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Waarom we investeren in binnenstedelijke gebiedsontwikkeling
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Het is niet langer de vraag of we binnenstedelijk bouwen maar waarom we erin investeren. Maar 

hoe bepaal je het rendement van de stad? Dat vang je niet alleen in de cijfers. Theo Stauttener 

zegt het zo: “Rendement draait om cijfers en overige zaken.” Maar wat zijn dan die overige zaken? 

En hoe waardeer je ze? Hoe kwantificeer je wat voornamelijk kwalificeerbaar is?

Waarom we investeren in 
binnenstedelijke gebiedsontwikkeling



4 55

Het probleem met een puur cijfermatige aanpak is, dat deze 
een indruk van objectiviteit verleent aan een plan, terwijl er 
evengoed allerlei andere, sociale en maatschappelijk factoren 
een rol spelen, nog los van politieke keuzes. (Lees verder 
in deze bundel om te zien welke factoren ofwel indicatoren 
dat zijn.) Door vervolgens weer andere niet gemakkelijk te 
kwantificeren factoren in geld uit te drukken, metsel je deze 
reeds op geldstromen gefundeerde onderlaag nóg vaster 
op een geldbodem. 

We moeten dus voorzichtig zijn met pogen alle beslissingen 
op het gebied van de (binnenstedelijke) gebiedsontwikkeling 
in geld uit te drukken. De wegingsinstrumenten die we hebben 
zijn grillig. Veiliger is het wanneer we ons uitdrukken in 
bandbreedtes, waarbij we onze argumenten en interpre-
taties benoemen en trachten de geldstromen te bundelen 
door allereerst de doelstellingen van de betrokken partijen 
tot overeenstemming te brengen. Pas dan bereik je de 
investeringsbereidheid die noodzakelijk is om complexe 
gebiedsontwikkeling haalbaar en financierbaar te maken.

Deze bundel, die een weergave is van het 8ste seminar ge-
organiseerd door Stadkwadraat (zie kader), biedt drie per-
spectieven. Je zou hier ook over drie worstelingen kunnen 
spreken. Allereerst uiteengezet vanuit het rijksperspectief 
en wetenschappelijk geduid door David Hamers van het 
Planbureau voor de Leefomgeving. Hij beschrijft een nieuw, 
nog onvoltooid instrument: de planobjectivering en de plaats 
die dit verdient ten opzichte van andere middelen die ons ter 
beschikking staan.

Het tweede perspectief wordt ons geboden door Martine 
Sluijs; zij is verantwoordelijk voor het Programma Binnen-
stedelijke Ontwikkeling in de provincie Utrecht. Zij geeft 

haar visie op de vraag hoe investeringen bestuurlijk beter 
kunnen worden afgewogen en aan welk afwegingskader 
behoefte is. Politiek is mensenwerk waarbij vele menselijke 
factoren een rol spelen, zoals sentiment en invloed van de 
omgeving. Maar gelukkig ook strategie en, bijna geruststellend: 
de inhoud. 

Het derde perspectief is dat van de adviseurs zoals die van 
Stadkwadraat, die zowel aan de kant staan van concrete 
projecten alsook de rode draad richting beleid kunnen over-
zien. Hier gepresenteerd door Theo Stauttener. Hij onderzoekt 
de combinatie van het financiële en het maatschappelijke 
afwegingskader. Wat wegen we af in de gebiedsexploitatie en 
wat hebben we daarbij nodig om een evenwichtige balans 
te creëren? Hoe doen andere sectoren dat? Hoe objectiveer 
je lastig in geld uit te drukken waarden? Hoe voorkomen we 
dat we te snel grijpen naar de mal van de monetarisering, 
om achteraf te moeten constateren dat allerlei belangrijke 
voorwaarden voor een verantwoorde ontwikkeling er niet in 
bleken te passen, met alle gevolgen van dien? Een beter 
bewustzijn van het indirecte rendement, de winst op termijn 
en niet alleen in geld, is in elk geval een begin.

Na deze bijdragen spreken de deelnemers – vakgenoten en 
specialisten op het gebied van de gebiedsontwikkeling – 
zich uit. In drie groepen waarderen ze deelaspecten van het 
entrale onderwerp; indicatoren die ze vooraf (via een enquête) 
hebben ingebracht. Vervolgens discussiëren zij over de uit-
komsten in hun eigen groep.

Daarbij blijken semantische kwesties een rol te spelen – een 
uitdaging die David Hamers in zijn studie signaleert, namelijk 
dat niet alle betrokkenen dezelfde taal spreken. Terwijl Martine 
Sluijs juist benadrukt dat de bril die je draagt (dan wel de 
politieke agenda die je vertegenwoordigt, de rol of functie 
die je uitoefent, de omgeving waarin je opereert enzovoort) 
in sterke mate bepaalt hoe je een kwestie waarneemt en in 
welke richting je geneigd bent de oplossing te zoeken.

Die semantische kwestie is dus niet zo theoretisch als we 
misschien wel denken. Sterker nog: probeer vooraf gezamenlijk 
met alle direct en indirect betrokken partijen overeenstemming 
te vinden over de definitie van de termen die je hanteert, dan 
kom je een stuk verder tot een oplossing die op duurzame 
wijze gezond is voor een stad en haar bewoners.

Tejo Spit, hoogleraar Planologie aan de Universiteit van 
Utrecht, sluit na afloop van de discussieronde af met een 
samenvattende conclusie.

Waarom we investeren in 
binnenstedelijke gebiedsontwikkeling

Stadkwadraat Seminar #8

In kringen van professionals op het gebied van de 
gebiedsontwikkeling zijn de seminars van 
Stadkwadraat een begrip. Een niet te missen 
gelegenheid de standpunten aan te scherpen en te 
toetsen aan de andere partijen in dit speelveld – van 
gemeenten en andere overheden, tot onderzoekers, 
ontwikkelaars en adviseurs. In informele sfeer maar 
op hoog niveau worden de laatste ontwikkelingen 
en inzichten besproken en kennis uitgewisseld. 
Eveneens volgens deze traditie ontvangt u hierbij 
het seminarverslag, ofwel: Dossier 8.

    David Hamers     Theo Stauttener

    Martine Sluijs
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Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) onderzocht 
hoe de toegevoegde waarde van stedelijke ontwikkeling kan 
worden benaderd. Een van de uitkomsten is de publicatie: 
‘Planobjectivering. Een nieuw instrument voor de ruimtelijke 
analyse van stedelijke projecten in aanvulling op de maat-
schappelijke kosten-batenanalyse.’

“Planobjectivering beoogt de communicatie over stedelijke 
projecten transparanter te maken en bij te dragen aan het 
plan- en besluitvormingsproces,” zegt co-auteur David Hamers.
De planobjectivering is een hulpmiddel om te kunnen spreken 
over stedelijke ontwikkeling. Blijkbaar spreekt niet iedereen 
in die wereld dezelfde taal, en wordt mede daarom vaak te 
snel gegrepen naar het berekenen van effecten, in plaats 
van dat alle belanghebbenden vanaf het begin betrokken zijn 
bij de planvorming. Er zijn verschillende soorten kennis nodig 
om een plan te ontwikkelen, maar tussen die kennisgebieden 
bestaan vertaalproblemen.

De aanleiding voor dit nieuwe instrument was onvrede onder 
de plannenmakers over de veelgebruikte maatschappelijke 
kosten/baten-analyse (MKBA). Veel plannenmakers herkenden 
hun eigen plannen niet meer nadat ze door de MKBA-molen 
waren gedraaid. Het gemor leidde tot vragen in de Tweede 
Kamer, een Motie Wiegman (“MKBA is minder geschikt 
voor verstedelijkingsprocessen”) en initiatieven van Adri 
Duivesteijn (“CPB kent fenomeen stad niet”) en Peter 
Noordanus (“Verstedelijkingsbeleid is te belangrijk om aan 
het CPB over te laten”). Dit leidde in 2013 tot de ontwikkeling 
van een mogelijk aanvullend instrument: de planobjectivering. 
Hamers benadrukt dat het instrument niet af is en verwelkomt 
input uit het vakgebied om het verder te vervolmaken. 

