadium door een andere
vertegenwoordiger van de gemeente werd verteld dat andere gebieden in Rotterdam prioriteit
hadden wat betreft ruimtelijke kwaliteit.
De gemeente steunde het plan (financieel) dus niet. Men vond de problemen in het gebied
dus niet urgent genoeg om als overheid zijnde ook deel uit te gaan maken van het project. Eén van
de beleggers gaf aan dat betrokkenheid van de gemeente wellicht wel had bijgedragen aan de
betrokkenheid onder de beleggers. Zij zouden hier wel gevoelig voor geweest kunnen zijn
(Assetmanager X Brainpark, p.c., 15 september 2015).
Naast gesprekken met de gemeente heeft Heijmans ook een aantal positieve gesprekken gevoerd
met de Hogeschool / Universiteit van Rotterdam over de mogelijkheid voor studentenhuisvesting in
de getransformeerde kantoorpanden. Dit was ook de meest concrete en meest haalbare functie om
in het gebied toe te voegen. Uiteindelijk heeft de gemeente besloten om op het terrein van de
universiteit zelf grond uit geven om nieuwbouw voor studentenhuisvesting mogelijk te maken. Deze
optie was voor de universiteit goedkoper en de gemeente kon hier geld gaan verdienen. De
universiteit haakte hierdoor af voor Brainpark. Het wegvallen van de optie van studentenhuisvesting
heeft er mede voor gezorgd dat het proces op een dood spoor is gekomen. Er waren eigenlijk geen
concrete andere opties.
De gemeente heeft hier in feite te maken met een dubbele pettenprobleem. Aan de ene kant
zou studentenhuisvesting op Brainpark betekenen dat het hele gebied levendiger zou worden en dit
wellicht meer alternatieve functies aan zal trekken. Daarnaast zal een levendiger gebied ook
aantrekkelijker zijn voor nieuwe huurders van kantoorruimte. Toch heeft de gemeente hier voor het
eigen economische belang gekozen door grond uit te geven voor nieuwbouw van
studentenhuisvesting. De gemeente zat niet in de projectgroep, maar heeft wel een essentiële rol
gespeeld in het proces.
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Resumé
Ook in de casus Brainpark heeft men geen consensus kunnen bereiken. In dit geval ontbrak er
overeenstemming over het visiedocument en de opgestelde zonering die richting moest geven aan
een nieuwe herverkaveling van het gebied. De knelpunten die de voortgang van het proces negatief
hebben beïnvloed en er mede verantwoordelijk voor zijn dat er geen consensus is bereikt kunnen als
volgt worden samengevat:

Knelpunten met betrekking tot de aard van het proces:
 Het proces was voor zowel de beleggers als de projectgroep een pilot
 De opgestelde gebiedsvisie en het visiedocument waren onvoldoende concreet om
draagvlak te creëren bij de beleggers

Knelpunten met betrekking tot de rol van de beleggers:
 Te groot verschil in belangen bij de beleggers (urgentie, beleid, leegstand)
 Misvatting over de beslissingsbevoegdheid bij de vertegenwoordigers van de
beleggers.

Knelpunten met betrekking tot de rol van de gemeente:
 Gebrek aan betrokkenheid bij de gemeente
 Dubbele pettenprobleem
Bij het gevolgde proces in Rotterdam heeft men in eerste instantie wel een integratieve werkwijze
aangehouden. De belangen van de beleggers zijn gepeild, de kansen en bedreigingen in het gebied
zijn in kaart gebracht en vervolgens heeft de projectgroep samen met de beleggers door middel van
een brainstormsessie een visiedocument opgesteld. Hierin heeft men een gezamenlijk doel
opgesteld, waar alle partijen het met elkaar over eens waren. Er was sprake van een open proces.
Toch heeft men geen consensus kunnen bereiken over het vervolg. Dit heeft onder andere te
maken met het feit dat de sense of urgency niet bij alle beleggers gelijk was. Men had weliswaar een
gezamenlijk doel geformuleerd, het toevoegen van functies, maar toch stond het eigenbelang bij de
beleggers voorop. Bij de meeste beleggers waren hun eigen gebouwen het belangrijkst. De
voorgestelde zonering had ook te weinig inhoudelijke kwaliteit, doordat enkel de functie van
studentenhuisvesting concreet was. Mede daardoor werd ook niet voldoende aan het criterium van
het beschermen van de kernwaarden van de beleggers voldaan. Verder zagen de meeste beleggers
het proces vooral als informatief. Enkele beleggers namen hierdoor een vermijdende, afwachtende
houding aan. Dit ondanks het feit dat het besef aanwezig was, dat men met samenwerken wellicht
tot een constructieve oplossing zou kunnen komen.
De vertegenwoordigers van de beleggers die bij de gezamenlijke sessies aanwezig waren, waren
assetmanagers. Vanuit de projectgroep vroeg men zich af of deze assetmanagers wel de juiste ‘tools’
hadden om het project ook intern te kunnen verkopen. Dit kan worden gezien als een
bemoeilijkende factor bij onderhandelingen; het is van tevoren lastig in te schatten of alle partijen
wel even goede onderhandelaars zijn.
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De laatste knelpunten die in deze paragraaf aan bod zijn gekomen hebben betrekking tot de rol van
de gemeente. In hoofdstuk 2 is de herverkavelingspraktijk neergezet. Hier wordt beschreven dat er in
principe twee gevallen zijn, afhankelijk van wie het initiatief neemt, waarin SH kan plaatsvinden;
organische gebiedsontwikkeling en uitnodigingsplanologie. Bij beide vormen neemt de overheid een
faciliterende rol aan. In Rotterdam lag het initiatief bij marktpartijen en heeft de gemeente geen
faciliterende rol gespeeld. Voor de voortgang van het proces was dit wel wenselijk geweest. Hier kan
worden geconcludeerd dat het proces van Brainpark eigenlijk geen echt voorbeeld is van stedelijke
herverkaveling, maar van een gebiedsontwikkeling door marktpartijen. SH is een instrument waarbij
de overheid in principe niet betrokken hoeft te zijn en bij de start van het proces was er wel de
intentie om door verhuurde vierkante meters te ruilen het gebied te ontwikkelen, maar zover is men
niet gekomen.
5.3 Conclusie
Koeweide Maasbracht is zowel gedurende het proces zelf, maar ook achteraf, een complexe casus
gebleken. De houding van enkele eigenaren die voortkwam vanuit emoties uit het verleden heeft
zeker een rol gespeeld in het proces, toch is daar moeilijk de vinger op te leggen.
Het onjuiste of niet actuele beeld van de belangen van de eigenaren, waardoor er geen
haalbare ruilvariant is gepresenteerd lijkt op het eerste gezicht duidelijk aangetoond. Toch is het hier
ook moeilijk in te schatten in hoeverre de eigenaren in de gesprekken met de gemeente volledig
transparant zijn geweest over de ‘wil om te bewegen’. Het is plausibel dat de ‘rode’ en ‘gele’
eigenaar in de individuele gesprekken met de gemeente, voordat het instrument van SH in beeld
was, de mogelijkheid om hun bedrijfsactiviteiten elders voort te zetten niet hebben uitgesloten. In
het geval van een herverkaveling van het gebied, is het niet onlogisch dat deze eigenaren liever hun
activiteiten uitbreiden op de huidige locatie. Een uitplaatsing uitsluiten, waarbij een grote investering
en lange doorlooptijd gewenst zijn, is dan wellicht voor een eigenaar een veiligere keuze. Feit blijft
dat de belangenpeiling van de gemeente niet voor de juiste informatie heeft gezorgd. Dit heeft er
voor gezorgd dat het proces bestond uit distributieve onderhandelingen en er een fixed-pie perceptie
ontstond, in plaats van onderhandelingen met een integratief karakter waarbij consensus het streven
is.
De knelpunten met betrekking tot de kosten hebben zeker een rol gespeeld, toch zijn deze
knelpunten niet direct toe te schrijven aan het proces. Het zijn eerder knelpunten van een
gebiedsontwikkeling op zich. Onderzoeks- en voorbereidingskosten zullen bij elke vorm van
gebiedsontwikkeling gemaakt moeten worden. Ditzelfde geldt voor de kosten voor
watercompenserende maatregelen. Wanneer één van de eigenaren buiten een herverkaveling om
een nieuwe kade zou willen aanleggen, krijgt men ook met deze kosten te maken. Wat in het proces
wellicht wel onderbelicht is, is de manier waarop deze kosten betaald zouden worden; door wie en
wanneer. De medewerking van Rijkswaterstaat is hierbij essentieel, toch hebben zij gedurende het
proces geen duidelijkheid gegeven over zowel de mogelijkheid voor het aanleggen van een kade als
de kosten hiervan. Hier had ook de gemeente meer duidelijkheid kunnen scheppen in hoeverre zij
hier in hadden kunnen bijdragen. Hierbij had de gemeente in haar faciliterende rol het proces meer
kunnen stimuleren door een financiële prikkel.
In Rotterdam moet men zich afvragen of het komen tot gebiedsontwikkeling en dus het bereiken van
consensus überhaupt wel het doel is geweest van het proces. De omstandigheden in het gebied
zorgden ervoor dat het wel geschikt zou zijn voor een ruilverkaveling en ook de vorm van
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gezamenlijkheid, de VvE, die al aanwezig was in het gebied, was een positief gegeven. Echter, de
meeste partijen zagen het proces vooral als een pilot om het concept van RealExchange in de praktijk
uit te proberen. Of in het geval van de beleggers, zag men het proces vooral als informatief. Dit hoeft
in principe niet direct een probleem te zijn. Als dit uiteindelijk concreet had geleid tot een nieuwe
indeling van het gebied was de pilot geslaagd geweest, maar dit was niet voor alle partijen het
primaire doel. De basis voor integratieve onderhandelingen lag er, alleen de sense of urgency
ontbrak.
Door het ontbreken van de sense of urgency en de uiteenlopende belangen kan men zich
afvragen of het ontbreken van betrokkenheid vanuit de gemeente zo vreemd is. En, of er wel een
dubbele pettenprobleem bestaat. Zoals de projectgroep zelf ook aangeeft had het gebied wel enige
ruimtelijke kwaliteiten, daarnaast geeft de gemeente zelf prioriteit aan andere gebieden. De
problemen op Brainpark waren meer de problemen van de eigenaar en de huurder. Het gebied was
niet in dusdanig slechte staat dat de gemeente de noodzaak zag om zelf in het proces te participeren.
De afweging tussen economische en ruimtelijke ordening die in deze case heeft gespeeld kan
discutabel worden genoemd, maar is in het perspectief van de gemeente wel te verantwoorden.
De geconstateerde knelpunten worden in het hierop volgende hoofdstuk door middel van een
effectanalyse bekeken vanuit het perspectief van de Mutual Gains Approach. De kanttekeningen die
in het voorgaande betoog zijn gemaakt worden hierbij nader in ogenschouw genomen.
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6. Effectanalyse
Door middel van een ex-ante effectanalyse wordt in dit hoofdstuk deelvraag 4 beantwoordt: In
hoeverre zouden elementen van de Mutual Gains Approach voor verbeterpunten kunnen zorgen bij
het bereiken van consensus in de twee onderzochte cases? De geconstateerde knelpunten uit
hoofdstuk 5 worden hier bezien in het licht van de Mutual Gains Approach. Dit wordt gedaan door de
knelpunten af te zetten tegen het analysekader uit paragraaf 3.7. Vanuit het analysekader wordt
gekeken in welke procesfase(s) het geconstateerde knelpunt valt, van hieruit wordt geanalyseerd in
hoeverre de indicatoren van deze fase een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van dit
knelpunt. Hierbij worden de inhoudelijke principes van het de MGA ook in overweging genomen.
6.1 Proces Koeweide in MGA-perspectief
Zoals in paragraaf 5.1.3 naar voren kwam zijn de problemen uit het gevolgde proces in Maasbracht
op te delen in knelpunten met betrekking tot belangen en knelpunten die te maken hebben met (te)
hoge kosten of het gebrek aan inzicht hiervan. De effectanalyse begint met de eerste categorie, de
knelpunten met betrekking tot de kosten worden in de volgende paragraaf worden behandeld.
6.1.1

Knelpunten met betrekking tot belangen

Het probleem bij het knelpunt met betrekking tot de belangen ligt in eerst instantie in de
voorbereiding van het proces. De MGA noemt dit de essentiële stap in de onderhandelingen: een
goede voorbereiding vergroot de kansen op een succesvol onderhandelingsresultaat. Het
voorbereiden van het proces begint bij de initiatiefnemer; deze persoon moet iemand zijn die
partijen goed kent en weet welke mensen bepaalde essentiële standpunten of belangen
vertegenwoordigen. De initiatiefnemer in Maasbracht was een afgevaardigde van de gemeente. Hij
kende de partijen inmiddels goed genoeg doordat hij ook de individuele gesprekken heeft gevoerd
voorafgaand aan het proces.
De voorbereiding van een MGA-proces begint met het uitvoeren van een assessment. Hierbij
wordt een selectie gemaakt van de relevante stakeholders, worden de meningen en achterliggende
belangen van deze stakeholders in kaart gebracht en de mogelijkheden en beperkingen voor het
bereiken van consensus onderzocht. In deze fase kan men er voor kiezen om het assessment niet
door de initiatiefnemer te laten uitvoeren, doordat hij of zij ook als betrokkene met eigen
standpunten en belangen in het proces zal deelnemen. Het is hierbij de vraag of de andere
deelnemers het assessment wel serieus nemen als het door de initiatiefnemer, die tevens
belanghebbende is, wordt opgesteld.
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De eerste belangenpeiling is in Maasbracht uitgevoerd door de gemeente zelf, nog voordat het
proces van SH in beeld was. Toentertijd werd de gemeente door de ondernemers niet als geheel
onafhankelijk beschouwd. Dit zal er bij de ondernemers wellicht toe hebben bijgedragen dat ze zelf
niet helemaal open zijn geweest over hun wensen en belangen of dat ze de toekomst juist iets
rooskleuriger of negatiever hebben geschetst dan dat het in werkelijkheid was. Het beeld dat
namelijk bij zowel Kadaster als de gemeente leefde was dat ‘rood’, maar ook ‘geel’ niet geheel
onwelwillend tegenover uitplaatsing stonden. Het uitvoeren van een assessment door een
onafhankelijke partij kan er wellicht voor zorgen dat er een objectiever beeld ontstaat. Dit kan een
misvatting over de ‘wil om te bewegen’ bij eigenaren wellicht voorkomen. Daarnaast moet het
assessment de goedkeuring krijgen van alle betrokken actoren. Hierdoor zal een misinterpretatie van
belangen, zoals dit in Maasbracht het geval was, direct gecorrigeerd kunnen worden.
Voor de betrokken stakeholders is het zaak om niet alleen hun eigen belangen goed in beeld te
hebben, maar ook die van andere partijen. Daarom is het belangrijk om open te zijn over de eigen
belangen. Hierbij gaat het niet alleen om belangen en achterliggende belangen, maar ook om de
BATNA van de verschillende partijen. Dit is de terugvaloptie, het meest slechte
onderhandelingsresultaat dat toch nog geaccepteerd zal worden. De BATNA is de norm waarmee elk
voorstel beoordeeld gaat worden.
Wanneer een onafhankelijke partij een assessment had uitgevoerd voorafgaand aan het
proces, waarin de partijen open zijn over hun belangen en BATNA, had voorkomen kunnen worden
dat er in de eerste eigenarenbijeenkomst een variant werd gepresenteerd waarin een aantal
essentiële belangen niet gediend werden. Een ander verbeterpunt dat in het assessment naar voren
had kunnen komen is de strategische positie van de ‘rode’ eigenaar. Waarom heeft hij in het
verleden deze posities verworven en wat zijn de belangen bij deze posities in het proces? Wat is zijn
individuele belang en hoe kijkt hij aan tegen het collectieve belang, het servicecluster binnenvaart?
En, staat hij open voor het proces van het bouwen van consensus? Wanneer deze informatie reeds in
het voortraject van het proces bekend is, had men ook beter op de onderlinge verhoudingen tussen
de eigenaren kunnen inspelen. Na het assessment is het aan de initiatiefnemer om te bepalen of het
assessment voldoende basis geeft voor een MGA-proces. Nu werd men eigenlijk in de eerste
eigenarenbijeenkomst verrast door het feit dat ‘rood’ een forcerende houding aannam. Terwijl in een
MGA-proces de nadruk ligt op samenwerken.
In kader 6.1.1 worden een tweetal praktijkvoorbeelden gegeven waarbij de importantie van een
goede voorbereiding door middel van een assessment naar voren komt.
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Kader 6.1.1a Meerwaarde van een assessment
Bij de start van het project De Groene Uitweg, dat gaat over ruimtelijke kwaliteit in
het gebied tussen Almere en Amsterdam/Schiphol, stond de initiatiefnemer (een
afgevaardigde van de provincie) er op dat álle belanghebbende partijen bij het
project betrokken zouden worden, ook de lokale agrarische verenigingen. De
gedeputeerde had geleerd van zijn voorganger die bij een vergelijkbaar project een
aantal lokale partijen buiten het overleg had gehouden. Deze partijen bleken aan het
eind van het traject een onmisbaar aandeel te hebben in de uitvoering. Doordat deze
lokale partijen niet betrokken waren in het project, en hun belangen daardoor niet in
het plan waren meegenomen, waren zij er ook niet op aan te spreken dat ze
uiteindelijk de uitvoering van het project blokkeerden (Evers & Susskind, 2013, p.
95).
Bij de ontwikkeling van de Tweede Maasvlake heeft men pas nadat andere pogingen
mislukten besloten om de MGA toe te passen. Hierdoor was het noodzakelijk om
eerst weer een stap terug te doen in het proces en opnieuw te beginnen met het
goed in kaart brengen van de issues en stakeholders. Door de issues en de
stakeholders, de standpunten en de belangen op papier te zetten, ontstaat een
patroon. Deze dossiers brengen structuur aan in het omgevingsmanagement en
zorgen tegelijkertijd voor draagvlak en verankering in de projectorganisatie
(Wesselink, 2010, p. 73).

In Maasbracht hebben eigenaren zich direct in de eerste eigenarenbijeenkomst gecommitteerd aan
de ruilvariant die de belangen eigenlijk niet volledig goed weergaf. Zo werd er in Maasbracht eigenlijk
vooral distributief onderhandeld over één variant. Wanneer er in de voorbereidingsfase van het
proces een assessment volgens de MGA-principes was uitgevoerd, had niet alleen de projectgroep
een goed beeld gehad van de belangen en motieven, maar de ondernemers ook onderling. Het
assessment moet immers de goedkeuring krijgen van alle belanghebbenden. Hierdoor had men
wellicht meerdere ruilvoorstellen kunnen verkennen die wel de belangen van alle partijen zou
dienen. In plaats van te moeten onderhandelen over één optie, de gekozen voorkeursvariant, had
men door ruilvoorstellen de ‘taart kunnen vergroten’ om zo meer waarde te creëren. Hier had verder
over doorgepraat kunnen worden zonder dat men zich direct aan één variant zou committeren. Op
deze manier had men op zoek kunnen gaan naar wederzijdse belangen om zo op een meer
integratieve manier naar consensus te zoeken. Dit had er tevens voor gezorgd dat een fixed-pie
perceptie bij de partijen voorkomen had kunnen worden. In Maasbracht heeft Kadaster nog wel
geprobeerd om de ‘taart te vergroten’. Naar aanleiding van de tweede ronde individuele gesprekken,
waar werd aangegeven door ‘rood’ dat zijn belangen niet werden gediend, zijn er een aantal nieuwe
ruilvoorstellen neergelegd bij de projectgroep, maar deze zijn afgewezen.
Draagvlak en vertrouwen zijn essentieel voor de voortgang van het proces. Hier had in het
voortraject meer aandacht aan besteed kunnen worden door, na het peilen van de verschillende
belangen, de ondernemers mee te laten schetsen bij het opstellen van mogelijke ruilvarianten. Nu
zijn de ruilvoorstellen gedaan door de projectgroep en Kadaster. De ondernemers zelf hebben het
meeste inzicht in het gebied en zouden daardoor misschien tot andere varianten zijn gekomen, die er
niet voor gezorgd zouden hebben dat het proces ontaard is in distributieve onderhandelingen.
Daarnaast waren in een dergelijke participatieve sessie de essentiële verschillen in belangen direct
boven tafel gekomen. Er kan ook worden gekozen om eerst aan de wijze van de onderhandelen te
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wennen door middelen van een simulatie. In de praktijk leidt dit tot nieuwe inzichten en meer begrip
voor elkaars belangen. Dit wordt geïllustreerd in het voorbeeld van de Masterclass West-Brabant.
Kader 6.1.1b Onderhandelen in een andere context
Het MGA-proces dat is uitgevoerd in West-Brabant was feitelijk één doorlopend
rollenspel, waarbij de lokale problematiek de inhoud vormde. Dit was verpakt in de
vorm van een masterclass. Eerst speelde men een simulatie van de fictieve casus
‘Mauritshaven’, waarna ze het geleerde in de praktijk konden toetsen aan de hand
van de uitdagingen die in West-Brabant liggen. Ze bedachten nieuwe oplossingen en
maakten serieus afwegingen, zich constant bewust dat men oefende met de
werkelijkheid. Ze analyseerden de belangen in de context van de nieuwe inzichten
en konden zodoende lang bestaande tegenstellingen in posities op hun waarde
beoordelen. Dit leidde in de praktijk op een aantal punten in het reguliere bestuurlijke
overleg tot een doorbraak (Evers & Susskind, 2013, p. 195-196).

Ondanks de toepassing van enkele MGA-elementen zou een adviseur, zoals de ‘rode’ eigenaar die
heeft ingehuurd alsnog een negatief effect kunnen hebben op het proces. De adviseur van ‘rood’
heeft namens zijn cliënt veelal het woord gevoerd. Deze forcerende houding heeft er wel voor
gezorgd dat het eigenbelang van ‘rood’ succesvol verdedigd is. ‘Rood’ was namelijk van mening dat,
ondanks dat hij versnipperd in het gebied zat, zijn bedrijfsactiviteiten niet dusdanig belemmerd
werden, zodat een verkaveling voor hem noodzakelijk was.
Een adviseur kan ook voor een heel andere sfeer zorgen en kan het nastreven van een open
houding bemoeilijken. Zeker wanneer slechts één van de vijf eigenaren een adviseur naar de
onderhandelingstafel brengt. Hierdoor wordt het ook moeilijker om de standpunten los te laten en
op zoek te gaan naar oplossing waar alle belangen in worden gediend. Als een adviseur vooral het
eigenbelang van zijn cliënt behartigt zal er vooral op gestuurd worden om de huidige (strategische)
posities zoveel mogelijk te behouden. Dit blijkt ook wel uit de gevoerde onderhandelingen die een
positioneel karakter hadden.
De MGA gaat er juist vanuit dat experts (in dit geval de adviseur van ‘rood’) hun
gespecialiseerde kennis aan de hele groep ter beschikking stellen, met als doel dat alle partijen op
hetzelfde kennisniveau komen. Dit was bij de onderhandelingen in Maasbracht niet het geval. In
paragaaf 3.1 werd al gesteld dat niet iedere vertegenwoordiger aan de onderhandelingstafel per
definitie een goede onderhandelaar is. Dit wordt als een bemoeilijkende factor gezien voor
onderhandelen. Doordat ‘rood’ er als enige voor heeft gekozen om een expert in te schakelen wordt
dit eigenlijk alleen nog maar versterkt.

Concreet verbeterpunt:
 Uitvoeren van een assessment volgens de MGA-principes en daarmee de belangen
en de BATNA’s van de verschillende stakeholders goed in beeld te krijgen.
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6.1.2

Knelpunten met betrekking tot de kosten

Zoals paragraaf 5.3 al beschreef is de hoogte van de kosten en het gebrek aan inzicht hiervan niet
direct een knelpunt van SH, maar meer van gebiedsontwikkeling op zich. De MGA kan er ook niet
voor zorgen dat de kosten van een bodemsanering of de aanleg van een kade ineens lager uit zullen
vallen. Wel valt er winst te behalen op het tijdstip wanneer deze onzekerheden duidelijk worden en
hoe hier mee wordt omgegaan. De mogelijke verbeterpunten hiervoor liggen vooral in fase 1 en fase
3 van het MGA-proces: voorbereiden en waarde verdelen.
In de vorige paragraaf is het uitvoeren van een degelijk assessment met toepassing van de
inhoudelijke principes van de MGA reeds aangestipt. Naast inzicht krijgen in de belangen van de
verschillende partijen is ook inzicht krijgen in de middelen, zowel mensen als geld, die noodzakelijk
zijn voor het behalen van succes onderdeel van het assessment. Het gaat hier om een gedetailleerd
budget waarin de opstartkosten zijn aangegeven en een indicatie waar dit geld vandaan komt.
Tenslotte worden in het assessment een aantal basisregels met betrekking tot het vervolg van het
proces vastgelegd. Wanneer in dit assessment duidelijk wordt dat het hier om een complex probleem
gaat, zoals dit in Maasbracht ook het geval was, kan men de afweging maken om professionele
ondersteuning te zoeken. Dit kan bijvoorbeeld gaan over aanvullend onderzoek. Hierover kunnen
afspraken worden gemaakt, die zijn vast te leggen in de basisregels. In Maasbracht waren
aanvullende onderzoeken gewenst, onder andere met betrekking tot de exacte individuele
projectkosten en de haalbaarheid van de voorkeursvariant.
Op het moment dat de gemeente in beeld had dat er aanvullende onderzoeken gedaan
moesten worden, maar dat niet alle eigenaren waarschijnlijk bereid zouden zijn om hier in te
investeren, had de gemeente zelf een afweging kunnen maken in hoeverre men dit wilde faciliteren
en niet minder belangrijk: hoeveel. Dit zou dan besproken kunnen worden met de stakeholders en in
de basisregels worden vastgelegd. Dit verhoogt de transparantie van het proces. De manier waarop
de gemeente wilde faciliteren is nu bij de ondernemers niet geheel duidelijk geworden, terwijl er wel
een budget voor was. De gemeente heeft zich tijdens het proces vooral gericht op een rol als
vormgever. Terwijl stimuleren door middel van een financiële prikkel meer gewenst was. Dit heeft
men uiteindelijk wel overwogen, maar de manier waarop men wilde investeren, werd onterecht
beschouwd als ongeoorloofde staatssteun. Hierdoor ontstond er een financieringsprobleem: geen
van de eigenaren was bereid te investeren in het voortraject, terwijl de haalbaarheid van de
uitvoering daarna nog uiterst onzeker was.
De MGA stelt dat hoe belangrijker het onderwerp is, des te meer plaatsen er zijn om
financiële steun te zoeken. Hierbij moet gedacht worden aan andere overheden in de vorm van
subsidies. Wellicht had men de mogelijkheden hiervoor beter kunnen onderzoeken. Door het proces
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op deze manier te stimuleren, wordt er meer (financiële) waarde gecreëerd in het project. Hoe lager
de projectkosten onder streep uiteindelijk uitvallen, des te groter de kans dat de ondernemers het
als een rendabele investering gaan zien.
De rol die Rijkswaterstaat heeft gespeeld in het proces had in de voorbereidingsfase ook beter
geduid kunnen worden. In het assessment had duidelijk kunnen worden dat zij een essentiële
stakeholder in het proces zijn. Vervolgens had men samen met de ondernemers en Rijkswaterstaat
afspraken kunnen maken over wanneer men duidelijkheid had kunnen scheppen over de
mogelijkheid van een nieuwe kade en de eventuele kosten daarvan. Voor de kosten is dit in feite ook
gebeurd, die zijn opgenomen als een PM-post waardoor besloten is om deze in eerste instantie
buiten het project te houden.
Een andere mogelijkheid voor Rijkswaterstaat had kunnen zijn dat men in de basisregels had
laten vastleggen dat een nieuwe kade er alleen zou kunnen komen onder bepaalde voorwaarden
waar gedurende het proces aan voldaan zou worden. Bijvoorbeeld dat er alleen mogelijkheid is één
nieuwe kade, of dat een nieuwe kade er alleen komt wanneer alle eigenaren bereid zijn om hier in te
investeren. Wanneer zulke variabelen in het voortraject worden vastgelegd neemt dit een stuk
onzekerheid bij de eigenaren weg.
De verdeling van de projectkosten over de verschillende eigenaren is bepaald aan de hand van
nutsfactoren. Vooral de ‘rode’ eigenaar had zijn vraagtekens bij deze factoren en wilde graag dat
deze verder onderbouwd zouden worden. In de fase van waarde verdelen en daarbij ook het
verdelen van de kosten is het uitgaan van objectieve criteria van belang in een MGA-proces. De ‘rode’
ondernemer vraagt zich af of de nutsfactoren van Kadaster wel waardevol genoeg zijn. Aangeraden
wordt om eerst te onderzoeken of men gezamenlijk tot objectieve nutsfactoren kan komen.
Objectief betekent hier niet direct ‘goed’, maar eerder acceptabel voor alle partijen om tot een
besluit te komen. Wanneer de partijen hier niet uitkomen kan een neutrale partij die men vertrouwd
worden gevraagd om hier een uitspraak over te doen.
In het geval van Koeweide is het echter twijfelachtig of men er op deze manier uit was
gekomen. De nutsfactoren zijn in eerste instantie opgesteld door Kadaster, deze hebben zich
gedurende het proces als onafhankelijke partner geprofileerd. Daarnaast kan men zich afvragen of de
extra eisen van de ‘rode’ eigenaar over de nutsfactoren geen onderliggende betekenis hadden. De
onderbouwing die hij graag zou zien in de nutsfactoren kon namelijk niet zonder uitvoerig onderzoek
worden gegeven. Het was dus eigenlijk geen haalbare eis.

Concrete verbeterpunten:
 Duidelijkheid scheppen over mogelijke investeringen in het voortraject en de
manier waarop de gemeente hierbij faciliteert.
 De rol van Rijkswaterstaat en hoe hier mee om te gaan vastleggen in de basisregels
van het assessment.
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6.2 Proces Brainpark Rotterdam in MGA-perspectief
De problemen die geconstateerd zijn in de casus Brainpark Rotterdam zijn af te leiden uit knelpunten
met betrekking tot: de aard van het proces, de rol van de beleggers en de rol van de gemeente. De
verschillende knelpunten komen hier achtereenvolgens aan bod.
6.2.1

Knelpunten met betrekking tot de aard van het proces

De MGA geeft niet direct concrete handvatten wanneer het gaat om de aard van het proces. Wel is
het belangrijk om goed te communiceren over het doel dat men nastreeft. Dit is wel gebeurd, de
projectgroep heeft laten weten dat het om een pilot ging. Dit hoeft in principe geen belemmering te
zijn, maar bracht wel onzekerheid over de uitkomst met zich mee. Daarnaast heeft men tijdens de
eerste brainstormsessie het toevoegen van functies als gezamenlijk doel vastgesteld. De beleggers
zagen het proces in eerste instantie vooral als informatief en namen vooral een afwachtende
houding aan. Ondanks de status van het proces had men wel in een eerder stadium kunnen
inschatten dat het bereiken van consensus met de betrokken actoren lastig zou worden. De MGA
stelt voor om aan het eind van de voorbereidingsfase een go/no-go moment in te bouwen. Deze
beslissing wordt genomen door de initiatiefnemer op het basis van het uitgevoerde assessment.
Afhankelijk van het feit of de volgende vier vragen met ‘ja’ beantwoord kunnen worden, zal de
volgende stap in het proces worden gezet:
 Kunnen we de juiste mensen aan tafel krijgen?
 Hebben we voldoende middelen om dit proces tot een goed einde te brengen?
 Hebben we voldoende tijd?
 Hebben we overeenstemming over de voorlopige spelregels van het proces?
Gezien de geconstateerde knelpunten in paragraaf 5.2.3 zal het antwoord op de eerste vraag al ‘nee’
luiden. Deze conclusie zou na de verkennende gesprekken met Belegger C al getrokken kunnen
worden. Toch heeft men deze beslissing nog uitgesteld, waarschijnlijk mede door de aard van het
proces. Het ging om het opdoen van praktische ervaring met het concept en het aantonen van het
effect van een verbeterde bezetting op de exploitatie van het vastgoed. Dat het uiteindelijk stuk zou
lopen op uiteenlopende belangen was in het beginstadium blijkbaar minder belangrijk. Als de insteek
van het proces was geweest om gebiedsontwikkeling mogelijk te maken, had men ten tijde van de
verkennende gesprekken al kunnen besluiten om niet met het proces (van stedelijke herverkaveling)
verder te gaan. In het kader van integratief onderhandelen had men op dat moment wel kunnen
besluiten om de blik te verbreden en niet alleen beleggers te betrekken, maar meer partijen te
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benaderen of het plangebied als geheel te vergroten. Op deze manier kan men proberen de ‘taart te
vergroten’, om zo toch verder te kunnen bouwen aan consensus.
Nu was vanaf begin af aan de insteek om het gebied te ontwikkelen door middel van een
vorm van stedelijke herverkaveling. Het zou eigenlijk omgekeerd moeten zijn; eerst onderzoeken hoe
het gebied ontwikkeld kan worden, SH zou vervolgens een instrument kunnen zijn om dit uit te
voeren. Een vergelijkbare aanpak heeft men gevolgd bij de aanleg van de A4 in Midden-Delfland, zie
kader 6.2.1.
Kader 6.2.1 Zoektocht naar gemeenschappelijke oplossingen
Het MGA-project ‘Integrale Ontwikkeling tussen Delft Schiedam (IODS) is een
vernieuwende aanpak voor een probleem dat al een halve eeuw op de agenda staat.
Het gaat hier over de aanleg van de A4 Midden-Delfland. Er bestaat spanning tussen
de aanleg van de autosnelweg en het waardevolle natuur-, cultuur- en
recreatiegebied dat de weg doorkruist. Het idee achter het plan IDOS is dat een
eventuele weg gepaard moet gaan met een kwaliteitsverbetering van het gehele
omliggende gebied.
De deelnemers aan het IODS-project omzeilen de discussie over de vraag of de
nieuwe autosnelweg er wel of niet moet komen. Het gaat juist niet om de vraag óf de
A4 er moet komen, maar over de kwaliteit van het gebied en de vorm waarin de weg
hierin past, mocht het kabinet en de Tweede Kamer besluiten tot de aanleg van de
weg (Evers & Susskind, 2013, p. 251-253).

