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SAMENVATTING
"De pracessnelheid van gebiedsontwikkeling ligt lager dan gewenst'', zo blijkt uit onderzoek van
Van der Cammen (2007) en Huffstadt (2005). Dit vormt oak meteen de probleemstelling die ten
grandslag ligt aan dit onderzoek. De te lage pracessnelheid is oak van toepassing op Ruimte
voor Ruimte prajecten. Dit heeft geleid tot de volgende doelstelling: "Het achterhalen van de
oorzaken van de /age processnelheid van Ruimte voor Ruimte projecten en het doen van
aanbevelingen over de wijze waarop de processne/heid verhoogd kan warden."
Ruimte voor Ruimte projecten zijn projecten waarbij ruime woningbouwkavels warden
ontwikkeld aan randen van kernen in Noord-Brabant. IVlet de opbrengsten van deze projecten
warden de kosten voor de subsidies voor de sloop van stallen in concentratiegebieden
terugverdiend. Ruimte voor Ruimte prajecten zijn gebiedsontwikkelingsprojecten, aangezien er
sprake is van een "fysieke en functionele transformatie van een gebied" (Bruil e.a. 2004, Peek
2006, Huffstadt 2005 en Daamen 2005). Gebiedsontwikkelingsopgaven warden steeds
complexer. Ruimte voor Ruimte prajecten kunnen echter gezien warden als beperkt complex,
aangezien er een beperkt aantal actoren bij betrakken is.
Met

behulp

van

het

'randen

model'

(Teisman

2000)

is

in

dit

onderzoek

het

besluitvormingspraces van Ruimte voor Ruimte projecten in kaart gebracht. Hieruit is naar
voren gekomen dat het besluit om van de prospectfase over te gaan naar de projectfase
anticipatief

genomen

wordt.

Het

gevolg

is

dat

de

besluiten

om

tot

de

samenwerkingsovereenkomst met de gemeente, de grondaankoop en het ontwerp te komen,
elkaar gaan be"fnvloeden.
De hierop volgende probleemanalyse heeft de oorzaken van vertraging ten opzichte van de
oorsprankelijke planning in kaart gebracht. Dit zijn:
te weinig mankracht in de prospectfase;
een te theoretische planning;
problemen met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst;
problemen met het ondertekenen van het inkoopcontract;
prablemen random de samenwerking met de gemeente en
projectspecifieke oorzaken.
De problemen random de samenwerking met de gemeente warden hierbij het meest genoemd.
Deze hebben directe invloed op het gehele traject. Via de problemen met het ondertekenen van
de samenwerkingsovereenkomst en via sommige prajectspecifieke oorzaken hebben zij oak
indirect invloed op het proces. Daarom zijn de problemen random de samenwerking met de
gemeente in het tweede deel van het onderzoek nader onderzocht.
In dit deel is er gekeken naar de oorzaken van de prablemen random de samenwerking met de
gemeente. De prajectleiders van Ruimte voor Ruimte gaven hiervoor de volgende oorzaken:

iv

de beperkte capaciteit van de gemeente;
beperkte bevoegdheden van de projectcoordinator;
onvoldoende kennis;
onvoldoende ervaring; en
beperkte prioriteit.
Uit het onderzoek blijkt dat deze oorzaken met elkaar samenhangen en terug te voeren zijn op
de toegekende prioriteit. De prioriteit die toegekend is aan een project wordt in een organisatie
namelijk vertaald in het toekennen van capaciteit, middelen, informatie en invloed. Des te hoger
de prioriteit, des te grater de impact op de bestaande organisatie is.
De toegekende prioriteit is afhankelijk van de prioriteit van andere projecten en de initiele
prioriteit (de mate van belang x de mate van urgentie van het project). Om de problemen
random de samenwerking met de gemeente aan te pakken, zal de initiele prioriteit van een
project voor de gemeente verhoogd moeten warden. Dit kan door een project zo aan te passen,
dat het daadwerkelijk een bijdrage levert aan de belangen van de gemeente. Een bijdrage aan
het gemeentelijke belang zal er oak aan bijdragen dat de betrokken projectcoordinator van de
gemeente meer gemotiveerd zal zijn als gevolg van 'public service motivation'. Om een project
een bijdrage te laten leveren aan de gemeentelijke belangen is kennis van de belangen van de
gemeente nodig, welke op dit moment niet altijd aanwezig is. Het opdoen van dergelijke kennis
zal er toe leiden dat de processnelheid van Ruimte voor Ruimte projecten verhoogd zal warden.
Naast dat de initiele prioriteit verhoogd moet warden, zal de toegekende prioriteit oak optimaal
benut moeten warden. Dit kan door de gemeentelijke organisatie goed te kennen en zo risico's
op vertraging voor te zijn . Oak de kennis van de gemeentelijke organisatie is niet altijd
aanwezig bij ontwikkelaars, zo stellen de gefnterviewde gemeenten.
De gemeentelijke belangen en organisatie zijn voor elke gemeente uniek. Vandaar dat de
benodigde kennis hierover bij elk project opnieuw opgedaan moet warden. Hiertoe is een
stappenplan ontwikkeld, dat aanzet om op vijf momenten, gebundeld in drie stappen, te
controleren of de benodigde kennis aanwezig is. Per stap is er aangegeven wie wat moet weten
en doen. Dit zal er allereerst toe leiden dat de projectleiders van Ruimte voor Ruimte beter
voorbereid zijn. Na stap 1 zal de projectleider in staat zijn de belangen van de gemeente en de
ontwikkelingsmaatschappij te koppelen, om zo de initiele prioriteit te optimaliseren. Stap 2
maakt het mogelijk het afbreukrisico van het project te bepalen aan de hand van de prioriteit.
Hierdoor zal het besluit om over te gaan naar de projectfase beter gefundeerd zijn. Stap 3
maakt de risico's op vertraging binnen de gemeentelijke organisatie zichtbaar, zodat deze
verkleind kunnen warden en de toegekende prioriteit optimaal benut kan warden.
De conclusie is dat inzicht in de gemeentelijke belangen en organisatie bijdraagt aan het
oplossen van de problemen random de samenwerking met de gemeente en daarmee aan het
verhogen van de processnelheid.
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1