Wat is er mis met de MKBA?
 Op de eerste plaats de meerduidigheid van de  
 stedelijke problematiek en de daarbij gestelde  
 doelen van plannen. Projecten dienen 
 tegelijkertijd uiteenlopende doelen, die vaak vaag  
 zijn geformuleerd om draagvlak te creëren.   
 Daarmee kan de MKBA slecht omgaan.
 De betrokkenheid van verschillende (ruimtelijke en  
 bestuurlijke) schaalniveaus. Specifieke stedelijke
  plannen gaan door de Haagse, landelijke   
 MKBA-gehaktmolen waarna steden zich er niet  
 meer in herkennen. 
 Spraakverwarring door de betrokkenheid van  
 verschillende disciplines (o.a. ruimtelijk en 
 economisch) en hun ongelijke jargon.
 De opkomst van de organische gebiedsontwikke- 
 ling. Deze vergt een andere benadering dan de  
 eindbeeldplanning waarin de MKBA voorziet.
 De specifieke gebieds- en omgevingskennis 
 ontbreekt of is onbetrouwbaar.
 De MKBA beoordeelt de effecten van een stedelijk 
 plan, maar heeft weinig oog voor de ruimtelijke  
 condities waaronder deze effecten kunnen 
 optreden.
 De MKBA legt de nadruk op eindbeoordeling, 
 uitkomst en resultaten. Daarbij is onvoldoende  
 plek voor een dialoog met de stakeholders tijdens  
 het planningsproces. 

Zo bezien sluit een MKBA onvoldoende aan op de specifieke 
gebiedsontwikkelingsplannen. Enkele tussenstappen alvorens 
een MKBA op het plan wordt losgelaten, kunnen dat euvel 
verkleinen.

Die tussenstappen zijn nu beschikbaar in de vorm van 
twee nieuwe instrumenten. De eerste nieuwe traptree is de 
planobjectivering; de tweede agglomeratie-exploitatie.

Drie publicaties 
dragen Hamers’ 
verhaal. De eerste 
twee zijn gratis te 
downloaden op hun 
site van het 
Planbureau voor de 
Leefomgeving. De 
derde is te verkrijgen 
bij de Engelse 
uitgever.
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Ook de volgorde waarop je deze instrumenten inzet, is 
bepalend voor hun effectiviteit. De ideale volgorde is:

 Eerst de planobjectivering. Daarmee breng je de  
 belangrijkste ruimtelijke condities in een project  
 in beeld, waarbij de beoogde beleidsdoelen en de  
 voorgestelde ruimtelijke ingrepen de keuze van de  
 belangrijkste condities helpen te bepalen.
 Vervolgens een agglomeratie-exploitatie om alle  
 relevante effecten van het project in de stedelijke  
 regio te analyseren.
 Tot slot een MKBA om de effecten en efficiëntie 
 van het project te beoordelen, op nationale   
 schaal en zonder dubbeltellingen (twee kenmerken 
 die de MKBA onderscheiden van de agglomeratie-
 exploitatie).

Hoe interessant de agglomeratie-exploitatie ook kan zijn, 
dit instrument valt buiten Hamers’ verhaal over planobjecti-
vering. 

Welke vragen beantwoordt de planobjectivering? 
We hebben gezien dat de stap van een specifiek gebieds-
ontwikkelingsplan naar de MKBA te groot is in de complexe 
en veranderlijke realiteit van vandaag. Vandaar dat het nuttig 
is om tussenstappen in te lassen, waaronder de planobjecti-
veringsmatrix. Deze matrix kan helpen de volgende vragen 
te beantwoorden in een plan- en besluitvormingsproces:

 Schept het plan de ruimtelijke condities waaronder 
 het de gewenste effecten kan hebben en zodoende 
 kan bijdragen aan de beoogde beleidsdoelen?
 Welke ontwikkelingen kan een project goed 
 faciliteren en welke minder goed, bijvoorbeeld in  
 vergelijking met andere, verwante projecten?
 Welke condities kunnen worden verbeterd om  
 doelen binnen bereik te brengen?
 Ontbreekt informatie over condities die het 
 doelbereik mogelijk kunnen belemmeren?
 Kunnen onbedoelde neveneffecten worden 
 verwacht?

De matrix met zestien ruimtelijke condities vormt de kern 
van het instrument. Deze matrix helpt de gebruiker bij het 
objectiveren en systematiseren van de ruimtelijke analyse. 
Door de handvatten voor gesprek die de matrix aanreikt – in 
de vorm van ruimtelijke condities –  kun je ook de dialoog 
met stakeholders structureren. 
“Planobjectivering biedt een reeks mogelijke vragen en 
items waarmee je stedelijke plannen onderling kunt vergelijken, 
beoordelen en verbeteren,” zegt Hamers. Dit in de dialoog 
met de stakeholders, en in aanloop naar een MKBA.

Planobjectivering in relatie tot de andere instrumenten
Ten opzichte van de MKBA en de agglomeratie-exploitatie 
doet de planobjectivering een stap terug. Niet de effecten en 
resultaten, maar de ruimtelijke condities en de randvoor-
waarden waarin een gepland project plaatsvindt, worden 
tegen het licht gehouden. Aan welke voorwaarden moet 
een project voldoen om effectief te zijn, om de beleidsdoelen 
te realiseren? 
“Het is niet verstandig om ruimtelijke analyse over te laten 
aan economen alleen”, zegt Hamers. Zijn advies: betrek 
ook andere experts, bijvoorbeeld op het gebied van milieu, 
planologie, stedenbouwkunde, verkeer enzovoort, en probeer 
hun kennis een plek te geven in het proces van plan- en 
besluitvorming en beoordeling van stedelijke investerings-
projecten.

De matrix (zie pagina 9), kern van dit instrument, kent twee 
toegangen. Op de eerste plaats naar de omvang van het 
project ofwel het schaalniveau. De tweede ingang is de 
soort kennis die beschikbaar is, van generiek (ruimte) naar 
specifiek (plangebied). Hoe verder een plan is uitgewerkt, 
des te specifieker wordt de kennis.

Hamers neemt de place maker als voorbeeld om de matrix 
toe te passen (vak 3B in de matrix), om het gesprek te concre-
tiseren en van bruikbare, uitwisselbare termen te voorzien. 
Hoe ontwikkel je een moeilijk te ontwikkelen locatie from 
space to place ofwel: van ruimte naar locatie, wanneer er 
sprake is van gebrek aan samenhang in het gebied? 

Diverse elementen kunnen behulpzaam zijn. Bijvoorbeeld 
een gouden sleutel; een verandering in het plan waardoor 
wél samenhang in het gebied kan ontstaan. Hoe doorbreek 
je de routine, waardoor je plan ineens wel op draagvlak in 
een buurt of wijk kan vinden? Pioniers, kwartiermakers en 
zogenaamde local heroes krijgen het vaak voor elkaar als 
een breekijzer te fungeren en daarmee gebiedsontwikkeling 
vlot te trekken. Dat zijn de creatievelingen die een gebied 
naar hun hand zetten met onverwachte toepassingen en 
gebruiken. 

Neem de Binckhorst in Den Haag, een gebied bijna even 
groot als de Haagse binnenstad en lange tijd het best te 
typeren als een gribus. Pioniers kijken ter plekke wat er mogelijk 
is en doen ‘rare dingen die niet in een MKBA passen’. Op 
de Binckhorst werken creatieven uit het culturele domein 
samen met lokale ondernemers. Bijvoorbeeld aan het project 
Autonië, gericht op de autobranche die van oudsher actief 
is op de Binckhorst, op zoek naar nieuwe vormen van mobi-
liteit die kunnen dienen als aanjager voor (her)ontwikkeling. 
Zo werd een omgekeerde Fiat te water gelaten en omgedoopt 
tot ‘Fiat Gondola’ waarin je kunt roeien. De media-aandacht 
die zulke onconventionele toepassingen oplevert heeft uiter-
aard waarde, maar geen waarde die meteen in centen te 
waarderen valt. Zulke oplossingen brengen leven in de 
brouwerij en fungeren mogelijk als de katalysator die een 
gebied waar al jaren niets van de grond komt, uit het slop 
trekken. 

Als tweede voorbeeld bespreekt Hamers de kenniscampus 
in Eindhoven – een fictief voorbeeld omdat deze campus 
allang is gerealiseerd – via het thema (palet van) stedelijke 
milieus (vakken 1A en 3A in de planobjectiveringsmatrix). 
Welke ruimtelijk-functionele condities biedt het geplande 
milieu voor het realiseren van nieuw geplande beleidsdoelen? 
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Positionering planobjectivering:
relatie met andere instrumenten

     Beleidsdoelen (politiek)

     Projecteffecten en -efficiëntie 
     (MKBA en agglex)

     Ruimtelijke condities (planobjectivering)

     Stedelijk project (indieners)



Een factor om rekening mee te houden is de dagelijkse 
gebruiker van de campus. De vele bèta’s die er werken 
hebben behoefte aan ruimte en groen, voor de ontspanning 
en om elkaar te ontmoeten. Het gebied moet uitnodigen tot 
kennisuitwisseling. In termen van het verblijfsklimaat (vak 
3C in de matrix) komen dan overwegingen bovendrijven 
als: in hoeverre passen de plannen binnen de bestaande 
verblijfsruimte? Welke gedeelde voorzieningen zijn er en 
welke zijn gewenst? 