Een dergelijke aanpak als geschetst in kader 6.2.1 is in het geval van Rotterdam ook meer gewenst.
Het moet niet gaan om de vraag of er een herverkaveling plaats gaat vinden of niet, maar om de
vraag op welke manier het gebied ontwikkeld kan worden zodat alle belangen gediend worden.
Gezien het verloop van het proces is het maar de vraag of een MGA-benadering wel bij deze situatie
past. Een MGA-proces vergt veel van onderhandelaars en daar is toewijding voor nodig. Een
onderhandeling moet dermate belangrijk zijn dat de betrokkenen zich hier ook voor in willen zetten.
Enkele beleggers in Rotterdam zag het proces als informatief en ook in de projectgroep had niet elke
partij dezelfde intentie met het proces. Het is dus maar de vraag of alle partijen zich volledig zouden
willen inzetten voor een dergelijk proces, hiervoor was de sense of urgency bij een aantal partijen
waarschijnlijk te laag.
Afgezien van de aard van het proces als geheel, bleek in het vorige hoofdstuk ook dat het
visiedocument niet concreet genoeg was om bij enkele beleggers intern draagvlak te creëren. Hier
wordt tekort geschoten in de fase van waarde creëren. In het visiedocument is een zonering en
branding van het gebied aangegeven. Om beleggers een afweging te kunnen laten maken of men
door wilde gaan met het proces of niet, was meer inzicht in de kosten en baten gewenst: meer
objectieve criteria. Zo was de redenatie van een van de beleggers dat bij een transformatie de
waarde van het pand zou dalen. Door dit inzichtelijk te maken kan elke actor op basis van deze
objectieve gegevens een beslissing nemen. Dit zorgt er voor dat alle partijen ook meer op hetzelfde
kennisniveau komen te zitten. Nu was men afhankelijk van deze een vertegenwoordiger van de
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belegger, waarvan vooraf onduidelijk is wat zijn vaardigheden van onderhandelen zijn. Vooral grote
partijen, zoals de beleggers op Brainpark, kijken voornamelijk naar de cijfers. Kleine partijen zijn vaak
meer gebiedsgebonden en willen er daarom eerder met elkaar uitkomen. Als de timing goed is, de
urgentie hoog genoeg en als de cijfers aantonen dat er iets te verdienen valt, zullen ook grote
partijen in een dergelijk project willen stappen (Projectleider Heijmans, p.c., 26 augustus 2015).
Zover is men uiteindelijk niet gekomen.
Naast het gebrek aan gecreëerde waarde, was de gebiedsvisie ook niet gebaseerd op
wederzijdse belangen. Het collectieve belang, namelijk het toevoegen van functies om levendigheid
te creëren, was wel aanwezig. Dit was het gezamenlijke doel dat is vastgesteld in de workshop. In de
gebiedsvisie is echter geen rekening gehouden met de belangen van Belegger C, die zijn panden niet
kon transformeren, terwijl zijn panden zich wel in de transformatiezone bevonden. Er lag daardoor
geen voorstel dat door alle belanghebbenden werd gedragen. Terwijl een MGA-proces hier juist wel
naar streeft.
Concreet verbeterpunt:
 Richten op wederzijds belang in plaats van collectief belang en maak gebruik van
objectieve criteria om een voorstel te concretiseren.
 Streef naar een oplossing waarin alle belangen worden meegenomen
6.2.2

Knelpunten met betrekking tot de rol van de beleggers

De verbeterpunten met betrekking tot de rol van de beleggers liggen voornamelijk in de
voorbereiding van het proces. Een verschil in urgentie, beleid en leegstand had in het voortraject
geconstateerd kunnen worden door het uitvoeren van het hiervoor al genoemde assessment. Vooral
de situatie van Belegger C had vroegtijdig aan het licht kunnen komen.
Daarnaast hadden enkele beleggers het idee dat niets doen voor hun de beste optie was,
omdat bijvoorbeeld de leegstand op Brainpark maar een minimaal percentage van de totale
portefeuille in beslag nam. Dit betekent feitelijk dat de BATNA van deze beleggers gelijk staat aan het
niet bereiken van consensus over een transformatie van hun pand. Om met een dergelijke eigenaar
een pakket aan oplossingen samen te stellen, zal erg lastig worden. Deze beleggers namen
gedurende het proces ook een meer afwachtende, vermijdende rol aan. Een MGA-proces heeft
echter als doel het verbeteren van de BATNA van elke partij (Wesselink, 2010). Dit betekent niet dat
iedereen evenveel of hetzelfde moet winnen, maar het gaat er om dat de waarde die men heeft, gaat
vergroten. Wanneer een aantal partijen niet voor ontwikkeling open staan, zoals bij enkele beleggers
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het geval was, kan het uitvoeren van een simulatie (zie kader 6.1.1b) hier wellicht voor nieuwe
inzichten zorgen.
Het verschil in urgentie speelde vooral tussen de projectgroep en de beleggers. RealExchange
was er op gericht om het gebied als geheel aan te pakken, terwijl de beleggers primair alleen een
belang hadden bij hun eigen gebouwen. Volgens de MGA bestaat collectief belang ook niet. Het gaat
om een gezamenlijke set van belangen, het algemeen belang dat vaak wel onder alle actoren leeft is
dat men consensus wil bereiken (M. Koobs, p.c., 9 september 2015).
Een aantal beleggers nam vanaf het begin een afwachtende, vermijdende houding aan. Dit
kwam onder andere tot uiting bij de informatieverstrekking die nodig was voor de analyse van het
vastgoed. Niet iedereen was, mede uit concurrentieoogpunt, bereid om alle informatie over hun
vastgoed vrij te geven. Dit is ook niet de goede basis voor een open, participatief proces als de MGA.
Een open houding en transparantie zijn van groot belang om vertrouwen te creëren gedurende het
proces. Hier hoort ook het delen van informatie bij. Het ingaan van MGA-proces, of een proces met
elementen hiervan, neemt ook een bepaalde ‘mindset’ met zich mee. Hierbij moeten de deelnemers
zich bewust zijn van het feit dat een open houding waarbij men alle informatie op tafel legt vereist is
om te komen tot integratieve onderhandelingen met consensus als doel.
Het knelpunt met betrekking tot de misvatting over de beslissingsbevoegdheid van de
vertegenwoordigers had ook in het voortraject inzichtelijk gemaakt kunnen worden. De eerste stap
in het uitvoeren van het assessment is het bepalen van de juiste stakeholders. Wanneer de
stakeholders zijn verzameld is ook van belang of de stakeholders het juiste mandaat hebben om aan
de onderhandelingstafel plaats te nemen. Dit was bij een aantal beleggers niet het geval.
Doordat de vertegenwoordigers maar tot op zekere hoogte beslissingsbevoegd waren moest
het project intern in de eigen organisatie worden besproken. Het hoe en wanneer van het
informeren van de achterban kan in de voorbereidingsfase al worden besproken. Hierbij wordt
gesteld dat het niet ondenkbaar is dat het resultaat van het groepswerk, in dit geval de gebiedsvisie,
volledig het belang van de achterban representeert. De MGA stelt hier voor om elke
vertegenwoordiger te laten presenteren aan de overige belanghebbenden op welke manier men van
plan is om de eigen achterban te peilen. Dit zou in het proces van Brainpark bijvoorbeeld in de
basisregels kunnen worden opgenomen. Hierdoor is men minder overgeleverd aan de manier
waarop de vertegenwoordiger zijn achterban informeert, doordat men hier eventueel van tevoren
nog invloed op zou kunnen oefenen.

Concrete verbeterpunten:
 Zorg dat de belangen en BATNA’s van alle partijen helder zijn, zodat er
onderhandeld kan worden over wederzijdse belangen.
 Afspraken maken over het informeren van de achterban.
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6.2.3

Knelpunten met betrekking tot de rol van de gemeente

De verbeterpunten met betrekking tot de rol van de gemeente komen vooral voort uit het feit dat de
gemeente niet als stakeholder aan tafel zat en daarmee het proces dus niet gefaciliteerd heeft. Er zijn
wel gesprekken met de gemeente gevoerd, maar men is op een gegeven moment afgehaakt. Het
assessment dat in de voorbereidingsfase wordt uitgevoerd geeft ook inzicht in benodigde mensen en
(financiële) middelen. Wellicht had men door het uitvoeren van een assessment beter in beeld
kunnen krijgen of het proces zonder betrokkenheid van de gemeente wel van de grond zou komen.
Men had uiteraard niet direct kunnen voorzien dat de gemeente op een andere plek grond zou
uitgeven voor studentenhuisvesting, maar wel had de projectgroep concreter richting de gemeente
kunnen aangeven in hoeverre zij zouden kunnen faciliteren. Dit hoeft niet eens direct door te
stimuleren in de vorm van een financiële bijdrage. Wel zou de gemeente als vormgever bij het proces
betrokken kunnen zijn, om zo in ieder geval duidelijkheid te geven wat er bestemmingsplantechnisch
mogelijk is in het gebied. De gemeente zou volgens één van de beleggers namelijk wel voor een
positief effect kunnen zorgen wat betreft de betrokkenheid van de overige beleggers.
Nadat de optie van studentenhuisvesting voor Brainpark afviel, waren er eigenlijk geen
concrete opties meer over. Er is dus te weinig waarde gecreëerd. Het creëren van waarde wordt
gezien als het hart van het MGA-proces. Hierbij worden voorstellen geformuleerd die alle partijen
voordeel bieden. De optie studentenhuisvesting was echter voor Belegger C geen haalbare optie. In
termen van een ‘goed’ proces zoals dat in paragraaf 3.2 wordt beschreven ontbreekt het hier dus aan
inhoudelijke kwaliteit, daarnaast wordt er ook onvoldoende rekening gehouden met de kernwaarden
van de beleggers.

Concrete verbeterpunten:
 Zorg voor betrokkenheid van alle partijen, dus ook van de gemeente. In een
assessment kan duidelijk worden hoe de gemeente zou kunnen faciliteren /
participeren.
 Zorg voor meerdere opties, door voldoende waarde te creëren op basis van
wederzijdse belangen.
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7. Conclusies en aanbevelingen
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag van dit onderzoek: in hoeverre kan de
Mutual Gains Approach een bijdrage leveren aan het bereiken van consensus onder actoren bij
vrijwillige stedelijk herverkaveling? Naast het beantwoorden van de centrale vraag in dit onderzoek
worden er in het tweede deel van dit hoofdstuk, naar aanleiding van de doelstelling van het
onderzoek, aanbevelingen gedaan om de uitvoerbaarheid van het proces van vrijwillige stedelijke
herverkaveling te verbeteren.
7.1 Conclusies
Aanleiding
Het bereiken van consensus in een herverkavelingsproces is het centrale thema in dit onderzoek. De
inzet van het instrument van stedelijke herverkaveling is door diverse ontwikkelingen onverminderd
actueel. Het actief grondbeleid dat veel gemeente voerden is door de economische- en financiële
crisis grotendeels verleden tijd. Op de reeds ingenomen grondposities worden verliezen geleden en
ook bij de overige overheden is er structureel minder geld beschikbaar. Vanuit de overheid bestaat er
daardoor de behoefte aan een meer marktgerichte gebiedsontwikkeling, waarbij overheden een
meer faciliterende, sturende rol aannemen. Stedelijke herverkaveling (SH) zou als instrument van
private-private samenwerking goed kunnen aansluiten bij deze behoefte.
Het ontbreken van een wettelijke verplichtende regeling voor SH, waarbij een minderheid
van eigenaren gedwongen zou kunnen worden mee te werken aan een nieuwe indeling van het
gebied, zorgt ervoor dat de procesmatige kant van het instrument aan importantie toeneemt.
Stedelijke herverkaveling zal tot stand moeten komen op basis van vrijwilligheid. Dit kan alleen
wanneer alle betrokken partijen met elkaar tot overeenstemming zullen komen. Er zal consensus
bereikt moeten worden.
De Mutual Gains Approach (MGA) is een consensusbenadering die zich vooral richt op
belangen om zo tot oplossingen te komen die door alle partijen gediend worden. In het licht van deze
benadering zijn er in dit onderzoek twee cases onderzocht met oog op de vraag: In hoeverre kan de
MGA een bijdrage leveren aan het bereiken van consensus onder actoren bij vrijwillige stedelijke
herverkaveling?
Het onderzoek bestaat uit een meervoudige casestudy waarbij twee cases zijn onderzocht.
Het gaat hier om een bedrijventerrein in Maasbracht en een kantorenpark in Rotterdam.
Voorafgaand aan de analyse is er eerst een literatuurstudie gedaan naar het instrument van
stedelijke herverkaveling en de Mutual Gains Approach en de theoretische concepten die hier de
basis voor vormen. De MGA is in Nederland nog relatief onbekend, daarom zijn er om deze
benadering beter te begrijpen twee expertinterviews afgenomen met MGA-experts.
De analyse van de cases is in twee delen opgedeeld; een procesevaluatie en een
effectanalyse. De procesevaluatie is uitgevoerd door interviews af te nemen met betrokken partijen
om het gevoerde proces van stedelijke herverkaveling zo objectief mogelijk in beeld te brengen. Aan
de hand daarvan zijn er knelpunten in het proces geconstateerd. Deze knelpunten zijn daarna in de
effectanalyse bezien in het licht van de theorie van de MGA om zo aanbevelingen te kunnen doen
over de meerwaarde van MGA voor het proces van vrijwillige stedelijke herverkaveling: biedt de
MGA handreikingen voor de constateerde tekortkomingen in het proces? Beide cases worden hier
kort behandeld, waarna er algemene conclusies worden getrokken met betrekking tot de cases.
77

Koeweide Maasbracht
Bij de case Koeweide Maasbracht hebben de betrokken actoren geen consensus kunnen bereiken
over een nieuwe indeling van het gebied. De knelpunten die hier zijn gevonden hebben betrekking
op het niet kunnen bereiken van overeenstemming over een oplossing die tegemoet komt aan de
verschillende belangen en de daaruit volgende verdeling van de kosten. Uit de procesevaluatie en de
effectanalyse die daarop volgt, blijkt dat er in het licht van de MGA-aanpak vooral winst valt te
boeken in de voorbereidingsfase.
Op het bedrijventerrein Koeweide in Maasbracht begonnen de problemen bij de eerste
belangenpeiling die een onjuist of niet actueel beeld van de situatie heeft opgeleverd. Dit heeft er in
het vervolg van het proces voor gezorgd dat er distributief onderhandeld is over één ruilvariant,
waarmee niet de belangen van alle eigenaren gediend werden. Dit had tot gevolg dat men
compromissen moest sluiten om winst te boeken en één van de vijf eigenaren een
samenwerkingsovereenkomst over de te zetten stappen naar een haalbaarheidsonderzoek van deze
variant niet wilde tekenen. Dit betekende ook het eind van het proces.
De MGA richt zich niet op distributieve maar op integratieve onderhandelingen waar
consensus uit voort kan komen. Een oplossing die tegemoet komt aan de belangen van alle
eigenaren had in het geval van Maasbracht kunnen betekenen dat de samenwerkingsovereenkomst
door alle eigenaren zou zijn getekend. Een aanpak gebaseerd op de MGA-methodiek begint met de
overtuiging dat de actoren in het proces een open, transparante houding aan dienen te nemen. De
MGA biedt ook handreikingen over hoe dit te bevorderen.
Vervolgens begint de voorbereidingsfase met het uitvoeren van een assessment door een
onafhankelijke partij. Een dergelijk assessment zorgt voor inzicht in belangen en belangen achter
belangen. Daarnaast is het belangrijk om de BATNA (Best Alternative To an Negotiated Agreement),
de terugvalopties van verschillende partijen in beeld te krijgen. Als van alle belanghebbenden ‘de
meest slechte optie die toch nog geaccepteerd wordt’ bekend is zorgt dit voor
onderhandelingsruimte.
Door integratief te onderhandelen kunnen de verschillende belangen naast elkaar worden
gelegd om zo de ‘taart te vergroten’ en meer waarde te creëren. Vervolgens kiest men gezamenlijk
een ruilvariant waar alle belangen in gediend worden en dus consensus over heerst. Dit zorgt er voor
dat de kernwaarden van de verschillende partijen zijn gewaarborgd en op deze manier kan er
voorkomen worden dat er vooral distributief onderhandeld wordt over grondposities, zoals dit in
Maasbracht het geval was. Hierbij werd vooral gedacht in het eigenbelang en waren niet alle
eigenaren in staat hun (grond)positie los te zien van het gemeenschappelijke belang van de
herverkaveling. Hierdoor ontstond een fixed-pie perceptie in plaats van dat de taart werd vergroot.
Consensus was door een onjuist belangenmanagement van de projectgroep vanaf het begin eigenlijk
niet haalbaar.
Een bijkomend voordeel van een assessment, waarbij de belangen van alle partijen aan
elkaar kenbaar worden gemaakt is dat men ook meer inzicht kan krijgen in de onderlinge relaties. In
Maasbracht had de strategische positie van één ondernemer, met de forcerende houding en
vertroebelde onderlinge relaties daarbij in ogenschouw genomen, een negatief effect op de
voortgang van het proces.
Naast inzicht in belangen, wordt in een dergelijk assessment ook onderzocht of er voldoende
middelen (de juiste mensen en financiën) aanwezig zijn. In de case Koeweide Maasbracht bleek
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sprake van een financieringsprobleem. Men was niet bereid om te investeren in het project, waarvan
de haalbaarheid nog hoogst onzeker was. Dit had onder andere te maken met het feit dat
Rijkswaterstaat nog geen duidelijkheid kon geven over de aanleg van een nieuwe kade en de hoogte
van de kosten van watercompenserende maatregelen die hierbij getroffen moesten worden. Als een
dergelijke constatering in het voortraject gedaan kan worden, is dit een uitgelezen kans voor de
gemeente om het proces te ondersteunen door aan tegen hoe men zou kunnen faciliteren. In
Maasbracht heeft de gemeente vooral de rol van vormgever op zich genomen door in het kader van
een mogelijke herverkaveling flexibel om te gaan met het bestemmingsplan. Gezien het
financieringsprobleem was een meer stimulerende rol, waarbij een financiële bijdrage aan het proces
gedaan zou worden, meer gewenst. Ook als alle ondernemers de samenwerkingsovereenkomst
hadden getekend, bleef de hoogte van de projectkosten een struikelblok.
Het maken van duidelijke afspraken over eventuele investeringen van zowel de gemeente als
de eigenaren neemt een stuk onzekerheid uit het project weg. De afspraken over de manier waarop
de gemeente faciliteert en hoe men met een partij als Rijkswaterstaat om moet gaan, kan worden
vastgelegd in de basisregels van het assessment in de voorbereidingsfase van het MGA-proces.
Brainpark Rotterdam
Ook bij de casus Brainpark Rotterdam heeft het proces niet voor consensus onder de betrokken
partijen kunnen zorgen. In de analyse zijn de problemen die gedurende het proces zijn opgetreden
onderverdeeld in knelpunten met betrekking tot de aard van het proces, de rol van de beleggers en
de rol van de gemeente. Uit de analyse blijkt dat de MGA-elementen die hier van meerwaarde zijn in
voorbereidingsfase en de daarop volgende fase van waarde creëren liggen.
Het RealExchange-concept dat men wilde toepassen in deze cases, werd door het grootste deel van
de projectgroep gezien als een praktijkpilot. De insteek was wel om door een ruilverkaveling
leegstand tegen te gaan, maar zover is het eigenlijk niet gekomen. De wijze waarop het proces is
ingericht heeft er voor gezorgd dat de beleggers, waarvan sommigen van tevoren al twijfels hadden
over het project, een afwachtende houding hebben aangenomen. Men zag het proces vooral als
informatief. Niet alle beleggers bleken ook bereid zich transparant op te stellen door informatie over
hun vastgoed met de projectgroep en elkaar te delen.
De gebiedsvisie die het eindstation van het proces betekende, was het resultaat van een
aantal verkennende gesprekken met de beleggers op het park en een workshop waarin een globale
zonering in het gebied is aangebracht. Deze zonering kwam niet tegemoet aan de belangen van alle
betrokken beleggers en werd daardoor niet door iedereen gesteund. De zonering was vooral het
resultaat van een collectief doel; het toevoegen van functies om de levendigheid van het gebied te
vergroten en meer kansen te creëren voor de exploitatie van het aanwezige vastgoed. Volgens de
MGA bestaat collectief belang niet. Wanneer men consensus wil bereiken moet men zich door
integratief te onderhandelen juist richten op een set van wederzijdse belangen. Een collectief belang
wordt vaak vertegenwoordigd door een overheid, terwijl eigenaren zich primair richten op
eigenbelang. Wanneer, in de lijn van de MGA, ook hier een assessment zou zijn uitgevoerd had men
op basis van de discrepantie in belangen tussen zowel de beleggers onderling als de beleggers en de
projectgroep in en veel vroegere fase van het proces kunnen concluderen dat het bereiken van
consensus zeer moeilijk zou worden.
Afgezien van het feit dat in de gebiedsvisie niet alle belangen gediend werden, is er ook geen
inzicht gegeven in kosten en baten van een ontwikkeling. Op basis van objectieve criteria zoals een
79

positieve exploitatie in de nieuwe situatie kan men een rationele beslissing maken. Op deze manier
wordt er waarde gecreëerd binnen een mogelijke variant. Nu waren enkele beleggers van mening dat
hun BATNA gelijk stond aan het niet meewerken aan een transformatie. Terwijl het doel van de
MGA-methodiek is dat de BATNA van alle partijen wordt verbeterd. Het plan schoot daarom tekort in
het beschermen van de kernwaarden van enkele beleggers.
Naast het verschil in belangen en urgentie speelde het ontbreken van betrokkenheid van de
gemeente bij het project een grote rol. De gemeente gaf in eerste instantie de voorkeur aan andere
kantoorlocaties voor herontwikkeling. Daarnaast werd de enige nieuwe functie die men als wenselijk
in het gebied zag, waarover ook concrete gesprekken zijn gevoerd, door de gemeente onmogelijk
gemaakt. Het ging hier om de mogelijkheid om leegstaande kantoorpanden te transformeren naar
studentenhuisvesting. Deze optie viel af doordat de gemeente elders zelf grond uitgaf om
studentenhuisvesting te ontwikkelen. Bij het gepresenteerde plan ontbrak het daardoor aan
inhoudelijke kwaliteit, er was te weinig waarde gecreëerd.
In het uit te voeren assessment in de voorbereidingsfase van het MGA-proces moet ook
duidelijk gemaakt worden of de juiste stakeholders betrokken zijn. Hier had men wellicht de
afweging kunnen maken of het project wel haalbaar was zonder betrokkenheid van de gemeente.
Conclusie met betrekking tot de cases
Om vrijwillige stedelijke herverkaveling mogelijk te maken moet men met alle betrokken partijen
overeenstemming bereiken. De consensusbenadering die in dit onderzoek centraal staat, de Mutual
Gains Approach, blijkt volgens de analyseresultaten vooral van meerwaarde in de voorbereidingsfase
van het proces. Met name het uitvoeren van een assessment in de beginfase van het proces kan
problemen in het vervolg van het proces voorkomen. Hierdoor krijgen alle partijen inzicht in elkaars
belangen en BATNA. Dit inzicht kan er voor zorgen dat men ook meer begrip krijgt voor elkaars
belangen en beter het verschil kan zien tussen de onderhandelaar als persoon en de
onderhandelingen als resultaat. Dit bevordert de samenwerking en daarmee de kans op een
constructieve oplossing.
Als alle belangen in het voortraject bekend zijn is het aannemelijker dat er ook oplossingen
opgesteld worden die door iedereen gedragen zullen worden. Op deze manier kan er integratief
onderhandeld worden om zo effectiever waarde te creëren. In de cases leidde het niet goed in beeld
hebben van de belangen tot distributieve onderhandelingen waar vooral compromissen gesloten
moesten worden in plaats van dat er gezocht werd naar consensus. Daarnaast ontstonden er
situaties die de voortgang van het proces belemmerden. Onderhandelaars namen een forcerende
houding aan doordat er sprake was van een fixed-pie perceptie, hier mee probeert de
onderhandelaar zijn eigen kernwaarden te beschermen. Dit leidde tot suboptimale overeenkomsten,
terwijl er vaak juist genoeg integratief potentieel aanwezig was.
Als alle belangen in beeld zijn en alle opties verkend zijn kan men op zoek naar wederzijdse
belangen. Wederzijdse belangen zorgen voor oplossingen die door iedereen gedragen worden. Dit is
wat anders dan het streven naar een collectief doel zoals dit in de cases veelal werd gedaan. Het
collectieve doel wordt vaak alleen vertegenwoordigd door de gemeente (of andere initiatiefnemer)
die bij stedelijke herverkaveling vooral faciliterend optreedt, bijvoorbeeld ‘het in stand houden van
het servicecluster’ of ‘het toevoegen van functies in het gebied’.
De hiervoor geschetste situatie is echter een ideaalbeeld. In de praktijk zal het niet mogelijk
zijn om alle mogelijke problemen in het voortraject te kunnen identificeren. Het uitvoeren van een
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assessment zal niet direct een goed verloop van het proces garanderen, maar het zal in ieder geval
een bijdrage kunnen leveren aan het eerder inzichtelijk maken van problemen die verderop in het
proces de voortgang kunnen belemmeren.
Bij stedelijke herverkaveling zal het bijvoorbeeld lastig zijn om partijen zover te krijgen dat ze
volledig transparant zijn over hun belangen en BATNA, de terugvaloptie. Een kleine groep eigenaren
die elkaar vaak al kent, in het verleden wellicht al zaken met elkaar gedaan heeft en ook elkaars
concurrent is binnen het plangebied, zal hier niet direct open voor staan.
De MGA-methodiek speelt hier op in door in het assessment op te nemen in hoeverre
partijen open staan voor het bouwen van consensus. Hierbij is het van essentieel belang dat de
partijen zich ook bewust worden van het feit dat men elkaar nodig heeft om tot gebiedsontwikkeling
te komen. Het eigenbelang van een eigenaar is dus net zo belangrijk als andermans belang. Zonder
dat de ene eigenaar er voldoende op vooruit gaat in de nieuwe situatie kan de andere partij zijn
winst ook niet behalen. Om deze bewustwording te stimuleren kan men er voor kiezen om een
simulatie uit te voeren, om zo de MGA-principes beter in de vingers te krijgen en dat men weet wat
men kan verwachten. Daarnaast zorgt een simulatie ervoor dat de kans groter wordt dan men in de
daadwerkelijke onderhandelingen begrip op gaat brengen voor elkaars belangen. Op deze manier
wordt het aannemelijker dat de onderhandelaars gaan samenwerken en integratief gaan
onderhandelen, in plaats van distributief te onderhandelen over grondposities met als doel het eigen
belang veilig te stellen. Dit komt de voortgang van het proces ten goede.
Naast een goede voorbereiding en integratief onderhandelen op basis van wederzijdse belangen, is
uit de cases ook gebleken dat een duidelijke rol voor de gemeente gewenst is. De betrokkenheid van
een gemeente moet uitgedrukt worden in afspraken(kaders) die duidelijkheid scheppen voor alle
betrokkenen. Stedelijke herverkaveling is te kenmerken als een instrument voor private-private
samenwerking, toch blijkt uit dit onderzoek dat het (financieel) stimuleren van het proces door de
gemeente, in een faciliterende rol, de kans op het slagen van het proces vergroot. Eigenaren blijken
terughoudend om te investeren in een project waar de haalbaarheid nog niet van gewaarborgd is. De
MGA speelt hier op in door vanaf het begin met de juiste stakeholders aan tafel te zitten en open te
zijn over elkaars belangen. Zo kunnen er duidelijke basisregels worden opgesteld, over hoe het
vervolg van het proces eruit gaat zien en in hoeverre de gemeente daarin betrokken is.
Of een (financiële) betrokkenheid van de gemeente als een vereiste voor stedelijke
herverkaveling moet worden gezien kan op basis van de analyseresultaten niet met zekerheid
worden gezegd. Dit zal per situatie verschillen. Door het uitvoeren van een assessment kan
afhankelijk van de situatie worden bepaald of de juiste stakeholders aan tafel zitten, en of de
betrokkenheid van de gemeente hier wel of niet noodzakelijk is. De gemeente heeft vanuit haar
verantwoordelijkheid voor het bestemmingsplan in ieder geval een rol als herverkaveling leidt tot
aanpassingen daarin.
7.2 Aanbevelingen
Op basis van het voorgaande is er een aantal aanbevelingen opgesteld die een bijdrage kunnen
leveren aan de uitvoering van vrijwillige stedelijke herverkaveling. Doordat het gaat om de
uitvoerbaarheid van vrijwillige SH richtten de aanbevelingen zich op de procesbegeleiders en
initiatiefnemers van een herverkaveling. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Kadaster,
daarom zullen de aanbevelingen met name van toepassing zijn op de rol van procesbegeleider die
Kadaster graag wil innemen in het herverkavelingsproces.
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Zorg voor een goed belangenmanagement in de vorm van een assessment in de beginfase
van het proces.
Dit zou in de praktijk gebracht kunnen worden door in de lijn van de MGA-methodiek na afloop van
het assessment een go/no-go beslissing in te bouwen op basis van de volgende vragen:
o Hebben we de juiste mensen aan tafel?
o Hebben we de belangen van de mensen en de belangen achter deze belangen in
beeld?
o Hebben we de BATNA’s van de verschillende partijen in beeld?
o Hebben we de juiste middelen (zowel in kennis als financieel) om het proces mogelijk
te maken?
o Hebben we overeenstemming over de basisregels van het proces?
Deze vragen kunnen de initiatiefnemer helpen om te beslissen of er voldoende basis is om consensus
te bereiken in het vervolg van het proces.
 Ga op zoek naar wederzijdse belangen in plaats van een collectief doel.
Het belang van een collectief doel wordt overschat. Het primaire doel van een individu is niet ‘het
toevoegen van functies in een monofunctioneel gebied’ of ‘het behouden van het servicecluster
binnenvaart’. De taak om het collectieve belang te bewaken ligt bij de gemeente, terwijl stedelijke
herverkaveling in eerste instantie een instrument is voor private-private samenwerking.
Ondernemers denken primair in hun eigenbelang. De kans op consensus is groter wanneer deze
verschillende belangen worden gecombineerd in wederzijdse belangen, dan wanneer er gestuurd
wordt op dit collectieve belang.
 Creëer vertrouwen en zorg voor een open houding.
Een open houding en het creëren van vertrouwen zijn essentieel bij het bouwen aan consensus. Het
simuleren van een gezamenlijk gebiedsontwikkelingstraject voorafgaand aan het daadwerkelijke
proces van stedelijke herverkaveling kan er voor zorgen dat de betrokken actoren alvast aan elkaar
wennen en meer inzicht krijgen in de werking van het proces. Dit zorgt voor vertrouwen en zo gaan
de verschillende actoren ook inzien wat een open houding kan opleveren. Daarnaast wordt hiermee
ingespeeld op een bemoeilijkende factor van onderhandelingen, namelijk dat niet iedereen over de
vaardigheid tot onderhandelen beschikt. Door een simulatie kan deze vaardigheid worden verbeterd.
Voor Kadaster ligt hier de mogelijkheid om opnieuw voordeel te halen uit de ervaring die
men heeft met verkavelen in het landelijk gebied. De ‘Verkavelen voor Groei’-methode (zie paragraaf
2.3.1) is een gebiedsgerichte verkavelingsaanpak, waarbij men gezamenlijk op een open, interactieve
manier over belangen praat en op deze manier tot een plan komt. De kern van Verkavelen voor Groei
zit in de gedachte dat als men zelf vooruitgang wil boeken, maar een ander gaat er net iets meer op
vooruit, dat men dat elkaar moet gunnen. Deze opvatting is ook van meerwaarde voor het zoeken
naar consensus.
 Een ‘actief’ faciliterende overheid is gewenst.
Het voortraject van een herverkavelingsproces is essentieel voor de voortgang van de rest van het
proces. In beide cases kwam naar voren dat hier echter al kosten gemaakt moesten worden, terwijl
de uitkomst van het proces nog onzeker was. Ondernemers zijn daarom terughoudend om al te
investeren in een vroeg stadium. In een dergelijke situatie is de behoefte groot aan een faciliterende
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overheid, die bijvoorbeeld (een deel van) deze investering in het proces op zich neemt. Ondanks de
faciliterende rol van de gemeente kan men op een actieve manier wel degelijk een positieve bijdrage
leveren aan de voortgang van het proces. Dit is de kern van uitnodigingsplanologie, waarbij partijen
‘verleid’ worden om zelf het initiatief te nemen voor een herverkaveling en de overheid een
faciliterende rol aanneemt. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek kan worden gesteld dat
bij stedelijke herverkaveling vooral een financiële prikkel van grote waarde kan zijn voor het proces.
Hier wordt geen investering in de projectkosten mee bedoeld, bij stedelijke herverkaveling zullen
ondernemers er in eerste instantie zelf uit moeten komen. Echter is een bijdrage aan de
proceskosten zoals het doen van onderzoek naar de haalbaarheid van een herverkaveling wel
gewenst.
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8. Reflectie
In dit hoofdstuk wordt gereflecteerd op het onderzoek dat is uitgevoerd. In het eerste deel van de
reflectie zullen de gebruikte theorieën en de resultaten van het onderzoek die op basis van de deze
theorieën tot stand zijn gekomen worden behandeld. In het tweede deel van de reflectie zal de
uitvoering van het onderzoek ter sprake komen.
8.1 Inhoudelijke reflectie
In de theorie van dit onderzoek wordt stedelijke herverkaveling gepositioneerd als een instrument
van private-private samenwerking. De gemeente kan hierbij faciliterend optreden en op deze manier
zonder financiële risico’s aan te gaan gebiedsontwikkeling mogelijk maken. In dit onderzoek worden
vier verschillende rollen onderscheiden die een faciliterende overheid aan kan nemen. Uit de
analyseresultaten blijkt dat, met name in Maasbracht, de gemeente alle vier de rollen wel in meer of
minder mate heeft opgevoerd. Toch heeft dit niet aantoonbaar bijgedragen aan het proces van SH. In
beide cases is een actievere rol van de gemeente gewenst, waarbij het financieel ondersteunen van
het proces bij de ondernemers de voorkeur heeft. Men kan zich dus afvragen of stedelijke
herverkaveling wel een instrument is waar de gemeente enkel faciliteert (zonder financieel risico) en
of SH wel past in het spectrum van private-private samenwerking als een dusdanig duidelijke rol voor
de overheid gevraagd wordt. In theorie lijkt het instrument in ieder geval aantrekkelijk, gezien het
feit dat er door het hele land initiatieven zijn gestart om het instrument te verkennen, toch is er nog
niet één duidelijk geslaagde case aan te wijzen.
De theorieën rond het begrip consensusvorming en de concretisering hiervan in de vorm van de
Mutual Gains Approach, geven vooral veel praktische handvatten voor het bereiken van een
duurzame oplossing. Mogelijke conflicten tussen partijen worden hierin beslecht door onafhankelijke
partijen die als een soort mediator kunnen optreden. Dit geldt ook voor de criteria die het verdelen
van de waarde bepalen. Dit moeten objectieve criteria zijn. In Maasbracht is hier de vergelijking te
trekken met de nutsfactoren die de hoogte van de projectenkosten hebben bepaald. Enkele
eigenaren van Koeweide hadden aanvullende eisen met betrekking tot deze nutsfactoren. De MGA
zegt in een dergelijk geval dat een onafhankelijk onderzoek deze factoren dan bepaald. Echter, waren
de eigenaren in Maasbracht juist niet bereid verder te investeren in de voorfase van het project.
Bij het zoeken naar consensus door middel van de MGA wordt dit eigenlijk als een
vanzelfsprekendheid gezien. In het assessment dient een budget te worden opgesteld, maar als de
kosten van onafhankelijk onderzoek enkel door de belanghebbenden moet worden betaald kan dit
een knelpunt opleveren. Dit is de kern van het financieringsprobleem dat in Maasbracht aan de orde
was.
De theorie van consensusvorming geeft ook een duidelijke omschrijving van de verschillende rollen
en verantwoordelijkheden die moeten worden ingevuld in een proces. Het gaat hier vooral om
formele rollen als voorzitter, procesbegeleider of assessor. Dit terwijl het proces juist ook een
duidelijke informele kant heeft, waarbij het creëren van begrip en vertrouwen van belang is. Een
meer informele rol zoals de in paragraaf 3.4.2 genoemde best persons passen hier goed bij. Deze rol
wordt echter niet expliciet in de theorie van consensusvorming genoemd.

