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Time for a change
De Nederlandse reflex tijdens een vastgoedcrisis is doorgaans ‘schaarstecreatie’. De meters die ooit in de markt zijn gezet moeten eruit, of er
mag niet meer worden gebouwd. Dit alles om een kunstmatig tekort te
creëren, waardoor vraag en aanbod meer met elkaar in evenwicht zijn
en prijzen kunnen herstellen.
Ook in de wereld van bedrijventerrein(her)ontwikkeling wordt
schaarstecreatie vaak als panacee gezien. Als je meters uit de markt
haalt, wordt er beter voor bestaande meters gezorgd en worden de
andere meters meer waard. Het is de logica van een grondboer en de
economie van de ruimte. Maar de reële economie helpen we hier niet
mee vooruit.
In april waren we op studiereis in Dublin. We werden ontvangen door
de National Asset Management Agency (NAMA). Vanaf 2009 verloste
deze bad bank de Ierse financiële sector van hun slechte vastgoedleningen. Daarmee was een bedrag van 80 miljard euro gemoeid. NAMA
werd in één klap de grootste onroerendgoedbezitter van Ierland en is
dat nog steeds.
In plaats van verdere expansie van de vastgoedvoorraad een halt toe
te roepen of het uit de markt nemen van overtollige meters, bouwt
NAMA bij. Niet in eerste plaats om geld te verdienen, maar om samen
met de stad vestigingsmilieus te maken die nieuwe economische sectoren verlangen. Want de markt wil wat te kiezen hebben. Daar past
schaarste niet bij.
Ik ben het daarmee eens. Je moet de markt wat te bieden hebben. Met
de Dublin Docklands, waarin NAMA ondanks de leegstand elders in
de stad investeert, bewijst Ierland succesvol te zijn. Grote Amerikaanse
internetgiganten als Google, LinkenIn, Facebook, Paypal en AirBnB
vestigden zich in het gebied. De economie is niet gebaat bij schaarste.
Schaarstecreatie is een verzinsel van de vastgoedmarkt. Het is een
vorm van door de overheid gefaciliteerde kartelvorming rondom
bestaande vastgoedbelangen. Als jij mag bouwen wil je niet dat je
buurman ook mag bouwen, want dan zakt de prijs, zo is de redenatie.
Terwijl aanbieders zouden moeten concurreren op kwaliteit. Je gaat
ook niet de productie van Duitse auto’s beperken om de Franse industrie te redden. Frankrijk moet betere auto’s maken.
In het Paradijs was overvloed, totdat Eva van de verboden vrucht at en
zij en Adam werden verbannen naar een wereld van permanente schaarste. In mijn paradijs is er grond in overvloed waarop de economie kan
wortelschieten en nieuwe bedrijvigheid kan floreren. In plaats daarvan
is grond een economie op zichzelf geworden. It’s time for a change.

Jan Jager
HOOFDREDACTEUR
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FEATURE 10 jaar bedrijventerreinbeleid

10 jaar lang hebben we bedrijventerreinen geherstructureerd. Schoon,
heel en veilig was het devies, maar uit onderzoek van 3 promovendi
blijkt dat er ‘geen meetbaar economisch effect’ is. Wat nu?

p.10

DONDERDAG 25 JUNI

Kenniscafé Slotevent
Westas
www.kennislabvoorurbanisme.nl

I

C

INTERVIEW ‘De lifecycle wordt veel korter’

Hoe kom je in contact met die ene persoon die jou verder brengt? Ronald
van den Hoff, oprichter van Seats2meet, ontwikkelde de serendipity
machine en brengt via een virtuele laag toevallige ontmoetingen tot stand.

VRIJDAG 26 JUNI

p.18

Kenniscafé Wonen & Zorg Slotevent
Amersfoort
www.kennislabvoorurbanisme.nl

CIRCULAIRE ECONOMIE Zo bouw je samen aan een

1-4 JULI

circulaire economie

Meuse Studiereis

Hoe transformeer je een lineaire economie naar een circulaire? Met het manifest
‘Westas, daar draait het om’ nemen publieke en private partijen in
de Amsterdamse Westas het heft in eigen handen voor deze broodp.22
nodige en uitdagende transitie.