Zulke plannen kun je echter niet volledig doordenken zonder 
ook hogere schaalniveaus in je overwegingen te betrekken. 
Bijvoorbeeld: hoe is de concurrentiepositie ten opzichte van 
andere kenniscampussen, lokaal, nationaal en internatio-
naal? Waarin wil Eindhoven onderscheidend zijn? In hoeverre 
kan een aanpassing of uitbreiding van de High Tech Campus 
een aanvulling zijn op andere bestaande kennisclusters in 
Eindhoven zoals Strijp S en Brainport Innovation Campus, 
zonder dat die gebieden elkaar kannibaliseren? Ligt nieuw-
bouw voor de hand of is het betreffende terrein meer ge-
baat bij een transformatie van de bestaande bebouwing? 
Allemaal richtinggevende overwegingen, aldus Hamers, die je 
zou moeten maken voordat je aan een project gaat rekenen. 
Of anders gezegd: tussenstapjes op weg naar een MKBA.
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Ruimtelijke condities in planobjectiveringsmatrix

Stedelijke regio
Daily urban system

Generiek/ Space Specifiek/ Place

Project
Plangebied

- Knoopwaarde

- Palet van stedelijke    
  milieus

- Regionale 
   doorstroming

- Consumptie- en 
    productielandschap

- Cultuurlandschap

- Voorzieningentypen
   en sociale interactie

- Stedelijke ontsluiting

- Stedelijke 
   groenstructuur

- Barrièrewerking

- Stedelijke iconen

- Stadsgezicht

- Plaatswaarde

- Stedelijk milieu

- Place maker - Verblijfskwaliteit

- Historische 
   gebouwen

1

2

3

A B C

Samenvattend onderscheidt het instrument planobjectivering 
zich door:

 contextgevoeligheid: je kijkt naar de plek zelf;
 de reikwijdte en het aanpasbare schaalniveau  
 (van lokaal tot landelijk);
  systematiek en herhaalbaarheid 
 (wat het vergelijken vergemakkelijkt);
 de mogelijkheid tot communicatie over discipline 
 grenzen heen;
  de mogelijkheid tot vergelijken, verbeteren en  
 beoordelen;
  het kijken naar de condities voor (in plaats van de  
 effecten van) een plan.

Kortom: planobjectivering kan dienst doen als een aanvullend 
instrument om de condities van een plangebied te analyseren; 
als voorfase van een MKBA. De methode is nog niet uit-
gekristalliseerd. Input uit het vakgebied om dit verder te 
ontwikkelen is welkom. Duidelijk blijkt uit de bijdrage van 
David Hamers, dat de planobjectivering een hulpmiddel is 
om gebiedsontwikkeling te beoordelen en te positioneren. 
Het is in die zin geen meetlat om een ontwikkeling op te scoren. 
Wel kunnen we het instrument gebruiken bij gebiedsontwik-
keling en vormt het een belangrijk kader om te komen tot 
een scorebord voor de stad.  



Houd het simpel!



Houd het simpel!
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Hoe kunnen investeringen bestuurlijk beter worden afgewogen? Aan welk afwegingskader is er 

behoefte? Op welke manier maken bestuurders hun afwegingen? Dat is afhankelijk van hun bril, 

het perspectief waardoor zij een binnenstedelijke ontwikkeling bekijken.

Neem het Rotsoord in Utrecht, een stedelijk gebiedje dat een bruisende ontwikkeling doormaakt. 

Je denkt: dit gaat het worden. Alleen stelt de gemeente andere prioriteiten. Je vraagt je af waarom. 

Wat is de logica, wat zijn de afwegingen? Martine Sluijs bouwt haar verhaal op aan de hand 

van vier perspectieven: 1. Politiek (perspectief van je partij), 2. strategie (politiek-bestuurlijk), 

3. inhoud en 4. sentiment en invloed.
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Wat betreft de politiek: je politieke agenda bepaalt de manier 
waarop je naar een kwestie kijkt (en misschien zelfs in hoge 
mate wat je ziet en of je iets wel wil zien). Als je Paulus Jansen 
heet en je bent namens de SP wethouder in Utrecht, dan 
maak je je druk over de veiligheid op de Amsterdamse-
straatweg. Jansen wil daarom niet meer cafetaria’s in de 
plint van deze ellenlange ‘Straatweg’ (zoals hij in Utrecht 
wordt genoemd), maar wel meer betaalbare huurwoningen 
erboven. Wethouder Lot van Hooijdonk bevordert namens 
GroenLinks het fietsen en ander langzaam verkeer ten be-
hoeve van de gezondheid van de Utrechters. De keuzes die 
deze wethouder maakt (ten gunste van het fietsverkeer en 
wandelaars), hebben grote invloed op de inrichting van de 
stad. 

In Veenendaal focust Arianne Hollander sterk op economische 
ontwikkeling van de stad; de VVD is haar partij. Bewoners-
participatie, een bottom-up benadering en het samen ont-
wikkelen van ruimtelijke projecten staan centraal voor de 
betrokken wethouder in Wijk bij Duurstede, Jan Burger 
(SP). Terwijl de inwoners van Woerden van Martin Schreurs 
(VVD) alle ruimte krijgen voor eigen initiatieven.

Elke politicus heeft zijn eigen focus, zijn mantra’s. Bij de een 
is dat veiligheid, de ander zweert bij leefbaarheid, de derde 
hamert op betaalbaarheid. Citybranding en duurzaamheid 
spelen een hoofdrol in Amersfoort, terwijl Nieuwegein zich 
het hoofd breekt over kantoortransformatie, vergrijzing, 
asielzoekers en combinaties van wonen en zorg. 

Dit zijn allemaal scores als waargenomen door een politiek 
gekleurde bril. Met onherroepelijk gevolgen voor gekozen 
beleid en gemaakte beslissingen.

Hieruit destilleert Sluijs de volgende indicatoren, die thuis-
horen op een scorebord van bestuurders en beslissers:

 Veiligheid en leefbaarheid (toelaten van functies)
 Betaalbaarheid en toegankelijkheid huisvesting  
 (huur)
 Duurzaam en groen
 Gezondheid (milieu en gedrag)
 Langzaam verkeer (fiets, te voet)
 Burgerparticipatie
 Huisvesting voor ouderen
 Particulier opdrachtgeverschap / vrije speelruimte
 Economisch toerisme / citybranding
 Economische groei / werkgelegenheid

Paulus Jansen (SP)

Lot van Hooijdonk (GroenLinks)Arianne Hollander (VVD)

Jan Burger (SP) Martin Schreurs (VVD)

Strategie is de tweede drijfveer die bestuurders stuurt in 
hun beslissingen en de keuzes die ze maken. Met dezelfde 
hoofdrolspelers (wethouders), verduidelijkt Martine Sluijs 
hoe bepalend strategische keuzes zijn voor beleid. 

  Neem de verbinding tussen centrum en stadsdelen.
  Utrecht ontwikkelt wel de Merwedekanaalzone 
 als verbindende zone, maar het Rotsoord niet.  
 Een strategische keuze. In Veenendaal wordt na  
 lang wachten nu het rommelige stationsgebied  
 ontwikkeld. 
  Grondposities spelen een rol in de strategische  
 afwegingen van een bestuurder. ‘Eigen grond  
 eerst’ was lang het leidende principe. Daarbij gaat  
 het dus over geld. 

Bestuurders /
beslissers



En al dan niet in samenhang met dit thema: slimme inwoners, 
(eigen) energieoplossingen.
Citybranding en economisch toerisme zijn al genoemd in 
verband met strategische beslissingen. Hoe vertel je het 
verhaal van je stad, hoe plaats je dit in het licht van nieuwe 
behoeften en initiatieven op cultureel gebied?  

Sentiment en beïnvloeding door de omgeving is de vierde 
factor waarmee een bestuurder van doen heeft. In zijn 
gemeente moet hij of zij rekening houden met bijzonder 
gebouwen, monumenten en historische plekken. Ook heel 
andere zaken spelen een rol, zoals de gunfactor van initiatief-
groepen. Martine Sluijs illustreert dit met een actievoerster 
met zóveel charme dat iedereen voor haar zwicht. Zo kruist 
het persoonlijke, intermenselijke de politiek en het bestuur. 
Niets menselijks is bestuurders vreemd. 
Draagvlak kun je mobiliseren, via de sociale media in een 
enorm tempo. Op Facebook kan een oproep al snel vele 
likes opleveren. Ook crowdfunding kan dienen als bewijs 
van draagvlak. De invloed van netwerkcontacten speelt een 
wezenlijke rol: wie je kent, kan je beïnvloeden. En dan zijn er, 
los van al dit intermenselijke verkeer, ook nog tegenvallers 
die opgevangen moeten worden.