84

Dit onderzoek heeft zich gericht op de vraag of de Mutual Gains Approach van meerwaarde zou
kunnen zijn voor het instrument van vrijwillige stedelijke herverkaveling. De analyse heeft vooral
geleid tot conclusies en aanbevelingen over de beginfase van het proces. Hier is van het ruilen van
kavels eigenlijk nog geen sprake. De uitkomsten van dit onderzoek pleiten vooral voor een goed
voorbereid proces. Er worden dan ook niet uitsluitend concrete oplossingen gegeven voor de
verbetering van het instrument van stedelijke herverkaveling. De aanbevelingen zijn daarom niet
alleen gericht op herverkavelaars, maar ook op gebiedsontwikkelaars.
Uit dit onderzoek is gebleken dat het proces van stedelijke herverkaveling in de huidige
vrijwillige vorm waarbij grondposities de inzet zijn van de onderhandelingen, leidt tot distributieve
onderhandelingen. Een proces van SH wordt vaak uitgevoerd met een beperkt aantal eigenaren.
Doordat het aantal eigenaren beperkt is, is het voor eigenaren lastig om hun eigen (grond)positie los
te zien van het achterliggende belang. De eigen positie verdedigen kan in zo’n geval van té groot
belang zijn. Het gaat hierbij vaak om fundamentele overwegingen. Eigenaren worden bijvoorbeeld
gevraagd om beslissingen te maken over vastgoed, dat tegelijkertijd ook zijn / haar pensioen is.
Dit komt ook doordat deze onderhandelingen vaak gericht zijn op het collectieve belang,
terwijl de MGA zich juist richt op het zoeken naar wederzijdse belangen. Het collectieve belang wordt
vaak alleen gedragen door overheden, particuliere eigenaren stellen eigenbelang voorop. Bij SH wil
dit nog wel eens botsen, zoals ook in Maasbracht het geval was. De gemeente heeft vooral aandacht
voor de netwerkfunctie van het bedrijventerrein en ziet dit als een collectief belang. Terwijl de
individuele eigenaren veel meer waarde hechtten aan het voortzetten van hun eigen
bedrijfsactiviteiten.
Stedelijke herverkaveling zou dan ook beter tot zijn recht komen als er een goed
gebiedsontwikkelingsproces, waarbij integratief wordt onderhandeld, aan vooraf is gegaan. Hierbij
zou de overheid, die het collectieve belang vertegenwoordigd, als een van de belanghebbenden aan
tafel zitten. Wanneer men op deze manier tot een oplossing weet te komen waarbij alle belangen
worden gediend, dus zowel de individuele belangen van ondernemers, als het collectieve belang van
de overheid, zou stedelijke herverkaveling wellicht als technisch instrument kunnen dienen om de
ontwikkeling praktisch uit te voeren. SH kan dus het slotstuk zijn van een gebiedsontwikkeling, en is
nooit de start ervan. Een goed doorlopen gebiedsontwikkelingsproces kan er ook toe leiden dat
gekozen wordt voor een ander instrument dan SH of de inzet van een combinatie van instrumenten.
Stedelijke herverkaveling is dus nooit een doel op zich, maar eerder een middel om
gebiedsontwikkeling mogelijk te maken.
Hier ligt ook een rol voor de initiatiefnemers / procesbegeleiders; kunnen alle belangen
gediend worden wanneer men er voor kiest om een herverkavelingsproces in te gaan? Of is een
andere opzet gewenst? Zijn de partijen bereid om samen te werken? Hierbij moet ook in
ogenschouw worden genomen dat niet ieder onderwerp geschikt is om via consensus te besluiten.
De deelnemers moeten het gevoel krijgen dat er wat op het spel staat. Gezien de houding van enkele
beleggers in Rotterdam is het maar de vraag of de MGA hier wel geschikt was geweest. Van
gebiedsurgentie was in ieder geval geen sprake. In Maasbracht was er op eerste gezicht wel
voldoende aanleiding voor een herverkavelingsproces, zowel voor de eigenaren als voor de
gemeente. Een meer integratieve vorm van stedelijke herverkaveling, waar eerst een goed
gebiedsontwikkelingsproces op basis van wederzijdse belangen aan vooraf was gegaan, had wellicht
minder weerstand opgeroepen.
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8.2 Persoonlijke reflectie
Op het gebied van de uitvoering van het onderzoek zijn er een aantal factoren te noemen die de
resultaten van het onderzoek wellicht hebben beïnvloed.
In het onderzoek is er gebruik gemaakt van twee cases. Deze zijn geselecteerd op basis van de
verschillen tussen de cases. De assumptie was dat dit een breed beeld zou schetsen van de mogelijke
toepassing van de MGA. Gedurende het onderzoek bleek dat het meer van belang was hoever de
case gevorderd was met het proces van stedelijke herverkaveling. Hier bevindt zich ook direct een
beperking in het onderzoek: er bestaat vooralsnog geen case waar het proces volledig is uitgevoerd.
In Rotterdam is men niet dusdanig ver gevorderd dat men heeft onderhandeld over het
ruilen van vastgoed. Wellicht was het toevoegen van een extra case waarbij dit wel is gebeurd van
meerwaarde geweest voor het onderzoek. Daarnaast zou in Rotterdam een interview met een
afgevaardigde van de gemeente ook wenselijk zijn geweest. Deze zijn in dit onderzoek niet
geïnterviewd omdat het onderzoek zich richtte op de betrokken actoren. Achteraf bleek de
gemeente een essentiële rol te hebben gespeeld in het proces en was de betrokkenheid van de
gemeente in het proces door de andere partijen wel gewenst.
De casus Maasbracht had als beperking dat niet alle belanghebbenden bereid waren om
geïnterviewd te worden. Daardoor zijn er een aantal interviews door middel van een online
vragenlijst afgenomen. Hierdoor is bijvoorbeeld in Maasbracht niet duidelijk geworden wat nu
precies de beweegredenen waren van de ‘rode’ ondernemer. Dit had wellicht tot interessante
inzichten kunnen leiden met betrekking tot de knelpunten in deze case.
Een ander punt van verbetering is de wijze waarop de meerwaarde van de MGA is aangetoond. Dit is
gedaan aan de hand van een ex-ante effectanalyse op basis van de theorie en praktijkvoorbeelden.
De theorie van de MGA is echter dusdanig omvangrijk dat het lastig was om de essentie van de
benadering er goed uit te kunnen halen. Daarnaast waren praktijkvoorbeelden van de benadering
niet op elk verbeterpunt dat in het onderzoek is opgevoerd, even specifiek om de werking van de
MGA echt overtuigend aan te tonen. De expertinterviews hebben dit wel enigszins kunnen
compenseren, doordat deze respondenten het een en ander in perspectief konden zetten.
Daarom zou een simulatie van een SH case met de MGA-methodiek een goede aanvulling zijn
als vervolgonderzoek. Op deze manier zou de meerwaarde van de MGA meer praktisch kunnen
worden aangetoond. Daarnaast kunnen er dan wellicht ook uitspraken worden gedaan over de MGA
in relatie tot het proces van SH als geheel. Nu is vooral de meerwaarde van het begin van het MGAproces aangetoond aan het begin van een SH-proces.
Tot slot ter aanvulling op de doelstelling van het onderzoek: Het doel is het leveren van een bijdrage
aan de uitvoerbaarheid van vrijwillige stedelijke herverkaveling door de meerwaarde van elementen
uit de Mutual Gains Approach ten opzichte van het huidige herverkavelingsproces van Kadaster te
analyseren. Er is hier op voorhand gekozen om het proces van Kadaster te analyseren, omdat er nog
geen eenduidig proces van SH bestond. Toch bleek ook de procesbeschrijving van Kadaster niet
eenduidig. De procesbeschrijving bevat de meest uitgebreide vorm van SH en in de praktijk zou een
vereenvoudigde vorm van toepassing kunnen zijn. Dit bleek ook wel in de cases. De
procesbeschrijving van Kadaster is daarom niet als leidraad gebruikt, maar meer als naslagwerk. De
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analyse op zich heeft plaatsgevonden aan de hand van het in de praktijk gevoerde proces (waar
Kadaster wel bij betrokken was).
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Bijlage A: Actoranalyse Koeweide Maasbracht en Rotterdam Brainpark
Gemeente Maasgouw
Core value

Belangen bij een
herverkaveling

Sense of Urgency

Kansen / bedreigingen

Houding

Gemeente Maasgouw
Hierbij moet een belangenafweging gemaakt worden tussen de
bevolking, de ondernemers en het milieu (Beleidsmedewerker EZ, p.c., 10
juli 2015)
Voor de gemeente speelt vooral een economisch belang, waarbij men
werkgelegenheid (550 arbeidsplaatsen) wil behouden. ‘Men streeft naar
het behouden en aanvullend creëren van kwalitatief hoogwaardige en
duurzame vestigingsplaatsen voor ondernemers’ (Gemeente Maasgouw,
et al., 2013b, p. 1). Hierbij ligt de focus van de gemeente enerzijds op het
ontwikkelen van een servicecluster pleziervaart en anderzijds op het
versterken van het servicecluster binnenvaart in Maasbracht
(Beleidsmedewerker EZ, p.c., 10 juli, 2015).
De gemeente heeft met 20-25 ondernemers gesproken. Op basis hiervan
een Herstructureringsaanpak geformuleerd en het proces voor stedelijke
herverkaveling geïnitieerd. Hieruit blijkt een zekere drang vanuit de
gemeente om te besluitvorming verder te brengen.
Een herverkaveling van het gebied een kans om nieuwe duurzame
situatie te creëren, waarbij de werkgelegenheid van het servicecluster
voor de gemeente behouden blijft. Als er niets gebeurd kan dit als een
bedreiging worden gezien. Op middellange-, lange termijn kan dit
betekenen dat verschillende bedrijven op Koeweide het moeilijk gaan
krijgen. Dit is slecht voor de economische functie van het gebied
(Gemeente Maasgouw, et al., 2013a).
De gemeente heeft het initiatief genomen door in individuele gesprekken
de eerste wensen en behoeften van de ondernemers te peilen om
vervolgens het proces van stedelijke herverkaveling te initiëren. Tijdens
het proces zelf heeft men vooral een faciliterende rol gepakt.
(Beleidsmedewerker EZ, p.c., 10 juli 2015; Eigenaar X Koeweide, p.c., 9
september 2015).

Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML)
De Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML) ontwikkelt, beheert en geeft bedrijventerrein
uit. Dit is financieel gezien de belangrijkste activiteit van het bedrijf. Daarnaast herstructureert men
bedrijventerreinen en verricht men werkzaamheden voor hun aandeelhoudende gemeenten. Dit
gebeurt in de vorm van zogenoemde dienstverleningsovereenkomsten. OML is voor de
aandeelhoudende gemeente een uitvoeringsorganisatie voor economisch beleid. OML heeft vijf
aandeelhoudende gemeenten: Echt-Susteren, Leurdal, Roerdalen, Roermond en Maasgouw
(Consultant OML, p.c., 3 augustus 2015). OML is één van de drie partners die in de vorm van een
samenwerkingsovereenkomst werken aan herstructureringsprojecten op de natte bedrijventerreinen
van de gemeente Maasgouw.
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Core value
Belangen bij een
herverkaveling

Sense of Urgency

Kansen / bedreigingen

Houding

OML
Het duurzaam economisch versterken van de regio Midden-Limburg
(OML, 2014).
Afgezien van de core value van OML heeft men vooral een economisch
belang. OML is een BV en financiert dus uit eigen middelen. Hun primaire
inkomstenbron bestaat uit het ontwikkelen, beheren en uitgeven van
bedrijventerreinen. Toch heeft OML in het voortraject van het proces
zonder tegenprestatie aan het proces meegewerkt. Men heeft hierbij wel
de uren, menskracht en kunde van OML ingezet (Consultant OML, p.c., 3
augustus 2015).
Het verdienmodel van het ontwikkelen van bedrijventerreinen staat
onder druk. Herstructureren kost alleen maar geld. Hierdoor is men op
zoek naar andere instrumenten. Stedelijke herverkaveling zou hiervoor
een optie kunnen zijn (Consultant OML, p.c., 3 augustus 2015). OML heeft
dus ook individueel een belang bij het project. Daarnaast was OML ook
betrokken bij het afnemen van de individuele gesprekken voorafgaand
het proces.
Voor OML is het proces van stedelijke herverkaveling op Koeweide
daarom wellicht een kans op een nieuwe manier van het herstructureren
van bedrijventerreinen. Het niet slagen van het proces zorgt er voor dat
de activiteiten van OML in Maasbracht beperkt zullen blijven.
OML heeft vanaf het begin een coöperatieve houding aangenomen. Men
heeft voorafgaand aan het proces van SH individuele gesprekken gevoerd
met ondernemers van verschillende bedrijventerreinen. Dit heeft voor de
input gezorgd voor de herstructureringsaanpak. OML had daarnaast
zitting in de projectgroep, die het proces in Maasbracht verder begeleid
hebben. Dit ging in eerste instantie zonder dat men daar kosten voor
vroeg.

Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen (LHB)
Naast de gemeente en OML is LHB de derde partner in de samenwerkingsovereenkomst. LHB is
opgericht door de Provincie Limburg en NV Industriebank. De provincie wil de regionale en
provinciale economie stimuleren door verouderde bedrijventerreinen te herstructureren. LHB voert
deze herstructurering uit en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van het
vestigingsklimaat voor ondernemers. LHB werkt samen aan de herstructureringsprojecten met
private partijen als ondernemers, projectontwikkelaars en beleggers en gemeenten (LHB, n.d.).

Core value

Belangen bij een
herverkaveling

LHB
Het vestigingsklimaat in Limburg verbeteren om zo de huidige
werkgelegenheid te behouden en nieuwe werkgelegenheid aan te
trekken (LHB, n.d.).
Een herstructurering zal een bijdrage leveren aan de regionale economie.
De LHB financiert haar activiteiten niet uit eigen middelen, dus
individueel economisch belang is niet van toepassing.
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Sense of Urgency

Kansen / bedreigingen

Houding

Het bedrijventerrein Koeweide is onderdeel van de
herstructureringsaanpak die door de drie partijen wordt uitgevoerd. De
provincie heeft echter aangegeven dat herstructurering niet meer tot de
‘core business’ van hun werkzaamheden behoort. LHB zal daarom na het
aflopen van de samenwerkingsovereenkomst, niet meer de activiteiten
kunnen uitvoeren zoals men voorheen deed.
Een herverkaveling van Koeweide is voor LHB een kans om een bijdrage
te leveren aan hun belangen en ‘core value’. Mocht het proces niet
lukken dan is hier niet direct een bedreiging aan verbonden.
De LHB heeft net als de gemeente en OML vooral gefaciliteerd. LHB had
net als beide actoren zitting in de projectgroep.

Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat was een actor in het proces doordat zij de mogelijke aanleg van een nieuwe kade aan
de noordelijke oever moesten beoordelen.

Core value

Belangen bij een
herverkaveling

Sense of Urgency

Kansen / bedreigingen

Houding

Rijkswaterstaat
Samenwerken aan een land dat beschermd is tegen overstromingen.
Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. Samen werken
aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland (Rijkswaterstaat, n.d.).
Het belang van Rijkswaterstaat is dat de aanleg van een nieuwe kade
voldoet aan twee criteria: het moet nautisch geen probleem opleveren
(dit moet uit onderzoek blijken) en het moet binnen de regelgeving en
waterbeheersing passen (2e bijeenkomst Stedelijke Herverkaveling
Koeweide Maasbracht, p.c., 18 juni 2014).
Rijkswaterstaat heeft zelf geen directe behoefte om de besluitvorming te
beïnvloeden, afgezien van het feit dat de waterhuishouding op orde
gemaakt moet worden als er een nieuwe kade wordt aangelegd.
Hoewel er geen directe kansen of bedreigingen voor Rijkswaterstaat zelf
liggen, vormen de kosten die er gemaakt moeten worden voor
waterbergende maatregelen (bij aanleg van de een nieuwe kade) wel
degelijk een bedreiging. Deze mogelijke kosten drukken zwaar op de
haalbaarheid van de herverkaveling.
Reactief. Men heeft geen inzicht kunnen geven in de waterbouwkundige
werkzaamheden. Daarnaast stroomt het noordelijkste deel van het
bedrijventerrein bij heel hoog water over. Rijkswaterstaat is star bij de
handhaving van waterberging, dit is daarom een kostenpost.
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Kadaster
Het Kadaster is als actor betrokken geraakt na afloop van de individuele gesprekken, waar de wensen
en belangen van de ondernemers zijn gepeild door de gemeente, om het idee van stedelijke
herverkaveling voor Koeweide samen met de verschillende partijen te gaan uitwerken.

Core value

Belangen bij een
herverkaveling

Sense of Urgency
Kansen / bedreigingen

Houding

Kadaster
Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van
vastgoed in Nederland. Haar wettelijke taak zorgt voor rechtszekerheid:
het is voor iedereen duidelijk wie welke rechten heeft (Kadaster, n.d.)
Het Kadaster heeft in eerste instantie een economisch belang. Men voert
al bijna 100 jaar herverkavelingen uit in het landelijk gebied. De
werkzaamheden die nodig zijn voor verkaveling in stedelijk gebied
verschillen daarvan niet wezenlijk (Kadaster, n.d.). Het levert hen dus
werk op. De rol die Kadaster binnen deze gebiedsontwikkeling wil
vervullen is die van onafhankelijke partner om de partijen van informatie
te voorzien en/of het proces te begeleiden vanuit haar kennis in het
landelijk gebied.
Het Kadaster wil de invloed op het proces juist vermijden door een
onafhankelijke positie in te nemen.
Een succesvolle case als Maasbracht zou voor het Kadaster een mooi
voorbeeld zijn dat de aanpak in de praktijk ook werkt. Wanneer de
aanpak van het Kadaster omtrent stedelijke herverkaveling succesvol
blijkt te zijn, zal dit voor opdrachtgevers wellicht een reden zijn om het
Kadaster in te schakelen om het instrument van stedelijke herverkaveling
te gaan toepassen.
Het Kadaster heeft zich tijdens het proces coöperatief opgesteld. Men
heeft de partijen voorgelicht over het instrument, heeft meegewerkt bij
het opstellen van de ruilvarianten, de kosten van de varianten globaal in
beeld gebracht en daarnaast nog gesprekken gevoerd met de
ondernemers om plooien eventueel glad te kunnen strijken.

Eigenaren

Core value
Belangen bij een
herverkaveling

Sense of Urgency

‘Blauw’
Voortzetten van de bedrijfsactiviteiten: het bouwen van luxe jachten
Uitbreidingsmogelijkheden op de naastgelegen percelen en daarmee
uitbreiden naar een full service pakket met onderhoud en verhuur. De
eigenaar wil ter plaatse uitbreiden, een verplaatsing is te kostbaar
(Eigenaar Y, p.c., 2 september 2015).
De blauwe eigenaar was zich goed bewust van de sense of urgency. Hij
zag in dat zijn bedrijfsvoering verbeterd zou kunnen worden bij een
verkaveling en was daarom ook bepaalde voorwaarden bereid te
investeren in het proces. Het geschatte nut van de herverkaveling is voor
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Kansen / bedreigingen

Houding

Core value

Belangen bij een
herverkaveling
Sense of Urgency

Kansen / bedreigingen

Houding

de blauwe eigenaar het hoogst.
De blauwe eigenaar ziet de herverkaveling als een kans voor de
ondernemers zelf om hun bedrijf uit te breiden en de onderlinge
verstandhouding te verbeteren. ‘Blauw’ heeft ook een keuze, hij is een
tweede locatie begonnen in Echt, deze locatie is niet havengebonden,
maar dit geeft hem toch een keuze. Er zou hier een verschuiving van
activiteiten en daarmee werkgelegenheid kunnen plaatsvinden. Dit is een
bedreiging voor gemeente als geheel (Consultant OML, p.c., 3 augustus
2015)
De blauwe eigenaar heeft zich coöperatief opgesteld. Hij zag het nut en
de noodzaak van een verkaveling en was bereid te investeren in het
proces.

‘Geel’
Voortzetten van de bedrijfsactiviteiten: onderhoud en reparatie van
schepen. Daarnaast productie van kleine bootjes en betimmering van
boten (interieurbouw)
Het volledig benutten van de insteekhaven en duidelijkheid in de af te
geven vergunningen met betrekking tot milieu- en geluidsaspecten.
De gele eigenaar was zich goed bewust van de sense of urgency. Hij zag
de verkaveling als een ambitieus plan om een duurzame toekomst
tegemoet te gaan. Hij was daarom ook bereid samen met de andere
eigenaren te investeren (Eigenaar X, p.c., 9 september 2015)
De herverkaveling is een kans om ruimtelijk de havenmond volledig te
benutten en de vergunningen weer op orde te krijgen doordat er een
nieuw bestemmingsplan wordt opgesteld. De gele ondernemer heeft een
aantal jaren een kavel gekocht om hier een loods op te bouwen, de
vergunningaanvraag loopt nu al 5 jaar. Als de vergunningen niet op orde
worden gemaakt blijft dit een probleem. Verder ziet hij zijn huidige
bedrijfsvoering niet onder druk komen te staan in de komende tijd. Dus
ook zonder een herverkaveling zou de gele eigenaar prima verder
kunnen. Een andere bedreiging vindt hij het onvoldoende inzicht in de
kosten van de herverkaveling.
De gele eigenaar heeft coöperatief opgesteld. Hij was bereid mee te
denken in het proces en was ook bereid anderen wat te gunnen. Verder
was hij bereid te investeren in het proces. Daarnaast zag ‘geel’ ook het
collectief belang voor ogen: het servicecluster dat zich in Maasbracht
gevormd heeft.
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Core value
Belangen bij een
herverkaveling
Sense of Urgency

Kansen / bedreigingen

Houding

Core value
Belangen bij een
herverkaveling
Sense of Urgency

Kansen / bedreigingen

Houding

‘Rood’
Voortzetten van de bedrijfsactiviteiten: nieuwbouw en reparatie van
binnenvaartschepen.
De rode eigenaar ziet nu vrij versnipperd door het hele gebied, bij een
herverkaveling zou dit kunnen worden opgelost. Daarnaast wordt er een
mogelijke nieuwe kade aangelegd.
Bij de rode eigenaar is het lastiger in te schatten of hij de sense of
urgency op waarde schat. Hij geeft aan dat hij nu goed vooruit kan en
eigenlijk niet veel in een mogelijk ruiling ziet. Toch wordt hem wel het
hoogste nut toegerekend. Daarnaast heeft hij zijn bedenkingen bij de
financiële haalbaarheid. Toch is hij wel bij het proces betrokken gebleven
en heeft hij zelfs een adviseur in de arm genomen. De intentie hierachter
blijft onduidelijk.
Voor de rode ondernemer zou het proces een kans kunnen zijn om zijn
kavels meer geconcentreerd bij elkaar te krijgen en daarnaast de
beschikking te hebben op een nieuwe, voldoende lange kade. Een
bedreiging is het feit dat hij een aantal van zijn huidige kavels weg zou
ruilen. Hier staat hij huiverig tegenover.
De houding van de rode ondernemer was terughoudend. Het leek er op
dat hij er het minste mee zou zitten als er niets zou gebeuren. Hij had er
dus ook het minste belang bij. Daarnaast was hij, met name zijn adviseur,
kritisch op het plan.

‘Groen’
Voortzetten van de bedrijfsactiviteiten: hi-techbedrijf, maakt onder
andere tankbodems.
Ruimte voor opslag, verkoop van grond.
De sense of urgency is voor de groene ondernemer relatief gezien het
laagst. Hem is ook het minste nut toegerekend. Hij zit echter wel aan
tafel, hij wil meewerken als hij grond kan verkopen. Hij wil niet de
dwarsligger zijn (Senior Projectleider Kadaster, p.c., 31 augustus 2015)
De groene ondernemer heeft kans om geld te verdienen aan een
herverkaveling. Hij wil grond verkopen. Een bedreiging zou zijn wanneer
hij minder waardevolle grond krijgt toegedeeld dan hij nu heeft. In dit
geval zou hij minder gaan verdienen bij een eventuele verkoop.
De groene ondernemer heeft een reactieve, afwachtende houding. Hij wil
eerst duidelijkheid hebben van Rijkswaterstaat of de mogelijkheid bestaat
dat er een nieuwe kade wordt aangelegd. Daarnaast leeft er bij ‘groen’
oud zeer met één van de medeondernemers. Hij heeft weinig behoefte
om mee te betalen aan het project, maar wil evenwel niet dwarsliggen.
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Belangen bij een
herverkaveling
Sense of Urgency

Kansen / bedreigingen

Houding

‘Paars’
Voortzetten van de bedrijfsactiviteiten: Scheepsreparatie, daarna heeft
men ook de mogelijkheid tot scheepsbouw.
Meer kadelengte, deze is nu met 160 meter te kort. Extra opslagruimte
Bij het updaten van de vergunningen in duidelijk geworden dat er
maximaal 15 meter uit de kade schepen mogen liggen. ‘Paars’ heeft er
soms wel vier schepen breed liggen. Dit wordt door Rijkswaterstaat
oogluikend toegestaan. De sense of urgency is daardoor bij ‘paars’ ook
wel aanwezig. Daarnaast heeft hij actief meegedacht tijdens de
collectieve bijeenkomsten (Senior Projectleider Kadaster, p.c., 31
augustus 2015).
Het proces is voor de paarse ondernemer een kans om een grotere kade
te krijgen. Dit wordt gezien als een investering in de toekomst, men gaat
er vierkante meters op vooruit, maar financieel niet. Mocht dit niet
lukken dan zal dit wellicht in de toekomst problemen op kunnen leveren
voor zijn bedrijfsvoering.
De paarse eigenaar heeft een coöperatieve houding. Hij dacht actief mee
in het proces en is bereid te investeren. Daarnaast heeft hij het nut en de
noodzaak van een verkaveling voor ogen.

Actoranalyse Brainpark Rotterdam
Core value
Belangen bij een
herverkaveling

Sense of Urgency

Kansen / bedreigingen

Houding

Heijmans Vastgoed
Het verkopen van woningen in gebiedsontwikkeling als initiator,
ontwikkelaar of verkoper (Heijmans, n.d.)
Leertraject. Het doen van ervaring met het concept om dit verder aan te
scherpen om daar in de toekomst als bouwbedrijf opdrachten mee
binnen te halen. Daarnaast wellicht een nieuwe rol als kennispartner in
gebiedsontwikkeling (Projectontwikkelaar Heijmans, p.c., 26 augustus
2015).
Heijmans was de trekker en initiator van het project. Daarnaast hebben
zij de RealExchange aanpak mede ontwikkeld. Zij wilden dit graag in de
praktijk brengen om hier vervolgens werk uit te kunnen halen. De sense
of urgency bij Heijmans is daarom relatief hoog.
Dit is voor Heijmans een kans om een nieuw initiatief te testen, waardoor
het wellicht ook een nieuwe als kennispartner in gebiedsontwikkeling kan
innemen. Bij het project van Brainpark Rotterdam is er door Heijmans
niet geïnvesteerd. De activiteiten door de projectgroep zijn uitgevoerd op
basis van eigen kennis en mankracht. Financiële afhankelijkheid is hier
dus geen bedreiging.
Als trekker van het project heeft Heijmans een coöperatieve houding
aangehouden, waarbij men vooral het proces heeft gefaciliteerd.
Heijmans heeft onder andere de verkennende gesprekken voorafgaand
aan de workshops op zich genomen.
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Core value