INLEIDING

1.1

Aanleiding

Dit rapport is geschreven ter afsluiting van mijn masteropleiding Construction Management and
Engineering. Het rapport gaat in op de oorzaken van vertraging bij Ruimte voor Ruimte
projecten, welke gebiedsontwikkelingsprojecten zijn. Daarnaast wordt er beschreven hoe de
processnelheid van dergelijke projecten verbeterd kan warden door beter in te spelen op de
prioriteitsstelling van de gemeente. Het resultaat van het onderzoek is een stappenplan voor de
ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte om de aanwezigheid van kennis over de
belangen en de organisatie van de gemeente te controleren.
De lage processnelheid van gebiedsontwikkeling blijkt een relevant probleem te zijn. Uit
onderzoek van Van der Cammen (2007) onder gemeenten is naar voren gekomen, dat er bij
gebiedsontwikkeling vraag is naar meer snelheid en samenwerking. Oak Huffstadt (2005) geeft
aan dat er overal in Nederland bij de transformatie van locaties en gebieden forse stagnatie en
faalkosten optreden. Grontmij, waar het onderzoek heeft plaatsgevonden, loopt oak tegen dit
probleem aan en wilde hier graag meer inzicht in krijgen.
Net als in eerdere onderzoeken van Van der Cammen (2007) en oak van Van Busse! (2005) is
er in dit onderzoek gekeken naar de oorzaken van vertraging in het gebiedsontwikkelingsproces
waarbij zowel publieke als private partijen betrokken zijn. Waar zij dit onderwerp benaderd
hebben vanuit de gemeente, is dit onderzoek vanuit het perspectief van de ontwikkelende partij
benaderd, aangezien het initiatief bij Ruimte voor Ruimte projecten bij deze partij ligt.

1.2

Ruimte voor Ruimte

Dit onderzoek is uitgevoerd bij Grontmij Nederland bv, bij de vestiging in Eindhoven. Een van
de projecten waar aan gewerkt wordt is het multiproject van de ontwikkelingsmaatschappij
Ruimte voor Ruimte. Een groat deel van

het advies- en

ingenieurswerk van

de

ontwikkelingsmaatschappij is uitbesteed aan Grontmij.
De ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte is opgericht als cv/bv constructie door de
provincie Noord Brabant, OPP van de Bank Nederlandse Gemeenten, NIB-Capital Bank
(Nationale lnvesteringsbank) en Grontmij, met als doel de Ruimte voor Ruimte regeling in
Noord Brabant ten uitvoer te brengen. Deze regeling uit 2000 heeft het mogelijk gemaakt om
boeren in concentratiegebieden , gebieden met een hoge concentratie veehouderijen , naast een
vergoeding voor het beeindigen van de bedrijfsvoering, oak een subsidie te verlenen voor de
sloop van de stallen. De regeling is opgezet als extra stimulans voor boeren, om zo de
ophanden zijnde EG-nitraatrichtlijn te behalen, het mestoverschot terug te dringen en de risico's
op epidemieen, zoals de varkenspest, te verkleinen.

Er is met de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij afgesproken dat de provincies en
gemeenten zelf de kosten voor deze stallensloop moesten voorfinancieren. De kosten mogen
terug

warden

verdiend

door uitgifte van

woningbouwkavels

bovenop

de bestaande

2

2

woningcontingenten. Voor elke 1000m gesloopte stallen, mag er 1 kavel van 1000m met 1
woning warden terug gebouwd. Het resultaat is dat ook het bebouwingspercentage in het
buitengebied teruggebracht wordt, dat ten goede komt aan de ruimtelijke kwaliteit van dit
gebied. Door de sloop van de stallen ontstaat er 'ruimte voor ruim(t)e (woningbouwkavels)'
(www.ruimtevoorruimte.com).
In Noord Brabant, de provincie met de meeste gesloopte stallen , moeten nu circa 2400 kavels
warden ontwikkeld. Hiervoor is de ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte opgericht. De
ontwikkelingsmaatschappij verwerft, ontwikkelt en verkoopt de kavels om zo de sloop te kunnen
financieren. Dit gebeurt in kleine gebiedsontwikkelingsprojecten van 5 tot 50 kavels, veelal aan
de randen van dorpen verspreid over de provincie. Omdat deze Ruimte voor Ruimte projecten
dezelfde uitgangspunten hebben en vanuit dezelfde organisatie opgepakt warden , spreekt men
wel van een multiproject. Grontmij is hierin adviseur en verzorgt het grootste deel van het werk
zoals de projectleiding, het ontwerp, het bestemmingsplan en toezicht op de uitvoering. Op dit
moment is meer dan de helft van het aantal te ontwikkelen kavels opgeleverd of in ontwikkeling.
De ruim 50 projecten waar deze kavels toe behoren zijn het onderwerp van dit onderzoek.