Glasgow
www.meusefoundation.eu
6-8 JULI

Summerschool extreme urbanism
Maasvlakte Rotterdam
www.kennislabvoorurbanisme.nl
SEPTEMBER

Meuse Studiereis
Glasgow
www.meusefoundation.eu
14 OKTOBER

Nationaal Bedrijventerrein Congres
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TECHNOLOGIE ‘Niets mis met nieuwbouw’

Tilburg
www.btcongres.nl

De Rli bracht begin dit jaar de ‘Verkenning technologische innovaties in de leefomgeving’ naar buiten. Voorzitter Henry Meijdam vertelt over panden volgepakt
met robotica, interactieve lichtwanden en modulaire bouweenheden, maar hij doet ook een bijzondere oproep voor het Nederlandse
p.26
grondbeleid.

ACCOUNTBEHEER ‘Goed accountbeheer is keihard werken’

Iedere gemeente is bezig met de verkoop van nieuwe kavels, maar zijn de zittende de ondernemers niet veel belangrijker. Ontwikkelingsbedrijf
Noord-Holland Noord en gemeente Heerhugowaard zijn daarvan
p.30
overtuigd. Door een klantgerichte aanpak en provinciale subsidie
bleef ‘de Azijnfabriek’ behouden.

OMGEVINGSWET ‘Er mag meer met de Omgevingswet’

Voormalig industrie- en distributiegebied Merwede staat al ruim tien jaar
op de transformatieagenda. 23 ha, centraal gelegen in de stad. ‘Wat in het
centrum niet meer kan, kan hier wel. Mixen met functies.’ Het transformatieproces verloopt echter moeizaam, mede door de aanwezigheid
van milieuzoneringen. Kan de Omgevingswet zorgen voor een
p.34
stroomversnelling?
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Transformatie Merwedegebied

‘Er mag meer met
de Omgevingswet’
Voormalig industrie- en distributiegebied
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Merwede staat al ruim tien jaar op de trans-

de stad. ‘Wat in het centrum niet meer kan,
kan hier wel. Mixen met functies.’ Het transformatieproces verloopt echter moeizaam,
mede door de aanwezigheid van milieuzoneringen. Kan de Omgevingswet zorgen voor
een stroomversnelling?
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Al tien jaar op de agenda
Een halve eeuw later staat de Merwedekanaalzone
opnieuw voor een transformatie. Ditmaal van monofunctioneel naar multifunctioneel. Dat werd in 2004 al duidelijk
in de gemeentelijke plannen. Het gebied is geen buitenbeentje meer, maar verbindt het centrum met de omliggende
wijken. De ligging direct aan het Merwedekanaal onderstreept de potentie. Toch verloopt dit binnenstedelijke
transformatieproject moeizaam, mede door de aanwezigheid van een tippelzone en milieuzoneringen. Dat deze op
termijn gaan verdwijnen staat vast, maar wanneer precies
is onduidelijk. Volgens locatiemarketeer Emilie Vlieger
een gemiste kans. ‘Animo om te investeren in het gebied
is er genoeg. Ontwikkelaars, beleggers en eigenaren willen alleen duidelijkheid over de plannen. Ze nemen zo min
mogelijk risico bij het financieren van grote projecten. Zelf
heeft de gemeente steeds minder te besteden. Daarom zullen de verschillende gebiedsgebruikers op gelijke voet moeten samenwerken in deze transformatie.’
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De projectgroep Meer
Merwede richt zich
op het bovenstaande
gebied. De onderstaande projecten
behoren tot de recente
successen van Meer
Merwede.
1. Vechtclub XL
2. Skatepark Utrecht
3. De Stadstuin
4. City Campus Max
Bezoek www.meermerwede.nl voor alle
projecten binnen dit
gebied.
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De Merwedekanaalzone is een gebied met geschiedenis. Het gebied langs de waterweg tussen Amsterdam en
Utrecht was ooit een gewilde vestigingslocatie voor industrie. Fabrieken bleven echter leeg achter toen het bredere
Amsterdam-Rijnkanaal in gebruik werd genomen. Het
bleek tijdelijke leegstand, want de Merwedekanaalzone
stond opnieuw in the picture toen de vrachtwagen haar
intrede deed in de stad. De locatie tussen centrum en snelweg werd een belangrijk distributiegebied waar bedrijven
als OPG (medicijnendistributie), Vendex (V&D) en het
Gemeentelijk Vervoerbedrijf Utrecht zich vestigden.