Dan is het tijd voor de hamvraag, namelijk: 
Helpt een scorebord? En hoe kan het helpen?

Het mag duidelijk zijn dat het nuttig is. Het biedt aanknopings-
punten voor een concrete en gefundeerde besluitvorming. 
Elke vorm van houvast is winst. Een scorebord kan dus 
helpen de koersvastheid te vergroten, ook op het terrein 
van binnenstedelijke ontwikkeling. Het stelt bestuurders in 
staat objectiever te kiezen. Daarbij helpt een scorebord bij 
samenwerkingscoalities. Een koersvaste overheid is voor 
overige stakeholders en belanghebbenden een betrouwbare 
en meer berekenbare partner. Hierdoor groeit het onderling 
vertrouwen, zijn keuzes helder en durven partijen sneller 
stappen maken.   
 
Rest nog de vraag: hoe werkt een scorebord? 
De provincie beschikt over een tafel om duurzaamheid te 
scoren bij ruimtelijke keuzes. Martine Sluijs beschrijft het 
als een soort digitale tekentafel waarin je factoren kan in-
tekenen op een plattegrond. De tafel berekent hoe jouw 
keuzes scoren. Je kan daarna met partners gaan bijsturen 
en steeds kijken wat dit betekent voor de score. 

 

Andere factoren die meewegen in bestuurlijke beslissingen:

  Programmering en fasering kunnen bepalen welk 
 gebied je op een bepaald moment kiest. Wordt  
 het de Merwedekanaalzone of investeren we in  
 het Rotsoord?
  Afspraken met Rijk, regio en provincie spelen mee  
 in de strategische keuzemogelijkheden waarover  
 een gemeentebestuur kan beschikken.
  Van uitleg naar binnenstedelijk. Kies je voor   
 nieuwbouw in de rand- en buitengebieden, of  
 ontwikkel je de binnenstad verder naar de eisen  
 van deze tijd?
  Draagvlak voor voorzieningen en ov. Als het goed  
 is, laat een bestuurder zich (mede) leiden door  
 draagvlak van zijn plannen, met name op deze  
 gebieden. Dus vraagt hij zich af: ‘waaraan heeft  
 de bevolking het meest behoefte?’
  Demografie: bestaat je stad vooral uit een 
 vergrijzende meerderheid of heb je juist veel  
 studenten? Hoe is je beroepsbevolking 
 samengesteld?  
  Economie en citybranding. Steeds meer steden  
 willen hun unieke waarden uitventen en uitbaten.  
 De gemeenteschoorsteen moet immers roken. 

Inhoud is de derde bepalende factor. Dat klinkt meer voor 
de hand liggend dan het wellicht is. Want de inhoud blijkt 
nogal grillig te zijn en onderhevig aan trends. Besturen is 
vooruitzien en anticiperen, maar ook kunnen inspelen op 
heersende of acute noden. Neem de beschikbaarheid van 
betaalbare huurwoningen. In het licht van de huisvesting 
van asielzoekers en statushouders als gevolg van de huidige, 
stroom vluchtelingen is deze kwestie opeens urgenter. 
De leegstand – van kantoorpanden, detailhandel, maat-
schappelijk vastgoed – zou je hieraan inhoudelijk kunnen 
koppelen. Het thema is al lange tijd actueel.
Wonen met bereikbare zorg voor ouderen – nog zo’n groeiend 
demografisch thema waardoor lokale bestuurders zich 
(zouden moeten) laten leiden.
De trek naar de stad met alle gevolgen van dien: gezond-
heid, nieuwe vormen van vervoer, parkeerproblemen en –
oplossingen.
Innovatie en technologie, al dan niet onder invloed van big 
data en smart cities.

Digitale tekentafel in werking
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Advertorial Citymaker

Interactief rekenprogramma voor duurzame gebiedsontwikkeling.

Alle facetten in een programma: ruimtegebruik,

parkeren, bewoners, duurzaamheid en financiën.

Eerst rekenen dan pas tekenen.

Snel en eenvoudig scenario’s ontwikkelen.

Een nieuwe manier van werken

Meer weten? Ga naar www.citymaker.nl of bel 020 7891729.

Wij nemen
vr i je t i jd ser ieus

Re/creator is een expertisenetwerk 
dat grip biedt op verandering in 
vrijetijdslandschappen. De vaste 
kern van Re/creator bestaat uit 
procesmanagement, planeconomie, 
landschapsarchitectuur en plano-
logie. Elke vraag is maatwerk. Waar 
nodig wordt de expertise aangevuld 
met een specifieke discipline.

Interesse?  
Neem dan contact op 
met Laurens Roose van LRAU. 
Laurens@LRAU.nl 
+31 [0] 6 13 58 31 30
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Keuze voor een andere benadering en noodzaak voor een evenwichtige afweging

Financiën gebiedsontwikkeling 

Saldo met bandbreedte

17

Financiën zijn vaak de leidende factor in gebiedsontwikkeling. 
Niet alleen doordat de focus ligt op geld, maar ook omdat 
een andere concrete maatlat ontbreekt. Er is nog geen 
afdoende alternatief voorhanden. Op rijksniveau doet 
men zijn best belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen te 
meten met MKBA’s. Vaak worden dergelijke analyses 
toegepast op grootschalige infrastructurele werken zoals 
tunnels en nieuwe rail- en wegverbindingen. Los van de 
kwestie of een dergelijk instrument werkt voor andere, 
meer gebiedsgerichte projecten, is nog de vraag wat 
de kwantificering van zaken doet met het afwegings-
mechanisme. Het voegt namelijk wéér een berekening toe 
die gericht is op het verder monetariseren van keuzes en af-
wegingen. Alsof alles in geld is te vangen en, nog belangrijker, 
alsof geld het enige is dat weegt en ons (mensen, organisa-
ties en overheden) beweegt.    
Het gebrek aan een breder afwegingsmechanisme doet de 
grondexploitatie geen goed. Het zet de rapportage over de 
grondexploitatie onder druk. Want als de grondexploitatie 
geen exacte wetenschap is, wat biedt ons dan wel voldoende 
houvast?

Het is goed te beseffen dat ook de grondexploitatie een balans 
is van afspraken, aannames en het adequaat calculeren 
van vastgoedprogramma’s en grondproductiekosten. Ook 
de grondexploitatie zelf moet daarbij in perspectief worden 
geplaatst. Meer begrip voor de context waarbinnen de 
grondexploitatie plaatsvindt, kan ons op weg helpen om anders 
te gaan denken over de afwegingen die we maken en die we 
willen (kunnen) maken bij gebiedsontwikkeling.

Bandbreedte
De branche van plan- en vastgoedeconomen krijgt deze 
meer contextgevoelige benadering nog niet goed over het 
voetlicht bij veel van hun opdrachtgevers. Gemeenten (en 
dan vooral hun bestuurders) zijn voornamelijk geïnteresseerd 
in  het resultaat van de grondexploitatie, overzichtelijk weer-
gegeven in één saldo. Houd het simpel! 

Maar het resultaat van de grondexploitatie is een saldo dat 
een bandbreedte kent. Een adequate risicoanalyse geeft 
duidelijk aan, hoe groot deze bandbreedte is en hoe het saldo 
beïnvloed kan worden. Het perspectief van deze band-
breedte toont enerzijds dat het exploitatiesaldo niet zo hard 
is als men graag wil. Anderzijds biedt de bandbreedte de 
mogelijkheden voor bijsturing. Meer kennis over de belangrijke 
knoppen die een bandbreedte bepalen geeft de juiste hand-

vatten om het beste (financiële) resultaat te behalen.    
Ook is het van belang te zien binnen welke context we onze 
financiële cijfers produceren. De provincie Noord-Holland 
produceert ieder jaar een rapport waarin ze ruim 40 gebieds-
ontwikkelingen financieel analyseert en daarbij een onder-
scheid maakt tussen binnenstedelijke gebiedsontwikkeling 
en uitleggebieden. De financiële resultaten lijken overtuigend 
in het voordeel te spreken van bouwen in uitleggebieden. 
Er gaat minder subsidie naartoe, de balans van kosten en 
baten is beter en het zal vast ook wel sneller gaan. 

Naast deze conclusies is dat jaarlijks rapport om een andere 
reden veelzeggend. Namelijk vooral over datgene waar-
over niet wordt gerapporteerd. Het is eenvoudig gebieds-
ontwikkelingen te beoordelen op het resultaat van de grond-
exploitatie, maar: waarvoor is deze grondexploitatie gemaakt, 
welk doel heeft deze? Dit zien we helaas niet terug in het 
rapport.