Figuur 1.1 Ruimte voor Ruimte locatie Messenmaker

Grontmij wordt door de ontwikkelingsmaatschappij geconfronteerd met de vraag of de projecten
niet sneller kunnen verlopen.

Er zitten grate verschillen in doorlooptijden tussen de

gerealiseerde projecten, waardoor het beeld ontstaat dat de langzamere projecten sneller
zouden moeten kunnen. Over de oorzaken van vertraging waren tot op heden alleen sterke
vermoedens. Het multiproject Ruimte voor Ruimte vormt een interessante case voor onderzoek
naar verbetering van de processnelheid. Enerzijds omdat er een concrete vraag naar
verbetering van de processnelheid ligt binnen het project, welke overeenkomt met de
maatschappelijke

vraag,

anderzijds

omdat

de

projecten,

die

door

de

onderlinge

overeenkomsten, de mogelijkheid bieden ze met elkaar te vergelijken. Daarnaast blijven de
projecten door hun relatieve kleinschaligheid overzichtelijk, qua oppervlak en betrokken partijen.

2

1.3

Onderzoeksopzet

In zijn algemeenheid zijn er bij gebiedsontwikkeling grate verschillen in doorlooptijden van
projecten. Slechts enkele projecten verlopen volgens planning. Door vertragingen duurt de
ontwikkeling van projecten lang, wat zowel door de burgers als door de investeerders wordt
gezien als een probleem, omdat het tot kosten en irritatie leidt. De probleemstelling voor dit
onderzoek luidt dan oak als volgt:
"De processnelheid van gebiedsontwikkeling lager dan gewenst."

De processnelheid is het tempo waarin het gebiedsontwikkelingsproces verloopt. Onder het
gebiedsontwikkelingsproces wordt het gehele traject van het eerste idee tot en met de
oplevering bedoeld. Deze probleemstelling wordt in dit onderzoek op Ruimte voor Ruimte
projecten toegepast, aangezien het oak daar een probleem vormt. In de loop van het
onderzoek, na de probleemanalyse van hoofdstuk 5, zal de probleemstelling warden
aangescherpt. De doelstelling van dit onderzoek, welke aansluit op de probleemstelling is:
"Het achterhalen van de oorzaken van de /age processnelheid van Ruimte voor Ruimte
projecten en het doen van aanbeve/ingen over de wijze waarop de processnelheid verhoogd
kan warden."

De hoofdvraag voor dit onderzoek die hier op volgt is:
"Wat zijn de oorzaken van de /age processnelheid en op welke wijze kan de processnelheid van
Ruimt voor Ruimte projecten verhoogd warden?"

Om deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn er deelvragen opgesteld.
De deelvragen zijn:
Wat is gebiedsontwikkeling?
Hoe komt men tot besluitvorming bij gebiedsontwikkeling?
Hoe ziet het (besluitvormings)proces bij Ruimte voor Ruimte er uit?
Waar in het proces lopen projecten vertraging op?
Wat zijn de oorzaken van de vertraging?
Wat beinvloed deze oorzaken?
Op welke wijze kan de ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte deze oorzaken
wegnemen?

1.4

Onderzoeksaanpak

Het onderzoek is opgebouwd

uit een aantal stappen

(figuur 1.2). Allereerst is er

literatuuronderzoek gedaan naar de verschillende facetten van gebiedsontwikkeling, de
betrokken partijen en de besluitvorming. Daarna is deze kennis toegepast op de Ruimte voor
Ruimte projecten. Doormiddel van interviews is het besluitvormingsproces achterhaald en is er
een probleemanalyse uitgevoerd. De uitkomsten uit de probleemanalyse hebben tot een
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afbakening van

het tweede deel van het onderzoek en een herdefiniering van de

probleemstelling geleid . In het tweede deel is er gekeken naar wat de literatuur zegt over de
wijze waarop ambtenaren gemotiveerd kunnen worden en hun prioriteiten stellen. De
uiteindelijke uitkomsten zijn vergeleken met de informatie die verkregen is uit interviews met de
gemeente. Uit deze vergelijking zijn conclusies getrokken over de wijze waarop er een bijdrage
geleverd kan worden aan de verbetering van de processnelheid. Deze conclusies zijn de input
geweest voor het ontwerp. Dit ontwerp is een stappenplan dat bij moet dragen aan de
verbetering van de processnelheid. In is de onderzoeksaanpak geschematiseerd .
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Figuur 1.2: Onderzoeksaanpak

1.5

Leeswijzer

Het rapport is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken (zie figuur 1.2). Na dit hoofdstuk wordt
er allereerst in het 2e hoofdstuk een beeld geschetst van wat gebiedsontwikkeling is. Hoofdstuk
3 besteed aandacht aan de betrokken partijen en de wijze waarop zij samenwerken. In het daar
op volgende hoofdstuk (H4), wordt toegelicht wat besluitvorming is. Deze kennis wordt in
hoofdstuk 5 gebruikt om een analyse te maken van het Ruimte voor Ruimte proces en haar
besluitvorming. In dit analysehoofdstuk wordt tevens de probleemanalyse besproken. Het
hoofdstuk wordt afgesloten met de afbakening voor het tweede deel van het onderzoek. In
hoofdstuk 6 wordt het tweede deel van het onderzoek beschreven, dat in gaat op de wijze
waarop gemeenten hun prioriteit vaststellen . In hoofdstuk 7 wordt het samengestelde
stappenplan toegelicht en in het laatste hoofdstuk (H8) zijn de conclusies en aanbevelingen
opgenomen.
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2