OMGEVINGSWET
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‘Hier kan datgene waar in Utrecht geen
ruimte meer voor is’
Vlieger is locatiemarketeer en werkt samen met landschapsontwerper Floris Grondman. Vlieger en Grondman raakten
enthousiast over het gebied toen ze er beiden op afstudeerden. In 2012 startte hun missie: het transformatieproces
versnellen en ondersteunen. ‘We zijn als het ware in het gat
tussen gemeente, eigenaren, bewoners, ondernemers en ontwikkelaars gesprongen, om de botsingen tussen topdownen bottom-up-processen in dit gebied te dempen’, stelt
Vlieger. Onder de naam Meer Merwede startten zij met het
opstellen van een gezamenlijke gebiedsaanpak. Het meest
zuidelijke deelgebied van de Merwedekanaalzone was toen
al in beweging vanwege de oplevering van de student- en
starterswoontoren City Campus MAX en de creatieve
bedrijvigheid op het door de gemeente aangekochte OPGterrein. Mooi, maar nog niet genoeg. Vlieger en Grondman
willen meer, ook tussen noord en zuid in. Meer Merwede.
‘Meer Merwede staat voor meer van de bestaande kwaliteiten van het Merwedekanaal en nog meer nieuwe kwaliteiten. Merwede heeft een geweldige potentie, we moeten het
alleen van binnenuit zichtbaar maken. De gebruikers van
het gebied moeten het zelf gaan uitdragen. Meer Merwede
streeft naar transformatie van een monofunctioneel naar
een multifunctioneel en divers gebied. Een plek waar we
wonen, werken, recreëren en ontmoeten combineren. Een
mix waar in Utrecht geen plek meer voor is’, legt Vlieger
uit.

De tweede stap
In 2013 werd samen met alle stakeholders het ontwikkelingsperspectief ‘Mix Merwede met lef en experiment’
opgesteld. Vlieger: ‘We organiseerden bijeenkomsten met
iedereen die interesse had in het gebied. Gezamenlijk hebben we toegewerkt naar de ontwikkelvisie, rekening houdende met de wensen, sterktes en zwaktes van het gebied.
Wij functioneerden hierbij als verbinders tussen al deze
partijen.’ Het einddoel dat ze voor ogen hebben is een multifunctionele stedelijke omgeving met een ideale mix van
de bestaande en nieuwe kwaliteiten. Nu is het tijd voor
stap twee: actie. ‘Er is de afgelopen jaren veel bekendheid
gegenereerd en er is goodwill bij de gemeente om het transformatieproces te faciliteren. Nu het gebied Merwede bij
iedereen tussen de oren zit, werken we toe naar een ontwikkelkader om de vervolgroute uit te stippelen. Zodra er
duidelijkheid komt wanneer de bedrijvigheid met milieuzoneringen en de tippelzone uit het gebied verdwijnen zal deze
ontwikkeling een boost krijgen’, verwacht Grondman.