In veel gevallen vormt de grondexploitatie de toets om te 
bezien of een bestemmingsplan financieel uitvoerbaar is. 
Het bestemmingsplan begrenst dan het plangebied. De 
gemeentelijke businesscase kan echter veel breder zijn en 
bijvoorbeeld plangebied behelzen waarin wel drie bestem-
mingsplannen passen (misschien zelfs een uitleggebied, 
een groengebied en een binnenstedelijk gebied.) 

(Onterecht) gescheiden geldstromen
De kosten en baten van de grondexploitatie bij bestemmings-
plannen betreffen zaken die veelal de gemeentelijke overheid 
aangaan. Investeringen van andere overheden kunnen een 
link hebben met de grondexploitatie, bijvoorbeeld boven-
wijkse bijdragen, of hier juist volledig buiten staan. Een 
pregnant voorbeeld: De landtunnel van de A2 (tussen 
Utrecht en het nieuwe stadsdeel Leidsche Rijn) is een 
rijksinvestering die ca. € 238 mln. heeft gekost. Deze 
kostenpost vinden we niet terug in de grondexploitatie van 
het uitleggebied Leidsche Rijn. Het resultaat van deze ge-
biedsontwikkeling zou er geheel anders hebben uitgezien 
als deze zou zijn bekostigd uit de grondexploitatie. Er is 
een duidelijke inhoudelijke relatie tussen de woningbouw-
ontwikkeling van Leidsche Rijn en het overkappen van een 
deel van de A2. Echter, de scheiding van taken tussen Rijk 
en gemeente zorgt ervoor dat ook financiën gescheiden 
zijn. De haalbaarheid van Leidsche Rijn en van de landtunnel 
staan daardoor (schijnbaar) los van elkaar. 

GO!
Scorebord

Geobjectiveerde waarde



staande hardware) en hoe we van gebruik naar waarde 
komen. De waardeontwikkeling door productie maakt in toe-
nemende mate plaats voor waardeontwikkeling van gebruik. 
En dat gebruik heeft ook een sociale, economische en 
maatschappelijke waarde. Essentieel hierbij is dat de effecten 
van gebiedsontwikkeling allemaal waardevol zijn, maar pas 
echt waardevol worden wanneer we vooraf aangeven wat 
we willen bereiken. Wat is de output van een gebied? 
Dat is een goede vraag, maar pas echt relevant als we vooraf 
aangeven wat we willen bereiken. Hebben we dat gedaan 
dan rest slechts de vraag hoe we onze ambities gaan ope-
rationaliseren.  

SMART + EMVI = Scorebord
Hoe maken marktpartijen en bestuurders hun visie en ambities 
SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch & 
Tijdgebonden) zodat we beter kunnen koersen op beleids-
doelstellingen en programma’s? Dat lijkt niet zo moeilijk. 
Subjectieve doelen objectiveren doen we vaker, kijk maar 
naar competities en selecties bij gebiedsontwikkeling. We 
kennen de EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving), 
waarbij we de elementen geld, kwaliteit en doelstellingen 
samenbrengen in concrete afwegingsmechanismen. Deze 
mechanismen worden bepaald door wat je weegt, hoe je 
het weegt en hoe je factoren operationaliseert. Het proces 
van deze drie stappen is exact het proces waarin je a) de 
eigen doelstellingen SMART maakt, b) bepaalt wat de waarde 
van geld is in de totale afweging, en c) samen vaststelt wat 
belangrijk is. Daarmee valt een scorebord te maken: een 
meetlat om projecten en gebieden langs te leggen en die 
je kunt afzetten tegen wat je wil bereiken. Zo breng je geld, 
ambities en doelstellingen in onderling perspectief. Soms 
zal je moeten concluderen dat je de ambities bijstelt ten 
gunste van een financieel resultaat, of dat het geld wellicht 
bepalender is dan je wilt. In ieder geval concretiseer je de 
afweging op deze manier meer en beter dan alleen op de 
financiële balans. 

Het scorebord als proces
De weg die leidt naar de meer geobjectiveerde afweging 
is daarmee net zo belangrijk als de uitkomst. Het proces 
om samen het scorebord te vullen en zaken ten opzichte 
van elkaar te wegen, is waardevol voor de communicatie en 
helpt om koers te kunnen houden. Een scorebord moet je 
geregeld actualiseren, en dat maakt dit tot een doorlopend 
proces waarin ook bijstelling van beleid of belangrijke nieuwe 
thema’s meegenomen kunnen worden. Het gaat er dus niet 
om dat een vastgesteld scorebord bijvoorbeeld 4 jaar mee 

Met de realisatie van uitleggebieden verplaatsen veel voor-
zieningen zich mee naar buiten. Denk bijvoorbeeld aan het 
nieuwe ziekenhuis in Leidsche Rijn, waardoor twee zieken-
huisterreinen in de stad vrijkomen voor herontwikkeling. 
De kosten voor de herontwikkeling van deze terreinen zijn 
relatief hoog, afgezet tegen bouwen in het groen. Maar: is 
de herontwikkeling van deze terreinen een gevolg van binnen-
stedelijk bouwen of een hersteloperatie als gevolg van uitleg-
ontwikkeling? Zo bezien is het nog maar de vraag of bouwen 
aan de rand de facto wel goedkoper is dan bouwen in de 
stad. 

Kortom, willen we dergelijke afwegingen op verantwoorde 
wijze maken, dan hebben we méér nodig dan de grond-
exploitatie. Daar komt bij dat de grondexploitatie een 
toetsingskader is voor bepaalde – zeker belangrijke – 
doelstellingen; maar hoe zit het met de andere doelstellingen 
die je wilt realiseren? 

De afgelopen jaren krijgt de bredere businesscase bij gebieds-
ontwikkeling steeds meer aandacht. Niet alleen realisatie 
maar ook exploitatie moeten worden meegewogen bij de 
effecten van gebiedsontwikkeling. De ontwikkeling in de 
stad draagt vaak bij aan een draagvlak voor een breed 
spectrum aan voorzieningen. Bouwen aan de randen 
maakt dat we verder moeten reizen naar de plekken waar 
we kunnen recreëren, waardoor onder meer de reiskilo-
meters toenemen. Maar ook binnen gebieden draait het 
steeds meer om gebruik van grond en vastgoed (vaak be-

Investeringen & exploitaties:
Wie vult de gaten op?

1. Kosten voor onrendabele 
    plekken in de stad
2. Geen verevening tussen 
    plussen en minnen

Is bouwen in de stad ook 
niet deels het wegwerken 
van externe effecten van 
bouwen in het groen?

!

Grondexploitaties & exploitatiegebied

1. De business case van een gebiedsontwikkeling

2. Toetsingskader voor uitvoerbaarheid

3. Grond en vastgoed is 1 som, maar vaak gesplitst

4. Exploitatiegebied vaak gerelateerd aan 
    R.O.-kaders

5. Organisatie van gebiedsontwikkeling vaak   
    afhankelijk van grondbezit

Over toegevoegde waarde...

18

1. Andere waarden waarderen

    Ook perspectief op thema geld

2. (College) programma’s SMART maken

    Verantwoording en argumentatie

3. Scoren is bewaken is koers houden

    Bijsturen en actualiseren gaandeweg

4. Stedelijke investeringsstrategie

    Combinatie van beleidsvelden

5. Organisatie van gebiedsontwikkeling vaak   
    afhankelijk van grondbezit
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moet gaan. Juist veranderingen in beleid kunnen leiden 
tot andere afwegingen. En het bijstellen van het scorebord 
biedt daarvoor een ideaal communicatiemiddel. Het werken 
aan een gezonde en duurzame stedelijke ontwikkeling gaat 
ook over het optimaal gebruik maken van onze ruimte, het 
leggen van de juiste relaties en netwerken en het accom-
moderen van sociale, economische en maatschappelijke 
processen en functies. We moeten daarbij onze ruimte telkens 
aanpassen en in toenemende mate recyclen. 
Gebiedsontwikkeling is het inzetten van grond en vastgoed, 
het aanpassen en vernieuwen ervan. Maar ook is gebieds-
ontwikkeling het binnen de aanwezige hardware realiseren 
van een (ruimtelijk) netwerk tussen organisaties, bedrijven 
en personen. De netwerken dragen bij aan de waardering 
van een plek.

De veranderde gebiedsontwikkeling maakt het vangen van 
allerlei kasstromen en vormen van waardeontwikkeling 
al complex genoeg. Dit rechtvaardigt echter niet dat de 
grond- of gebiedsexploitatie dan ook de enige meetlat is 
voor belangrijke afwegingen. Een bredere context van 
afwegingen geeft de gebiedsexploitatie zijn juiste plek in 
het geheel, namelijk als een (zeer) belangrijk maar niet de 
enige tool voor gebiedsontwikkeling. 
De veranderende maatschappij en gebiedsontwikkeling 
vragen om verbreding in plaats van om het verengen van 
de opgave en de conclusie. ‘Houd het simpel’ is een mooi 
streven, maar kan ook de verkeerde richting opleveren. 