SPONGE Architects
Als initiator, conceptenbedenker, inspirator, enthousiasmeerder,
adviseur, vertrouwenspersoon of partner van de opdrachtgever van het
eerste initiatief tot na de oplevering verleent SPONGE diensten bij
gebieds- en projectontwikkeling, stedenbouw, architectuur en interieur
(SPONGE, n.d.).
Ervaring op doen met een nieuw instrument, om hier in de toekomst
werk uit te kunnen halen (Directeur Sponge, p.c., 17 augustus 2015).
Ook voor Sponge was het RealExchange een pilot om ervaring op te doen
met een nieuw instrument. Toch zal de sense of urgency bij Heijmans
groter zijn geweest dan bij Sponge. Heijmans was de trekker en de
bedenker van het concept.
Voor Sponge was het een kans om ervaring op te doen met een nieuw
instrument dat wellicht in de toekomst vaker toegepast zou kunnen
worden. Na het vastlopen van het proces, heeft Sponge aangegeven niet
zo snel weer met grote beleggers aan tafel te gaan zitten (Directeur
Sponge, p.c., 17 augustus 2015). Dit kan als een bedreiging van het proces
worden gezien.
Sponge had zitting in de projectgroep en had als voornaamste rol het
opstellen de gebiedsvisie. Dit creatieve proces is goed verlopen, hij had
hier een leidende rol in.
Kadaster
Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van
vastgoed in Nederland. Haar wettelijke taak zorgt voor rechtszekerheid:
het is voor iedereen duidelijk wie welke rechten heeft (Kadaster, n.d.)
Aantonen wat het effect was van een verbeterde bezetting (door het
concentreren van huurders) op de exploitatie van het vastgoed (Senior
Projectleider Kadaster, p.c., 31 augustus 2015).
Het Kadaster wil de invloed op het proces juist vermijden door een
onafhankelijke positie in te nemen.
Een succesvolle pilot in Rotterdam, zal voor het Kadaster aantonen dat zij
ook een goede partner in gebiedsontwikkeling zijn als het gaat om
kantorenlocaties.
Kadaster heeft vooral een coöperatieve houding aangenomen. Zo heeft
men een algoritme opgesteld om de exploitaties van de kantoren door te
rekenen wanneer een kantoor volledig gevuld is of wanneer deze
getransformeerd zou worden.
Gemeente Rotterdam
Als overheid zijnde is de ‘core value’ van de gemeente het dienen van het
publiek belang. Daarnaast dienen overheden volgens de Wet ruimtelijke
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ordening (2006) in hun beleidsplannen te zorgen voor een goede
ruimtelijke ordening.
De gemeente Rotterdam bleek geen belang te hebben bij een
herverkaveling van Brainpark Rotterdam. Men zat in eerste instantie wel
aan tafel, maar is vervolgens afgehaakt.
Doordat de gemeente geen belang heeft bij een herverkaveling is er ook
geen sense of urgency.
De betrokkenheid van de gemeente werd als kans gezien door één van de
beleggers (Assetmanager X Brainpark, p.c., 15 september 2015). Wanneer
de gemeente betrokken is, zou dit wellicht ook de andere beleggers over
de streep kunnen trekken. In de praktijk bleek dat de gemeente vooral
een bedreiging vormde voor het proces. Zij gaven zelf grond uit voor de
nieuwbouw van studentenhuisvesting waardoor deze optie voor
Brainpark kwam te vervallen.
De gemeente heeft hier een dubbelrol gespeeld. Wanneer de
gebiedsvisie in de praktijk zou worden gebracht, zou dit goed zijn voor
het aanzien van het gebied. Daarmee is dit ook in het belang van de
gemeente. Echter was het eigen belang van de gemeente, om geld te
verdienen met gronduitgifte, groter dan het belang van het Brainpark.
Belegger A
Met de deskundigheid in service, handel en schepen wil men geld
verdienen op de markten van verschepen, veerdiensten, vastgoed en
finance.
Informatief. Eigenaar 4 objecten, deels leegstand. Oorzaak zijn
gezamenlijke problemen (concurrentie), daarom samenwerking gezocht.
Men staat open voor nieuwe initiatieven.
Ondanks dat men met gedeeltelijke leegstand te maken heeft is de sense
of urgency niet erg hoog. Met ziet het proces vooral als informatief
(Assetmanager Y, p.c., 21 september 2015).
Belegger A ziet het proces vooral als een kans om gezamenlijk de
problemen op te lossen. Daarnaast kan het gebied als één park gedaan
worden en niet als verschillende eigenaren als een gefragmenteerd
gebied. Dit laatste kan direct als een bedreiging worden gezien. Verder
geldt voor Belegger A dat wanneer er draagvlak voor het proces gezocht
moet worden bij de achterban, men indirect tegenover de directie
aangeeft dat hun pand niet goed is.
Afwachtend. De beleggers waren elkaars concurrenten, dit heeft wel
meegespeeld.
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Belegger B
Substantieel groeien in Nederland middels acquisitie van portefeuilles
commercieel vastgoed, waarbij alle vastgoedbeleggingssectoren in
aanmerking komen.
Verbeteren van de algemene indruk van het bedrijventerrein.
Belegger B ziet leegstand niet direct als een urgent probleem. De
monofunctionaliteit van het gebied is meer van belang. Hier is echter niet
direct een ruilverkaveling voor nodig. Ook ziet men het toekomstbeeld
wel rooskleurig. Afgezien daarvan is men wel bereid te investeren in het
proces (Assetmanager Z Brainpark, p.c., 24 september 2015).
Het proces is een kans om het gebied als geheel aan te pakken en de
algemene indruk te verbeteren. Daar staat tegenover dat men voordat er
geïnvesteerd kan worden eerst bij de directie akkoord moet krijgen.
Belegger B kon zich goed vinden in de zonering en was ook bereid te
investeren in het proces. Hij heeft dus meer een open houding dan
Belegger A.
Belegger C
De strategie is er op gericht om met de juiste beleggingsfocus, actief
management van de portefeuille en via ‘asset rotatie’ waarde toe te
voegen aan de portefeuille.
Een meer structurele oplossing te creëren voor het gebied en haar
leegstand.
Ondanks het geformuleerde belang bij een herverkaveling, is leegstand
voor Belegger C individueel eigenlijk geen urgent probleem. Daarom ziet
hij in principe ook geen nut in een herverkaveling. Daarnaast is men niet
bereid te investeren.
Belegger C zag zoals gezegd niet het nut van een herverkaveling en
leegstand niet als urgent probleem, maar de panden van Belegger C
bevonden zich wel in de zone die getransformeerd zou worden.
Daarnaast is ook de constructie van het fonds een bedreiging voor het
proces. Belegger C is een fiscale beleggingsinstelling. Dit betekent dat
men niet mag investeren in bijvoorbeeld detailhandel of
studentenhuisvesting, maar enkel in kantoren (Senior Projectleider
Kadaster, p.c., 31 augustus 2015).
De houding van Belegger C was terughoudend. Hij was niet bereid te
investeren, zag niet het nut van een herverkaveling, stond niet open voor
studentenhuisvesting en kon hun panden niet transformeren door de
aard van het fonds.
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Belegger D
Vastgoed- en huisvestingsoplossingen creëren die werkelijke waarde
toevoegen.
Concurrentie oogpunt: er was sprake van een overaanbod. Het uitnemen
van vierkante meters kantoorruimte helpt om de onderlinge concurrentie
te verminderen.
Van de verschillende beleggers was de urgentie bij Belegger D het
grootst. Zij leverden ook de voorzitter van de VvE en in die hoedanigheid
is ook het contact gelegd met Heijmans waardoor Brainpark de case werd
waar de RealExchange methode zou worden uitgeprobeerd. Daarnaast
heeft Belegger D ook de meeste panden in het gebied.
Belegger D zag het als een kans om te praten over de mogelijkheden van
objecten en of je daar samen met andere gebruikers iets mee kunt. Als
bedreiging wordt door Belegger D het niveau van urgentie genoemd. Dit
is niet bij elke belegger hetzelfde (Assetmanager X Brainpark, p.c., 15
september 2015).
Belegger D heeft van de vier beleggers de meest coöperatieve houding.
Als voorzitter van de VvE hebben zij voor de gebiedsafbakening gezorgd
en men was bereid de informatie over hun vastgoed te leveren ten
faveure van het project.
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Bijlage B: Lijst met geïnterviewde personen en interviewguides
Vooronderzoek
Naam
Dhr. O. van Eijk

Dhr. M. Koobs

Functie
Organisatie
Strategisch
Provincie ZuidOmgevingsmanager Holland / MGAnetwerk
Strategisch
Provincie NoordOmgevingsmanager Brabant

Koeweide Maasbracht
Naam
Functie
Dhr. H. Verschoor Voormalig
Beleidsmedewerker
Economische
Zaken, Gemeente
Maasgouw
Dhr. C. Bosch
Consultant
Dhr. J. Groot
Nibbelink
Eigenaar X
Eigenaar Y
Eigenaar Z

Datum interview
27 mei 2015

9 september
2015

Plaats
Provinciehuis
Zuid-Holland, Den
Haag
Infocentrum
Grenscorridor
N69, Bergeijk

Organisatie
Energeia /
Gemeente
Maasgouw
(extern)

Datum
10 juli 2015

Plaats
Kantoor Energeia,
Mook

OML

3 augustus 2015

Senior Projectleider

Kadaster

31 augustus 2015

Ondernemer
Koeweide
Ondernemer
Koeweide
Ondernemer
Koeweide

-

9 september
2015
2 september

Kantoor OML,
Roermond
Kantoor Kadaster,
Apeldoorn
Kantoor,
Maasbracht
Online vragenlijst

-

3 september

Online vragenlijst

Organisatie
SPONGE
Architects
Heijmans

Datum
17 augustus 2015

Plaats
Kantoor Sponge,
Amsterdam
Kantoor
Heijmans,
Amersfoort
Kantoor
Kadaster,
Apeldoorn
Kantoor belegger

Brainpark Rotterdam
Naam
Functie
Dhr. B. van
Directeur /
Rheenen
eigenaar
Mevr. A.
Projectontwikkelaar
Timmerhuis

26 augustus 2015

Dhr. J. Groot
Nibbelink

Senior Projectleider

Kadaster

31 augustus 2015

Belegger X

Assetmanager

-

Belegger Y

Assetmanager

-

Belegger Z

Assetmanager

-

15 september
2015
21 september
2015
24 september

Online vragenlijst
Online vragenlijst
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Belegger Q

Assetmanager

-

2015
30 september

Online vragenlijst
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Vragenlijst MGA-experts
Introductie
 Inleiden eigen onderzoek
 Wat is jullie functie en wat zijn jullie ervaringen met MGA dan wel stedelijke herverkaveling?
 In hoeverre wordt de MGA toegepast bij de provincie?
 In hoeverre is de provincie zelf betrokken bij MGA-processen, en in welke rol?
 Hoeveel wordt de MGA momenteel überhaupt toegepast in Nederland?
Consensus of unanimiteit?
 In de literatuur wordt gesproken over de MGA als een consensusbenadering, maar ook over
onderhandelen richting vrijwel unanieme beslissingen of win-win oplossingen. Wat wil men
met onderhandelingen volgens de MGA exact bereiken?
Voorwaarden MGA, succes- en faalfactoren
 Wat zijn de voorwaarden of criteria om onderhandelingen vanaf het begin volgens de MGA
te laten verlopen?
 In welke situaties kan men besluiten een vastgelopen proces alsnog volgens MGA te
vervolgen?
 In hoeverre zijn er algemene succesfactoren aan te wijzen in een MGA-proces?
 In hoeverre zijn er algemene faalfactoren aan te wijzen in een MGA-proces?
MGA en grondpositie in gebiedsontwikkeling
 In de literatuur wordt er gesproken over het focussen van belangen in plaats van posities en
standpunten als één van de kernpunten van MGA. Bij stedelijke herverkaveling bekent een
positie, vaak ook letterlijk een positie, in de vorm van een grondpositie. Hier is meestal ook
(in)direct een belang aan gekoppeld, bijvoorbeeld het behoud van deze grondpositie.
Hierdoor is het vaak ook moeilijker om de relatie van de zaak te scheiden, er spelen vaak ook
emoties. Hoe gaat de MGA hier mee om?
 Een van de stappen die wordt beschreven in het proces is het creëren van meerwaarde.
Hierbij dienen de verschillende partijen op zoek te gaan naar gezamenlijke belangen. De
verschillen tussen de partijen moeten in kaart worden gebracht en worden benut om waarde
te creëren. Hoe kunnen verschillen tussen partijen zodanig worden benut dat er waarde
gecreëerd kan worden?

Kleinschaliger MGA proces (aantal rollen)
 In het boek van Evers & Susskind ‘Het kan wel!’ worden een groot aantal rollen genoemd, die
door de verschillende partijen kunnen worden ingevuld (initiatiefnemer, assessor,
consensusbouwgroep, procesmanager, voorzitter enz.). Hoe dienen deze rollen te worden
ingevuld in een kleinschaliger proces, zoals stedelijke herverkaveling, waarbij minder actoren
betrokken zijn?
 Welke actoren zijn essentieel bij elk MGA proces?
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Cases
 In welke fase van de onderhandelingen zou de MGA kunnen worden toegepast om hier tot
een oplossing te komen?
 Zijn er in het algemeen verbeterpunten voor het proces als geheel aan te wijzen?
Aanvullingen onderzoek
 Hebben jullie nog aanvullingen of tips voor mijn onderzoek?
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Vragenlijst projectgroep Maasbracht / Rotterdam
Introductie
 Voorstellen
 Introductie onderzoek
 Anonimiteit – geluidsrecorder
 Opzet interview
Proces Stedelijke Herverkaveling (algemeen, zonder oordeel)
 Hoe is het initiatief voor SH tot stand gekomen?
 Wat was uw rol in het proces van SH?
 Hoe is de gebiedsagenda opgesteld?
 In hoeverre is er rekening gehouden met de financiële haalbaarheid?
 In hoeverre is er een vorm van samenwerking vastgelegd?
 In hoeverre zijn de spelregels / uitgangspunten van tevoren vastgelegd?
 In hoeverre hebben de belanghebbenden zich gecommitteerd aan het proces?
 Heeft er een go/no-go moment plaatsgevonden?
 Op welke manier is de wenszitting vormgegeven?
 In hoeverre heeft de gemeente middelen beschikbaar gemaakt om de ruiling aantrekkelijker
te maken?
 Hoe is het ontwikkelen van toedelingsvarianten in zijn werk gegaan?
 In hoeverre waren de belanghebbenden bereid om hun eigendom in te brengen?
 Hoe is de terugkoppeling met de belanghebbenden met betrekking tot de toedeling in zijn
werk gegaan?
Reflectie op het proces
 Wat waren volgens u de knelpunten in het proces?
 Wat waren volgens u de successen in het proces?
 Wat had volgens u beter gekund?
 Zaten volgens u de juiste mensen aan tafel?
 In hoeverre bestond er zowel vanuit de gemeente als de eigenaren de noodzaak om het
gebied aan te pakken?
 Beschouwde men de procesbegeleider / urbanisator als onafhankelijk?
 In hoeverre hebben externe experts een (adviserende) rol gespeeld?
 Kunt u aangeven hoe het onderlinge vertrouwen voorafgaand aan het proces was? In
hoeverre is dit veranderd?
 In hoeverre was men bereid elkaar wat te gunnen?
 Hoe heeft men geprobeerd om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen?
 In hoeverre zijn er meerdere opties verkend? En hoe zijn de belanghebbenden bij het vinden
van een oplossing?
 Hoe nu verder? Wat zijn de vervolgstappen?
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Vragenlijst eigenaren Maasbracht / Rotterdam
Introductie
 Introductie onderzoek
 Geluidsrecorder – anonimiteit
 Functie respondent – activiteiten bedrijf
Initiatief / individuele gesprekken
 Kwam het proces van stedelijke herverkaveling voort uit een gezamenlijk belang van de
eigenaren of kwam het initiatief van de gemeente?
 Wat was uw voornaamste belang bij mogelijke ontwikkelingen?
 In hoeverre wordt uw bedrijfsvoering beperkt door de huidige verkaveling?
 In hoeverre had u in beeld wat de consequenties voor uw bedrijfsvoering zouden zijn, mocht
het proces mislukken?
 In hoeverre had u in beeld wat de consequenties voor de bedrijfsvoering van uw
medeondernemers zouden zijn als er niets zou gebeuren?
 Had u van tevoren het idee dat het proces zou kunnen slagen?






Zaten volgens u de juiste mensen aan tafel?
In hoeverre werd uw belang gediend in de gekozen voorkeursvariant?
In hoeverre zou de voorkeursvariant uw bedrijfsvoering positief beïnvloeden?
In hoeverre vond u deze manier van nut bepalen objectief?
Waren er wellicht andere factoren waarvan u vond dat deze meegenomen moesten worden?

Reflectie
 Vindt u dat het de eigenaren voldoende betrokken zijn geweest bij het proces?
 Was er volgens u sprake van een collectief belang? En wordt dit collectief belang nu
ondermijnd, nu het proces is mislukt?
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Online vragenlijst eigenaren Koeweide Maasbracht / Brainpark Rotterdam




















Wat was uw voornaamste belang bij mogelijke ontwikkelingen? (open)
Zag u het nut van het inzetten van SH voor de situatie? (ja / nee)
Had u in beeld wat de consequenties voor uw bedrijfsvoering zouden zijn, mocht het proces
mislukken? (ja / nee)
Had u in beeld wat de consequenties voor de bedrijfsvoering van uw mede-eigenaren zou
zijn mocht het proces mislukken? (ja / nee)
Wat was uw inschatting van de toekomst van uw bedrijfsvoering in de huidige situatie (zeer
negatief – zeer positief, schaal van 1 tot 5)
Wat was uw inschatting van de toekomst van uw bedrijfsvoering in de voorgestelde
ruilvariant (zeer negatief – zeer positief, schaal van 1 tot 5)
Vindt u dat uw belang voldoende werd gediend in de gekozen voorkeursvariant? (ja / nee,
want)
Was u bereid te investeren in het proces? (zowel in tijd als geld) (ja / nee, want)
Was er volgens u sprake van een gezamenlijk belang bij de eigenaren? (ja / nee)
Is dit veranderd gedurende het proces? (ja / nee)
Uiteindelijk is de samenwerkingsovereenkomst niet getekend. Waar lag dit volgens u aan?
(open)
Hoe kijkt u aan tegen de rol van projectleider?
o Komt afspraken na – komt afspraken niet na (schaal van 1 tot 5)
o Transparant – niet transparant (schaal van 1 tot 5)
o Neutraal – bevooroordeeld (schaal van 1 tot 5)
Hoe kijkt u aan tegen de rol van uw mede-eigenaren?
o Betrouwbaar – onbetrouwbaar (schaal van 1 tot 5)
o Transparant – niet transparant (schaal van 1 tot 5)
o Coöperatief – niet coöperatief (schaal van 1 tot 5)
Wat waren volgens u de positieve punten uit het proces? (open)
Wat had volgens u beter gekund? (open)
Verwacht u op korte termijn of lange termijn nog ontwikkelingen? (open)
Heeft u verder nog op- of aanmerkingen op het gevolgde proces? (open)
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Bijlage C: Procedures herverkaveling in het landelijk gebied
In 2008 heeft het Interprovinciaal Overleg, Dienst Landelijk Gebied en het Kadaster een gezamenlijk
rapport uitgebracht dat als handreiking voor de uitvoering van de WILG dient. Hierin worden onder
andere de procedures van de verschillende herverkavelingsvormen globaal beschreven.
De procedure van wettelijke herverkaveling begint in principe bij de totstandkoming van het
inrichtingsplan. Een inrichtingsplan is verplicht bij de toepassing van wettelijke herverkaveling. Een
dergelijk plan wordt opgesteld voor het gebiedsgericht realiseren van doelen. Een inrichtingsplan
beschrijft in detail de beoogde inrichting een gebied. Daarnaast worden de ingrepen nauwkeurig
omschreven en op kaart aangegeven. Hierbij kan het aan de orde zijn dat deze ingrepen worden
gerealiseerd via herverkaveling. Op grond van de WILG zijn de Gedeputeerde Staten (GS) van de
provincie belast met het opstellen en het uitvoeren van het inrichtingsplan.
Vanaf het moment dat het inrinchtingsplan bekend wordt gemaakt kunnen GS of een door
GS aangewezen bestuurscommissie overgaan tot de uitvoering van werken. Voorafgaand de
vaststelling van het ruilplan gaat het hierbij vaak om infrastructurele werken. De aanleg van
landschapselementen en de inrichting van nieuwe natuurgebieden vindt plaats na de vaststelling van
het ruilplan. GS c.q. de bestuurscommissie hebben de bevoegdheid om de werken uit te laten voeren
door de toekomstige eigenaar en beheerder van de betreffende grond.
De eerste stap bij het opstellen van het ruilplan is het bepalen wie er recht hebben op
toedeling van grond. Het Kadaster stelt hiervoor in opdracht van GS of de bestuurscommissie een lijst
van rechthebbenden op. Vervolgens worden de pachters in het gebied in de gelegenheid gesteld om
hun pachtcontracten te laten registreren door het Kadaster, omdat er geen landelijke
registratieplicht van pacht bestaat. De geregistreerde pachtcontracten worden meegenomen bij het
opstellen van het plan van toedeling.
In het ruilproces heeft iedere eigenaar aanspraak op een oppervlakte in kavels die gelijk is
aan de oppervlakte van de door hem ingebrachte kavels verminderd met kortingspercentage. Het
kortingspercentage is maximaal 5% van het oppervlak en kan gebruikt worden om grond af te
dwingen voor openbaar nut en dus interessant voor het realiseren van openbare voorzieningen
(Kadaster, 2010). Wanneer blijkt dat een eigenaar grond in een andere hoedanigheid of
gebruiksbestemming toegedeeld krijgt dan dat men heeft ingebracht dan vindt er compensatie
plaats. Dit kan in de vorm van een oppervlaktecorrectie dan wel door compensatie in geld.
In de wenszitting worden de belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om hun wensen
ten aanzien van de toedeling kenbaar te maken. Ten tijde van de wenszitting zijn de uitgangspunten
voor de toedeling en de kaart met ruilklassen in beginsel klaar. De ruilklassen bestaan uit de
uitruilbare gronden die op basis van hoedanigheid en gebruiksbestemming zijn gecategoriseerd. Het
resultaat van de wenszitting wordt vastgelegd in het wensenregister. Aan de hand van het
wensregister, de uitgangspunten voor de toedeling en de ruilklassen wordt in een interactief proces
het plan van toedeling ontworpen. Dit gaat in samenspraak met GS, DLG en het Kadaster.
Het ruilplan bestaat uit de lijst van rechthebbenden en het plan van toedeling. Het ontwerp
ruilplan wordt ter inzage gelegd, waarna alle belanghebbenden de mogelijkheid hebben tot het
indienen van zienswijzen. De indieners zullen de mogelijkheid krijgen hun zienswijzen toe te lichten,
waarna het ruilplan door GS / bestuurscommissie wordt vastgesteld. Tegen het besluit tot
vaststelling kunnen belanghebbenden beroep aantekenen. Nadat het onherroepelijk maken van het
ruilplan, wordt de ruilakte opgemaakt door een notaris.
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Ten tijde van het vaststellen van het ruilplan worden de voorbereidingen getroffen voor het
opmaken van de lijst der geldende regelingen, dit is de financiële afrekening van het proces. Hierbij
worden twee onafhankelijke taxateurs aangesteld die de waardeverandering van de onroerende
zaken na de verkaveling bepalen. Deze verandering kunnen een gevolg zijn van wijzigingen in grootte
en vorm van kavels en percelen, de ontsluiting, de waterbeheersing, de afstand tot de
bedrijfsgebouwen of andere zaken die een waardeverandering hebben veroorzaakt. Daarnaast
worden de transactiekosten bepaald die van belang zijn voor de overgang van onroerende zaken van
oude naar nieuwe eigenaar. De lijst der geldelijke regelingen bevat de uitkomsten van de schatting
van de waardeverandering en van de kosten en vergoedingen die daaruit voortkomen. In de lijst
worden bijvoorbeeld ook schadevergoedingen en verrekeningen van kortingen opgenomen.
Vervolgens wordt de lijst der geldelijke regelingen ter inzage gelegd en geld er dezelfde juridische
procedure als bij de vaststelling van het ruilplan. Nadat de lijst onherroepelijk is verklaard, worden de
kosten van de verkaveling in rekening gebracht bij de belanghebbenden.
De doorlooptijd van het proces van wettelijke herverkaveling is onder andere afhankelijk van
de omvang van het gebied, de complexiteit van het inrichtingsplan en het beschikbaar hebben van
voldoende grond, menskracht en financiële middelen. De gemiddelde doorlooptijd wordt geschat op
ongeveer 4 á 5 jaar. De bovenstaande procedure wordt samengevat in figuur 3.

Figuur 21 Globaal processchema wettelijke herverkaveling met belangrijke mijlpalen. Bron: Dienst Landelijk
Gebied, 2008.
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Naast de wettelijke vorm kan kavelruil ook op vrijwillige basis tot stand komen om een bijdrage te
leveren aan het realiseren van bepaalde doelen in het landelijk gebied. In de WILG wordt
ruilverkaveling bij overeenkomst omschreven als een vorm van landinrichting waarbij drie of meer
eigenaren op vrijwillige basis in een schriftelijke overeenkomst afspreken dat ze hun grond en
gebouwen samenvoegen en opnieuw verdelen. Hiervoor is een akte van een notaris nodig die wordt
ingeschreven in het openbare register van het Kadaster. De wijze waarop een kavelruil dient te
worden gerealiseerd is niet wettelijk voorgeschreven (Dienst Landelijk Gebied, 2008, p. 29).
In de eerste jaren van de 21e eeuw is er, zoals hiervoor al besproken is, in toenemende mate sprake
geweest van een planmatige inzet van het instrument kavelruil als alternatief voor wettelijke
herverkaveling. De planmatige inzet betekent dat het instrument gebiedsgericht en gestructureerd
wordt toegepast om de gestelde doelen te realiseren. Hier wordt een sectorale en integrale vorm
onderscheiden (Dienst Landelijk Gebied, 2008). In de handreiking van de WILG (DLG, 2008) worden
beide processen globaal besproken.
De processen van sectorale en integrale planmatige kavelruil zijn in grote lijnen hetzelfde.
Sectorale planmatige kavelruil wordt ingezet om één enkel doel te realiseren. Hierbij gaat het bijna
altijd om landbouwkundige structuurverbetering. Projecten waarbij meerdere doelen gerealiseerd
worden, zijn aangeduid als integrale planmatige kavelruil. Hierbij ligt het initiatief in de meeste
gevallen bij de provincie en kan worden overwogen om, bij onvoldoende rendement binnen een
bepaalde tijd, over te stappen op wettelijke herverkaveling. Het globale processchema ziet er dan als
volgt uit:
Sectorale en integrale
planmatige kavelruil

Integrale planmatige kavelruil
met mogelijkheid voor
wettelijke herverkaveling
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Figuur 4 Processchema sectorale en integrale planmatige kavelruil. Bron: Dienst Landelijk Gebied, 2008

1. Initiëren kavelruil
Bij sectorale planmatige kavelruil ligt het initiatief altijd bij belanghebbenden in een gebied. Vaak
bestaat het initiatief uit een collectief van agrariërs, die ondersteunt worden door hun
belangenorganisatie LTO. Het initiatief wordt kenbaar gemaakt aan de provincie en mogelijk andere
relevante partijen. Gelijktijdig wordt de bereidheid om mee te doen beter gepeild en worden de
algemene wensen die er leven in kaart gebracht. Daarnaast wordt bekeken of de door de provincie
en anderen gestelde doelen voor het betreffende gebied in voldoende mate kunnen worden
gerealiseerd. Dit omdat de provincie hier bij het toekennen van subsidies van uit zal gaan.
Bij integrale planmatige kavelruil ligt het initiatief bijna altijd bij de provincie zelf of eventueel
in combinatie met andere organisaties, dit is afhankelijk van de te realiseren doelen. Hier wordt als
eerste de belangstelling geïnventariseerd, hierbij wordt gestelde doelen door de provincie in
meegenomen. Op basis van de uitgangssituatie, het geïnventariseerde draagvlak en de te realiseren
doelen wordt door de provincie ingeschat of met planmatige kavelruil wel het gewenste resultaat
kan worden behaald. Bij twijfel kan men besluiten om over te stappen naar wettelijke
herverkaveling.
1. Opstellen projectplan
Wanneer er voldoende bereidheid is om de na te streven doelen te realiseren wordt overgegaan tot
het inrichten van een projectorganisatie. Hierbij wordt een kavelruilcoördinator benoemd om
concrete ruilingen op te zetten met eigenaren. Daarnaast wordt er een kavelruilcommissie ingesteld
die de coördinator ondersteunt. Een projectplan wordt opgesteld door de commissie. Hier staan
zaken zoals de begrenzing van het plangebied, de te realiseren doelstellingen en resultaten en de
benodigde grondverwerving. Daarnaast dient het plan concrete inrichtingsmaatregelen te bevatten,
een financieringsvoorstel en een duidelijke planning. Om het project te kunnen laten slagen, dient de
inhoud van het plan goed gecommuniceerd te worden met de eigenaren.
Door dat het om meerdere te behalen doelen gaat, worden er bij het vormen van een
projectorganisatie bij integrale kavelruil naast de provincie ook vaak andere organisaties betrokken.
Dit kunnen gemeentes, waterschappen en belangenorganisaties zijn.
2. Vaststellen projectplan
Wanneer de eigenaren commitment hebben gegeven aan het projectplan, wordt het aangeboden bij
de provincie voor het verkrijgen van subsidie. De provincie zal de subsidieaanvraag toetsen aan haar
subsidieverordening en kijken in hoeverre de te realiseren doelen in het plan passen in het
provinciale beleid. Als het projectplan is goedgekeurd en men over de subsidie beschikt worden de
eigenaren hierover geïnformeerd. Vervolgens wordt er met de feitelijke kavelruil gestart.
In het geval van integrale kavelruil zal er, doordat het om meerdere te realiseren doelen
gaat, ook sprake zijn van bijdragen van andere organisaties.
3. Opstellen ruilplan
Om een ruilplan op te kunnen stellen worden eerst alle mogelijke deelnemers geïnventariseerd. Dit
levert een lijst met eigenaren op met naam en adres en gegevens van eigendom en gebruik.
Vervolgens worden de wensen van de verschillende eigenaren geïnventariseerd. In het geval van een
klein gebied kan dit collectief, maar veelal gebeurt dit in de vorm van zogenoemde
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keukentafelgesprekken tussen de kavelruilcoördinator en de afzonderlijke deelnemers. Tijdens deze
gesprekken worden de gegevens gecheckt, de wensen geïnventariseerd en de mogelijkheden
verkend. Bij voldoende belangstelling wordt het ruilplan opgesteld. Hierbij worden ook zaken als
verrekening van verschil in oppervlakte of kwaliteit meegenomen.
Bij integrale kavelruil heeft men al een lijst van eigenaren, deze wordt in deze fase nogmaals
gescreend. In deze fase is een overstap naar wettelijke herverkaveling nog worden overwogen.
Bijvoorbeeld als er geen overeenstemming wordt bereikt over het ruilplan.
4. Vaststellen ruilplan
Als er overeenstemming is bereikt over alle voorgenomen ruilingen kan het ruilplan worden
vastgesteld. Er wordt een akte opgemaakt en daarna worden de nieuwe kavels in gebruik genomen.
Bij integrale kavelruil moet Gedeputeerde Staten het ruilplan vaststellen. Men kan zich
hierbij laten adviseren door de ingestelde commissie of er voldoende draagvlak bestaat en of de
gestelde doelen gehaald kunnen worden. Ook op dit moment kan door de provincie nog besloten
worden om de overstap te maken naar wettelijke herverkaveling in gang te zetten, dan wel af te
ronden.
5. Realiseren ruilingen
Om de ruilingen te realiseren worden de nieuwe grenzen uitgezet, wordt de akte gepasseerd bij de
notaris en de overgang naar de nieuwe kavels geregeld. Tevens wordt de nieuwe eigendomssituatie
vastgelegd in de openbare registers. Na de kavelovergang kunnen belanghebbenden nog
inrichtingswerken uitvoeren, al dan niet gesubsidieerd, om optimaal gebruik te kunnen maken van
hun nieuwe kavels.
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Bijlage D: Procesbeschrijving Vrijwillige Stedelijke Herverkaveling Kadaster
Kadaster. (2016). Procesbeschrijving Stedelijke Herverkaveling
1. De procesbeschrijving is een intern informatiedocument over SH
Deze procesbeschrijving is opgesteld om aanwezige kennis over het proces van stedelijke
herverkaveling (SH) vast te leggen. De procesbeschrijving SH kan daarnaast worden gebruikt als basis
voor het opstellen van handleidingen, promotiemateriaal en om kennisleemtes en
innovatiebehoeftes te constateren. De beschrijving bestaat uit verschillende processtappen die
onderdeel kunnen uitmaken van het een stedelijk herverkaveling proces. Op hoofdlijnen zijn dit het
opstellen van de gebiedsagenda, het inventariseren van de wensen, op basis hiervan maken van
toedelingsvarianten en tot slot het opstellen van een ruilplan met daarbij een financiële
doorrekening. De resultaten van deze stappen kunnen elkaar onderling beïnvloeden, waardoor het
nodig kan zijn om een al uitgevoerde stap in het licht van nieuwe informatie opnieuw te bekijken (zie
onderstaande figuur 1).

Gebiedsagenda
Wensen
Toedelingsvariant

Financiële
doorrekening
Figuur 1: Globaal overzicht proces stedelijke herverkaveling
Het gaat dus om een cyclisch en iteratief proces dat uiteindelijk kan leiden tot een vastgestelde
ruilakte met lijst geldelijke regelingen (financiële doorrekening).
2. Stedelijke Herverkaveling sluit aan bij gebiedsontwikkeling 3.0
Definitie: Stedelijke herverkaveling is een herschikking van zakelijke rechten op (delen van) grondpercelen
binnen een ‘blok’ (een op de kadastrale kaart aangegeven, doorgaans aaneengesloten gebied) van een
stedelijk gebied (stedelijke functie in het bestemming- of omgevingsplan).

Sinds 1924 is er een wettelijke regeling voor herverkaveling van de landelijke gebieden in Nederland.
Ondanks verschillende pogingen vanuit de wetenschap, bestuur en politiek is er echter nooit een
dergelijke wet tot stand gekomen voor het stedelijke gebied. Stedelijke herverkaveling kan echter
een goed alternatief zijn tijdens stagnerende gebiedsontwikkelingen in stedelijk gebied. Tijdens de
financiële en economische crisis van 2008 e.v. en de daaruit voortgekomen stagnatie op de
vastgoedmarkt dwingen publieke en private partijen tot herschikking van bestaande processen,

116

instrumenten, financieringsmodellen of ontwikkelprogramma’s. Gebiedsontwikkeling zal nu vooral
organisch (bottum-up) tot stand komen.
De inzet van stedelijke herverkaveling heeft als uitgangspunt het eigendom en de ligging van
percelen grond zodanig te optimaliseren dat particuliere initiatieven en ontwikkelingen kunnen
worden gerealiseerd. Tegelijkertijd worden ook collectieve en publieke doelen gerealiseerd, terwijl
de rechten van alle betrokkenen gewaarborgd blijven.
Stedelijke herverkaveling is daarom een instrument dat bij uitstek aansluit bij de positie van de
faciliterende overheid en geeft invulling aan de principes van Gebiedsontwikkeling 3.0. Het Kadaster
levert hier, net als bij de inrichting van landelijke gebieden, een belangrijke bijdrage aan.
Verschillende benaderingen van vrijwillige stedelijke herverkaveling
Het Kadaster heeft op basis van zijn ervaring met herverkaveling in het landelijk gebied, het
ruilproces en de financiële verrekening uitgewerkt voor het stedelijk gebied. Deze procesbeschrijving
beschrijft de meest omvangrijke integrale vorm van vrijwillige stedelijke herverkaveling. Alle stappen
die onderdeel uitmaken van deze meest omvangrijke vorm van stedelijk ruilen komen in deze
procesbeschrijving aan de orde. Bij andere benaderingen zullen bepaalde stappen uit deze
beschrijving kunnen worden vereenvoudigd of soms zelfs helemaal worden weggelaten. Figuur 2
geeft het proces van een herverkaveling in hoofdlijnen weer.