Ontwikkelen met hulp van de Omgevingswet
De nieuwe Omgevingswet biedt voor die beperkende milieuzoneringen een oplossing. De wet bundelt regelgeving
op het gebied van omgevingsrecht, met als doel vereenvoudiging van juridische procedures, meer samenhang in
het beleid, ruimte voor maatwerk en meer duidelijkheid en
gemak voor de gebruiker. Voorloper hiervan is de in 2010
ingevoerde Crisis- en herstelwet (Chw), welke vastgelopen
projecten een impuls kan geven. Bouwprojecten kunnen
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Op het voormalige terrein van medicijndistributant OPG bevinden
zich nu onder andere het creatieve
bedrijfsverzamelgebouw Vechtclub
XL en Skatepark Utrecht.
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ROUTE 1

Aanwijzen als
ontwikkelingsgebied

Op grond van de Chw kunnen gebieden worden
aangewezen als ontwikkelingsgebied. In een ontwikkelingsgebied mag het bestemmingsplan bebouwing toestaan die
in strijd is met milieuregels, als binnen tien jaar die tegenstrijdigheid
wordt opgeheven. In die tijd kunnen bijvoorbeeld afspraken worden
gemaakt met de bedrijven en eigenaren in het gebied over de gewenste
situatie over, zeg, tien jaar. De Spoorzone in Tilburg is een dergelijk ontwikkelingsgebied waar de komende 10 jaar wordt afgeweken van milieuregels en ook van de geluidsnormen. Hierdoor is het mogelijk om het
woningbouwproject Clarissenhof alvast te lanceren. Verwacht wordt dat
ook de Omgevingswet ruimte zal bieden aan een dergelijke methode.
Net als bij de voorgaande route geldt ook hier dat de milieubelangen
goed in beeld zijn. In Merwede zou dit betekenen dat moet worden
vastgelegd dat de bedrijvigheid met zware milieuzonering binnen de
afgesproken termijn uit het gebied is vertrokken. Deze afspraken worden
dan vastgelegd in een Bestemmingsplan Plus, dat naast de reguliere
onderdelen van een bestemmingsplan ook de omgevingskwaliteiten
meeneemt.

ROUTES VOOR
TRANSFORMATIE
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ROUTE 2

Flexibele toetsingskaders

'HHHUVWHRSWLHLVKHWUHFKWVWUHHNVRSVWHOOHQYDQHHQŶH[LEHOWRHWVLQJVNDGHU+LHUPHHZRUGWPRPHQWHHOLQ'HQ+DDJ%LQFNKRUVWJH[SHULPHQWHHUG,QSODDWVYDQZDFKWHQRSGHŵQLWLHYHSODQQHQYRRUHHQJURRWVFKDlige herontwikkeling gaat de gemeente Den Haag uit van een aanpak
ZDDULQŶH[LEHONDQZRUGHQLQJHVSHHOGRSGHLQLWLDWLHYHQXLWGHPDUNW2S
basis van de Chw stelt de gemeente, bij wijze van experiment, in plaats
van een bestemmingsplan een omgevingsplan op. Daarmee loopt de
gemeente vooruit op de invoering van de Omgevingswet. De gemeente
verzint een systeem om binnen de milieuregelgeving de ruimte goed te benutten. Belangrijk hierbij
is om alle milieubelangen goed in beeld te hebben
en te zorgen dat je binnen de wettelijke grenzen
ROUTES VOOR
TRANSFORMATIE
blijft.