Laten we vooral wel thema’s als de gezonde stad (centraal 
in het beleid van Utrecht) en de vraag naar een Maatschappelijk 
Programma van Eisen gaan operationaliseren. Het gesprek 
alleen al is van toegevoegde waarde. Zeker nu de dominante 
economische en sociale ontwikkelrichting (met name in de 
Randstad) gericht is op het uitbreiden, versterken en intensi-
veren van de stad. 
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Zijn wij met elkaar in staat om indicatoren 

met bijbehorende wegingsfactoren te 

benoemen waarmee we beslissers 

ondersteunen bij het maken van 

keuzes voor ontwikkelingsprojecten?
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Voorafgaand aan het seminar brachten de deelnemers de 
begrippen in die niet mogen ontbreken op een scorebord – 
de indicatoren. Ze staan in de tabel hieronder. De discussie 
over de waardering van deze indicatoren, en over de zin of 
onzin van een scorebord, vond plaats in drie groepen. Dit 
hoofdstuk beschrijft de rode draad en de grote lijnen in de 
discussies.

De discussies verschilden nogal van toon, interpretatie en 
uitkomst. Dit kwam voor een deel door de samenstelling. 
Groep 2 bestond uitsluitend uit professionals uit de gebieds-
ontwikkeling, de overige twee (1 en 3) vormden een mengsel 
van professionals uit de private en de publieke sector.

Aan het begin van de discussieronde kende elke deelnemer
1, 3 of 5 punten toe aan de genoemde indicatoren. Dit leverde 
de volgende scores op:

In de totaalscore is stedelijk karakter en ruimtelijke kwaliteit 
de duidelijke uitschieter, met een koppositie in alle drie de 
groepen. Mogelijk luidt (een deel van) de verklaring hiervoor 
dat dit begrip het dichtst tegen het centrale thema stedelijk 
rendement aan ligt. Tegelijk is een begrip als kwaliteit zeer 
bevattelijk voor eigen, persoonlijke invulling en verdient het 
daarom nadere objectivering. Geen wonder dat er opmer-
kingen kwamen over ‘containerbegrippen’ en begrippen die 
‘niet specifiek genoeg’ zijn. Neem bijvoorbeeld de factor 
wonen. Die scoort even laag als particuliere initiatieven. 
Uiteraard is niemand tégen wonen zoals een van de aan-
wezigen opmerkt, en datzelfde zal gelden voor de particuliere 
initiatieven. Wat blijkt: deze begrippen worden ervaren als 
te weinig specifiek en daarom genegeerd. Een scorebord 
werkt blijkbaar beter naarmate de gehanteerde begrippen 
specifieker zijn en hun definitie breder wordt gedeeld. De 
algemene teneur in de discussiegroepen was: ‘het zijn goede 
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Scores genoemde indicatoren
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dat door veelvuldig en onzuiver gebruik langzamerhand 
uitgehold raakt. Als je iets duurzaam noemt, bedoel je dan 
bijvoorbeeld energiebesparend? Of milieuneutraal? Gaat 
het om de sociale cohesie in een wijk, of om de levens-
duur van vastgoed? De Afrikaanse betekenis van duurzaam 
is ‘volhoudbaar’, vertelt een van de deelnemers. Duurzaam 
bouwen is in die zin: bouwen voor de toekomst, met de in-
gebouwde mogelijkheid om later de functie van het bouw-
werk aan te passen aan de veranderde eisen van de tijd. Zo 
wordt transformeerbaarheid onderdeel van de notie duur-
zaamheid. 
De indicator duurzaamheid kan op deze manier zowel als 
doel worden beschouwd, maar ook als een middel om een 
doel te bereiken. Door met elkaar in dialoog te gaan en te 
blijven, wordt gaandeweg duidelijk wat je onder bepaalde 
begrippen verstaat. Dat maakt woorden bruikbaar. 

Een ander voorbeeld van een meervoudig te duiden term is 
leefbaarheid. Bij de criteria die uitmaken hoe leefbaar een 
gemeente is, wordt geregeld de factor afstand tot de Randstad 
opgenomen. Los van de (licht allergische) reacties die dit 
kan oproepen bij niet-Randstedelingen, is een dergelijke 
indicator onzinnig voor wie in Zuid-Limburg woont en meer 
georiënteerd is op Aken en Luik dan op de Randstad. 
Er bestaan ook eenvoudigere – lees: minder grootschalige, 
meer plaatselijke – manieren om de leefbaarheid te meten, 
zoals toegepast door het blad ‘Monocle Magazine’ 
(www.monocle.com/magazine). Zij wegen de factoren mee 
die een buurt leefbaar maken, zoals de aanwezigheid van 
winkels, kiosken, groen of zwemplekken.

Overheid en politiek
Als duurzaamheid en transformeerbaarheid dan zo belangrijk 
worden geacht: omarmen de lokale overheden deze 
grootheden ook? Zijn ze opgenomen in hun programma van 
eisen? Dat is helaas niet of zelden het geval. Nog steeds 
prevaleren de kosten van bijvoorbeeld nieuwbouw meestal 
boven andere indicatoren van een aanbesteding. Waarom, 
vraagt een deelnemer zich af, maken we niet vaker gebruik 
van het GPR-instrument (Gemeentelijke Praktijk Richtlijn 
voor duurzaamheid)? Je kunt een plan hiermee toetsen op 
duurzaamheid, maar ook op het opnieuw duurzaam maken 
in de toekomst. Deze methodiek is nog volop in ontwikkeling. 
‘We doen hier nog te weinig mee,’ wordt gezegd.

Opnieuw wordt duidelijk dat de politiek anders in deze materie 
staat dan de overige stakeholders. De politiek wordt onvoor-
spelbaar genoemd en in het slechtste geval onbetrouwbaar. 
Zij heeft de beperkte – en beperkende – horizon van slechts 
vier jaar; op naar de volgende verkiezingen. Stel ambities 
op in plaats van doelen, is een van de genoemde oplossingen 
voor dit gegeven.

De dialoog structureren
De vraag of er behoefte is aan een scorebord voor de stad 
is afhankelijk van wat we ermee willen bereiken. Daarom 
zul je vooraf antwoorden moeten vinden op de volgende 
vragen: 

 Is dit allereerst een meetinstrument waarmee we  
 onzichtbare effecten zichtbaar kunnen maken? 
 Of wordt dit een instrument waarmee wethouders  
 besluiten kunnen onderbouwen en verantwoorden?
 Gaat het om het weergeven van een score? Of  
 vooral om het structureren van de dialoog? 

Dan komt er een interessante constatering bovendrijven: 
de professionals uit de private sector kunnen wel behoefte 
hebben aan een scorebord; maar politici zitten er blijkbaar 
niet op te wachten. Zij hebben andere belangen. 

onderwerpen, maar het ene is meer een doel en het ander 
meer een vehikel om dat doel te behalen.’ 

Semantische kwesties 
Voordat we aan die laatste kwestie (diverse abstractie-
niveaus) komen: duidelijk is dat semantische kwesties een 
grote rol spelen in het opstellen en uitvoeren van een mogelijk 
scorebord. Anders gezegd: monetariseren en kwantificeren 
is al lastig genoeg. Om hiermee een begin te maken, zul 
je het eerst eens moeten worden over de definitie van de 
begrippen die je hanteert. Ook David Hamers had al in zijn 
onderzoek geconstateerd dat er veel fout kan gaan wanneer 
je niet dezelfde taal spreekt.
Hiermee wordt een scorebord nog geen zinloze onderneming. 
Integendeel: waar mensen met elkaar in discussie gaan 
over de betekenis van de begrippen die zij hanteren, ligt 
het begin van wederzijds begrip – en daarmee de aanzet tot 
een oplossing van het onderliggende probleem. Dit geldt 
eens te meer voor het instrument dat hier besproken wordt: 
het scorebord (voor het wegen van ruimtelijke beslissingen).

Diverse abstractieniveaus
Op Twitter lezen we, over dit seminar, deze quote van De 
Gebiedseconoom: 

Een ander interessant inzicht, opgetekend tijdens de discussie-
ronde: ‘Het samenstellen van het scorebord is al 90% van 
het totale afwegingsproces.’ Hier wordt dus grote betekenis 
toegekend aan het proces van het nadenken over een score-
bord, veel meer dan aan het eindresultaat (ofwel het product).

Een belangrijk inzicht bij onze lijst van indicatoren is dat 
het abstractieniveau van de indicatoren onderling verschilt. 
Preciezer: de ene indicator kan dienen als een middel om 
een andere, die zich meer op doelniveau bevindt, te bereiken. 