GEBIEDSONTWIKKELING

2.1

lnleiding

In hoofdstuk 1 is er geschreven dat gebiedsontwikkelingsprojecten te langzaam gaan, zo ook
Ruimte voor Ruimte projecten . Voor er onderzocht is wat de oorzaken hier van zijn, is er eerst
gekeken naar wat gebiedsontwikkeling is en welke problemen er uit eerdere onderzoeken naar
voren zijn gekomen. Allereerst wordt er in dit hoofdstuk het begrip gebiedsontwikkeling
toegelicht in 2.2 en warden de verschijningsvormen besproken in 2.3. Hierna wordt de
toenemende complexiteit in 2.4 besproken. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een paragraaf
(2.5), over de problemen die optreden bij gebiedsontwikkeling mede als gevolg van de
complexiteit.

2.2

Naar een integrale aanpak

De afgelopen jaren is het ruimtelijke ordeningsbeleid in Nederland aanzienlijk veranderd. Zo is
er een veranderende visie op de woningmarkt zichtbaar; daar waar er na de Tweede
Wereldoorlog nog een orientatie op de kwantitatieve productie was, verschoof dit eind jaren
tachtig naar een meer kwalitatieve ruimtevraag (Bruil e.a. 2004: 17). Hiernaast zijn de burgers
meer gefndividualiseerd en mondiger geworden (Klijn 2003:8 en De Jong 2007), waardoor zij
ook zullen vragen om die kwaliteit.
Bij de huidige ruimtevraag spelen twee discussies een belangrijke rol. Dit is enerzijds de
zoektocht naar een oplossing voor de bebouwing die niet meer voldoet aan de gewenste
ruimtelijke kwaliteit op economische, sociale, culturele of ecologische grand (Daamen 2005).
Anderzijds speelt de discussie over wat juist ruimtegebruik is voor de schaarse beschikbare
grand. Het resultaat is dat er een verschuiving zichtbaar is van simpelweg bouwen in een
weiland naar een ingewikkeld proces waarbij vele partijen met vele verschillende belangen
betrokken zijn (Karssenberg 2006). Het invullen van deze nieuwe ruimtevraag wordt
gebiedsontwikkeling genoemd. Hiermee wordt "de fysieke en functionele transformatie van een
gebied" (Bruil e.a. 2004:397, Peek 2006:27, Huffstadt 2005 :7 en Daamen 2005 :25) bedoeld.
Er komt steeds meer kijken bij gebiedsontwikkeling. "Het gaat niet primair om het ontwikkelen
van ruimtelijke plannen, maar om een maatschappelijke opgave die een interdisciplinaire
aanpak vereist" (De Jonge 2007:13). Bruil e.a. (2004) en Peek (2006) gebruiken hier de
allesomvattende term 'integraal' voor. "Waarbij de mate van integratie wordt bepaald door de
mate waarin het bestaande wordt veranderd, diverse ruimtelijke schaalniveaus wijzigingen en
eigendomsverhoudingen, randvoorwaarden en expertise uit verschillende beleidssectoren,
belangen van betrokken partijen, fysiekruimtelijke aspecten en technische, juridische, politieke,
economische, demografische, ecologische en sociaal-culturele voorwaarden met elkaar in
verband warden gebracht en als een opgave warden opgepakt" (Bruil e.a. 2004:397 en Peek
2006:27) . Met andere woorden, het gaat bij gebiedsontwikkeling niet alleen om het ruimtelijke
aspect, maar het moet in een breder perspectief geplaatst warden .
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2.3

Gebiedsvormen

De definitie van gebiedsontwikkeling is breed en zegt nag niets over de locatie of schaal. Daar
waar Van Rooy (2006) er van uit lijkt te gaan dat gebiedsontwikkeling gemeentegrens
overschrijdend moet zijn, lijken anderen gebiedsontwikkeling alleen in de stad te bekijken door
benamingen als stedelijke gebiedsontwikkeling (Daamen 2006) en stedelijke vernieuwing
(Huffstad 2005). De definitie van gebiedsontwikkeling zoals reeds gegeven is laat dit echter vrij.
Voorbeelden van locaties waar gebiedsontwikkeling plaats kan vinden, zijn de gebiedstypen
zoals Huffstadt (2005) ze heeft beschreven. Dit zijn:
vooroorlogse woonwijken;
naoorlogse woonwijken;
binnenstedelijke locaties;
verouderde, vaak grootschalige;
bedrijfsterreinen en haven- en industriegebieden;
knooppunten van opbaar vervoer en
agrarische gebieden.
Oak Daamen (2005) heeft een vergelijkbare indeling in typen gemaakt. Hij komt echter een jaar
later terug op de juistheid van de voorgestelde indeling in typen. Daamen (2006:50) zegt dat
een verdeling in typen "aan de hand van verschil in functie, bouwperiode of ligging binnen de
stad" niet (meer) geschikt is, maar beter "de mate van complexiteit van opgaven" benadrukt kan
warden. "De mate van complexiteit kan hierbij gedefinieerd warden als de mate waarin de
ontwikkeling van een stedelijk gebied zich laat afbakenen teneinde een ruimtelijke ingreep
praktisch mogelijk te maken" (Daamen 2006:50). Van der Cammen (2007:30) sluit zich hierbij
aan en zegt over de verdeling van gebieden: "Niet de schaal geeft de doorslag maar de
diversiteit van de componenten ." Er is dus voorzichtigheid geboden bij het indelen van projecten
in bovengenoemde typen.
Ruimte voor Ruimte projecten zijn gebiedsontwikkelingsprojecten, aangezien er fysieke en
functionele transformaties plaats vinden. Deze projecten warden veelal aan randen van dorpen
ontwikkeld. Dit mag, in tegenstelling tot reguliere woningbouw in Noord-Brabant, gebeuren in
kernrandzones (het deel van het buitengebied dat grenst aan de bebouwde kom, met daarin
relatief veel bebouwing op korte afstand van elkaar (Van Lith 2007)) en in bebouwingsclusters
(verzameling gebouwen bij een kruising van een weg). Wanneer Ruimte voor Ruimte projecten
ingedeeld zouden moeten warden in een bepaald type, dan is de meest voor de hand liggende
de transformatie van agrarisch gebied. Zeker gezien het feit dat er eerst elders stallen zin
gesloopt voor deze kavels ontwikkeld konden warden . Er zijn echter oak locaties die gezien
kunnen warden als binnenstedelijke locaties.
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2.4