Initiatief
Gebiedsagenda

uitgangspunten herverkaveling

Taxatie en
Waardering

Wenszitting

Individuele toedeling

Lijst Geldelijke
Regelingen

Ruilplan

Lijst van
Rechthebbenden

Toedelingsvarianten

Grond- en vastgoedexploitatie
Figuur 2: Overzicht proces Stedelijke herverkaveling op hoofdlijnen
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Het proces is globaal te verdelen in de volgende fasen:
Initiatieffase (hst. 3.1)
Een initiatiefnemer heeft een plan voor de inrichting van een stukje stedelijk gebied.
Schets van de toekomstige situatie
Globale gebiedsafbakening bepalen
Uitvoeren van een zeer globale kostenberekening
Plannen zijn realistisch genoeg om mee verder te gaan.
Inventarisatiefase (hst. 3.2 en verder)
De initiatiefnemer onderneemt actie om gegevens te verzamelen die van belang zijn om zijn initiatief
te realiseren:
Inventariseren gebiedsgegevens (juridisch, planologisch, financieel, stedenbouwkundig)
Inventariseren van de kadastrale eigenaren, hun rechten en objecten
Inventariseren hypotheken
Inventariseren van huurders, pachters of andere gebruikers (en hun rechten)
Globale planfase (hst. 4)
De initiatiefnemer maakt een schets van de gewenste situatie binnen het plangebied. Deze schets
wordt gebruikt voor de overlegfase.
Verschil bestaande en toekomstige situatie per rechthebbende
Uitgangspunten voor het ruilen
Financiële consequenties van de plannen per rechthebbende.
Bestaande juridische kaders in het bijzonder bestemmingsplan
Overlegfase I / Wenszitting (hst. 5.2)
De initiatiefnemer overlegt met alle partijen over zijn plannen.
Wensen en belangen van de betrokken partijen
Welke informatie is nog nodig om betrokkenen te kunnen laten besluiten over hun positie?
Welke partijen zijn niet bereid om deel te nemen aan de herverkaveling?
Uitzoekfase (hst. 5.3 en 5.4)
Nadat alle partijen zijn benaderd, zijn er nog een aantal zaken op te lossen:
Kan het plan worden gewijzigd om tegemoet te komen aan de bezwaren van partijen?
Kan het plan worden gewijzigd, zodat dwarsliggende partijen kunnen worden uitgesloten, maar
waardoor nog steeds (voldoende van) de doelstelling wordt gerealiseerd?
Financiële consequenties per rechthebbende/partij nauwgezet doorrekenen en in beeld brengen.
Overlegfase II (hst. 5.3 en verder)
Met alle nodige partijen wordt het voorstel besproken. Dit kan nog leiden tot (kleine) aanpassingen
in de plannen en moet leiden tot een plan waarmee alle betrokkenen akkoord zijn:
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Met hierop alle betrokken percelen, rechten en kadastrale gevolgen beschreven
Vastleggen overige afspraken (bv. aannemingsovereenkomsten?).
Financiële consequenties per rechthebbende/partij nauwgezet doorrekenen en in beeld brengen.
Het plan moet zijn voorzien van alle handtekeningen van de betrokken partijen
Afrondingsfase (hst. 6)
Als alle partijen akkoord zijn, moet een akte van ruiling worden opgemaakt door de notaris.
Versturen lijst met ruilingen en splitsingen naar notaris.
De noodzakelijke aanpassing van een bestemmingsplan (of andere plannen) in werking zetten.
De noodzakelijke vergunningen moeten worden aangevraagd.
Wettelijke regeling stedelijke herverkaveling
Iedere Nederlandse gemeente heeft de plicht zorg te dragen voor een goede kwaliteit van de woon-,
leef-, en werkomgeving. Daarnaast heeft een gemeente de wettelijke taak een goede
omgevingskwaliteit te bewerkstelligen, ofwel een leefomgeving te creëren die veilig, gezond en
aantrekkelijk is. Om deze taak naar behoren te kunnen uitoefenen, heeft de gemeente een
gereedschapkist met diverse instrumenten tot zijn beschikking. Tot deze gereedschapskist behoort
onder andere het grondbeleidinstrumentarium, waarbij kan worden gedacht aan het
onteigeningsinstrument en het voorkeursrecht van gemeenten (WVG).
Een nieuw instrument dat aan genoemde gereedschapskist zal worden toegevoegd, is stedelijke
herverkaveling. Stedelijke herverkaveling is een instrument dat kan worden ingezet om
(binnenstedelijke) gebiedsontwikkeling te faciliteren. Het instrument heeft tot doel rechthebbenden
van onroerende zaken met een stedelijke functie te herschikken op een dusdanige manier dat
hierdoor ruimte ontstaat om de daadwerkelijke gebiedsontwikkeling te laten plaatsvinden.
Een wettelijk instrument voor stedelijke herverkaveling is op dit moment in ontwikkeling. Het is
daarom nog niet mogelijk om de toekomstige juridische kaders in deze procesbeschrijving mee te
nemen.
In deze procesbeschrijving zal worden ingegaan op een herschikking van eigendomsrechten op basis
van vrijwillige inzet en participatie van de betrokken eigenaren. Deze vorm van herverkaveling kan
tot stand komen los van een wettelijke regeling.
3. Inventarisatie haalbaarheid stedelijke herverkaveling
Voordat het besluit wordt genomen om te starten met een stedelijk herverkavelingproject, moet
worden onderzocht of stedelijke herverkaveling het juiste instrument is om de gebiedsontwikkeling
uit te voeren. In onderstaande paragrafen worden de stappen om dit te onderzoeken beschreven.
Probleem of kans als aanleiding voor stedelijke herverkaveling
Wanneer een (ruimtelijk) probleem of kans wordt gesignaleerd door één of meerdere private of
publieke partijen, en de lokale eigendomssituatie zit de realisatie van de oplossing in de weg, is het
zinvol om het instrument stedelijke herverkaveling te verkennen. Het gaat bijvoorbeeld om een
situatie waarin het eigendom of het gebruik in het gebied versnipperd is en/of de verplaatsing van
eigenaren en gebruikers in het gebied gewenst is om problemen te verhelpen of kansen te benutten.
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Enkele voorbeelden van ruimtelijke opgaven uit de praktijk, waar stedelijke herverkaveling ingezet
kan worden:
leegstand van kantoren of winkels
verpaupering van particulier vastgoed
kwantitatief overaanbod woningen door regionale bevolkingskrimp
kwalitatief tekort vastgoed (kwalitatieve vraag en aanbod sluiten niet op elkaar aan)
transformatie van een verouderd bedrijventerrein
gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden van bedrijven (bedrijventerrein zit op slot)
knooppuntontwikkeling
De private of publieke partij(en) neemt/nemen het initiatief om tot een gebiedsontwikkeling te
komen en gaat/gaan hierover in gesprek met sleutelpartijen (eigenaren) in het gebied. Het is in dit
stadium van het proces te verwachten dat partijen inzicht wensen in de haalbaarheid, kosten en
baten van de herverkaveling, voordat het proces daadwerkelijk gestart wordt. Het initiatief tot het
verkennen van de haalbaarheid van stedelijke herverkaveling kan worden genomen door de partij die
het initiatief tot een gebiedsontwikkeling neemt, een of meerdere eigenaren in het betreffende
gebied en/of een partij die bereid is om in het gebied te investeren. Het is niet ondenkbaar dat de
gemeente om de ontwikkeling van een gebied te faciliteren besluit om onderzoek naar de
haalbaarheid (mede) te financieren.
Om het vervolgproces verder te stroomlijnen kan een urbanisator (in de praktijk vaak
procesbegeleider) worden aangesteld. Een urbanisator is een persoon of partij die de samenwerking
initieert, aanjaagt en in samenspraak met betrokkenen vorm geeft aan het proces. Taken van de
urbanisator zijn:
Het initiatief omzetten in gezamenlijke planvorming, besluitvorming en uitvoering.
Organiseren van het proces (vormgeven van een planning, organiseren bijeenkomsten,
terugkoppelen resultaten bijeenkomsten, documenteren resultaten)
Inhoudelijk vormgeven proces (definiëren van beslispunten en processtappen).
Verbinding tussen de eigenaren en andere belanghebbenden.
Bemiddeling tussen verschillende partijen bij tegenstrijdige belangen
Overleg met gemeente over plannen
Informeren van alle betrokkenen over de voortgang van het proces
De urbanisator kan op verschillende manieren worden aangesteld:
Indien er sprake is van één private initiatiefnemer kan deze optreden als urbanisator;
Het pionierende groepje private initiatiefnemers wijst uit hun midden een urbanisator aan;
Het pionierende groepje private initiatiefnemers verzoekt een derde partij op te treden als
urbanisator (bijvoorbeeld een projectontwikkelaar, woningcorporatie, adviesbureau of een
onafhankelijke partij);
Een publieke partij verzoekt een derde partij op te treden als urbanisator. Hoewel het concept van
urbanisator een private partij veronderstelt die deze taak op zich neemt, hoeft er niet per definitie te
worden uitgesloten dat een publieke partij eventueel ook zelf optreedt als urbanisator.
De rol van de urbanisator kan ook door een combinatie van partijen worden uitgevoerd. De praktijk
leert dat het vooral van belang is dat er een (groep van) partij(en) is die het initiatief en voortouw
neemt en de overige partijen mee weet te krijgen.
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Onderzoek naar de haalbaarheid is een investering
De stappen die in dit hoofdstuk staan beschreven leiden tot een beslissing over haalbaarheid van
herverkaveling voor het gebied. Het is mogelijk dat dit uiteindelijk leidt tot een besluit dat
herverkaveling in het betreffende gebied (nog) niet wenselijk of mogelijk is. Het is daarmee
noodzakelijk om een bepaalde (tijds)investering te doen met het risico dat dit achteraf ‘verloren’ tijd
is. Partijen zullen zich hier veelal van bewust zijn en dit voor lief nemen. Wanneer partijen hier
moeite mee hebben is het raadzaam om hierover onderlinge afspraken te maken. Hierbij kan
bijvoorbeeld gedacht worden aan het afspreken van een maximum tijdsinvestering. De gemeente
kan in deze fase betrokken worden om het verkennende proces te faciliteren door bijvoorbeeld een
zaal voor overleg ter beschikking te stellen, of door het onderzoek naar de haalbaarheid (mede) te
financieren. Als Kadaster moeten we een afweging maken van onze inzet in de voorfase van een
project. In overleg met het programmateam en MT kan het bij een kansrijk project zinvol zijn om ook
als Kadaster een passende tijdsinvestering te maken om positie in een project te verkrijgen.
Gebiedsanalyse
Een gebiedsanalyse helpt om inzichtelijk te maken hoe het gebied in elkaar zit, wat de sterke kanten
van het gebied zijn en waar de kansen voor (her)ontwikkeling liggen. Informatie voor de
gebiedsanalyse kan onder andere worden gekregen uit de BAG, kadastrale registraties,
ruimtelijkeplannen.nl, leefbarometer.nl en van het CBS. Onderstaand volgt een overzicht van
informatie die in een gebiedsanalyse kan worden opgenomen.
Algemene informatie vastgoed

Typering (bv. rijtjeswoning, kantoor, kleinschalige
detailhandel)
Bouwjaar
Woonoppervlak & Perceeloppervlak
Onderhoudsstaat
Gebruik

Kadastrale informatie vastgoed

Gemiddelde verkoopprijs
Prijsontwikkeling van afgelopen x jaar
Vergelijk prijsontwikkeling met prijsontwikkeling in regio
Vergelijk prijsontwikkeling met prijsontwikkeling landelijk
Aantal transacties per maand, jaar
Vergelijk aantal transacties met regio / landelijk
Beperkende rechten

Actueel aanbod

Aantal eenheden te koop, in vergelijking tot totale voorraad
Range vraagprijzen
Verschil vraagprijs en verkoopprijs
Gemiddelde verkoopduur

Algemene informatie eigenaren

Verdeling eigendom en huur (aantallen)
Type eigendom (bv. eigenaar bewoner, verhuurder of erven
van)
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Leeftijdsopbouw
Vergelijk leeftijdsopbouw met regio / landelijk
Duur eigendom (met behulp van koopjaar)
Leeftijd bij aankoop van vastgoed
Financiële informatie eigenaren

Maximale hypotheek ten tijden van aankoop
Inschatting aantal aflossingsvrije hypotheken (ahv koopjaren)
Aantal hypotheken vs. aantal eigenaren
Verhouding koopprijs en huidige woningwaarde

Algemene informatie wijk

Aantal inwoners, mannen en vrouwen
Bevolkingsdichtheid (met referentiewaarde)
Gemiddeld inkomen (met referentiewaarde)
Aantal huishoudens met hoog/laag inkomen of uitkering
Gemiddeld energieverbruik (met referentiewaarde)
Afstand tot voorzieningen (bv. school, winkels, treinstation)

Aan de hand van bovenstaande gegevens kan een beeld worden geschetst van de sterke en zwakke
kanten van het onderzoeksgebied. Afhankelijk van het type gebied dient bovenstaande analyse op
bepaalde vlakken uitgediept te worden. In een winkelcentrum is bijvoorbeeld een analyse van de
winkel branchering in het gebied zeer waardevol. Een aanvullende analyse op ruilmogelijkheden kan
worden gemaakt met behulp van aannames over het gedrag van de betrokken partijen. Deze
aannames moeten ingaan op de voorwaarden waaronder betrokken partijen bereid zullen zijn om tot
een ruiling over te gaan. Een aanname kan bijvoorbeeld zijn: eigenaren met overwaarde zullen
eerder bereid zijn te ruilen, dan eigenaren waarvan de woning onder water staat. PBL en het
ministerie van binnenlandse zaken hebben onderzoek6 gedaan naar de verhuiswensen en
verhuisgedrag van woningeigenaren. Achtergrond informatie over deze onderzoeken is te vinden in
bijlage 8.
Vastgoedregistratie als basis voor herverkaveling
Bij de inzet van herverkaveling dient er voorafgaand aan de herverkaveling een aantal zaken tussen
eigenaren, initiatiefnemers, betrokken bevoegd gezag en overige belanghebbenden te worden
afgestemd. Daarnaast wordt aan de hand van de geformuleerde doelstellingen inzichtelijk gemaakt
wat de (voorlopige) begrenzing van het plangebied is en de bijbehorende vastgoedregistratie. Dit
inzicht kan worden bereikt met behulp van een losse vastgoedregistratie (3.4.1) of met een
vastgoedregistratie als onderdeel van een herverkavelingsportal (3.4.2.).
Opzetten vastgoedregistratie
Om overzicht te verkrijgen van de gronden en de eigenaren binnen het plangebied, moet een
vastgoedregistratie worden opgezet.

http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/verhuiswensen-verhuisgedrag.pdf

122

Voorlopige begrenzing plangebied
Voordat kan worden gestart met het opzetten van de vastgoedregistratie, dient aan de hand van de
geformuleerde doelstellingen een (voorlopige) begrenzing van het plangebied vastgesteld te worden.
Het gaat hierbij niet om het formeel vaststellen van de begrenzing, maar een inventarisatie van de
eigenaren die mee willen doen met de herverkaveling en het daarbij horend gebied. De ligging van
het eigendom van de eigenaren die bereid zijn om mee te werken bepaald dus in eerste instantie de
begrenzing van het gebied. Dit kan eventueel aangevuld worden met:
De grond van eigenaren die nog twijfelen over deelname, maar niet noodzakelijk zijn voor de
ontwikkeling (en daarom evt. in een later stadium uit het proces kunnen stappen).
De grond van een of meerdere eigenaren die centraal zijn voor de herverkaveling, zelf niet bereid zijn
om mee te werken, maar door de andere eigenaren gezamenlijk uitgekocht zal worden.
Neem de begrenzing in deze fase niet te krap, het is makkelijker om later de begrenzing te
verkleinen, dan om hem te moeten uitbreiden.
Vastgoedregistratie
Na vaststelling van de (voorlopige) begrenzing van het plangebied kan de vastgoedregistratie worden
opgebouwd. In deze registratie worden de volgende administratieve gegevens opgenomen:
Objectgegevens, zijnde de percelen en gebouwen.
Kadastrale aanduiding, perceelnummer, adres, bouwjaar, perceeloppervlakte, bruto
vloeroppervlakte, gebruiksfunctie, hypotheken, beslagen, objectbelemmeringen, energielabel en
eventuele monumentale status kunnen vanuit de Basisregistratie Kadaster (BRK) en de
Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) worden overgenomen.
Subjectgegevens, zijnde de rechthebbenden, huurders en pachters.
Naam, adres, woonplaats en geboortedatum van de rechthebbenden, huurders en pachters kunnen
overgenomen worden uit de BRK, en Nieuw Handels Register (NHR). Het huuroppervlak, huurprijs,
huurvoorwaarden en de einddatum van de huur/pachtcontracten dienen te worden
geïnventariseerd.
NB. Bij het gebruik van persoonsgegevens is het van belang om privacy wet en regelgeving
Zakelijke rechten
Type recht, subject, object, aandeel en vestigingsakte. Dit geeft de relatie tussen het subject en het
object aan.
Daarnaast worden in de projectdatabase hiervan afgeleide kerngegevens geregistreerd:
Kerngegevens locatie
Totale oppervlakte plangebied, verhouding bebouwd/onbebouwd, oppervlakte openbaar gebied,
gebruiksbestemmingen, gebruik/leegstand, differentiatie waarde grond. Deze gegevens kunnen
vanuit de Grootschalige Basiskaart van Nederland (GBKN), Basisregistratie Grootschalige Topografie
(BGT) en Basisregistratie Topografie (BRT) worden opgenomen.
Kerngegevens per rechthebbende
Oppervlakte grond, oppervlakte vloeroppervlak, huur per vierkante meter, bezettingsgraad en
looptijd huurcontracten.
Cartografische bestanden en schattingswaarde van de grond aan de hand van ligging en bestemming.
Aanvullende gegevens
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Zoals Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen onroerende zaken (WKPB) (inclusief
vergunningen), bijzondere rechten zoals oud vaderlandse rechten, bodemverontreiniging etc.
Het Kadaster is de voor de hand liggende partij om de vastgoedregistratie op te zetten, aangezien
deze gegevens voor een belangrijk deel al bij het Kadaster bekend zijn. Het Kadaster heeft daarnaast
ervaring met het opzetten van vastgoedregistraties in het landelijk gebied, alsook het inventariseren
van deze gegevens met eigenaren en terugkoppelen van deze administratie met de rechthebbenden.
De onafhankelijke positie van het Kadaster biedt dan ook een basis voor vertrouwen bij de
eigenaren.
Huurders registratie
Huurders en pachters staan niet centraal bij het Kadaster geregistreerd. Gegevens over huurders en
pachters zullen daarom door de betreffende rechthebbenden zelf moeten worden aangeleverd. Bij
een groot aantal huurders/pachters is het mogelijk om hiervoor een webportaal op te zetten zodat zij
en/of eigenaren digitaal het huur/pachtcontract en de afspraken die hierin zijn vastgelegd, kunnen
registreren.
Taxatie
Anders dan de WOZ (Waarden Onroerende Zaken) zijn er geen algemeen dekkende taxaties van
vastgoed beschikbaar. Taxaties zullen daarom gedurende het proces van herverkaveling moeten
worden ingewonnen door een register-taxateur. Pas als taxatierapporten zijn opgemaakt, kunnen
deze gegevens aan de vastgoedregistratie worden toegevoegd. Om het besluit te nemen dient in de
raming van de kosten en opbrengsten gebruik te worden gemaakt van de beschikbare WOZ van het
aanwezige vastgoed en/of getaxeerde m2 per functie voor het betreffende gebied.
Portal voor Stedelijke Herverkaveling
Een portal om het proces van stedelijke herverkaveling te ondersteunen is in ontwikkeling. Een
belangrijke functionaliteit van de portal is de inventarisatie van:
gebiedsgegevens
eigendommen
hypotheken
gebruikers en hun rechten
overige kaarten en luchtfoto’s.
Daarnaast zal het mogelijk zijn om een schetsmatig ruilplan met de portal te ontwikkelen. De eerste
functionaliteit is alleen voor eenvoudige projecten door externe partijen zelfstandig bruikbaar.
Gebiedsagenda als basis voor de herverkaveling
De gebiedsagenda is belangrijke informatie bij het onderzoeken van de haalbaarheid. In deze
gebiedsagenda wordt de eenduidige visie van de betrokken partijen op het plangebied beschreven
en wordt een raming gegeven van de kosten en opbrengsten van de herverkaveling. Het Kadaster
kan het opstellen van een gebiedsagenda faciliteren. Veelal zal dit deel van het proces echter geleid
worden door procesbegeleiders van de overheid of een ingehuurd adviesbureau. In dit geval is van
belang om hierbij als externe toehoorder bij aanwezig te zijn en hier onze kennis en kunde op het
vlak van herverkaveling, waar van toepassing, te laten blijken. Indien we niet bij het opstellen van de

124

gebiedsagenda aanwezig zijn geweest is het van belang om wel inzicht te hebben in de visie voor het
gebied om de haalbaarheid voor een herverkaveling in het gebied te kunnen vaststellen (3.6).
Gebiedsagenda met visie voor het plangebied
Om te bepalen welke doelen binnen het plangebied bereikt dienen te worden, is het van belang
allereerst de bestaande situatie goed te analyseren. De volgende vragen kunnen hieraan bijdragen:
Welke knelpunten/problemen treden er binnen het gebied op? Wat is de oorzaak hiervan?
Welke ruimtelijke mogelijkheden (kansen) kunnen worden verzilverd?
Hoe is de situatie buiten het plangebied (in dezelfde regio)? Treden hier dezelfde problemen/kansen
op?
Hoe is de ligging van het plangebied? Hoe wordt het gebied ontsloten?
Wat is de huidige verkavelingsituatie? (Hoe is de kavelindeling? Hoe is de eigendomssituatie? Hoe is
de gebruikssituatie (eigendom-gebruikers/huurders)?)
Welke verbeterpunten worden er binnen het plangebied door de belanghebbenden gezien?
Wat zijn de kaders van de gemeente met betrekking tot functiewijziging (bestemmingsplan)? Is het
noodzaak nieuwe functies aan het plangebied toe te voegen? Is behoud van het huidige gebruik
wenselijk?
Wie zijn de sleutelpartijen binnen het plangebied? Welke doelstellingen en belangen hebben zij?
Is er onder deze sleutelpartijen een ‘Sense of Urgency’ om de benoemde problemen aan te pakken of
aanwezige kansen te benutten en hierin (geld en tijd) te investeren?

Let op! Een ‘Sense of Urgency’ bij de eigenaren voor de problemen in het gebied is van groot
belang voor het succes van een vrijwillige herverkaveling. Wanneer de neuzen niet allemaal
dezelfde kant op staan, wordt het eindresultaat minder succesvol. De meewerking van alle
eigenaren is dus van belang voor het slagen van het project. Eigenaren die zelf geen ‘sense of
urgency’ ervaren hoeven echter niet het einde van een herverkaveling te betekenen. Onderstaande
figuur laat vier situaties zien die kunnen bestaan bij eigenaren in een herverkavelinggebied. Per
geval is benoemd hoe hier het beste mee om kan worden gegaan.

Hoog

-

* eigenaar betrekken bij
herverkaveling
* flexibele opstelling tot
opstellen ruilplan,
daarna commitment of
niet.

* eigenaar staat centraal
tijdens de herverkaveling

Laag

Hoog

Belang eigenaar voor
herverkaveling
-

* eigenaar uitsluiten
van de herverkaveling

-

* eigenaar uitkopen
* eigenaar onteigenen
* eigenaar overtuigen
van sense of urgency

Laag

Sense of Urgency

Het is van belang om in een vroeg stadium te inventariseren in hoeverre de eigenaren in het gebied
‘sense of urgency’ voelen voor een ontwikkeling van het gebied en belang hebben bij de
herverkaveling.
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Het initiatief voor het uitvoeren van de analyse wordt genomen door een of meerdere eigenaren
zelf. De eigenaren hoeven deze analyse echter niet (geheel zelfstandig) uit te voeren. De hulp van
een gespecialiseerd bureau kan in dit stadium gewenst zijn.
Methoden om een gebiedsagenda op te stellen
Er is niet één juiste methode om tot een eenduidige en breed gedragen gebiedsagenda te komen.
Het aantal en het type eigenaren in het gebied hebben in belangrijke mate invloed op de
geschiktheid van verschillende methodes om tot een duurzame gebiedsagenda te komen.
Onderstaand worden twee methodes om een gebiedsagenda op te stellen beschreven. Bij elke
methode wordt aangegeven voor welke doelgroep deze het meest geschikt is.
Planvorming door experts
Geschikt bij: een grote groep eigenaren die niet of weinig bekend is met planvorming en budget
heeft om een professionele partij in te huren. Dit budget kan een investering van de eigenaren
gezamenlijk zijn, maar hier kan ook een subsidie voor worden aangevraagd.
Hoe? Een professionele partij wordt aangesteld om een gebiedsagenda voor het gebied op te stellen.
Hierbij kan deze partij naar eigen inzicht gebruik maken van de lokale kennis over het gebied door
bijvoorbeeld partijen te interviewen. De gebiedsagenda wordt achteraf aan de eigenaren in het
gebied gepresenteerd en kan op basis van hun reacties worden aangepast.
Uitwerking: Verschillende bureaus zullen hier hun eigen aanpak voor hebben. Gedacht kan worden
aan de consultatie van sleutelpersonen in het gebied, dataverzameling, een SWOT analyse, of een
scenariostudie.
Participatieve planvorming
Geschikt bij: een groep van maximaal 30 eigenaren die bereid zijn tijd te stoppen in het
planvormingsproces.
Hoe? Betrokkenen gaan gezamenlijk aan de slag om een gebiedsagenda op te stellen. Dit proces kan
door een professionele partij worden begeleid en kan op diverse manieren worden vormgegeven.
Uitwerking: Er zijn vele verschillende werkwijzen mogelijk, te denken valt bijvoorbeeld aan het in
kleine groepen
De resultaten van bovenstaande analyse geven inzicht in de bestaande situatie in het plangebied. Op
basis hiervan kunnen de doelstellingen van de herverkaveling worden geformuleerd. Een (of
meerdere) van de eigenaren neemt/nemen initiatief om gezamenlijk met de betrokken partijen een
gebiedsagenda te formuleren waarin een eenduidige visie wordt beschreven. Deze visie dient aan te
sluiten bij de geldende structuurvisie, omgevingsvisie of omgevingsprogramma van de gemeente.
De gebiedsagenda legt afspraken vast over de inhoudelijke gebiedsopgave van de herontwikkeling.
Een gedeelde gebiedsopgave maakt duidelijk:
waarom een gezamenlijke interventie nodig is (creëren van een ‘Sense of Urgency’)
welke maatschappelijke en ruimtelijke problemen opgelost moeten worden
welke kansen men gezamenlijk wil benutten.
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Individuele belangen en wensen van eigenaren en publieke opgaven moeten worden samengebracht
en uiteindelijk tot één gebiedsvisie en –agenda worden samengevoegd. Het gaat niet alleen om hun
afzonderlijke vastgoedopgaven, maar ook om hun wensen ten aanzien van de ruimtelijke functies en
kwaliteit van het gebied.
De opgaven kunnen sterk uiteenlopen tussen de verschillende actoren in het gebied, maar door
afstemming kunnen ook collectieve doelen aan het licht komen. Daarnaast zijn er opgaven voor het
gebied die vanuit maatschappelijk oogpunt wenselijk zijn om te realiseren. Dit zijn meestal opgaven
waarvoor een publieke partij zich inzet bij gebiedsontwikkeling, bijvoorbeeld het terugdringen van
criminaliteit en overlast, het verbeteren van de verkeersveiligheid, meer groen realiseren etc.
Ontwerp ruilplan
Hoewel in deze fase nog geen definitief besluit voor het starten van een herverkaveling is genomen,
is alles erop gericht om dit besluit aan het eind van deze processtap te kunnen nemen. Om partijen
een idee te geven van de mogelijkheden die een herverkaveling ze biedt kan het opstellen van een
ontwerp ruilplan hiervoor zinvol zijn. Dit hoeft niet het uiteindelijke ruilplan te zijn, maar dient om de
partijen inzicht te geven over de mogelijkheden die herverkaveling biedt. Onderstaand worden twee
methoden om een ontwerp-ruilplan op te stellen beschreven.
Simulatiespel Stedelijke Herverkaveling
Een simulatie is een vereenvoudigde nabootsing van de werkelijkheid met een hoog realiteitsgehalte.
In de simulatie krijgen de deelnemers de gelegenheid om te experimenteren met nieuw verworven
inzichten. De deelnemers worden in het spel uitgedaagd om vanuit een omschreven
situatiebeschrijving/rol te handelen.
Het simulatiespel wordt zo opgebouwd, dat ervaringen tijdens het spel kennis en inzicht opleveren.
Zo kan het spel leiden tot inzicht met betrekking tot:
mogelijkheden tot samenwerking tussen verschillende partijen
tegenstrijdige wensen van verschillende partijen
het procesmatige verloop van een stedelijke herverkaveling en het mogelijke resultaat
de verschillende aspecten van een herverkaveling.
Meer informatie over het simulatiespel is te vinden op de u schijf 7
‘Ruilschets’ nav inventarisatie & inschatting van wensen
Met behulp van een eerste inventarisatie en/of inschatting van de wensen van (een selectie van) de
gebiedspartijen kan een opzet voor een mogelijk ruilplan worden gemaakt door het Kadaster. Dit
ruilplan heeft niet als doel de beste oplossing voor dit gebied te presenteren, maar om partijen
inzicht te bieden in de mogelijkheden van herverkaveling en vooral om discussie tussen de partijen
op gang te brengen. Deze discussie vormt vervolgens input voor de haalbaarheid van de
herverkaveling en voor het ruilplan.
Raming kosten en opbrengsten herverkaveling

Ruimte en Advies\Kennisbank\SH\Kennis\simulatiespel
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De gebiedsagenda omvat behalve de gebiedsopgave en de visie ook een plan van aanpak waarin een
keuze wordt gemaakt voor beschikbare instrumenten en financiële middelen om de gebiedsopgave
te realiseren. In deze deelparagraaf wordt een overzicht gegeven van de kosten en opbrengsten in
een herverkaveling.
Opstellen raming kosten en opbrengsten
Om de haalbaarheid van de herverkaveling goed te kunnen beoordelen is een realistische inschatting
van de kosten en opbrengsten essentieel.
De volgende kosten kunnen onderdeel zijn van de herverkaveling:
Plan- en proceskosten (procesbegeleiding, opstellen van ruilplan, uitvoeren van bijbehorend
onderzoek voor de herverkaveling)
sloopkosten (wanneer sloop integraal onderdeel is van de herverkaveling)
transactiekosten (notariële kosten, kadastrale kosten, overdrachtsbelasting)
rentelasten (kosten – opbrengsten van rente over investeringen voor herverkaveling)
verwervingskosten (proceskosten en volledige schadeloosstelling bij onteigening)
De bovenstaande opsomming van kosten is niet uitputtend.
Om in te schatten of de kosten door de rechthebbenden in het plangebied gefinancierd kunnen
worden, dient gekeken te worden naar de financiële draagkracht van de rechthebbenden. Zijn de
rechthebbenden in staat om gezamenlijk de te maken kosten op te brengen? Er dient daarbij ook
rekening gehouden te worden met kosten die onder de grondexploitatie worden verrekend. Het gaat
hierbij o.a. om:
proces- en plankosten (van het gebiedsontwikkelingsproces: opstellen ontwerp, uitvoeren
bijbehorend onderzoek voor gebiedsontwikkeling)
kosten voor het bouwrijp maken van grond (waaronder sanering)
(bovenplanse) kosten voor de aanleg van openbare voorzieningen of infrastructuur
financieringskosten (waaronder rentelasten)
schadeposten (o.a. planschade)
kosten voor vergunningen
Indien van tevoren fondsen of subsidies zijn aangevraagd voor de ontwikkeling, kunnen deze worden
gebruikt om deze kostenposten te verlagen. In de bijlage is een overzicht te vinden van mogelijke
fondsen en subsidies voor stedelijke herverkaveling. Daarnaast is het denkbaar dat een gemeente of
bijvoorbeeld een woningbouwcorporatie vanuit hun maatschappelijke taak een deel van deze kosten
op zich nemen om het zo aantrekkelijker te maken voor eigenaren om aan de ruilverkaveling deel te
nemen.
Tot slot is het van belang om de mogelijke opbrengsten in de raming mee te nemen. Het gaat hierbij
om de volgende opbrengsten die vaak van eigenaar tot eigenaar zullen verschillen:
Opbrengsten door een betere bereikbare locatie
Opbrengsten door een beter gevormde kavel (met meer ontwikkel mogelijkheden)
Opbrengsten door een locatie die beter t.o.v. openbare voorzieningen ligt.
Opbrengsten door bestemmingswijziging
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Het is aan te bevelen om de financiële raming uit te laten voeren door een onafhankelijke partij zoals
een financieel adviesbureau in samenwerking met het Kadaster.