Twee veelzeggende quotes illustreren dit: ‘Een doelenbord 
is beter dan een scorebord.’ En in het verlengde hiervan: 
‘Een ambitiebord is beter dan een doelenbord.’

De indicator leegstand / transformatie illustreert de meer-
duidigheid van de begrippen. Transformatie lost leegstand 
op en dan is het dus een middel. Maar het draagt ook bij 
aan een gezondere stad, en dan kun je dit middel weer zien 
als een doel.

Waar het om gaat is het belang van het gesprek. Door het 
gesprek met elkaar aan te gaan, breng je zaken onderling in 
verband en creëer je zo je eigen, gezamenlijk perspectief; 
dat brengt je verder en zorgt ervoor dat je gebiedsontwik-
keling op een gezondere, meer verantwoorde manier kan 
realiseren. (Want: “Scoren is bewaken is koers houden”, 
zegt Theo Stauttener in het vorige hoofdstuk.)
Deze dialoog werd tijdens het seminar alvast in de praktijk 
gebracht. We geven nog een paar voorbeelden.

Afgezien van het verschil in abstractieniveau (dat voor 
sommigen een verschillende weging meebrengt) wordt op-
gemerkt dat diverse gehanteerde begrippen lastig meet-
baar zijn. Neem de term duurzaamheid; typisch een woord 
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het begrip rendement scherp definiëren. 
Daarbij zul je, nog steeds samen met de stakeholders, 
onderling moeten afwegen: hoe maak je dat rendement 
meetbaar? (Tejo Spit zei het zo: “Als je steeds dezelfde fout 
maakt, weeg je die ook steeds mee.”)

Conclusies 
In alle geledingen en sectoren, zowel privaat als publiek, 
bestaat behoefte aan objectivering van een complexer wor-
dende realiteit. Ook al doorkruist de grilligheid van de politiek 
en de menselijke factor dit streven. Een scorebord kan helpen 
de druk op de grondexploitatie te verlichten. Mits goed 
gedefinieerd, helpt het politieke beslissingen te versnellen 
doordat je het afwegingskader ermee kunt structureren en 
vormgeven, waardoor helder is hoe het speelveld eruit ziet 
en wat de onderbouwing is van de keuzes.

Ambities en mogelijkheden benoemen lijkt belangrijker dan 
scores op zichzelf. Dit kun je organiseren door, bij de stake-
holders, gebruikers en bewoners van een gebied, vooraf 
gedegen te inventariseren wat die ambities en mogelijk-
heden zijn. ‘Beginspraak’ noemen ze dit treffend in Alphen 
aan den Rijn. Structureer deze dialoog en maak de discussie 
inzichtelijk. Door de uitkomst hiervan met een professionele 
blik te analyseren, kun je de politieke koers bepalen op min 
of meer transparante en rationele grondslag. 

Heb je die koers, vind dan de eerste investeerder in een 
gebied. Dan volgt (hopelijk) de rest en rendeert een gebied 
uiteindelijk; hoe je dit begrip rendement ook definieert. 
Waarbij dient aangetekend: wie investeert en wie strijkt het 
rendement op? Dat blijft een lastige kwestie die verder reikende 
dialoog vereist. 

Ondanks alle kanttekeningen, mitsen en maren blijft over-
eind: instrumenten kunnen ons helpen en ondersteunen om 
de doelen voor binnenstedelijke ontwikkeling vast te stellen 
en de koers vast te houden. Los van de factor mens in de 
politiek. Duidelijk is ook dat er nog meer denkwerk nodig is 
over hoe we dit verder kunnen aanpakken. Zolang we geen 
andere indicatoren hebben, blijft geld de bepalende factor. 
En dat lijkt voor niemand wenselijk.
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Aanwezige vertegenwoordigers van gemeenten beamen dit 
vermoeden. 

Dus: wanneer politieke doelen leidend zijn voor bestuurders, 
dan zullen we indicatoren moeten vinden die daarop aan-
sluiten. Die mening wordt gedeeld door bestuurders en 
vertegenwoordigers van lokale en provinciale overheden. 
Bestuurders tonen behoefte aan houvast voor een integraal 
bestuurlijke kijk. Een scorebord kan hen helpen de doelen 
te bereiken uit het coalitie-akkoord. Hoe deel je doelstellingen 
in, in welke portefeuille horen ze thuis? In die zin werkt een 
scorebord structurerend.

Je kan de indicatoren van het scorebord vergelijken met 
een hitparade met stijgers en dalers. De keuzes van politici 
veranderen tussentijds wel eens. Dit hoeft geen probleem 
te zijn, als je maar goed kunt uitleggen waarom een bepaald 
thema nu wel belangrijk is en daarvoor niet. Zolang het 
maar geen systeem van dagkoersen wordt.
Ook politici die met grote vergezichten aan hun zittingstermijn 
beginnen, moeten zich op den duur bekommeren over hun 
eigen populariteit; dat is inherent aan het systeem. Politiek 
draagvlak reikt echter verder dan een sluitend budget. Juist 
de waarden die minder goed in geld zijn uit te drukken, scoren 
bij de burger. Dus ook hier: hoezeer de bestuurder zich ook 
wenst te onttrekken aan al te knellende maatpakken, de be-
hoefte om beslissingen en ingrepen op ruimtelijk gebied te 
rationaliseren en te structureren, blijft bestaan.

Hoe pak je dat aan?
Voorop staat dat het belangrijk is met alle stakeholders samen 
je ambities te bepalen voordat je een plan uitwerkt. Ambities 
dienen daarbij als de kernwaarden. Geld mag geen doel op 
zichzelf zijn, maar middel om doelen te realiseren.

Verder: de term rendement wijst op monetariseren, op het 
tot uitdrukking brengen van waarde in geld. Dus áls je al 
andere rendementen wil meten, dan moet je allereerst ook 

‘Bestuurders moeten kunnen draaien 
met de politiek wind.’
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Conclusies en 
samenvatting

Naar de  samenvatting door Tejo Spit
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Het seminar 2015 van Stadkwadraat staat in het teken van 
een nieuw scorebord voor binnenstedelijke ontwikkeling en 
gebiedsontwikkeling. Juist als financieel specialisten moeten 
we de handschoen oppakken om verder te kijken dan geld 
en financiën. Geld is een middel, geen doel op zich. Maar 
hoe maken we een goede afweging voor de doelstellingen 
die we willen bereiken? Dat is een centraal thema in ons 
seminar. 
Hoe gaan we om met zaken die minder goed te monetariseren 
zijn en we misschien juist moeten kwalificeren in plaats van 
kwantificeren. Welke elementen geven de doorslag bij de 
score? Wat bepaalt het rendement van de stad?

Binnenstedelijk bouwen en gebiedsontwikkeling vragen om 
een nieuwe kijk op samenwerking, financiële spelregels en 
argumenten over toegevoegde waarde.

We hebben in dit seminarverslag diverse (aanzetten tot) 
antwoorden op bovenstaande vragen voorbij zien komen, 
maar ook nieuwe vragen. Hoogleraar planologie Tejo Spit 
(Universiteit van Utrecht) was wederom aanwezig en vat 
een en ander nog eens op geheel eigen wijze voor ons samen. 
Spit bespeurt verscheidene rode draden in de voorgaande 
presentaties en discussies.  

Vanuit het perspectief van stedelijk rendement zijn drie onder-
werpen besproken:

  planobjectivering
  bestuurlijk perspectief
  gebiedsontwikkeling

Maar hoe benader je rendement in een dermate complexe 
materie? Spit ontdekte in de internationale literatuur over 
rendementsdenken vijf centrale vragen om dieper in het on-
derwerp door te dringen, en ging na in hoeverre hij deze 
elementen tijdens dit seminar voorbij zag komen. 

1. De definitie van het begrip rendement: wat is het? Die 
werd aanvankelijk uitgedrukt in ‘geld en méér’, waarna ver-
volgens (onder meer via de discussie over het scorebord) 
diverse pogingen volgden om de factor ‘meer’ te preciseren. 
Hoe meet en weeg je zulke moeilijk meetbare factoren? 
vroeg onder meer David Hamers zich af. Martine Sluijs deed 
een dappere poging om het politieke aspect te duiden, terwijl 
Theo Stauttener dit juist probeerde te objectiveren op basis 
van een aantal indicatoren en meetbaar te maken met voor-
beelden uit aanbestedingscompetities.

2. Hoe meet je rendement? Er bestaan reeds diverse methoden, 
waarnaar onder meer David Hamers verwijst. Sluijs maakt 
vervolgens kwalitatieve afwegingen, terwijl Stauttener naast 
het geld een groot (maatschappelijk) vraagteken plaatst.