Complexiteit als indeling

Complexiteit is naast integratie een "onontkoombaar element van de huidige processen van
gebiedsontwikkeling geworden" (Bruil e.a. 2004:17). De mate van complexiteit wordt gebruikt
als graadmeter om onderscheid te maken tussen verschillen gebiedsontwikkelingsprojecten. De
reden waarom het proces volgens Huffstad (2005) complex is, is door economische, politieke,
bestuurlijke en juridische belangen, fysieke belemmeringen en diverse maatschappelijke
invloeden. Deze belemmeringen en invloeden komen overeen met de aspecten van de reeds
beschreven mate van integratie, waarmee hun samenhang bevestigd wordt.
De betekenis van de complexiteit van gebiedsontwikkeling wordt uitgelegd aan de hand van de
kenmerken van een complex systeem uit de systeembenadering of systeemleer. Deze
kenmerken zijn volgens Peek (2006:58 verwijzend naar Flood en Jackson 1991 ):
"a large number of elements;
many interactions between the elements;
attributes of the elements are not predetermined;
interaction between elements is loosely organized;
they are probabilistic in their behaviour;
the 'system' evolves over time;
'sub-systems' are purposeful and generate their own goals;
the 'system' is subject to behavioural influences;
the 'system' is largely open to the environment."
Deze eigenschappen vinden we terug bij gebiedsontwikkeling, waarin de betrokken partijen
gezien moeten warden als elementen. Aangezien er hierbij "gekeken wordt naar het karakter
van de relaties tussen de betrokken partijen" wordt het oak wel sociale complexiteit genoemd
(Peek 2006:58).
De complexiteit van een systeem is lastig te reduceren (Peek 2006:57). Pogingen om de
complexiteit te reduceren door het aantal betrokken partijen terug te brengen, zijn een
ontkenning van de werkelijkheid. Dit zal er enkel leiden tot een afname van de ruimtelijke
kwaliteit en ambities, het niet benutten van de potentie en het wegblijven van draagvlak (Klijn
2003:8-9 en Peek 2006:46) . Er kan geconcludeerd worden dat gebiedsontwikkeling complex is
en mogelijk alleen maar complexer wordt door een toename van belangen en dat er met dit
gegeven zo goed mogelijk omgaan moet warden.
Als Ruimte voor Ruimte projecten ingedeeld moeten warden op hun complexiteit, dan zijn zij
'beperkt complex'. Ze bevatten kenmerken van complexiteit zoals veel interactie tussen partijen
met eigen belangen in een veranderende omgeving, maar er zijn in verhouding met veel andere
gebiedsontwikkelingsprojecten niet zo veel partijen bij betrokken . Wat niet wil zeggen dat ze
gemakkelijk verlopen.
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2.5

Knelpunten

Door de (toenemende) complexiteit van (integrale) gebiedsontwikkeling, lopen projecten niet
vlekkeloos. Huffstadt (2005), Van Bemmel en Muller (2005) Peek (2006) en van der Cammen
(2007) spreken over het niet bereiken van doelen, hogere kosten en vertraging met de
complexiteit van het proces als oorzaak.
Een ander gevolg van de complexiteit is dat partijen meer op elkaar zijn aangewezen en meer
zullen moeten gaan samenwerken. "De verschillen tussen de parijen maakt samenwerking
lastig. Deze verschillen hebben betrekking op doelen, taal of jargon, procedures, cultuur en
gepercipieerde macht" (Peek 2006:271 verwijzend naar Huxham 1996:4). Dat samenwerken
lastig kan zijn, wordt oak door Van Bemmel en Muller (2005) benadrukt in hun onderzoek naar
samenwerking tussen gemeenten en corporaties. Zij noemen de volgende knelpunten, welke
even goed van toepassing zijn op de samenwerking tussen gemeenten en andere partijen:
onduidelijkheid over de eigen rol en de rol van de ander;
in de gemeentelijke organisatie vindt veel verkokering en slechte communicatie plaats;
partijen kunnen elkaar lastig aan afspraken houden, aangezien er geen dwangmiddelen zijn
en er verschil in besluitvormingsritmen en tijdstippen bestaat;
de taal en cultuur verschillen, waardoor bij slechte communicatie onbegrip en wantrouwen
kan ontstaan en
gebrek