Aanpassen planologische en juridische kaders
In deze fase is het al zinvol om te verkennen of de nieuwe plannen zijn te realiseren binnen de
bestaande bestemming en vergunningen. Zo niet, dan moet worden welke bestemmingswijzigingen
en vergunningen er nodig zijn om te plannen te kunnen realiseren en of de gemeente bereid is om
aan het wijzigingen van de bestemming en het verlenen van de benodigde vergunningen mee te
werken.
Besluit haalbaarheid herverkaveling. Go/No-Go beslissing
Aan de hand van de raming van de kosten en opbrengsten van de herverkaveling kan het verwachte
resultaat worden berekend. In combinatie met de gevoelde sense of urgency onder de eigenaren
biedt dit inzicht de haalbaarheid van de herverkaveling. Bij kantorenleegstand kan in aanvulling op de
kostenraming gebruik worden gemaakt van een rekenmodel dat door het Kadaster is ontwikkeld.
Hiermee wordt doorgerekend wat het verschil is tussen de exploitatieopbrengst in de autonome
situatie en de situatie waarin wordt herverkaveld. Aan de hand van de financiële haalbaarheid en de
gevoelde sense of urgency kan besloten worden dat herverkaveling al dan niet een oplossing is om
de problematiek in het plangebied aan te pakken. Onderstaande figuur geeft de opties visueel weer.
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Sense of Urgency

Figuur 3: Afweging wel of niet van start gaan met de herverkaveling
Wanneer het besluit voor herverkaveling negatief is, kan worden onderzocht of
een andere begrenzing van het plangebied wel positieve uitkomsten heeft
een of meerdere cruciale eigenaren kunnen worden uitgekocht om de ruil mogelijk te maken
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externe investeerders interesse hebben om in het gebied te investeren
er mogelijkheden zijn om subsidies aan te schrijven om het plan kostendekkend te maken
de gebiedsagenda kan worden versoberd om het plan haalbaar te maken.
Het besluit om de herverkaveling op te starten wordt genomen door een of meerdere private
rechthebbende(n) in het gebied (dit kan ook de gemeente zijn). Indien de gemeente bij een vrijwillige
herverkaveling geen rechthebbende is, zal zij slechts als toetsende partij deel uitmaken van de
herverkaveling. De deelname van de gemeente aan de herverkaveling is dus niet noodzakelijk, maar
kan wel voordelen bieden:
De gemeente en provincie borgen het publieke belang en kunnen indien gewenst het lokale
bestemmingsplan of omgevingsplan wijzigen. Daarnaast is de gemeente bevoegd tot het nemen van
een projectbesluit, het opstellen van een omgevingsplan en het afgeven van (bouw- en
sloop)vergunningen (omgevingsvergunning).
De gemeente is en blijft de eigenaar van de openbare ruimte en infrastructuur in het gebied. Nieuw
te creëren openbare ruimte en infrastructuur wordt eveneens het eigendom van de gemeente.
Bij gebrek aan grond binnen de plangrens, zal de gemeente wellicht wel grond binnen de gemeente
in kunnen brengen, die eventuele uitplaatsingen uit het gebied mogelijk maken.
De gemeente kan de kosten voor de herverkaveling verkleinen door hier zelf een financiële bijdrage
aan te leveren. Hierdoor drukken de kosten minder op de subjecten in het plangebied.
Financieel organisatorische context
Om de haalbaarheid van herverkaveling in een gebied te verkennen worden in deze fase kosten
gemaakt, die voor de baten uitgaan. Dit kan voor partijen een drempel opleveren om de
haalbaarheid te verkennen. Het is te verwachten dat betrokken partijen de kosten in dit stadium zo
laag mogelijk willen houden. Mogelijke kostenposten in deze fase zijn:
Proceskosten Te denken valt aan kosten voor de begeleiding en organisatie van het proces. Dit kan
een investering in uren zijn van de initiator zelf, of kosten voor het inhuren van een (objectieve)
externe partij. Daarnaast kunnen er kosten zijn voor het faciliteren van het proces zoals zaal en
materiaalhuur of catering.
Onderzoekskosten Uren van deskundige of een investering in uren van de initiator zelf. Hiermee
samen hang informatiekosten die nodig kunnen zijn om het onderzoek uit te voeren
Informatiekosten Het kan hier gaan om informatie over het eigendom, gevestigde rechten,
bestemmingsplannen, ruimtelijke beperkingen, informatie over het vastgoed, bodemverontreiniging,
overige ruimtelijke gegevens.
Taxatiekosten Om inzicht te krijgen in de financiële haalbaarheid van het project kan taxatie een
belangrijke stap zijn. Dit brengt kosten met zich mee.
Registratiekosten Kosten voor het registreren van huurders of het opzetten van een
vastgoedregistratie.
Overige kosten
Het is niet ondenkbaar dat het proces in deze fase nog zeer organisch en in kleine stapjes wordt
vormgegeven. Wanneer daar uren van externe partijen bij worden ingezet dienen deze vooraf te
worden geoffreerd. De kosten kunnen worden gedragen door:
Investering van een publieke partij (veelal gemeente) die de herverkaveling wil faciliteren
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Investering van een privaat orgaan dat belang verwacht te hebben bij de herverkaveling (bijv. een
ondernemersvereniging of een vereniging van eigenaren)
Investering van een aantal gebiedspartijen gezamenlijk
Een subsidie die aansluit op de gestelde doelen van de te onderzoeken herverkaveling
4. Opstarten herverkaveling
Wanneer de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek positief zijn, moet de herverkaveling
worden opgestart.
Let op! Wanneer er wordt besloten om daadwerkelijk het proces van herverkavelen te starten, staan partijen
aan de start van een ingrijpend proces. Zonder een wettelijk kader of met een intentie om het proces vrijwillig
te doorlopen moeten er op dit moment goede afspraken worden gemaakt over verantwoordelijkheden en
taken van verschillende partijen. Deze afspraken kunnen indien gewenst bekrachtigd worden in een formele
vorm van samenwerking (4.1). Wie staat bijvoorbeeld garant voor de gemaakte kosten, indien het proces
voortijdig wordt gestopt wordt? Het is aan te bevelen om in dit stadium (indien dit niet al was gebeurd) een,
procesmanager (urbanisator) en projectteam aan te stellen.

Vormen van samenwerking
Het is aan te raden om de herverkaveling te beginnen met een overeenkomst waarin wordt
vastgelegd dat partij en in onderlinge samenwerking het proces van herverkaveling zullen doorlopen.
Dit kan op verschillende manieren worden vormgegeven. Drie mogelijkheden om de samenwerking
vorm te geven worden in onderstaande subparagrafen kort weergegeven en in bijlage 2-4 verder
uitgewerkt. Overweeg in ieder geval over de volgende punten afspraken te maken in dit stadium van
het proces:
Verdeling van de kosten die gemaakt zullen worden. Ook bij het voortijdig vastlopen van de
herverkaveling.
Verdeling van de opbrengsten van de herverkaveling
Mogelijkheid om voortijdig uit het proces te stappen
Staan er partijen garant voor eventuele onverwachte kosten, zoals juridische kosten?
Intentieovereenkomst
De intentieovereenkomst is een overeenkomst waarin partijen in beginsel alles kunnen afspreken
wat zij willen. Dit heeft te maken met het feit dat het Nederlandse contractenrecht uitgaat van de
contractsvrijheid tussen partijen. Partijen kunnen bijvoorbeeld afspraken maken over de verdere
procedure van stedelijke herverkaveling. Met de contractsvrijheid hebben partijen ook zelf in de
hand of, en zo ja in welke mate, een intentieovereenkomst verbintenisscheppend is.
Indien partijen besluiten een voorwaarde in de intentieovereenkomst op te nemen, kan deze vorm
krijgen in een ‘opschortende voorwaarde’ of een ‘ontbindende voorwaarde’.
Een opschortende voorwaarde leidt ertoe dat pas sprake is van een bindende afspraak wanneer een
bepaalde voorwaarde is vervuld. Daarentegen heeft een ontbindende voorwaarde tot gevolg dat de
gemaakte afspraak van het begin af aan bindend is geweest maar dat deze kan worden ontbonden
als aan een bepaalde voorwaarde is voldaan.
Rechtsvormen: vereniging en stichting
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Wat betreft een eventuele samenwerkingsvorm voor stedelijke herverkaveling komen de vereniging,
met in het bijzonder de VvE, en de stichting het dichtste bij het vuur.
Indien men een bepaald doel heeft en dat graag tezamen met anderen wil bewerkstelligen, zoals het
verbeteren van een winkelgebied, dan kan worden gekozen voor de vereniging als rechtsvorm. De
vereniging kent als voordeel dat de structuur normaliter democratisch is. Daarnaast kent een
vereniging ideële of maatschappelijke doeleinden in plaats van een duidelijk winstoogmerk, zoals
marktpartijen dat wel kennen. Een bijzondere vorm van een vereniging is de Vereniging van
Eigenaren (VvE), een rechtspersoon waarmee iedere appartementseigenaar te maken krijgt. Iedere
appartementseigenaar is van rechtswege lid van de VvE. Het lidmaatschap eindigt eveneens van
rechtswege wanneer een lid ophoudt appartementseigenaar te zijn. De VvE is opgebouwd uit een
vergadering van eigenaren, een bestuur en commissies. Daarbinnen wordt het bestuur, al dan niet
uit de leden, benoemd en kan te allen tijde door haar worden geschorst of ontslagen.
Daarentegen kunnen de eigenaren die betrokken zijn bij een herverkavelingproject zich ook
organiseren in een stichting. Zoals art. 2:285 BW beschrijft is een stichting een door een
rechtshandeling in het leven geroepen rechtspersoon, welke geen leden kent en met behulp van een
daartoe bestemd vermogen beoogt een in de statuten vermelde doelstelling te bewerkstelligen. Het
democratisch gehalte van de stichting wordt via de statuten geregeld. Het voordeel van de stichting
is dat het een rechtsvorm is die een grote mate van flexibiliteit kent. Hierdoor wordt het een stuk
eenvoudiger de stichtingsvorm op maat van behoeften in te richten.
Anterieure (samenwerkings)overeenkomst
Een anterieure overeenkomst wordt aangemerkt als een overeenkomst tussen de gemeente en
particuliere eigenaren over grondexploitatie, gesloten vóór de vaststelling van een planologische
maatregel. Het sluiten van een anterieure overeenkomst begint met het maken van goede afspraken
over de ontwikkeling van een locatie. Daarnaast kan een anterieure overeenkomst ertoe leiden dat
de gemeenteraad geen exploitatieplan hoeft vast te stellen.
Het opstellen van een anterieure overeenkomst kan worden opgedeeld in diverse fasen. Gemeente
en particuliere eigenaren bekijken of het sluiten van een anterieure overeenkomst wenselijk is.
Partijen zijn wettelijk niet verplicht voorafgaand aan de vaststelling van een exploitatieplan te
onderhandelen, maar de wetgever acht het wel wenselijk dat zij eerst pogingen ondernemen om
minnelijk tot een oplossing te komen.
B&W zijn verantwoordelijk voor de vaststelling van een anterieure overeenkomst, op grond van art.
160 Gemeentewet.
Planschadeovereenkomst
Indien een of meerdere bestemmingswijzigingen onderdeel uitmaken van het plan, bestaat de
mogelijkheid dat partijen planschade ondervinden en dit claimen via de gemeente. De gemeente zal
hiervoor een planschadeovereenkomst willen afsluiten waarin wordt afgesproken dat de
initiatiefnemers van de herverkaveling zelf opdraaien voor de kosten van eventuele planschade of
waarin afspraken worden gemaakt over de verdeling van de kosten van de planschade tussen de
gemeente en de initiatiefnemers (zie ook 5.6.2 en bijlage 10). Een planschadeovereenkomst schept
helderheid en kan onzekerheden bij partijen wegnemen.
Uitgangspunten en randvoorwaarden herverkaveling
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Aan de basis van een herverkaveling worden de uitgangspunten en randvoorwaarden voor het ruilen
vastgesteld. Bij een wettelijk traject zullen de uitgangspunten van herverkaveling voor een deel zijn
vastgelegd in de wet. Bij een vrijwillig proces is dit niet het geval. Het is juist daarom van groot belang
dat de uitgangspunten en randvoorwaarden voor herverkaveling door eigenaren gezamenlijk worden
vastgesteld. Het is belangrijk dat de eigenaren allen akkoord gaan met deze uitgangspunten.
Paragraaf 4.2.1. gaat in op de methode waarop de uitgangspunten kunnen worden vastgesteld.
Paragraaf 4.2.2. licht vervolgens een aantal algemene uitgangspunten van herverkaveling toe.
Gezamenlijk vaststellen van de uitgangspunten herverkaveling
Om onnodige discussie over het ruilen te voorkomen bij het opstellen van het ruilplan moeten de
uitgangspunten van het ruilen helder met elkaar worden vastgesteld. Wanneer iedereen hiermee
akkoord gaat kan dit als basis voor het ruilplan worden gebruikt. Vragen over/kritiek op het ruilplan
kunnen met behulp van de uitgangspunten op een meer objectieve manier worden
beantwoord/weerlegd.
Onderstaand worden twee methodes om de uitgangspunten gezamenlijk vast te stellen toegelicht.
De meest geschikte methode is afhankelijk van het aantal en de typen eigenaren die deelnemen aan
de herverkaveling. Daarnaast kunnen beschikbare tijd en budget de methode die wordt gekozen
beïnvloeden.
Gezamenlijk wegstrepen en aanvullen
Aan de hand van een basisset met uitgangspunten (zie 4.2.2) besluiten eigenaren gezamenlijk welk
van deze uitgangspunten zal worden meegenomen tijdens het ruilproces en welke niet. Ook nieuwe
uitgangspunten kunnen worden ingebracht en op de lijst worden gezet. Eigenaren moeten het
uiteindelijk eens zijn met de lijst van uitgangspunten die in het ruilproces worden meegenomen. Ze
dienen elkaar hier in de sessie van te overtuigen. De sessie(s) worden afgesloten met een lijst met
uitgangspunten en randvoorwaarden van de herverkaveling die wordt ondertekend door alle
eigenaren in het gebied.
Geschikt bij: klein aantal eigenaren (maximaal 12) die enige ervaring hebben in de vastgoedwereld
Verwachtte tijdsduur: 1-3 halve dagen met alle eigenaren + 0.5 dag voorbereiding door
procesbegeleiding
Benodigdheden: Lijst algemene uitgangspunten herverkaveling, onafhankelijke procesleider,
discussieruimte met flip-over.
Extra: Bij groepen van 8 of meer personen kan het gebruik van een “group decision room” helpen om
dit proces soepeler te laten lopen. Het is op deze manier mogelijk om deze methode tot ca. 30
eigenaren te gebruiken.
Game simulatie van de herverkaveling met uitgangspunten
Het is niet ondenkbaar dat partijen moeite hebben om zich de gevolgen van bepaalde
uitgangspunten voor te stellen. Een game simulatie kan hierbij helpen. Gestart kan worden met het
toedelen op basis van een (kleine) set met algemene uitgangspunten. De eigenaren mogen hun
wensen aan het Kadaster kenbaar maken. Het Kadaster komt vervolgens met een ruilplan (kaart +
verrekening) dat zo goed mogelijk aan alle wensen tegemoet komt. Ze maakt hierbij gebruik van de
opgestelde uitgangspunten. Partijen kunnen vervolgens de uitgangspunten aanpassen en zien wat
het effect hiervan is op het ruilplan.
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Algemene uitgangspunten herverkaveling
Het is van belang dat partijen het onderling eens zijn over de voorwaarden van het ruilen en
verrekenen. De partijen dienen zelf de voorwaarden voor de ruiling vast te stellen. Deze
voorwaarden zijn in principe volledig vrij in te vullen en hoeven strikt gezien niet voor elke
deelnemende partij gelijk te zijn, zolang alle partijen zich hierin kunnen vinden. Het licht echter
binnen de lijn van verwachting dat een zo gelijkwaardig, transparant en objectief mogelijke ruiling de
grootste kans geeft op een akkoord van alle betrokken partijen.
Onderstaand volgt een aantal algemene uitgangspunten die kunnen worden gebruikt als
uitgangspunt in de herverkaveling. Partijen kunnen er desgewenst voor kiezen om het vastleggen van
deze uitgangspunten over te slaan en te onderhandelen aan de hand van varianten van een ruilplan.
Wanneer dit het geval is, zal het Kadaster zoveel mogelijk op basis van gelijkwaardigheid, recht op
toedeling en de genoemde wensen moeten trachten een aantal varianten van het ruilplan op te
stellen. Het is ook in dat geval aan te bevelen dat we als onafhankelijke partij een set van
uitgangspunten voor het opstellen van het ruilplan hebben om het concept ruilplan (of de
ruilvarianten) te kunnen onderbouwen naar de gebiedspartijen.
Let op! Zodra er meer bekend is over een wettelijke regeling voor vrijwillig ruilen zal het naar verwachting
aantrekkelijk zijn om al in deze fase zoveel mogelijk bij de voorwaarden voor de wettelijke regeling aan te
sluiten, zodat er gebruik gemaakt kan worden van de voordelen van deze regeling (bijv. vrijstelling
overdrachtsbelasting).

Recht op toedeling
Het Recht op toedeling betekent dat de rechthebbende in de nieuwe situatie recht heeft op een goed
van een gelijke aard, hoedanigheid en gebruiksbestemming (ten opzichte van zijn ingebrachte goed).
Dit Recht op toedeling vormt daarmee de garantstelling dat de gerechtigde niet ‘zo maar’ zijn
eigendom en de waarde die dit vertegenwoordigt kwijt kan raken als gevolg van een
herverkavelingsproject.
Gelijke aard: verwijst naar het zakelijke recht. Iemand die volle eigendom heeft ingebracht, houdt
volle eigendom. Iemand die een appartementrecht heeft ingebracht, behoudt een
appartementsrecht etc.
Gelijke hoedanigheid: verwijst naar het oppervlak en bijbehorende karakteristieken van de grond.
Een rechthebbende krijgt grond van dezelfde omvang en gelijke karakteristieken terug binnen een
vooraf bepaalde marge.
Gebruiksbestemming: verwijst naar het toegestane gebruik van de grond, in overeenstemming met
het gebruik volgens het vigerende bestemmingsplan. Voor de toedeling wordt rekening gehouden
met de bestemming die in de gebiedsagenda is afgesproken mits dit via het RO-spoor wordt
geformaliseerd. Een eigenaar krijgt grond met dezelfde bestemming terug als ingebracht. Hier kan
alleen van worden afgeweken indien de eigenaar hiermee instemt.
Wanneer er wel verschillen ontstaan ten aanzien van de aard, hoedanigheid en gebruiksbestemming,
dan worden deze verrekend in geld (zie onder verrekenposten).
Bepaling van de marktwaarde voor en na herverkaveling
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Een beëdigd taxateur taxeert al het vastgoed in de uitgangssituatie. Daarnaast schat de taxateur de
nieuwe marktwaarde van de percelen met opstallen na herverkaveling. De taxateur houdt hierbij
rekening met de volgende uitgangspunten:
Een verbeterde ontsluiting van een kavel leidt over het algemeen tot een hogere marktwaarde
Veranderingen in de ligging, vorm en structuur van de kavel
Relatie tussen de kavel en de openbare voorzieningen (indien gewenst kan dit verder worden
uitgewerkt in bijvoorbeeld parkeervoorzieningen, groen en overige openbare voorzieningen).
Bezettingsgraad (indien van toepassing en gewenst)
Eventuele specifieke locatie kenmerken/eigenschappen die meewegen binnen het plangebied
Naar rato van de inbrengwaarde dragen de partijen bij aan de kosten verkaveling.
Bij sterke onderbedeling volgt compensatie in oppervlak of geld
Het is soms onvermijdelijk dat een eigenaar dusdanig raakt onderbedeeld, dat deze niet langer zijn
eigendom kan benutten voor het gebruik dat hij of zij voor ogen staat; de economische bruikbaarheid
is dan bijvoorbeeld nihil.
Er zijn hierbij drie situaties denkbaar:
Het recht op toedeling is zo gering, dat er geen fatsoenlijk exploiteerbare kavel binnen het nieuwe
plan toe te delen is;
Doordat de bestemming in het gebied wijzigt, is er geen kavel toe te delen met gelijke
gebruiksbestemming;
De eigenaar zelf kiest er voor om niet terug te keren en wil volledig worden onderbedeeld.
In een dergelijke situatie is feitelijk geen gebruik meer te maken van het recht van zelfrealisatie. Voor
deze gevallen moet een (financiële) oplossing worden gevonden, door bijvoorbeeld vervangend
vastgoed danwel grond buiten het herverkavelingblok aan te bieden of door een geldelijke
vergoeding/regeling te treffen met de betreffende eigenaar.
Deze geldelijke vergoeding kan op zijn beurt weer worden opgebracht door bijvoorbeeld de
gezamenlijke eigenaren, een intredende ontwikkelaar of corporatie of voor rekening komen van
bevoegd gezag.
Financiële redelijkheid randvoorwaardelijk
De herverkaveling resulteert voor een gedeelte van de rechthebbenden in een verhoging van de
financiële lasten doordat de rechthebbende meer grond (=waarde) heeft gekregen of omdat de
rechthebbende een bijdrage moet doen in het kader van verkavelingnut (zie bepalen nutsfactoren).
Hierbij geldt uiteraard dat de financiële consequenties er niet toe mogen leiden dat een
rechthebbende niet langer aan zijn of haar financiële verplichtingen kan voldoen. Er zijn meerdere
oplossingen voor dergelijk situaties; onttrekken aan de herverkaveling (bijvoorbeeld enclave),
financiële compensatie via subsidie of via de urbanisator, onteigening of een complete vergoeding in
geld (waardoor het eigendom verkregen wordt). Beter is het om als uitgangspunt op te nemen dat
deze situatie zoveel mogelijk wordt voorkomen bij het opstellen van het ruilplan.
Inbrengwaarde van de grond
De inbrengwaarde van de grond in het gebied wordt gelijk gesteld met de verkeerswaarde per
bestemmingsfunctie in het gebied. Deze wordt vastgesteld door een register taxateur.
Omgang met bestaande elementen in het herverkavelinggebied
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Grenzen
Een bestaand stedelijke gebied is ‘dooraderd’ met bestaande grenzen. Hierbij valt te denken aan
topografische en kadastrale grenzen. Er moet in het proces zorgvuldig gekeken worden hoe met deze
bestaande grenzen wordt omgegaan. Enerzijds zullen grenzen komen te vervallen, anderzijds zijn
bestaande grenzen handig als kader waarbinnen de nieuwe indeling tot stand kan komen. Verder
geldt dat kosten toenemen naarmate er meer nieuwe grenzen geconstrueerd moeten worden.
Tot slot moet benadrukt worden dat bepaalde grenzen ook historische waarden kunnen
vertegenwoordigen (structuren) en het vanuit dat oogpunt noodzakelijk of wenselijk is deze
structuren te waarborgen. Het is daarom denkbaar dat bepaalde grenzen binnen de uitgangspunten
van de herverkaveling als ‘vast’ worden vastgelegd.
Landschapselementen & structuren
Binnen het stedelijk gebied geldt dat waardevolle elementen en structuren niet verloren mogen
gaan. Denk hierbij aan industrieel erfgoed of oude straatpatronen. Door het aanwijzen van deze
elementen en structuren dienen zij geborgd te worden in het herverkavelingproces en waar mogelijk
geoptimaliseerd te worden in beheer, onderhoud en gebruik binnen de gebiedsontwikkeling.
Verrekenposten
Binnen de herverkaveling zijn een drietal verrekenposten te benoemen:
Verrekening van de over- of onderbedeling van vastgoed en grond, gekeken naar de oppervlakte en
de waarde.
Verdeling van de kosten en opbrengsten van de herverkaveling
Bijkomende schades. De aanwezigheid van sommige ondergrondse kabels en leidingen heeft
negatieve gevolgen voor de waarde van de grond en de gebruiksmogelijkheden. Indien er binnen het
plangebied schade ontstaat voor een van de belanghebbenden, dan dient deze schade te worden
verrekend.
In 5.4.1. en 5.4.2. wordt nader ingegaan op de verrekenposten. Het is in dit stadium al van belang om
het met de betrokken partijen eens te worden over de kosten die binnen de herverkaveling onder de
partijen worden verdeeld en de kosten die de betreffende eigenaren onderling moeten verrekenen.
Planschade en nadeelcompensatie
Indien de partijen zelf verantwoordelijk zijn voor eventuele planschade (zie 4.1.2.) is het verstandig
om met elkaar afspraken te maken over de verdeling van deze kosten, indien de situatie zich
voordoet. Om inzicht te krijgen in de kansen op planschade en de mogelijke hoogte hiervan is het
raadzaam om in deze fase een planschaderisico analyse te laten uitvoeren door een financieel
deskundige.
Aansluiting op de marktvraag
De vastgoedportefeuille in het gebied dient na herverkaveling beter aan te sluiten op de marktvraag
dan voor de herverkaveling. Alleen dan kan nieuwe leegstand, of verplaatsing van het probleem van
leegstand voorkomen worden.
De kwaliteit, functionaliteit en omvang van de panden en openbare ruimte moet voldoen aan de
marktvraag en visies.
Toegevoegde waarde herverkaveling
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Herverkaveling moet waarde toevoegen aan het plangebied. De waardesprong tussen de oude en de
nieuwe situatie dient groter dan 1,00 te zijn (factor >1). Er dient met andere woorden sprake te zijn
van een waardestijging. Het gaat hier om een geschatte waardestijging die wordt getaxeerd na
aanleiding van het gebiedsplan.
De betrokken partijen kunnen bovenstaande uitgangspunten gezamenlijk bekijken en indien gewenst
uitbreiden of aanpassen met voor hen relevante uitgangspunten. Deze uitgangspunten worden bij
het opstellen van het ruilplan in het vervolgproces toegepast.
Verschil in oppervlakte
Door inmeetfouten in het verleden is het mogelijk dat er verschillen in oppervlakte voor en na de
ruilverkaveling ontstaan (afgezien van de verschillen die zijn ontstaan door het ruilen). Wanneer dit
aan de orde is, kan dit worden voorkomen door het gebied voorafgaand aan de meting in zijn geheel
opnieuw in te meten. Dit brengt echter wel extra tijd en daarmee extra kosten met zich mee.
Aangeraden wordt om in dit stadium te inventariseren in hoeverre de kadastrale grenzen in lijn zijn
met de werkelijke grenzen in het gebied. Bij grote verschillen dient met de partijen overlegd te
worden hoe hiermee om te gaan. Opnieuw inmeten is in dit geval een mogelijkheid.
Vaststellen inbreng/Taxatie en Waardering
Wanneer alle rechthebbenden binnen het plangebied bekend zijn, dienen alle inbrenggegevens te
worden geregistreerd. Iedere rechthebbende krijgt een nummer toegekend, een zogenaamd Rnummer (Rnr). Per Rnr wordt beschreven welke rechten worden ingebracht, inclusief de aard en
omvang.
De meeste gegevens van de belanghebbenden en de percelen kunnen vanuit de kadastrale systemen
achterhaald worden. Het Kadaster is dan ook de voor de hand liggende partij om deze registratie op
te zetten. Gegevens over de bebouwing zijn deels beschikbaar via de kadastrale systemen en zullen
deels via derden ingewonnen moeten worden.
Naast de eigenaren wordt ook de inbreng van huurders en eventuele pachters geïnventariseerd.
Afhankelijk van het type herverkaveling gebeurt dit gekoppeld aan de betreffende eigenaar of juist in
een aparte gebruikersregistratie.
Taxatie
Wanneer bovenstaande inbrenggegevens bekend zijn, dient hieraan een waarde toegekend te
worden. Onafhankelijke taxateurs taxeren alle vastgoed en grond en kennen hieraan een waarde toe.
Zo kan per inbrengende eigenaar worden bepaald hoeveel waarde hij/zij heeft ingebracht, en dus
ook op hoeveel waarde hij/zij recht heeft in de toedeling.
Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zal een handreiking taxatie/waardebepaling binnen
stedelijke herverkaveling schrijven die openbaar beschikbaar komt en in dit stadium van het proces
gebruikt kan worden.
Let op! Huurders vormen een belangrijke groep in het stedelijk gebied. De manier waarop er met huurders om
kan worden gegaan hangt af van de ruimtelijke opgave en de gebiedskenmerken. Informatie over huurders staat
niet op een centrale plek geregistreerd, wel is het mogelijk om via de gemeente de onderliggende gegevens van
de WOZ met daarin de huurders te verkrijgen. Er moet daarom in deze fase tijd worden ingepland voor de
registratie van huurders indien deze in het gebied aanwezig zijn. Het ligt voor de hand om hiervoor de eigenaren
te vragen hun huurders en huurcontracten te registreren.
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Het is aan te bevelen om de gegevens die in de inbreng zullen worden opgenomen te laten
controleren en ondertekenen door de betreffende rechthebbenden. Hierdoor wordt discussie over
de juistheid van deze informatie in een later stadium voorkomen.
Opstellen gebiedsplan
Gebiedsplan
Het is zinvol om een gebiedsplan op te stellen voordat er wordt begonnen met het opstellen van een
ruilplan. Het gebiedsplan is een verdere uitwerking van de gebiedsagenda, waarin de eerste ideeën
over de ontwikkeling van het gebied zijn omschreven. Alle eerder vastgestelde en afgestemde zaken
worden in het gebiedsplan opgenomen, zodat een eenduidig startdocument wordt gecreëerd dat
wordt gedragen door alle rechthebbenden en belanghebbenden.
In het gebiedsplan kunnen de volgende onderdelen worden opgenomen:
Gebiedsopgave en Plan van Aanpak (Gebiedsagenda)
Definitieve begrenzing plangebied
Eventuele ruimtelijke maatregelen en voorzieningen die binnen het plangebied worden gerealiseerd
Raming van de investering (kosten) en verrekening van de kosten
Begrenzing plangebied
Bij het opstellen van de uitgangspunten voor de herverkaveling is een voorlopige begrenzing van het
plangebied vastgesteld. Wanneer het besluit is genomen om het instrument stedelijke
herverkaveling toe te passen, dient de begrenzing te worden vastgesteld en vastgelegd.
Alle eigenaren die binnen de begrenzing komen dienen hiermee in te stemmen. Wanneer deze
begrenzing afwijkt van de voorlopige begrenzing die eerder is vastgesteld, dient eveneens de
vastgoedregistratie aangepast te worden aan de nieuwe begrenzing.
Partijen die buiten de begrenzing vallen kunnen aangeven ook deel te willen nemen aan de
verkaveling. Deze partijen vormen zogenaamde enclaves: eigendommen die buiten de begrenzing
van het plangebied liggen, maar wel meegenomen worden in het project.
Eigenaren die binnen het begrensde plangebied liggen en liever buiten de verkaveling gehouden
worden; vormen zogenaamde exclaves.
Ruimtelijke maatregelen en voorzieningen
Ruilen van gronden is nooit een doel op zichzelf. Partijen besluiten met elkaar een herverkaveling te
starten om in positie te komen om plannen te kunnen ontwikkelen en realiseren. Als de
ontwikkelingen die de partijen voor ogen niet alleen op individueel niveau zijn, maar ook
veranderingen in de openbare ruimte betreffen is het goed om deze maatregelen en voorzieningen
in het gebiedsplan op te nemen. Het kan bijvoorbeeld gaan om het voornemen een weg te verleggen
of openbaar groen te realiseren.
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Wijzigen bestemming / omgevingsplan door Gemeente
Indien verwacht wordt dat voor de ruilverkaveling een aanpassing van het
omgevingsplan/bestemmingsplan noodzakelijk is, dient de gemeente hiervoor ingeschakeld te
worden. Het is in dat geval noodzakelijk om de gemeente te betrekken in de herverkaveling zodat zij
de benodigde wijzigingen in het omgevingsplan/bestemmingsplan kan toetsen aan de gemeentelijke
visie en faciliteren. Een bestemmingswijzing is duur en kan daarnaast planschade claims met zich
meebrengen (zie ook 5.6.1 en bijlage 9). Het is daarom goed om in dit geval de gemeente vroeg te
betrekken en te verkennen of de gemeente zelf het initiatief kan nemen (bijvoorbeeld in overleg met
de betrokken eigenaren) om de bestemming aan te passen. De gemeente kan dan de kosten voor de
bestemmingswijziging op zich nemen, in ruil voor de vrijwillige meewerking (en het uitblijven van
planschade claims) van de betreffende eigenaren.
Vaststellen gebiedsplan
In een vrijwillig proces wordt het gebiedsplan opgesteld door een of meerdere eigenaren in het
gebied. Wanneer niet alle eigenaren betrokken zijn bij het opstellen van dit plan, zullen zij achteraf
moeten worden overtuigd van het gebiedsplan. Indien deze eigenaren bezwaren hebben met het
opgestelde gebiedsplan zal moeten worden gekeken of:
de begrenzingen in het gebiedsplan kunnen worden aangepast zodat de eigenaren die tegen zijn
buiten de herverkaveling vallen.
het gebiedsplan zodanig kan worden aangepast dat de eigenaren wel allemaal akkoord gaan
Omdat het gebiedsplan de basis vormt voor het proces van herverkavelen wat de partijen met elkaar
aangaan is het verstandig om het gebiedsplan op te nemen in een samenwerkingsovereenkomst,
waarin alle betrokken eigenaren verklaren achter de uitvoering van dit gebiedsplan te staan.
Let op! Afhankelijk van het type opgave kan deze stap meer of minder omvangrijk zijn. Bij een
herstructurering die een grote ruimtelijke impact heeft op het gebied en waarin kavelstructuren worden
aangepast, valt het aan te bevelen om bij deze stap een extern (stedenbouwkundig) ontwerpbureau te
betrekken. Voor het slagen van de herverkaveling is het van belang dat het uiteindelijke gebiedsplan door de
verschillende rechthebbenden als een oplossing voor de genoemde problemen wordt ervaren. Indien een
ontwerp voor het gebied in een apart traject wordt ontwikkeld is het aan te raden om tenminste een
afgevaardigde met kennis over de zakelijke rechten en de eigenaren in het gebied te laten participeren in dit
ontwerpproces.