DRIE
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onder deze wet van start gaan voordat wordt voldaan aan
de milieueisen die de toekomstige bestemming met zich
meebrengt. Kan deze wet een instrument zijn om Merwede
verder helpen in de volgende stap?
Wim van Gelder kent het gebied en is seniorexpert omgevingsrecht bij de gemeente Utrecht, afdeling Gebiedsontwikkeling. Het afgelopen jaar werkte hij de helft van de
tijd mee aan de uitwerking van de Omgevingswet bij het
ministerie van Infrastructuur en Milieu. Op dit moment
wordt in Merwede nog niet met de nieuwe wet geëxperimenteerd. Van Gelder: ‘Er wordt nagedacht over de beste
manier om dit transformatieproces vorm te geven. Gezien
de omvang van de woningbouw die in Merwede mogelijk is, moet worden beoordeeld of het opstellen van een
Milieueffectrapport verplicht is. Deze beoordeling vloeit
voort uit Europese regelgeving die we niet opzij kunnen
zetten met de Chw. Mocht dit verplicht zijn, dan is het
opstellen hiervan de eerste stap.’ Daarna zijn er volgens
Van Gelder verschillende routes die kunnen worden bewandeld, gebruikmakende van het nieuwe omgevingsrecht.
Ondertussen staat Merwede niet stil. Het proces van placemaking gaat door. De Merwedekanaalzone is een broedplaats voor creatieve ondernemers. De hekken, die de kwaliteiten van het gebied lang verborgen hielden, zijn geopend
en binnenkort is hopelijk ook de eerste doorgang door het
gebied een feit, die voor meer traffic moet gaan zorgen.
Ontwikkelaars, bedrijven, gemeente Utrecht en grondeigenaren ondertekenden samen een manifest waarin zij onderschrijven samen op volle kracht uitvoering te willen geven
aan het ontwikkelingsperspectief ‘Mix Merwede met lef en
experiment’. Middels maandelijkse stakeholdersbijeenkomsten wordt de route naar ‘de ideale mix’ uitgestippeld.
Maar vooralsnog zijn er geen definitieve afspraken
gemaakt over het vertrek van bedrijvigheid met milieuzonering en de tippelzone. En ook de Omgevingswet is er
nog lang niet. Maar in lijn werken met de wet en de Chw
kan wél. Van de geschetste routes is route drie de minst
gecompliceerde, welke nu ook al op kleine schaal wordt
toegepast. De andere twee opties vragen om het bewandelen van nieuwe wegen en het nemen van risico. Het
moment dat het definitieve woord van de gemeente Utrecht,
die het uiteindelijke beslissingsrecht over bestemmingen,
het ontwikkelkader en de daarbij horende spelregels heeft,
valt is meer dan welkom.

ROUTE 3

Ruimte voor tijdelijke
initiatieven
De derde optie is om bij uitzondering af te wijken van
het bestaande bestemmingsplan. Er wordt dan een visie
geschreven wat vervolgens dient als kader voor het toestaan van ontwikkeling. Hierbij gaat het om tijdelijke,
ŶH[LEHOHLQLWLDWLHYHQGLHZRUGHQDDQJHYUDDJGŐ'LWLVZDW
op dit moment ook al in Merwede plaatsvindt. Op basis
van de gezamenlijk opgestelde visie wordt gekeken
of er een vergunning wordt verleend voor een tijdelijk
initiatief’, aldus Van Gelder. De Stadstuin is hiervan een
voorbeeld, dat mede door de inspanning van Vlieger en
Grondman tot stand kwam in Merwede. Het concept van
twee jonge ondernemers biedt tijdelijke invulling voor
een leegstaand kantoorpand en voorziet in zelfstandige
ŶH[ZHUNSOHNNHQYHUKXXUEDUHUXLPWHVDWHOLHUVKRUHFD
opslagruimte en stadslandbouw. Ontmoetingen tussen
huurders onderling staan hierbij centraal.
Bij aanvraag van een dergelijk tijdelijk initiatief kan ook
nog voor een zijspoor worden gekozen: het bestemmingsplan aanpassen, zodat het initiatief doorgang
krijgt. Onder de Omgevingswet kan de gemeenteraad
besluiten die nodig zijn om de visie uit te voeren delegeren aan het college van B&W. Waar deze nu alleen
mag uitwerken, gaat de Omgevingswet dus verder. De
gemeenteraad vraagt aan het college de invulling van
het gebied verder te regelen en
het bestaande omgevingsplan
zodanig aan te passen dat de
geschetste ontwikkeling kan
ROUTES VOOR
TRANSFORMATIE
plaatsvinden.
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