aan

kwaliteit

van

de

mensen,

botsende

persoonlijkheden

en

slechte

kennisoverdracht, met andere woorden de menselijke factor.
Naast dat de samenwerking lastig kan zijn, kunnen er meer problemen spelen. In 2007 is er
door Van der Cammen een onderzoek gedaan naar de faalfactoren bij gebiedsontwikkeling
onder voornamelijk gemeenten. De genoemde faalfactoren zijn:
gebrek aan vertrouwen tussen de partners;
overregulering en te lange procedures;
zwak procesmanagement;
onvoldoende bestuurlijke daadkracht;
onoverbrugbare belangentegenstellingen;
ontbreken van goede 'trekkers';
onoverkomelijke financiele tekorten;
te weinig creativiteit bij het vinden van nieuwe oplossingen;
een overheid die niet durft las te maken;
te commercieel denkende marktpartijen;
onwennigheid, ontbreken van voldoende praktische ervaring;
Europese mededingingsregels;
onvoldoende gevoel van urgentie in het veld;
te weinig specialistische kennis en
gebrekkige kennis van de markt.
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Oak in een eerder onderzoek van Van Bussel (2005) zijn dergelijke kritieke succesfactoren in
kaart gebracht. Deze twee onderzoeken zijn echter gericht op de factoren die van invloed zijn
op het laten slagen van gebiedsontwikkeling bezien vanuit de gemeente en niet op het
verhogen van de processnelheid. De genoemde factoren hebben wel raakvlakken met de
oorzaken van het lage realisatietempo van gebiedsontwikkeling. Een vergelijking tussen de
gevonden factoren voor de te lage processnelheid bij Ruimte voor Ruimte projecten en de
factoren uit deze paragraaf is te vinden in paragraaf 5.5.
Van

Rooy

(2006)

noemt

de

volgende

randvoorwaarden

voor

het

slagen

van

gebiedsontwikkeling:
maatschappelijke urgentie;
bestuurlijk commitment;
besluitvormers moeten op de hoogte zijn;
bewoners en marktpartijen moeten betrokken warden;
het probleem moet goed gedefinieerd warden;
belangen moeten goed afgewogen warden;
het ontwerp moet gebruikt warden bij het proces;
proces goed inrichten; en
kijken naar grondexploitatie en financiering.
Om een gebiedsontwikkelingsproject een succes te laten warden zullen de hiervoor genoemde
faalfactoren omgebogen moeten warden tot succesfactoren. Op deze manier kan er aan de
randvoorwaarden voldaan warden.
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3

ACTOREN

3.1

lnleiding

Bij gebiedsontwikkelingsprojecten zijn verschillende partijen betrokken. In dit hoofdstuk warden
de betrokken partijen met de verschillende gebruikte benamingen toegelicht. Daarnaast warden
de verschillende verbanden waarbinnen de partijen samenwerken besproken . Speciale
aandacht is er voor de samenwerking tussen de publieke en private sector, aangezien Ruimte
voor Ruimte hier een voorbeeld van is.
Paragraaf 3.2 gaat in op de gebruikte termen voor de betrokken partijen . Daarna wordt er in 3.3
in gegaan op de wijze waarop deze partijen invloed op elkaar uitoefenen. In 3.4 wordt
besproken hoe de rol van de overheid is veranderd. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een
paragraaf (3.5) over de samenwerkingsvormen die het gevolg zijn van deze veranderingen.

3.2

Belanghebbenden, stakeholders en shareholders

Bij gebiedsontwikkeling zijn veel partijen betrokken, welke actoren warden genoemd. Een actor
is volgens de Van Dale (2005) "individu, instelling of organisatie die van doorslaggevende
invloed kan zijn in een bepaald proces" . In de literatuur wordt echter veelal de definitie van
Teisman (1992) gehanteerd : "Actoren zijn eenheden, die zich door traceerbaar handelen
opstellen als een be"fnvloedende partij." Deze zal ook hier gebruikt warden. Actoren kunnen
volgens Huffstadt (2005) verdeeld warden in de volgende hoofdgroepen:
Private belanghebbenden : eigenaren van vastgoed, beleggers, financiers, corporaties,
bouwondernemingen en ontwikkelaars.
Publieke belanghebbenden : de verschillende overheden zoals de rijksoverheid, de
provincie, de gemeente en de Europese overheid.
Burgers en belangengroepen, welke geen bezittingen hebben in het gebied.
"Een partij heeft een belang bij [gebiedsontwikkeling] wanneer de transformatie van de locatie
bijdraagt aan de doelen van de partij of wanneer de transformatie het realiseren van deze
doelen bedreigt en men daarom de [gebiedsontwikkeling] wil veranderen, uitstellen of afstellen"
(Peek 2006:29 verwijzend naar Verbart 2004) .
Naast deze indeling wordt er ook veel gebruik gemaakt van een indeling met stakeholders en
shareholders. Hierbij zijn shareholders partijen met een financieel belang die eigendommen te
verdedigen hebben en zijn stakeholders partijen met belangen in de breedste zin van het woord
welke zowel maatschappelijk als persoonlijk kunnen zijn (Daamen 2005:31 en Peek 2006:30
verwijzend naar Edelenbos 2000) . Private belanghebbenden zijn dus shareholders, publieke
belanghebbenden zijn stakeholders of shareholders en burgers en belangengroepen zijn
stakeholders.
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Bij Ruimte voor Ruimte projecten zijn er verschillende actoren te onderscheiden. Dit is
allereerst, de ontwikkelingsmaatschappij zelf, welke een private belanghebbende is. Daarnaast
zijn dit de grondeigenaren, ook een private belanghebbende en de gemeenten en provincie
(publieke belanghebbenden). Deze actoren zijn ook weer onder te verdelen. Zo is er bij de
gemeente een onderscheid te maken tussen het gemeentelijke bestuur en het ambtelijke
apparaat. De ontwikkelingsmaatschappij bestaat uit de raad van commissarissen, de directie en
de adviseurs van Grontmij.