3. Rendement: OK, maar voor wie moet het renderen? Welke 
groepen en individuen profiteren van een bepaalde ontwik-
keling? Een lastige kwestie, die tijdens de discussie niet 
meer dan licht werd aangestipt. David Hamers maakt zich 
er niet druk om; het is een maatschappelijk debat en hij 
bemoeit zich vooral met onderzoek en wetenschap. Martine 
Sluijs wijs op het politieke aspect van elke keuze. Theo 
Stauttener velt dan het oordeel: wie eraan verdient, mag 
ook meebetalen.

4. Rendement – op welke termijn? Hoe langer namelijk die 
termijn is, des te groter zijn de mogelijkheden. In Hamers’ 

voorbeeld van de Binckhorst in Den Haag zie je hoe er 
geschakeld wordt tussen lange en korte termijn. Sluijs wijst 
ons op de kortetermijnhorizon van de politicus. Stauttener 
probeert een instrument te slijpen dat het huidige handelen 
in een toekomstig perspectief plaatst. (Hebben we hier een 
nieuwe definitie van duurzaamheid?)

5. Welke ruimte betreft het? Hoe groter het gebied waar 
het om gaat, des te gemakkelijker je kunt schuiven met de 
waarden die je nastreeft. Hamers kijkt naar Den Haag en 
probeert de Haagse reikwijdte in te perken met zijn nieuwe 
instrument, dat teruggaat naar het gebied zelf. Sluijs legt 
eveneens de prioriteit op kleine, overzichtelijke gebieden. 
Theo Stauttener beschouwt de exploitatiegebieden tout 
court en benadrukt hun gebruik en maatschappelijk rende-
ment. 

Het onderwerp dat op de agenda staat, concludeert Spit, 
roept veel vragen op en kent ook veel typen antwoorden. 
Die vragen zijn vaak te herleiden tot de vijf vragen die hij 
hierboven op de stof heeft losgelaten. Als je een kwestie 
als rendement systematisch wil beoordelen, begin dan met 
de definitie van het begrip, stel vast hoe je het rendement 
meet, bedenk voor wie het geld oplevert (en wie het geld 
kost), kijk naar de termijn die het bestrijkt en de ruimte die 
het betreft. Dit helpt om de zaken in een breder perspectief 
te plaatsen. 

Er bestaat behoefte aan werkbare instrumenten om het 
rendement van binnenstedelijke ontwikkeling te berekenen. 
Waarom bestaat die behoefte? De reden ligt in de wens, 
of misschien wel de roep om meer transparantie in de 
besluitvorming, namelijk door het gebruik van objectieve 
argumenten.

Het is een wens die past binnen een samenleving die snel 
diversifieert. Evenals ons denken over rendement. Dit 
maakt de maatschappelijke discussie alleen maar urgenter 
– en complexer. “De politiek, zegt Tejo Spit, valt altijd over 
de meer complexe gevallen; zoals de gunfactor, aangestipt 
door Martine Sluijs. Als je daar uitkomt, kom je overal uit.”

Een ‘oorlog’ tussen opdrachtgevers en uitvoerders, die volgens 
Spit bijna plaatsvond in een van de discussiegroepen, kan 
worden voorkomen door vanaf het begin met elkaar te praten 
en in dialoog te blijven met elkaar.
Theo Stauttener wijst daarnaast op de behoefte aan speel-
ruimte voor de politieke besluiten. Tegenover het nut en de 
noodzaak van een plan, staat dat er altijd een zekere marge 
nodig is om te kunnen opereren.

De behoefte aan het maken van lijstjes van indicatoren, 
zoals in het scorebord, wordt enerzijds bevestigd. Ander-
zijds klinkt de vraag: hoe moeten we al die – ongelijke – 
aspecten wegen? Een breed, algemeen item als gezond-
heid ligt dan verder weg dan puur ruimtelijke overwegingen. 

De definitie inperken helpt, ook in geografische zin. Liever 
spreekt men over het ‘rendement van mijn stad’ dan van 
‘rendement van de stad’. Het concrete, het eigene is beter 
te overzien en te behappen dan het algemene.

Op naar een volgende editie van het Stadkwadraat Seminar!
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Ook dit seminar weer hebben we uitvoerig en vrijuit kunnen 
discussiëren over zaken die belangrijk zijn in gebiedsont-
wikkeling. Een aantal jaren hebben we gesproken en gezocht 
naar nieuwe verdienmodellen, financiering en alternatieve 
vormen van gebiedsontwikkeling. In 2015 is de markt en de 
economie in grote delen van het land weer behoorlijk gaan 
draaien. Nu op tal van plekken gebiedsontwikkeling weer 
op gang komt, moeten duidelijke keuzes gemaakt worden. 
Geld is niet minder belangrijk geworden. Maar ook financiën 
moeten in de juiste context benaderd worden en vooral niet 
overgewaardeerd.  

Geld is een middel en niet het doel. Dus ook duidelijk maken 
waar we het voor doen. En daar wringt de schoen. Wanneer 
we keuzes willen objectiveren of willen verduidelijken kiezen 
we vaak voor geld om aan te tonen dat we de beste keuze 
maken. 

In de diverse discussies op het seminar is duidelijk geworden, 
dat we belangrijke doelstellingen hebben en belangrijke op-
gaven in de stad. Deze moeten we met meer afwegen dan 
een som van een aantal financiële factoren. Het samenstellen 
van een scorebord is niet zo moeilijk! De deelnemers aan 
het seminar brachten de meeste indicatoren snel bij elkaar 
en ook Martine Sluijs kon in haar bijdrage gemakkelijk de 
belangrijkste thema’s duiden van de meeste wethouders uit 
de provincie Utrecht. 

Het wordt pas interessant als we scores en daarmee waarde 
gaan geven aan de indicatoren. Wat is belangrijker en vooral 
waarom? Zo’n discussie alleen al maakt dat zo’n score-
bord van toegevoegde waarde is. We maken onze keuzes 
SMART en communiceerbaar. En ja, ook wanneer we onze 
mening wijzigen, voeren we dat door op ons scorebord. Dat 
kan en mag ook, want ook gebiedsontwikkeling vraagt om 
sturing en flexibiliteit. Maar ook om een krachtige onder-
bouwing en een duidelijke koers.   

Nu we dat met elkaar eens blijken te zijn rest de vraag: wanneer 
maken we het scorebord (af)? De stad verdient het!

Stadkwadraat dankt iedereen die bereid was zijn kennis te 
delen en bij te dragen aan weer een interessante discussie-
middag.

Pakken we de 
handschoen op?
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Helen Amerika  Planeta Advies

Mark ter Bals  Gemeente Leusden

Erik Berkelmans  Metafoor

Christian van der Blonk Stadkwadraat

Jannis Cappon  Jannis Cappon Architecten

Paul van Dijk  Akro Consult

Ruben Dijkhof  Stadkwadraat

Dave Dijkmans  -

Lex van Dop  Objectum

Ralf Dressel  Bébouw Midreth

Inge Drontmann  o-o

Alfred Eeltink  HERMON Erfgoed

Thimmo van Garderen  BNG Bank

Wout Haasjes  Van Wijnen Projectontwikkeling Oost B.V.

David Hamers  Planbureau voor de Leefomgeving

Kees Havenaar  Gemeente IJsselstein

John Hendriks  Brugprojecten

Bert Hoek  Stadkwadraat

Berend Hoffmann Het Keizerrijk Architecten

Anouk Jong  Gemeente IJsselstein

Els van Kooten  Gemeente Amersfoort

Bertus Krooder  Partners in Transformatie

Remco Kroon  Stadkwadraat

Wim Lavooij  SAB Arnhem

Frank Licher  Gemeente Amsterdam

Marc Majolee  Majolee RetailVastgoedAdvies

Hans Meijers  MEIJERS management en advies

Guido Mertens  Gemeente Eindhoven

Paul van Munster  Stadkwadraat

Patrick Nan  Planmaat

Han Olden  UU

Bart Oomens  Stadkwadraat

Benno van Oostrom DODUVA

Arno van Rijssen  Gemeente Utrecht

Herald Roelevink  Dolte

Carel van Rosmalen Gemeente Alphen aan den Rijn

Luuk Schols  Schols Advies

Martine Sluijs  Provincie Utrecht

Tejo Spit   Universiteit Utrecht

Theo Stauttener  Stadkwadraat

Erwin Stoffer  SVP Architectuur en Stedenbouw

Jan Paul Stouten  Stec 

Chee-key Teoh  Stadkwadraat

Ronald Toonen  AMIS

Rob van Uden  Partners in Transformatie

Petra Venekamp  ConcreetAdvies

Koen Wagemakers Wagemakers Ruimtelijke Ontwikkeling BV

Henny Wasmoeth Wasmoeth Stedelijke Ontwikkeling

Ronald van Wees  Heilijgers

Raoul van de Wetering Makeltrent

Jaap Zijda  Stadkwadraat
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