Financieel organisatorische context
In deze stap zijn de opbrengsten van de herverkaveling nog onzeker, maar dienen er al wel
investeringen te worden gemaakt. Het kan hiervoor wenselijk zijn om een subsidie te gebruiken of
goede afspraken te maken tussen partijen onderling over de verdeling van de kosten. Het opzetten
van een gebiedsfonds kan in dit stadium aan de orde komen.
Alliantiemanagement
Het proces van stedelijke herverkaveling kent in verschillende fases activiteiten die niet tot de
kernactiviteiten van het Kadaster zelf behoren. We werken hiertoe samen met externe partners die
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kennis hebben die aanvullend is op onze eigen kennis en kunde op het gebied van herverkaveling.
We spreken dan van een alliantie met een andere partij.
De kern van een alliantie is dat partners meerwaarde creëren die individueel niet kan worden
behaald. Een alliantie is een exclusief samenwerkingsverband tussen onafhankelijke organisaties met
een gezamenlijk doel dat zij niet zonder elkaar kunnen bereiken. De organisaties creëren bewust een
mate van wederzijdse afhankelijkheid en exclusiviteit, maar behouden hun zelfstandigheid. In
handelen en opstelling tegen elkaar gelden impliciete regels van vertrouwen en gelijkwaardigheid.
Het Kadaster is een onafhankelijke partij en heeft daarom geen allianties die partijen een
uitzonderingspositie boven andere partijen geven.
5. Uitvoeren herverkavelingsproject
Wanneer het gebiedsplan is vastgesteld, en partijen het eens zijn over de inzet van het instrument
herverkaveling kan gestart worden met het uitvoeren van de herverkaveling. In dit hoofdstuk wordt
dit nader beschreven.
Startbijeenkomst
Na vaststelling van het gebiedsplan door een groep eigenaren gezamenlijk, wordt een
startbijeenkomst georganiseerd voor alle rechthebbenden en belanghebbenden in het plangebied.
Tijdens deze startbijeenkomst worden, onder leiding van de urbanisator, het gebiedsplan en het
vervolgproces toegelicht. Eveneens worden de doelstellingen van de verkaveling en het
verkavelingplan voorgelegd aan de aanwezigen. Afhankelijk van de grootte van het gebied kan ervoor
gekozen worden om alle of een afvaardiging van de meest belangrijke eigenaren bij deze
bijeenkomst uit te nodigen.
Er is niet een standaard ‘recept’ voor het vormgeven van een succesvolle startbijeenkomst.
Onderstaand volgt een lijst met zaken die goed op een startbijeenkomst aan bod kunnen komen:
resultaten van het proces tot nu toe. Het is vaak zinvol om te starten vanuit het gebiedsplan waar
alle aanwezigen het over eens zijn, om van hieruit verder te kunnen werken.
Inventariseren van vragen en zorgen van betrokken partijen met betrekking tot het afgelopen en nog
komende proces. Partijen moeten hierin serieus genomen worden en met elkaar dient te worden
afgesproken hoe deze zorgpunten worden opgelost.
Toelichting van het ruilproces aan de aanwezigen. Hierbij is het aan te raden in ieder geval de
volgende aspecten aan bod te laten komen:
Belang van de wenszitting
Manier waarop wensen kunnen worden geuit
Vorm van een wens (wat kan gewenst worden en wat niet)
Stappen in het vervolgtraject
Planning van het vervolgtraject
Rechten en rechtszekerheid van rechthebbenden
Om commitment van rechthebbenden in deze fase te garanderen kan het starten van een
gezamenlijk fonds waar alle partijen financieel aan moeten bijdragen een goede methoden zijn. Op
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deze manier worden partijen gedwongen om hun serieuze commitment om het proces gezamenlijk
te doorlopen ook vast te leggen door middel van een investering. Dit maakt de drempel om later in
het proces uit te stappen groter en daarmee het risico dat partijen na deze fase toch nog uitstappen
iets kleiner.
Communicatie
Alle eigenaren ontvangen een uitnodiging voor de startbijeenkomst. Daarnaast kan het (afhankelijk
van de omvang van een project) aan te raden zijn om in lokale media (websites, buurtkrant, Twitter)
te publiceren over de start van het herverkavelingproject. Bij een groter project is het wenselijk om
regelmatig over de voortgang van het project aan de eigenaren en bewoners van het gebied te
communiceren. Dit kan bijvoorbeeld met een website waarop regelmatig actuele informatie over het
project wordt gepubliceerd.
In de communicatie moeten eigenaren enthousiast gemaakt worden over het project en
doordrongen worden van het belang van hun deelname aan het project.
Inventarisatie wensen rechthebbenden/belanghebbenden
Rechthebbenden versus belanghebbenden
Een eerste vraag die bij het inventariseren van wensen van de betrokken partijen opspeelt is: Wiens
wensen dienen te worden geïnventariseerd? Worden alleen eigenaren in het proces meegenomen of
gaat het hier ook om erfpachter, huurders en hypotheekhouders? Met andere woorden wie zijn de
rechthebbenden en belanghebbenden in het proces? Hierop is geen eenduidig antwoord te geven.
Onderstaand worden de meest voorkomende belanghebbenden besproken en wordt het
afwegingskader op basis waarvan zij wel of niet kunnen worden uitgenodigd voor een wenszitting
geschetst.
Eigenaren
Eigenaren die binnen het herverkavelinggebied liggen zijn te allen tijde de belangrijkste
rechthebbenden in het proces van een herverkaveling. Alle eigenaren kunnen individueel doorgeven
wat hun wensen voor het gebied zijn. Hiervoor zullen zij actief benaderd moeten worden.
Appartementshouders met Vereniging van Eigenaren (VvE)
Het appartementsrecht is een bijzondere vorm van het eigendomsrecht. Appartementshouders
hebben volledig eigendom over hun appartement en zijn daarmee ook eigenaren (en daarmee
centrale rechthebbenden) in de herverkaveling.
Een appartementsrecht ontstaat wanneer een eigenaar van een gebouw zijn eigendomsrecht splitst
in meerdere deelrechten: appartementsrechten. Appartementshouders hebben een aandeel in een
bepaald deel van het eigendom van het gebouw en grond en een uniek gebruiksrecht op een bepaald
deel van dat gebouw. Daarnaast zijn appartementshouders verplicht lid van een vereniging van
eigenaren. Het appartementsrecht bestaat hiermee uit drie componenten:
een aandeel op het eigendom van een bepaald deel (bijv. 1/10) van het gehele goed
een exclusief gebruiksrecht op een specifiek deel van dat goed (het betreffende appartement)
verplicht lidmaatschap van de VvE.
De VvE niet als eigenaar van het gebouw worden aangemerkt, maar dient als organisatiestructuur die
de gang van zaken tussen de gezamenlijke eigenaren regelt. Het is gebruikelijk dat eigenaren een
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maandelijkse bijdrage aan de vereniging afdragen voor gezamenlijk onderhoud en beheer van
bijvoorbeeld de balkons, centrale ingang, het trappenhuis, de tuin of het dak van het gebouw.
Indien de herverkaveling in zal grijpen in het eigendom van individuele appartementhouders ligt het
voor de hand om hen als volwaardige rechthebbenden te betrekken bij het proces. Indien het plan
alleen het grondperceel van het appartementsgebouw raakt kan er in dit stadium voor worden
gekozen om alleen de voorzitter van de VvE uit te nodigen.
Erfpachters
Het recht van een erfpachter is nagenoeg gelijk aan de rechten van een eigenaar. Een belangrijk
verschil is dat erfpachters een canon aan de eigenaar betalen. De canon is vastgesteld voor een
bepaalde duur, vaak 49 of 99 jaar. In de Provincie Groningen komt echter nog een eeuwig durend
vorm van erfpacht voor (recht van beklemming). Het ligt voor de hand om bij erfpacht in het stedelijk
gebied de erfpachter en niet de eigenaar als rechthebbende in het proces uit te nodigen.
Huurders
Huurders worden in het proces van stedelijke herverkaveling niet gezien als directe rechthebbenden.
Eigenaren hebben echter wel verplichten naar hun huurders en zullen hier bij het uiten van hun
wensen rekening mee moeten houden. In BW 7, artikel 4 staat het huurrecht beschreven.
Bij een ruiling van het eigendom, zijn er met betrekking tot de huurder ten minste drie opties:
De huurder blijft hetzelfde pand huren, maar krijgt een andere verhuurder (nieuwe eigenaar) in het
ruilplan. De nieuwe verhuurder (eigenaar) is gebonden aan de originele huurovereenkomst tussen de
eerste verhuurder en huurder en kan hier niet zomaar veranderingen in doorvoeren.
De huurder volgt de eigenaar en verplaatst mee naar een nieuw pand. Hoewel de verhouding
eigenaar-huurder in dit geval gelijk blijft, wijzigt het gehuurde object en ligt het daarmee voor de
hand een nieuwe huurovereenkomst op te stellen.
De huurder verplaatst, terwijl de eigenaar gelijk blijft. In dit geval is sprake van een
gebruiksverkaveling.
Bij een gebruiksverkaveling staan huurders centraal in de herverkaveling. Een huurder heeft echter
andere beperkingen (huurcontract) dan een eigenaar om tot ruiling van vastgoed over te gaan. Hier
moet bij het maken van een gebruiksverkaveling nadrukkelijk rekening worden gehouden.
Hypotheekhouders/financiers
In Nederland worden twee eisen gesteld voordat een aanbieder een hypothecair krediet kan
verstrekken. Sinds het jaar 2013 zijn beide eisen vastgelegd in de tijdelijke regeling hypothecair
krediet. Betreffende eisen luiden voorts:
ten eerste mag het krediet niet hoger zijn dan 102% van de waarde van de woning. Het gaat hier om
de zogenaamde ‘Loan-to-Value’ eis. Dit percentage wordt jaarlijks met 1%-punt naar beneden
bijgesteld tot 100% in het jaar 2018. Op deze hoofdregel bestaat een aantal uitzondering,
bijvoorbeeld wanneer men energiebesparende maatregelen wil meefinancieren;
ten tweede moet een consument voldoen aan de inkomenscriteria ofwel de ‘Loan-to-Value’ eis. Dit
houdt in dat een krediet niet hoger mag zijn dan wat op basis van zijn inkomen verantwoord wordt
geacht. De maximale hoogte van het krediet is afhankelijk van het inkomen en de rente en wordt
jaarlijks op advies van het Nibud door financiën vastgesteld. Ook op deze regel bestaat een aantal
uitzonderingen, bijvoorbeeld bij het aansluiten en het meefinancieren van energiebesparende
maatregelen.
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Hoe zit het nu exact met hypotheken in het kader van vrijwillige stedelijke herverkaveling? Wanneer
ervan uit wordt gegaan dat de consument zijn oude hypotheek meeneemt naar de ‘nieuwe’ woning,
vormt de Loan-to-Value eis van 102% geen probleem. Dit heeft te maken met het feit dat de waarde
van het ‘nieuwe’ pand hoger zal zijn dan de waarde van de oorspronkelijke woning. De oude
hypotheek onder het nieuwe onderpand zal daardoor niet leiden tot een hoge Loan-to-Value. Voor
de hypotheekverstrekker zal dit ook geen probleem moeten vormen.
De tweede eis van de Loan-to-Income kan wel voor de nodige problemen zorgen. Wanneer een
consument zijn hypotheek heeft afgesloten voor het jaar 2013 werd nog geen ‘strenge’
inkomenstoets gedaan voordat een hypotheek werd verstrekt. In de nieuwe regeling geldt een
dergelijke strenge inkomenstoets wel. Om te voorkomen dat alle consumenten met een ‘oude’
hypotheek vast komen te zitten onder de nieuwe regeling is een uitzondering gemaakt van de ‘Loanto Income’ eis indien deze consumenten willen oversluiten. Deze uitzondering staat beschreven in
artikel 4 lid 2 van de Regeling hypothecair krediet. Deze bepaling luidt voorts:
“Een aanbieder van een hypothecair krediet kan tevens van artikel 3, eerste lid, afwijken bij aflossing
van een hypothecair krediet en het in plaats daarvan afsluiten van een nieuw hypothecair krediet met
hetzelfde onderpand, voor zover de consument in de woning blijft wonen en de hoofdsom van het
nieuw hypothecair krediet niet hoger is dan de som van het af te lossen bedrag van het bestaande
hypothecair krediet en de kosten die verband houden met het afsluiten van het nieuwe hypothecair
krediet en de aflossing van het bestaande hypothecair krediet.”
In het kader van stedelijke herverkaveling verhuizen de meeste eigenaren in het plangebied naar een
andere woning, waardoor geen aanspraak kan worden gemaakt op de uitzondering uit artikel 4 lid 2
van de tijdelijke Regeling hypothecair krediet. Dit brengt met zich mee dat een inkomenstoets moet
plaatsvinden. De uitkomst van deze toets kan negatief uitvallen voor de betrokken eigenaren,
waardoor de bank de hypotheekaanvraag moet afwijzen. Dit kan nadelig uitpakken voor de
betrokken partijen. Via fondswerving kan een dergelijk probleem mogelijk worden opgelost.
Opstalhouders en erfdienstbaarheden
In het stedelijke gebied kan het hierbij bijvoorbeeld gaan om eigenaren van kabels en leidingen of
riolering. Ook kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een recht van overpad over percelen in de
herverkaveling. Deze partijen zullen over het algemeen geen wensen in de wenszitting uitbrengen,
maar het is wel van belang om in dit stadium van het proces in beeld te hebben welke opstalrechten
er in het gebied aanwezig zijn en onder welke voorwaarden er met de opstallen omgegaan dient te
worden zodat hier rekening mee kan worden gehouden tijdens de herverkaveling.
Daarnaast kan er sprake zijn van erfdienstbaarheden ten gunste van partijen die geen verdere
eigenaar of gebruiker zijn van het gebied. Ook hiervoor geldt dat het raadzaam is om deze
erfdienstbaarheden in beeld te hebben, maar dat de ‘heersers’ van de erfdienstbaarheid meestal
geen partij zullen zijn in de wenszitting.
Overige belanghebbenden
Naast de hiervoor genoemde partijen kunnen ook andere partijen belang hebben bij het gebied.
Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan:
Ondernemersvereniging
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Gemeente
Woningcorporatie
Toekomstige eigenaren
Toekomstige huurders
Vereniging ter behoud van (cultuur)historie
Het is goed om deze partijen in beeld te hebben en het kan zeker zinvol zijn om ze te betrekken bij
het proces. Ze kunnen bijvoorbeeld waardevolle kennis, expertise of financiële middelen inbrengen.
Daarnaast is het zinvol dat zoveel mogelijk partijen positief over het herverkavelingsplan zijn.
Inzicht in smeermiddelen voor het ruilproces
Om een eigenaar vrijwillig te laten ruilen van grond en vastgoed is het essentieel dat het belang van
de ruiling voor de eigenaar helder is. Het is daarom belangrijk om in beeld te hebben wat het ruilen
aantrekkelijk maakt voor de betrokkenen. Hoewel het doel van de wenszitting (zie volgende
paragraaf) vooral is om het belang van elke individuele rechthebbende zo scherp mogelijk in beeld te
brengen, is het een op een gesprek met de eigenaar ook een moment om vanuit zijn kant vragen te
stellen over wat de mogelijkheden zijn. Zorg daarom voor je de wenszitting ingaat dat je het
speelveld waarbinnen de ruiling plaatsvindt zo goed mogelijk in beeld brengt. Denk hierbij aan:
Heeft de gemeente middelen beschikbaar om de ruiling aantrekkelijker te maken voor betrokkenen?
Zo ja, wat zijn de voorwaarden om van deze middelen gebruik te kunnen maken?
Welke vergunningen is de gemeente bereid te verlenen en tegen welke voorwaarden?
Bestaat er mogelijkheid om vrijstelling van bepaalde grondexploitatieposten te verlenen?
Zijn er leegstaande panden en gronden in het gebied?
Is de gemeente bereid om eventueel partijen met strategische gronden en/of panden die niet willen
meewerken uit te kopen of te onteigenen?
Wat zijn de mogelijkheden voor bestemmingswijziging? Kan de gemeente hierin faciliteren?
Wat zijn vaststaande grenzen in het gebied? Welke grenzen kunnen wijzigen?
Zijn er mogelijkheden binnen de Crisis en Herstelwet om ontwikkeling in het gebied te faciliteren?
Ruimtelijke randvoorwaarden moeten in een randvoorwaardenkaart worden weergegeven. Op deze
kaart worden de vaste elementen aangegeven die niet uitruilbaar zijn.
Wenszitting
Nadat alle uitgangspunten en andere afgestemde zaken zijn vastgelegd in het gebiedsplan, kan
worden gestart met het inventariseren van de wensen. Tijdens de startbijeenkomst is het belang van
de wenszitting benadrukt om zo de rechthebbenden en belanghebbenden alvast te motiveren goed
na te denken over de wensen die zij hebben. De inventarisatie van wensen is een belangrijk
onderdeel van het herverkavelingsproces. Het is van belang om alle betrokkenen in deze fase
gehoord te hebben.
Wanneer er één of meerdere grote rechthebbenden/belanghebbenden in het plangebied aanwezig
zijn, is het raadzaam om met deze partijen vooraf een afspraak in te plannen voor de mondelinge
wenszitting. Deze partijen hebben een belangrijke positie in het plangebied en kunnen daarom veel
bijdragen aan de mate van succes. Tijdens de wenszitting is het de bedoeling zo goed mogelijk
inzichtelijk te krijgen wat ieders belang en wensen zijn. Het is goed denkbaar dat een
vastgoedeigenaar niet direct zelf in beeld heeft of en zo ja naar welke locatie hij zou willen
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verplaatsen. Stel daarom gerichte vragen om de eigenaar daarmee op weg te helpen. In bijlage 12
zijn voorbeeldvragen te noemen voor verschillende type vastgoedeigenaren te vinden.

Enkele weken voor de datum van de
wenszitting wordt naar alle
rechthebbenden en belanghebbenden
een uitnodiging voor de wenzitting, een
randvoorwaardenkaart en een
wensformulier toegestuurd (dit zijn in
ieder geval papieren stukken zijn, maar
kunnen ook een verwijzing bevatten naar
een digitaal portal waar de wensen
kunnen worden geregistreerd). Het
wensformulier bestaat uit een vragenlijst
die de
rechthebbenden/belanghebbenden
kunnen invullen, om zo hun wensen ten
aanzien van de verkaveling (grond en
gebouwen) kenbaar te maken en
eventueel een nadere toelichting op de
wens te geven. Men kan hierin aangeven
wat hun eerste wens is, maar ook één of
meerdere alternatieve wensen. Tevens
biedt het formulier de mogelijkheid om een eventuele no-go optie aan te geven.
In de uitnodiging wordt men uitgenodigd voor het mondeling indienen van een wens en/of de wens
mondeling nader toe te lichten. Hiervoor kan men een afspraak maken op de datum waarop de
wenszittingen zijn gepland. Tijdens deze wenszitting kan het toegestuurde formulier gezamenlijk
worden in-/aangevuld. Wanneer er in de vastgoedregistratie informatie ontbreekt (bijv. met
betrekking tot zakelijke rechten), kan dat ook op dit moment worden aangevuld.
Wanneer men geen behoefte heeft de wens nader toe te lichten, voldoet het om het ingevulde
Figuur 5.1. Voorbeeld van een randvoorwaardenkaart.
wensformulier te ondertekenen en per post retour te zenden.
De wensen die tijdens de wenzitting worden ingediend, worden schriftelijk vastgelegd. Het is
daarnaast aan te raden om de ingediende wensen na vastlegging ter controle terug te leggen bij de
indiener en na goedkeuring te laten ondertekenen door de betreffende partij. Alle formulieren
worden vervolgens (digitaal) gearchiveerd. Wanneer er door een rechthebbende/belanghebbende
geen wens wordt ingediend, wordt voor de betreffende eigenaar een wens geformuleerd op basis
van de algemene uitgangspunten.
Ontwikkelen toedelingvarianten
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Algemeen kader voor het ontwikkelen van toedelingsvarianten
Als algemeen kader voor het ontwikkelen van toedelingsvarianten dienen:
de vooraf afgesproken uitgangspunten voor ruilen (4.2.2) of, algemene principes van het Kadaster bij
ruilen op basis van zoveel mogelijk gelijkwaardigheid tussen de partijen
de taxatiewaarden van de betrokken objecten
de wensen van de rechthebbenden
het gebiedsplan
De randvoorwaardenkaart vormt de basis voor het ontwikkelen van ruilvoorstellen. Op deze kaart
worden de vaste elementen aangegeven die niet uitruilbaar zijn.
Op basis van deze kaders worden één of meerdere toedelingvarianten ontworpen. Dit is een creatief
proces waarin wordt gezocht naar varianten die zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen van de
verschillende rechthebbenden. De eigenaren kunnen dit gezamenlijk proberen op te lossen, maar het
is zeer waarschijnlijk dat er behoefte is bij een onafhankelijk partij die dit proces transparant,
rechtvaardig en rechtszeker kan uitvoeren. Het Kadaster heeft ervaring met het opstellen van
toedelingplannen in het landelijk gebied, is onafhankelijk en borgt de rechtszekerheid van eigenaren.
Zij is daarom bij uitstek een geschikte partij om de toedelingplannen op te stellen.
Het opstellen van de toedelingvarianten is een cyclisch proces. Wanneer een toedelingvariant is
opgesteld, wordt deze voorgelegd aan de rechthebbenden. De rechthebbenden hebben vervolgens
de mogelijkheid om hierop een reactie te geven. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden:
Wanneer er een ruilplan (met één of meerdere toedelingvarianten) is ontwikkeld, wordt deze
teruggekoppeld aan de rechthebbenden en belanghebbenden. Deze terugkoppeling kan op
verschillende manieren plaatsvinden:
Tijdens een interactieve sessie worden het ruilplan gepresenteerd aan de rechthebbenden en
belanghebbenden. Deze kunnen tijdens de sessie direct een reactie geven en eventuele nieuwe
ruilvoorstellen voordragen. Op interactieve wijze kan zo een ruilplan ontwikkeld worden dat door alle
rechthebbenden en belanghebbenden wordt gedragen. Wanneer er een grote groep
rechthebbenden en belanghebbenden is, kan het effectief zijn om meerdere sessies te organiseren.
Alle rechthebbenden worden persoonlijk bezocht om het ruilplan te bespreken (zogenaamde
keukentafelgesprekken). Tijdens dit bezoek worden de consequenties van het plan voor de
betreffende rechthebbende toegelicht. De rechthebbende wordt vervolgens in de gelegenheid
gesteld om hierop een reactie te geven.
Op een interactieve website (herverkavelingsportal) wordt het ruilplan aan alle rechthebbenden en
belanghebbenden gepresenteerd. Door middel van een vooraf verstrekte gebruikersnaam en
toegangscode kunnen zij inloggen op deze website en een reactie geven op het voorgestelde plan.
Indien ook huurders worden meegenomen in de herverkaveling, kan naast, of in plaats van een plan
van toedeling, ook een gebruiksplan worden opgesteld.
Wanneer een snel proces gewenst is, kan voor losse ruilingen die na de eerste toedelingvariant al
gedestilleerd kunnen worden, al gestart worden met het opstellen van overeenkomsten.
Vervolgens kan een volgende ronde worden gestart en wordt voor de overige belanghebbenden een
nieuwe toedelingvariant opgesteld. Deze aanpak (ruilketting) beperkt echter de ruilmogelijkheden
voor overgebleven partijen, er valt daarom ook wat voor te zeggen om met alle eigenaren door te
gaan bij het opstellen van een nieuwe toedelingvariant (integrale ruil).
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Bij het opstellen van een nieuwe toedelingvariant worden naast de eerder ingediende wensen ook
de reacties op de eerste toedelingvariant meegenomen. De nieuwe toedelingvariant wordt weer aan
de belanghebbenden voorgelegd, eigenaren hebben opnieuw gelegenheid om akkoord te gaan of
hun bezwaren aan te geven. Dit proces dient herhaald te blijven worden totdat de doelen binnen het
plangebied zijn behaald.
Let op! Wanneer het proces in dit stadium van de herverkaveling op een (klein aantal) eigenaren vastloopt, is
het zinvol om te verkennen of partijen gezamenlijk de ‘probleem eigenaren’ kunnen uitkopen, of dat de
gemeente dit (evt. met behulp van het onteigeningsinstrumentarium) wil doen.

Er kan ook voor gekozen worden om alle ruilingen die binnen het plangebied plaatsvinden in één
akte samen te voegen. In deze akte wordt de nieuwe rechtstoestand vastgelegd. Deze akte beschrijft
niet alleen de situatie volgens het onherroepelijke ruilplan, ze moet tevens de mutaties in de
rechtstoestand welke in de periode tussen de peildatum (zie 5.6.3) van het plan van toedeling en de
datum van het passeren van de ruilakte zijn opgetreden bevatten.
Hoe om te gaan met Appartementsrechten?
In 5.2.1. worden appartementshouders beschreven als volledige rechthebbenden binnen een
stedelijke herverkaveling. Zij kunnen dus ieder een unieke wens voor de herverkaveling indienen.
Echter om vergaande fysieke aanpassingen in een appartementsgebouw door te kunnen voeren,
dienen alle eigenaren hiermee akkoord te gaan. Dit kan het ruilen met appartementsrechten een
stuk complexer maken dan het ruilen tussen eigenaren met losse grond en opstallen. In bijlage 7
wordt ingegaan op de bijzonderheden van het ruilen met appartementhouders.
Splitsingsakte met tekening en reglement
Bij het ontstaan van appartementen wordt een notariële splitsingsakte bij het Kadaster ingeschreven.
Bij deze akte is een tekening gevoegd waarop eisen die voor het zakelijk recht van belang zijn,
worden weergegeven. Het is raadzaam om deze akte en tekening op te vragen en te gebruiken bij
het opstellen van het plan van toedeling.
Voor sloop van het gebouw dienen alle unieke appartementshouders akkoord te gaan
Het is mogelijk om met alle eigenaren van een appartementsgebouw gezamenlijk:
te besluiten om te investeren in grootschalig onderhoud van het eigendom.
te verkopen aan een rechtspersoon voor herontwikkeling of sloop
te verkopen aan een rechtspersoon voor herontwikkeling met een aandeel op een appartement in
het nieuwe complex
Bij sloop, verkoop of ruiling van het goed dient naast eigenaar ook de financier hiermee akoord te
gaan.
Een uitwerking van deze drie scenario’s is te vinden in bijlage 7.
Financiële verrekening (LGR)
Bij het opstellen van de toedelingvarianten wordt naast de ‘fysieke’ gevolgen ook gekeken naar de
financiële gevolgen van de verkaveling voor de rechthebbenden. In grote lijn zijn er twee soorten
kosten die in de verkaveling verrekend moeten worden:
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Kosten en opbrengsten van de herverkaveling
Verrekeningen onderling
Over- en onderbedeling
Overige onderlinge kostenverrekening
Wat iedere rechthebbende uiteindelijk moet bijdragen in de kosten, wordt opgenomen in de Lijst
Geldelijke Regelingen. Deze is integraal onderdeel van het ruilplan en direct gekoppeld aan de
ruilakte.
Algemene verrekenposten
Kosten van de herverkaveling
De kosten en opbrengsten van de herverkaveling worden verdeeld over de rechthebbenden en
belanghebbenden aan de hand van hun inbrengwaarde. Een hogere inbrengwaarde geeft de
rechthebbenden recht op een groter aandeel in de kosten en opbrengsten van de herverkaveling.
Betrokken partijen zullen vooraf samen overeen moeten komen welke kosten onderdeel van de
herverkaveling zijn. De meest voor de hand liggende kosten van de herverkaveling zijn:
Plan- en Proceskosten: (het gaat alleen om kosten van het herverkavelingproces. Gedacht kan
worden aan kosten voor projectbegeleiding en organisatie, kosten voor faciliteiten tijdens het proces
(bijvoorbeeld zaalhuur), taxatiekosten, kosten uitvoeren van onderzoek, voorziening en toezicht).
N.b. Om plankosten te ramen kan gebruik gemaakt worden van de plankostenscan
Sloopkosten (alleen wanneer sloop integraal onderdeel is van het ruilplan, dus niet wanneer de sloop
ook zonder de ruil mogelijk was geweest en alleen dient voor herontwikkeling)
Zakelijk transactiekosten (notariële kosten, overdrachtsbelasting en kadastrale kosten bestaande uti:
kosten voor het vrijmaken van de grond van zakelijke rechten, kosten voor het vestigen van zakelijke
rechten, kosten voor grensuitzetting en splitsing).
Rentelasten (kosten – opbrengsten van rente over investeringen voor herverkaveling)
Verwervingskosten (proceskosten en volledige schadeloosstelling bij onteigening)
Kosten voor het bouwrijp maken van grond (alleen wanneer het bouwrijp maken van de grond
integraal onderdeel is van het ruilplan, met andere woorden als het noodzakelijk is om iemand een
goed van gelijke aard terug te geven na de ruil)
Kosten voor de aanleg van lokale publieke voorzieningen (alleen wanneer ze integraal onderdeel van
het ruilplan zijn)
Het bovenstaande overzicht van kosten is niet uitputtend. In dit stadium van het proces is het van
belang om een volledig overzicht te hebben van alle kosten die bij de herverkaveling dienen te
worden verrekenend. Het is daarom goed om in deze fase met een externe deskundige op het
Kostensoorten die naar verwachting als kosten van de grondexploitatie zullen worden afgerekend
zijn:
Proces- en plankosten (van het gebiedsontwikkelingsproces)
kosten voor het bouwrijp maken van grond (waaronder sanering)
kosten voor de aanleg van (publieke) voorzieningen
(bovenplanse) kosten voor de aanleg van openbare voorzieningen of infrastructuur
Financieringskosten (waaronder rentelasten)
Schadeposten (o.a. planschade)
Kosten voor vergunningen
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Het belangrijkste verschil tussen de afrekening van de kosten in het exploitatieplan en de kosten in
het herverkavelingplan zijn de betrokken partijen bij de verevening van de kosten. Bij een
exploitatieplan gaat het om alle rechthebbenden die bouwwerkzaamheden uitvoeren, bij een
herverkaveling gaat het om alle rechthebbenden die betrokken zijn bij de herverkaveling (ongeacht
of ze bouwen of niet).
Opbrengsten van de herverkaveling
Stedelijke herverkaveling kost niet alleen geld, maar kan voor de rechthebbenden ook geld
opleveren. Het gaat hier om twee type opbrengsten:
winst die ontstaat door bestemmingsverandering
winst die ontstaat door een verbeterde ruimtelijke inrichting van het gebied
Om stedelijke herverkaveling aantrekkelijk te maken voor lokale eigenaren is het van belang dat deze
winst ook bij de eigenaren in het gebied terecht komt.
Let op! Bij zowel de opbrengsten als kosten gaat het om een inschatting. De werkelijke kosten en
opbrengsten zullen pas na de afronding van het project vastgesteld kunnen worden. Omdat het gaat om een
schatting op basis waarvan een investering vooraf nodig is, vormt dit een risico voor de betrokken partijen.
Het vooraf geschatte saldo kan immers achteraf meer of minder gunstig voor de partijen uitvallen.
Verschillende mogelijkheden bestaan om hiermee om te gaan:
-

-

Bij een voorzichtigere raming van de kosten en opbrengsten wordt de kans op een tegenvallend resultaat
achteraf kleiner.
Open communicatie over het risico vooraf voorkomt verrassingen achteraf. Partijen kunnen vooraf
afspraken maken hoe met het risico wordt omgegaan. Ze kunnen bijvoorbeeld afspreken om naar rato
van inbrengwaarde allen in te leggen in een ‘risicofonds’ dat na afronding wordt gebruikt om eventueel
benadeelde partijen te compenseren. Indien dit niet nodig is wordt het naar rato met rente terugbetaald
aan de partijen die hieraan hebben bijgedragen.
Er kan gezocht worden naar een investeerder die het risico voor het project wil dragen. Deze partij zal in
ruil voor het dragen (een deel) van het risico ook willen bijdragen in (een deel) van de winst.

Daarnaast is het mogelijk om subsidies, fondsen of gemeentelijke gelden in te zetten om de
herverkaveling mogelijk te maken. In de bijlage is een lijst met potentiële geldverstrekkers
opgenomen.
Financiële verrekening per rechthebbende
Over- en onderbedeling
De over- en onderbedeling vormt de basis van de LGR. Voor alle individuele eigenaren wordt de
waarde van het vastgoed voor en na de herverkaveling getaxeerd. De waarde voor de herverkaveling
wordt gebaseerd op de oude bestemming (zonder verwachtingswaarde), de waarde na de
herverkaveling wordt gebaseerd op de waarde onder de nieuwe bestemming (indien er sprake is van
een bestemmingswijziging). Het verschil hiertussen vormt de over- of onderbedeling.
Over-/onderbedeling = waarde vastgoed voor de herverkaveling – waarde vastgoed na de herverkaveling
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Verrekenposten tussen eigenaren onderling
Naast de kosten van de herverkaveling kunnen er ook verrekenposten tussen eigenaren onderling
zijn. Het gaat hierbij om verrekening die alleen betrekking hebben op een aantal van de eigenaren
onderling, bijvoorbeeld:
Negatieve gevolgen van aanwezigheid ondergrondse kabels en leidingen.
Bodemverontreiniging
Sloopkosten van opstallen (tenzij de sloop hiervan deel uitmaakt van de verbetering van het hele
gebied, in dit geval kunnen de eigenaren besluiten ze onder de kosten van de herverkaveling te laten
vallen)
wettelijke beperkingen op de grond (bijvoorbeeld erfdienstbaarheden).
Afhankelijk van de situatie en het ruilplan kan er ook voor worden gekozen om (een deel van)
bovenstaande kosten in de LGR op te nemen als:
kosten van de herverkaveling
onderdeel van de taxatiewaarde van de betreffende eigenaren
Het is aan te bevelen om verrekeningen met betrekking tot het overnemen van huurcontracten in
losse overeenkomsten vast te leggen (zie paragraaf 5.5). Wanneer dit niet is gebeurd in het begin van
het proces en hier wel sprake van is, dan kunnen ook deze kosten tussen eigenaren onderling
worden verrekend.
Daarbij moet onderscheid worden gemaakt tussen de kosten die in de akte moeten worden
overgenomen, en de kosten die partijen onderling afspreken te betalen c.q. te ontvangen.
Financieel plaatje per rechthebbende
Voor de rechthebbenden zal het in dit stadium van belang zijn om inzicht te krijgen in de financiële
gevolgen van de ruiling voor hun eigen situatie. Het is daarom van belang dat een onafhankelijke
deskundige die het vertrouwen van alle eigenaren heeft, een financieel overzicht per rechthebbende
opstelt. Afhankelijk van de situatie kan ervoor worden gekozen om hierbij alleen de herverkaveling
zelf mee te nemen, maar het is zeker niet ondenkbaar dat er voor individuele eigenaren veel bredere
financiële belangen spelen die hij doorgerekend wenst te zien in dit plaatje. Hierbij kan bijvoorbeeld
worden gedacht aan:
een investering in een bedrijf levert rendement in de toekomst. Een schatting van het toekomstige
rendement kan worden meegenomen.
een ruiling kan ontwikkelmogelijkheden met toekomstig rendement die anders zouden zijn
uitgebleven met zich meebrengen.
een hogere waarde brengt hogere lasten t.a.v. belasting met zich mee.
Indien externe financiering noodzakelijk is dient hier rente over te worden betaald.
Indien dit soort aspecten bij rechthebbenden spelen, kan ervoor gekozen worden om per
rechthebbende een tweetal financiële doorrrekeningen op te stellen. Een waarin puur de gevolgen
van de herverkaveling in beeld worden gebracht en een waarin de bredere gevolgen van de
herverkaveling voor de rechthebbenden worden doorgerekend.
Een gedetailleerde financiële doorrekening wordt niet door het Kadaster uitgevoerd. Wel kan het
Kadaster opdrachtgever zijn van een deskundige partij die de doorrekening kan opstellen. Om de
financiële plaatjes goed te kunnen maken is zijn taxatierapporten van alle in de ruiling betrokken
objecten noodzakelijk.
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Overeenkomsten en afspraken tussen partijen onderling (buiten LGR)
Het is niet ondenkbaar dat bepaalde (financiële) consequenties niet van toepassing zijn op alle
eigenaren in het gebied, maar wel voortkomen uit het toedelingsplan van de herverkaveling. Te
denken valt aan overeenkomsten met betrekking tot:
Het overnemen van huurcontracten
Het ruilen van vastgoed
Het verplaatsen van vastgoed
Het gezamenlijk (slopen en) herontwikkelen van vastgoed
Afspraken m.b.t. financiele verrekening planschade
Afspraken m.b.t. kosten grondexploitatie (anterieure overeenkomst)
Overige aandachtspunten ruilen
Bestemmingswijziging
Een bestemmingswijziging vindt altijd plaats via de betreffende gemeente, of indien het een
regionaal project betreft, via de provincie. Gemeente en provincie zijn bevoegd om een
bestemmingsplan (of inpassingsplan) te wijzigen of om een omgevingsvergunning te verlenen
waarmee je bevoegd wordt om activiteiten uit te voeren die buiten de bestemming vallen.
Een gemeente zal overwegen akkoord gaan met een bestemmingswijziging aan de hand van het
ruimtelijk beleid en de structuurvisie. Deze zijn meestal te vinden op de website van de gemeente of
op ruimtelijkeplannen.nl
Indien er sprake is van een bouwplan, is de gemeente verplicht om een exploitatieplan op te stellen.
In dat geval zal de gemeente de exploitatiekosten naar rato bij de betreffende rechthebbenden in
rekening brengen. Het is ook mogelijk dat de gemeente en de bouwende partijen met elkaar in een
anterieure overeenkomst afspraken maken over de kostenverdeling.
Wanneer er geen sprake is van een exploitatieplan kan er wel noodzaak zijn om een
omgevingsvergunning of wijziging van het bestemmingsplan aan te vragen. Hiervoor brengt de
gemeente leges in rekening. Bij een wijziging van het bestemmingsplan is het raadzaam om eerst een
conceptaanvraag in te dienen. Hierin geeft de gemeente geen bindend uitsluitsel van de
bestemmingswijziging, maar kan zij wel een indicatie geven van de haalbaarheid van de voorgesteld
wijziging. In bijlage 9 is een overzicht opgenomen met een aantal legestarieven van twee gemeenten
ter indicatie van de hoogte van deze kosten.
Let op! Het is van belang dat de benodigde vergunning voor de aanvang van de werkzaamheden worden
aangevraagd, omdat de tarieven na aanvang vaak verhoogd worden.