3.3

Netwerken en arena's

Actoren zijn veelal geclusterd in netwerken en arena's. "Netwerken zijn sociale systemen
waarbinnen actoren interactiepatronen ontwikkelen" (Teisman 1992 verwijzend naar Hufen &
Ringeling 1990) of, zoals Teisman (1992 verwijzend naar Klijn & Teisman 1991) schrijft,
"netwerken zijn veranderende patronen van relaties tussen wederzijds afhankelijke actoren, die
zich formeren rondom beleidsproblemen of clusters van middelen". De zes middelen waar
rondom het netwerk van ruimtelijke investeringen is opgebouwd zijn: autoriteit, financien,
informatie, grond, legitimiteit en commitment. " (Teisman 1992:69) Netwerken spelen een steeds
belangrijkere rol doordat actoren afhankelijk van elkaar zijn . Hier komt ook de term
netwerksamenleving vandaan.
Een netwerk gaat uit van wederzijdse afhankelijkheid, wat ook wel een asymmetrische relatie
genoemd wordt. "Een symmetrische relatie veronderstelt twee actoren die iets van elkaar willen ,
maar daartoe niet gedwongen zijn. In een asymmetrische relatie zijn twee actoren wel tot elkaar
veroordeeld" (Teisman 1992:67). Doordat in een netwerk de middelen ongelijk verdeeld zijn,
hebben de actoren elkaar nodig of zijn zelfs tot elkaar veroordeeld. Zo ontstaat de afhankelijke
asymmetrische relatie die zelfs als dwangmatig omschreven kan worden .

Figuur 3.1: Netwerken en arena's. Arena's bevinden zich in netwerken. In deze arena's
worden besluiten genomen, waardoor de netwerken gekoppeld worden (rode lijn) (naar Peek 2006).
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"Een geactiveerd netwerk waarbinnen actoren beslissingen nemen over een bepaald
beleidsproject noemen wij een beleidsarena ." (Teisman 1992:61-62) Hierin gaan de actoren
interacties aan over een concreet initiatief. Een aantal arena's zijn gestructureerd, zeals de
gemeenteraad

en

de

ambtelijke

organisatie,

maar

oak

ontwikkelingsmaatschappij is een arena (Peek 2006:263).

een

speciaal

opgezette

Besluitvorming random een

onderwerp vindt plaats in verschillende arena's tegelijkertijd.
In netwerken en arena's kunnen actoren op verschillende manieren invloed uitoefenen om zijn
doelen te bereiken. Dit kunnen ze doen door interactie, door prikkels uit te delen of door
interventie (Teisman 1992). Bij interactie komen meerdere actoren samen tot beleid . Bij het
uitdelen van prikkels staat de actor buiten het directe besluitvormingsproces, maar hij kan wel
door het toezeggen of ontzeggen van middelen invloed uitoefenen. lnterventie gaat niet zozeer
om het besluitvormingsproces zelf, maar om het opstellen van randvoorwaarden of om
bemiddeling .

3.4

De veranderende overheid

Tegelijkertijd met de veranderende omgeving en toename van de complexiteit hebben er bij de
overheid oak veranderingen plaatsgevonden . Het gaat hier ten eerst om het decentraliseren
van taken en bevoegdheden van de rijksoverheid naar andere overheden. Daarnaast zijn er
vele overheidsdiensten verzelfstandigd, waardoor deze diensten niet !anger hierarchisch of
financieel gestuurd konden warden. Mede hierdoor heeft de overheid steeds minder grand in
eigen beheer. Als laatste is er het streven naar deregulering en het verminderen van
regelgeving . (Van Bemmel en Muller 2005:4 en De Bruijn en Van der Heijden in Boelen 1996:9)
Het gevolg is dat de overheid een andere rol krijgt. Daar waar zij eerst een dominante centrale
partij was die topdown stuurde, zal zij nu op moeten treden op gelijke hoogte in een netwerk,
waarin allianties aangegaan moeten warden . Zij wordt een meer coordinerende en faciliterende
organisatie. Dit wordt de verschuiving van government, de oude rol van de overheid, naar
governance, de nieuwe rol, genoemd (De Bruijn en Van der Heijden in Boelen 1996:9-10, Bruil
e.a. 2004:42, Van Bemmel en Muller 2005:6, Van Rooy 2006:21 en Karssenberg, 2006 :2). De
verschuiving van government naar governance wordt oak in Engeland bediscussieerd en in
Duitsland is het bekend ender de naam 'Politikverflechtung' (Teisman 2000 verwijzend naar
Smith 1998, Marin en Mayntz 1991 en Scharpf 1997). We zien hierbij "een beleidswijziging
waarbij de aandacht voor ordening en regulering van ruimteclaims van lokaalgebonden
(georienteerde) belangengroepen plaatsmaakt voor aandacht voor de wensen en behoeften
van potentiele gebruikers, van aanbod naar vraagzijde" (Bruil e.a. 2004).