Planschade
Om tot een goede beoordeling te komen of en hoe planschade van toepassing is bij stedelijke
herverkaveling en hoe deze moet worden geborgd, is het van belang om zicht te hebben op de
initiatiefnemers van de bestemmingswijziging.
Indien een derde partij (bijvoorbeeld een projectontwikkelaar of een collectief van de eigenaren)
initiatiefnemer is van een bestemmingswijziging, zal de gemeente aansturen op het opstellen van
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een planschadeovereenkomst tussen initiatiefnemer en gemeente. In deze overeenkomst wordt
afgesproken hoe doorbelasting van de planschade claim plaatsvindt naar de betreffende derde partij.
Indien de gemeente initiatiefnemer is (bijvoorbeeld door het opstellen van een structuurvisie waarin
ze aangeeft dat ze door middel van herverkaveling een aanloopstraat met detailhandel voor een
gedeelte wil omvormen tot woonfunctie) en de gemeente wijzigt hiertoe het bestemmingsplan, is
eventuele planschade logischerwijs voor rekening van de gemeente, ondanks dat de invulling van de
herverkaveling langs private weg verloopt.
Indien lokale ondernemers en eigenaren het initiatief
nemen om een aanloopstraat door middel van
herverkaveling gedeeltelijk om te vormen tot een
woonfunctie, is eventuele planschade daarmee voor
rekening van de eigenaren en zal deze als schadepost
in de LGR moeten worden omgeslagen naar de
eigenaren. Dit kan bijvoorbeeld naar rato van het nut
dat de eigenaren genieten van de herverkaveling of
naar rato van de inbrengwaarde.

Planschade (Wro 6.1) is schade die ontstaat
doordat wijziging van het bestemmingsplan grond
en of opstallen aantoonbaar minder waard worden.
Hierbij is van belang dat:

Tussen deze twee vormen zit uiteraard een grijs
gebied waarin gemeente en eigenaren gezamenlijk
acteren.

Wanneer is er sprake van planschade?

a) de belanghebbende niet op andere wijze
gecompenseerd wordt voor de geleden schade
b) de belanghebbende bij de verkrijging van het
goed niet op de hoogte was van de voorgenomen
planologische maatregel.

Bij planschade onderscheidt de wetgever een
directe en een indirecte vorm. Bij de directe vorm
wordt de schade geleden doordat door de wijziging
van het bestemmingsplan eigen bestaand
gebruiksmogelijkheden worden beperkt.

De Wro onderscheid directe en indirecte planschade.
Directe schade bij herverkaveling op basis van
Bij de indirecte vorm van planschade, welke het
privaat initiatief zal niet of nauwelijks voorkomen.
meeste voorkomt, wordt schade geleden in gebruik
Immers, eigenaren die zelf het initiatief nemen tot
en genot door wijziging van bestemmingen van
percelen in de directe nabijheid van de claimende
herverkaveling en hiertoe wijziging indienen hebben
partij.
voorzienbaarheid in de grootste zin van het woord.
Wel is het zo dat de ene eigenaar door de wijziging
Meer informatie over de uitzonderingen en
specifieke regels is te vinden in bijlage 10.
van het bestemmingsplan meer of minder
ontwikkelmogelijkheden (dus indirecte schade) heeft
op zijn of haar grond. In dat geval geldt dat dit een post is Wie
die in
de verdeling van de
draait er op voor de kosten van
bestemmingswinst/verlies verdeeld moet worden in de LGR.
planschade?
Zowel de gemeente als een private partij kunnen

Ook kunnen gronden van eigenaren geraakt worden door opdraaien
de bestemmingswijziging
die van
nietbeiden
meedoen
voor planschade. Wie
aansprakelijk is in
mate afhankelijk van
in de ruiling. In dat geval is afhankelijk van de planschadeovereenkomst
engrote
de uitgangspunten
van de
degene
die
het
initiatief
tot
de
bestemmingswijziging
herverkaveling hoe deze kosten verdeeld worden (bijvoorbeeld eigenaar x ruilt pand a, maar niet
heeft genomen.
pand b, wat wel te maken krijgt met een bestemmingswijziging).
Tot slot kunnen ook nog gronden van andere partijen geraakt worden die niet bij de ruil betrokken
zijn, maar wel door de bestemmingswijziging op directe danwel indirecte wijze schade oplopen. Ook
hiervoor geldt dat hierover afspraken gemaakt moeten worden bij de planschadeovereenkomst en
het vaststellen van de uitgangspunten van de herverkaveling. Niet geheel onlogisch is om de
indirecte kosten op te nemen in de LGR (deze ontstaan bijvoorbeeld doordat de ene buurman schade
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leidt doordat de andere buurman mee doet in de ruil). Dit betekent dat het verstandig is dat er
‘ergens’ tijdens het opstellen van het ruilplan een planschaderisicoanalyse uitgevoerd wordt.
Let op! Het ontbreken van een gedegen verhaal met betrekking tot planschade kan reden zijn voor het
weigeren van ofwel het verzoek tot bestemmingswijziging danwel de aanvraag van een vergunning
hinderen, wat uiteindelijk ook het passeren van de akte mogelijkerwijs hindert.

Ruilplan in samenhang met grondexploitatie, onteigening en WvG
In 5.6.1 is al genoemd dat een gemeente indien er sprake is van een bouwplan, verplicht is om een
exploitatieplan op te stellen. Dit plan dient om de kosten van de exploitatie die de gemeente maakt,
te kunnen verhalen naar de betreffende exploitanten. Een exploitatieplan kan worden vervangen
voor een vrijwillige anterieure overeenkomst tussen de gemeente en de betreffende exploitanten
(zie 5.5). In het geval van een herverkaveling is het goed mogelijk dat de kosten van de LGR en
exploitatie met elkaar samenhangen voor de ontwikkelende eigenaren en zij daarmee inzicht dienen
te hebben in de kosten van exploitatie voordat zij akoord kunnen gaan met het ruilplan. Het is
daarom wenselijk om het grondexploitatie proces parallel aan het opstellen van het ruilplan met LGR
te laten lopen.
Voor het verplichtende grondverwervingsinstrumenterium (onteigening en WvG) geldt dat deze
kunnen worden ingezet in aanvulling op een vrijwillig ruilplan om een bepaald doel te realiseren. Dit
zal voorkomen indien de betreffende zakelijk gerechtigde niet zelf bereid of in staat is om deel te
nemen aan het ruilproces en het realiseren van de herontwikkeling. Het is in dat geval wenselijk om
dit vóór de ruilovereenkomst rond te hebben, zodat de ruilovereenkomst en ruilakte met de nieuwe
rechthebbende kunnen worden gevestigd.
Peildatum ruilproces
Binnen een wettelijke herverkaveling wordt op een bepaald moment een zogenaamde peildatum
ingevoerd. Deze peildatum heeft als consequentie dat de eigendomsituatie in het gebied als het ware
bevroren wordt; overdracht van onroerende zaken worden pas na de herverkaveling verwerkt.
Hiertoe wordt in het kader van de rechtszekerheid een aantekening geplaatst in de kadastrale
registratie waarmee wordt aangegeven dat de betreffende eigendommen zich in een
herverkavelingproject bevinden. Dit betekent dat wanneer er een koop/verkoop plaats vindt, de
nieuwe eigenaar in plaats van grond een recht op toedeling krijgt.
Hieruit kan overigens ook worden afgeleid dat eventuele kosten als gevolg van overbedeling of als
gevolg van verkavelingnut niet ‘hangen’ aan de eigenaar maar aan het zakelijk recht. Deze gaan dus
over op de nieuwe opkomende eigenaar.
Financieel organisatorische context
Verleidingsmiddelen vrijwillige herverkaveling
Onderstaand volgt een overzicht van verleidingsmiddelen die kunnen worden gebruikt om een
vrijwillige herverkaveling te stimuleren.
De vrijstelling van BTW bij de levering van een bouwterrein
In art. 11(-1) sub a onderdeel 1 Wet op de Omzetbelasting (Wet OB) wordt beschreven dat de
levering van een gebouw of een gedeelte van een gebouw en het bijbehorend terrein, voor, op of
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uiterlijk twee jaren na het tijdstip van eerste ingebruikneming, alsmede de levering van een
bouwterrein niet zijn vrijgesteld van omzetbelasting.
De verkrijging van onroerende zaken door herverkavelen levert een belastbaar feit op voor
omzetbelasting, conform art. 3 Wet OB. Indien initiatiefnemers overgaan tot een project stedelijke
herverkaveling, zal niet zelden gebeuren dat een gebouw of een gedeelte van een gebouw en het
bijbehorende terrein, alsmede een bouwterrein vrijgesteld van omzetbelasting wordt geleverd. Dit
belastbaar feit is dus niet vrijgesteld van omzetbelasting op grond van art. 11(-1) sub a Wet OB.
Art. 11(-4) Wet OB somt daarnaast vier voorwaarden op om aan de term ‘bouwterrein’ te voldoen.
Het EHvJ heeft bepaald dat het begrip ‘bouwterrein’ naar Nederlands recht te beperkt wordt
uitgelegd. Het EHvJ heeft in reactie daarop op 17 januari 2013 in de zaak ‘Woningstichting Maasdriel’
beslist dat, een perceel grond eerder als fiscaal bouwterrein moet worden aangemerkt dan op basis
van Nederlandse wet- en regelgeving nu het geval is. Deze uitspraak van het EHvJ heeft tot gevolg
dat sneller sprake is van BTW-heffing op een bouwterrein en tevens de samenloopvrijstelling voor
overdrachtsbelasting eerder kan worden toegepast. Met betreffende uitspraak zal het voor een
levering van een onroerende zaak ten tijde van een project stedelijke herverkaveling erg lastig
worden deze, vrijgesteld van omzetbelasting, te leveren. Daarvoor dient een gebouw of een gedeelte
van een gebouw en bijbehorend terrein, alsmede een bouwterrein immers minimaal twee jaren na
het tijdstip van eerste ingebruikneming, worden geleverd.
Diverse (Europese) subsidies
In het kader van vrijwillige (en wettelijke) stedelijke herverkaveling kunnen diverse subsidies wat
betreft regio’s en lokale ontwikkeling mogelijk van betekenis zijn. Daarbij wordt met name gedoeld
op het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ofwel een van de belangrijkste
structuurfondsen binnen de Europese Unie. Daarnaast zijn er verschillende interessante
subsidiemogelijkheden op provinciaal niveau. Een overzicht van de belangrijkste voor herverkaveling
relevante subsidies is te vinden in bijlage 1 van de procesbeschrijving.
Herverkavelingssubsidie
Overheden kunnen een subsidie ter beschikking stellen die de uitvoering van een herverkaveling kan
stimuleren. De Provincie Gelderland heeft bijvoorbeeld een proefprogramma opgezet waarbij
subsidies voor experimenten met herverkaveling beschikbaar zijn. Daarnaast kunnen gemeenten of
andere overheden overwegen om specifieke onderdelen van een herverkaveling te subsidiëren.
Hierbij kan gedacht worden aan:
(een deel van de) transactiekosten (kadastrale kosten, overdrachtsbelasting, notariële kosten)
BTW (bij levering van een bouwterrein)
Fondsvorming
Revolverend fonds, zoals het stimuleringsfonds volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten.
Saneringsfonds, bijvoorbeeld een sloopfonds ten gunste van de sloop van leegstaande panden.
De Leegstandsverordening
De Leegstandsverordening brengt een aantal middelen samen waarmee de aanpak van leegstand
systematischer, meer gestructureerd en minder vrijblijvend wordt.
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Ten aanzien van de Leegstandsverordening geldt een meldingsplicht voor de eigenaar van een of
meer daarbij aangewezen categorieën gebouwen of gedeelten daarvan (geen woonruimte), gelegen
in de gemeente of daarbij aangegeven delen van de gemeente, die tenminste zes maanden
leegstaan. De meldingsplicht geldt voor de eigenaar van betreffend gebouw of gedeelten daarvan
ofwel ‘degene die is bevoegd tot het in gebruik geven van een woning of een gebouw’. Op het niet
nakomen van de meldingsplicht kan een bestuurlijke boete worden opgelegd van maximaal € 7500.
Door het bestaan van de meldingsplicht en de plicht van gemeenten om de registratie van leegstand
bij te houden in de zogenaamde leegstandslijst, kan worden bepaald in welke gebieden van een
gemeente ‘leegstand’ een structureel probleem is. Aan de hand van deze gegevens kan een indicatie
worden gegeven van de leegstandgebieden waarin het instrument stedelijke herverkaveling mogelijk
een rol kan vervullen.
Bovendien kunnen, door de inzet van stedelijke herverkaveling, vervelende sancties op grond van
titel 5.4 Awb (dwangsom) worden voorkomen.
Binnen drie maanden na melding van leegstand voeren B&W overleg met de eigenaar van het
gebouw. Dit overleg is bedoeld om het te hebben over het gebruik van het leegstaande gebouw en
om de gezamenlijke aanpak van leegstand te bespreken. Ten tijde van dit overleg kan tevens worden
gesproken over de mogelijke inzet van het instrument stedelijke herverkaveling. Het is zinvol als het
Kadaster vanuit zijn expertise met wenszittingen bij deze gesprekken aanwezig is, of – indien dit niet
wenselijk/mogelijk is – de gemeente over het voeren van deze gesprekken kan adviseren. Wanneer
vroegtijdig, of in ieder geval tijdens het leegstandoverleg, de mogelijkheden om te verplaatsen,
uitbreiden of juist te verkleinen worden verkend, kan worden voorkomen dat de gemeente als
uiterste redmiddel een gebruiker voor het leegstaande pand moet aandragen. Hiertoe is de
gemeente verplicht indien het leegstandsoverleg niets heeft opgeleverd en de gemeente dit in de
leegstandsbeschikking heeft vastgesteld.
Garantstelling door overheid
Een herverkaveling zal soms gepaard gaan met risicovolle investeringen. Het kan in dat geval helpen
als de overheid tegen bepaalde voorwaarden (financieel) garant staat voor bepaalde delen van de
herontwikkeling. Te denken valt bijvoorbeeld aan de garantstelling door de overheid op het vlak van
infrastructurele investeringen.
Rekening houden met kaders Wet Markt en Overheid
Het Kadaster heeft een afwegingskader opgesteld om te toetsen of activiteiten die het verricht vallen
onder de noemer Markt en Overheid. De belangrijkste conclusies die hieruit volgen zijn als volgt:
Zolang een eenduidige wettelijke regeling voor stedelijke herverkaveling ontbreekt, moet gesteld
worden dat er sprake is van economische activiteit door het Kadaster. Echter, deze activiteit zal
vrijwel altijd plaatsvinden in het kader van de ondersteuning van medeoverheden in het kader van de
uitvoering van beleid in het algemeen belang, zoals dat is vastgelegd in structuurvisies en
bestemmingsplannen. Stedelijke herverkaveling valt hiermee onder de uitzondering waarop de
verplichte gedragsregels die van toepassing zijn bij de uitvoering van een economische activiteit
(zoals beschreven in de wet M&O) niet van toepassing zijn.
Indien de herverkaveling niet wordt uitgevoerd in het kader van de ondersteuning van
medeoverheden, zal de uitvoering van de herverkaveling gezien worden als een economische
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activiteit en dienen de vier gedragsregels die hierop van toepassing zijn te worden aangehouden. Het
gaat hier om:
(1) functiescheiding
(2) gegevensgebruik
(3) integrale kostendoorberekening
(4) bevoordelingverbod van overheidsbedrijven.
Handelen conform Awb
Naast de Wet M&O en de hierboven genoemde gedragsregels, dient het Kadaster tijdens stedelijke
herverkaveling te handelen conform de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Het gaat hierbij
in het bijzonder om het vertrouwensbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel en het gelijkheidsbeginsel.
Vertrouwensbeginsel
Het gelijkheidsbeginsel is niet expliciet gecodificeerd in de Awb, maar is in de jurisprudentie
ontwikkeld. De vaste lijn die wordt gehanteerd in de jurisprudentie van de Afdeling
Bestuursrechtspraak Raad van State over het vertrouwensbeginsel komt erop neer dat, geen rechten
kunnen worden ontleend aan toezeggingen die zijn gedaan door niet ter zake
beslissingsbevoegdheden.
Zorgvuldigheidsbeginsel
Het zorgvuldigheidsbeginsel vloeit voort uit art. 3:2 Awb en luidt voorts: “Bij de voorbereiding van
een besluit vergaart het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en af te wegen
belangen.”
De HR overweegt in zijn arrest van 14 maart 2013 dat, de gemeente op grond van het
zorgvuldigheidsbeginsel, de betrokken belangen moet afwegen. Veelal neemt de Rechtbank art. 3:2
Awb letterlijk als toetsingskader.
Gelijkheidsbeginsel
Het gelijkheidsbeginsel, de term geeft het zelf al aan, houdt in dat gelijke gevallen op een gelijke
wijze moeten worden behandeld. Het gelijkheidsbeginsel veronderstelt dat het bestuursorgaan een
algemene gedragslijn volgt wat betreft zijn optreden in individuele vergelijkbare gevallen. Indien een
bepaald geval afwijkt van vergelijkbare gevallen, is alleen sprake van schending van het
gelijkheidsbeginsel als daarvoor geen redelijke en objectieve rechtvaardiging is.
Aanvragen van vergunningen
In deze fase is het aan te bevelen om vroegtijdig de benodigde vergunningen voor de
bouwwerkzaamheden aan te vragen. Dit kan bijvoorbeeld parallel aan het starten het opmaken van
de ruilakte of vanaf het moment dat overeenstemming over het ruilplan (toedeling & LGR) vrijwel
zeker lijkt.
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6. Afronding herverkaveling
Na een succesvolle uitvoering van de herverkaveling met een ruilplan, inclusief financiële verrekening
waar alle betrokkenen zich in kunnen vinden, kan worden overgegaan tot de afronding van het
project (6.1).
Indien het niet is gelukt om alle partijen mee te krijgen, maar een meerderheid wel verder zou willen
met het project is dit een moment om over te stappen naar een wettelijk traject (indien er een
wettelijke regeling beschikbaar is) (6.2) of om de blokgrens aan te passen met daarin alle eigenaren
die wel verder willen en vanaf daar terug te gaan naar het ontwikkelen van toedelingvarianten (5.3).
Opmaken en inschrijving herverkavelingovereenkomst
In de herverkavelingovereenkomst wordt de volledige ruiling en alles van de betrokken partijen
binnen deze ruiling met elkaar overeen zijn gekomen beschreven. De herverkavelingsovereenkomst
wordt in artikel 85 lid 1 van de Wilg als volgt gedefinieerd:
“Ruilverkaveling bij overeenkomst is de schriftelijk aan te gane en in de openbare registers in te
schrijven overeenkomst waarbij drie of meer eigenaren zich verbinden bepaalde, hun toebehorende
onroerende zaken samen te voegen, de gegeven massa op bepaalde wijze te verkavelen en onder
elkaar bij notariële akte te verdelen.”
Aangezien voor stedelijke herverkaveling (nog) geen wettelijke regeling bestaat, heeft dit onder meer
ten gevolge dat het niet mogelijk is een kavelruilovereenkomst conform artikel 85 lid 1 van de Wilg in
te schrijven in de openbare registers. Hier verdient het opmerking art. 3:17 lid 2 BW te noemen. Op
basis van deze bepaling kunnen huur- en pachtovereenkomsten en andere feiten die alleen
persoonlijke rechten geven of opheffen alleen worden ingeschreven in de openbare registers indien
daar een wettelijke grondslag voor is. Daarnaast voorziet artikel 7:3 BW, de bepaling waarin de
zogenaamde ‘Vormerkung’ wordt geregeld, niet in de wettelijke basis een kavelruilovereenkomst in
te schrijven. Immers, dit sluit de toelichting bij artikel 7:49 BW uit. Toch is het in het belang van het
stedelijke herverkavelingsproces dat wel een ruilovereenkomst wordt ingeschreven. Immers,
wanneer een kavelruilovereenkomst wordt ingeschreven in de openbare registers verbinden drie of
meer eigenaren de zich toebehorende eigendommen in te brengen in een herverkaveling. Om die
reden is onderzocht of dit mogelijk is.
De inschrijving van een kavelruilovereenkomst ingeval van stedelijke herverkaveling kan worden
bewerkstelligd door middel van inschrijven via de optieovereenkomst van artikel 10 Wet
voorkeursrecht gemeenten (Wvg) en inschrijving via algemene voorwaarden conform artikel 46 lid 1
Kadasterwet. Aangezien artikel 46 lid 1 Kadasterwet een generieke oplossing biedt voor het kunnen
inschrijven van een kavelruilovereenkomst bij stedelijke herverkaveling, verdient deze optie de
voorkeur boven inschrijving via artikel 10 Wvg. Volgens artikel 46 lid 1 Kadasterwet kan een
kavelruilovereenkomst in de openbare registers worden ingeschreven op voorwaarde dat, de
overeenkomst niet op een bepaald registergoed betrekking heeft. Daarnaast moet in de later ter
inschrijving aangeboden Ruilakte worden verwezen naar de kavelruilovereenkomst. Ontzettend
belangrijk is dat, inschrijving via zowel artikel 10 Wvg als artikel 46 lid Kadasterwet niet dezelfde
zakelijke werking hebben dan inschrijving conform artikel 86 van de Wilg. Dit resulteert erin dat
inschrijving van een kavelruilovereenkomst niet mede verbindend is voor degenen die na inschrijving
onder bijzondere titel in de rechten van de eigenaren opvolgen.
Opmaken van de Ruilakte
157

Een ruiling kan worden vormgegeven middels een akte van ruiling of een ruilakte.
Akte van Ruiling
Een ‘gewone’ ruil van onroerende zaken bewerkstelligt een rechtsgeldige titel in de zin van art. 3:84
jo. 3:89(-2) BW. Registergoederen moeten worden geleverd door middel van een notariële akte die
wordt ingeschreven in het daarvoor bestemde openbaar register. De notariële akte is bedoeld om
het goed te leveren. De akte dient tussen partijen te worden opgemaakt en door beide partijen zijn
ondertekend. De inhoud van de akte moet worden afgeleid uit hetgeen bij objectieve maatstaven in
het licht van de gehele akte uit de akte blijkt.
Indien één van de partijen niet wil meewerken aan het passeren van de akte, dan is reële executie
mogelijk. De Wet kent de volgende vormen van reële executie: de rechter kan bepalen dat zijn
uitspraak in plaats van de akte treedt. Het vonnis kan dan worden ingeschreven in het openbare
register.
De akte dient te worden ingeschreven in het daartoe bestemde openbare register. Pas door
inschrijving van de akte is de levering voltooid. Het tijdstip van aanbieding geldt als tijdstip van
inschrijving (art. 3:19 BW)
Ruilakte
De ruilakte geldt als titel voor de in deze akte omschreven rechten. Onroerende zaken en beperkte
rechten worden verkregen door inschrijving van de ruilakte in de openbare registers. Art. 18, 24 .
Kadasterwet zijn van overeenkomstige toepassing op de ruilakte
Ingevolge het bepaalde in art. 82(-2) Wilg wordt aan de ruilakte en de inschrijving daarvan in de
daartoe bestemde openbare registers een titelzuiverende werking toegekend: na het voltooien van
de ruilverkaveling wordt de titel (de herverkaveling middels de ruilakte) onaantastbaar.
Een ruilakte heeft een titelzuiverende werking ofwel een rechtsvernieuwing tot gevolg.
Herverkaveling is daarmee een originaire wijze van eigendomsverkrijging, vrij van alle niet in de
herverkavelingsakte opgenomen zakelijke rechten, huurrechten en andere lasten. Een aspect
daarvan is dat, lopende verjaringstermijnen opnieuw beginnen te lopen na passeren van de ruilakte.
Wat betreft hypotheken en beslagen geldt een uitzondering, daarvoor geldt het zogenaamde
‘zaakvervangingsprincipe’: deze komen te rusten op de vervangende kavels. Fiscaal kan titelzuivering
voordelig zijn omdat bijvoorbeeld de vrijstelling van overdrachtsbelasting van toepassing kan worden
verklaard, maar kan ook nadelig zijn als de herverkaveling na overlijden plaatsvindt omdat daarna
geen sprake meer kan zijn van een vrijgestelde (opvolgende) verdeling.
Akte van Ruiling of Ruilakte ingeval van vrijwillige Stedelijke Herverkaveling?
Aangezien een Ruilakte meer rechtszekerheid en rechtsbescherming biedt, is het goed de
herverkaveling daadwerkelijk te laten plaatsvinden middels een dergelijke akte. Hiervoor is echter
een wettelijke grondslag (zoals WILG) noodzakelijk. Voor complexere ruilingen in een vrijwillige
herverkaveling wordt er daarom gebruik gemaakt van de kavelruilakte waarin de situatie voor en na
de ruiling worden beschreven.
Zolang er geen wettelijke regeling voor stedelijke herverkaveling is, is het hierbij goed om aan te
tekenen dat er bij een ruiling overdrachtsbelasting dient te worden afgedragen over de volledige
waarde van de geruilde goederen. Ook indien slechts een deel van het goed wordt geruild.
Afronding, beheer en onderhoud
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Nieuwe kavelgrenzen uitzetten
Indien het ruilplan wijzigingen in de kavelstructuur van het gebied omvat dienen deze te worden
uitgezet voordat de akte gepasseerd wordt. Hoewel het Kadaster een vast wettelijke vastgesteld
tarief heeft voor het uitzetten of reconstrueren van een grens, is in navolging van de praktijk onder
de WILG afgesproken dat de landmeter de uren die nodig zijn mbt uitzetten van de nieuwe grenzen
op het stedelijke herverkavelingsproject schrijft. Dit is ongeacht of dat het de toepassing van het
wettelijke instrument betreft of een ruilverkaveling bij overeenkomst. De kosten voor deze
kavelgrensuitzetting worden door R&A in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Zij maken
onderdeel uit van de door R&A uitgebrachte offerte voor het project. De projectleider van R&A is
verantwoordelijk voor de correcte toepassing van het RTK-tarief.
Spitsing van een perceel
Binnen het ruilproces kan blijken dat een bestaand kadastraal perceel moet worden gesplitst. Door
de projectleider moet dan worden aangegeven hoe de nieuwe grens moet komen te lopen. Deze
projectleider kan een medewerker van Ruimte en Advies zijn, maar ook een externe. R&A moet er
voor zorgen dat de projectleider is gemachtigd om namens de huidige eigenaren van de splitsing de
aanwijs te verrichten. Is deze machtiging niet aanwezig, dan moet de projectleider er voor zorgen dat
de huidige eigenaren bij de aanwijs aanwezig zijn. De landmeter zet de grens uit, waarna partijen
aangeven of zij akkoord zijn. Dit akkoord zijn staat gelijk aan het geven van aanwijs. Om te
voorkomen dat de projectleider van R&A een dubbele pet opheeft, moet de landmeter altijd de
volmachten van de R&A-projectleider om aan te mogen wijzen controleren en hiervan vermelding
maken op het relaas.
Grensreconstructie
Het kan voorkomen dat een belanghebbende in het verkavelde gebied wil weten waar precies zijn
grens ligt. In dat geval kan een grensreconstructie worden aangevraagd. De belanghebbende moet
dan een schriftelijk verzoek indienen voor het verstrekken van inlichtingen in het terrein uit de
kadastrale kaarten en de daaraan ten grondslag liggende stukken.
Het op schriftelijk verzoek van een belanghebbende verstrekken van inlichtingen in het terrein over
de ligging van kadastrale grenzen vindt plaats indien de belanghebbende daarbij een redelijk belang
heeft.
Aktepassering
Wanneer alle partijen akkoord zijn met het ruilplan en de Lijst Geldelijke Regeling kan de ruilakte
worden opgemaakt door de notaris en het Kadaster. De akte wijzigt de juridische situatie van het
eigendom in het gebied. De gebruikssituatie hoeft niet direct mee gewijzigd te zijn, in dit geval
dienen er afspraken te worden gemaakt over tijdelijk gebruik.
Aan een notaris wordt een lijst gestuurd met de gegevens die nodig zijn voor de notaris een juiste
akte op te stellen. Dus een lijst van de ruilingen die plaatsvinden, onder opgave van de juiste
rechthebbenden, de ingebrachte en toegedeelde percelen, en de rechten. Indien bestaande percelen
moeten worden gesplitst, wordt duidelijk aangegeven waar de nieuwe grens moet komen te liggen;
de notaris kan die grens met VKG splitsten.
Inrichting van het gebied
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Wanneer het ruilplan is vastgesteld en alle kosten via de lijst geldelijke regelingen onder de
eigenaren zijn verdeeld is de nieuwe verkaveling een feit en kunnen de eigenaren beginnen aan het
uitvoeren van de fysieke herontwikkeling in de nieuwe eigendomssituatie. De inrichting van het
gebied kan vanaf de vaststelling van het ruilplan plaatsvinden, maar hoeft niet volledig gerealiseerd
te zijn voor de aktepassering. Wanneer inrichtingsmaatregelen die deel uitmaken van de
herverkaveling kosten nog plaatsvinden na de aktepassering is het noodzakelijk dat deze al vooraf
zijn afgerekend of dat er een partij (bijvoorbeeld de gemeente) garant staat voor eventuele
onvoorziene meerkosten.
Om de inrichting daadwerkelijk te kunnen uitvoeren is het van belang om de benodigde
vergunningen voor de werkzaamheden beschikbaar te hebben.
Gezamenlijke afsluiting
Het is aan te bevelen om dit moment met de betrokkenen gezamenlijk te vieren. Indien gewenst kan
er lokale pers uitgenodigd worden om publiciteit te geven aan het succesvol afronden van de
herverkaveling. Denk hierbij aan mogelijke publiciteit via:
lokale en regionale dag en nieuwsbladen
gemeentelijke website en website van het project (indien van toepassing)
vakgerelateerde nieuwssites en bladen (o.a. binnenlands bestuur, ruimtevolk, VNG, GIN, LinkedIN
groepen)
Website van het Kadaster en INKA
Financiële afwikkeling
In de Lijst Geldelijk Regelingen is per eigenaar vastgelegd welk bedrag er nog betaald of ontvangen
moet worden. Het is het meest transparant en aan te bevelen om de geldstromen van het project via
een centrale partij te laten lopen. In het landelijk gebied lopen de financiële stromen via de
provincie. Het is denkbaar dat dit in het stedelijke gebied via de gemeente zal gaan. Ook de notaris
kan een dergelijke rol vervullen, dit is vooral denkbaar in een gebied met relatief weinig (<10)
eigenaren. Een laatste optie is dat de partijen een vastgoedfonds oprichten waarin al het eigendom
wordt ingebracht. Eigenaren ontvangen naar rato van hun inbreng een aandeel in het fonds. Na het
vaststellen van het ruilplan ontvangen/betalen ze op basis van hun aandeel. Het vastgoedfonds
wordt tegelijk met de aktepassering opgericht.
Juridische afwikkeling
Ook bij een volledig vrijwillige herverkaveling is het mogelijk dat partijen claimen schade te
ondervinden van de herverkaveling. Het kan bijvoorbeeld gaan om omwonenden van het
herverkavelinggebied die planschade claimen. Ook kan het voorkomen dat een minderheid van de
eigenaren het op het laatste moment (of achteraf) toch niet eens is met de herverkaveling en
hierover bezwaar maken.
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