3.5

Publiek-private samenwerking

De verschillende actoren hebben elkaar nodig om hun doelen daadwerkelijk bereikt te zien
warden . Zeker nu gemeenten steeds minder grand in eigen bezit hebben en oak niet in alle
gevallen alle risico's willen en/of kunnen dragen, zoeken zij naar samenwerking, waardoor
publiek-private samenwerking (PPS) ontstaat. Een PPS wordt aangegaan om meerwaarde te
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behalen .

"Deze

meerwaarde

kent

vier

verschijningsvormen :

inhoudelijke,

financiele ,

procesmatige en externe meerwaarde" (Peek 2006 :266) . Er zijn bij PPS, naast de traditionele
wijze, verschillende samenwerkingsmodellen te onderscheiden die van elkaar verschillen op
grand van het grondexploitatierisico en de mate van invloed van de overheid.
Bij het traditionele model verwerft de gemeente de gronden zelf, maakt de grand bouw- en
woonrijp en verkoopt de grand aan marktpartijen. Het grondexploitatierisico ligt bij de gemeente
en de marktpartijen dragen het exploitatierisico van de bouw. (Waiting 1998)
In het bouwclaimmodel wordt de grand door de bezittende marktpartij verkocht aan de
gemeente in ruil voor een bouwclaim . De marktpartij krijgt hiermee het recht (een deel van) de
bouw- en woonrijpe grand terug te kopen en te ontwikkelen . Het grandexploitatierisico blijft bij
de gemeente liggen, maar wordt verkleind door de zekerheid van afname van de grand door de
betreffende marktpartij (ibidem) .
Bij een joint venture wordt er door de overheid en Mn of meer marktpartijen een
grandexploitatiemaatschappij (GEM) opgericht in de vorm van een cv/bv constructie. De partijen
richten gezamenlijk een cv op, waaraan een bv gekoppeld is voor de dagelijkse gang van
zaken. De GEM koopt granden aan en ontwikkelt deze. Daarnaast kan zij ook vastgoed
ontwikkelen en verkopen . De exploitatierisico's warden verdeeld over de deelnemers van de cv
(Hoek 2002) .
Het concessiemodel gaat er van uit dat een of meer marktpartijen, eventueel in de vorm van
een consortium, de grand- en bouwexploitatie en de volledige aanleg doen. Dit gebeurt op
verzoek van de overheid aan de hand van randvoorwaarden die zij stellen. Alie risico's liggen bij
de marktpartijen . Een uitingsvorm van het concessiemodel is DBF(M)O (Design, Build, Finance,
(Maintain) & Operate) (ibidem) .
De ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte is een voorbeeld van een joint venture. In dit
geval is echter niet de gemeente maar de provincie de betrokken private partij. De provincie
heeft, om de risico 's te delen, een aantal banken, Grontmij en in de eerste jaren Heijmans
betrokken bij deze ontwikkelingsmaatschappij. Alie aandeelhouders zitten in de cv. De bv heeft
een directie voor de dagelijkse werkzaamheden, welke gecontraleerd wordt door de raad van
commissarissen .
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4

BESLUITVORMING

4.1

lnleiding

Gebiedsontwikkeling , en zo oak een Ruimte voor Ruimte project, komt tot stand door het
nemen van besluiten. Zodoende dat in dit hoofdstuk de besluitvorming van gebiedsontwikkeling
verder wordt toegelicht. Allereerst warden in dit hoofdstuk planvorming en besluitvorming met
elkaar vergeleken in 4.2. Waarna er in 4.3 ingegaan wordt op de redenen waarom het
pluricentrische perspectief het best bij gebiedsontwikkeling past en het fasen model de
besluitvorming van gebiedsontwikkeling het beste in kaart brengt in 4.4.

4.2

Planvorming versus besluitvorming

Om tot gebiedsontwikkeling te komen spelen twee belangrijke processen en rol. Dit zijn
planvorm ing en besluitvorming (Peek 2006:259). Onder besluitvorming verstaan we "het
voorbereiden, nemen en uitvoeren van een besluit. [Op het moment dat er] niet een , maar
verscheidene individuen en organisaties beslissingen nemen die het resultaat van de
besluitvorming bernvloeden ... en er over de invulling van het algemeen belang onenigheid [is,
spreken we] van complexe besluitvorming ." (Teisman 1992: 11) Er kan bij gebiedsontwikkeling
dus warden gesproken over complexe besluitvorming, daar de verschillende partijen
verschillende belangen nastreven en hier gezamenlijk overeenstemming over dienen te
bereiken . Het verloop van het gehele proces van complexe besluitvorming is niet afhankelijk
van een enkel besluit, maar van een reeks van beslissingen, welke in volg- en gelijktijdig
bestaande arena's tot stand komen (Teisman 1992).
Naast besluitvorming speelt in het ontwikkelingsproces oak planvorming een belangrijke rol.
Planvorming is te definieren als "een proces van probleemdefiniering - bestaande uit de
visievorming en het vaststellen van uitgangspunten -, het genereren van oplossingsrichtingen bestaande uit conceptvorming en het ontwikkelen van ontwerpvarianten - en de uitwerking en
de verbetering daarvan, uitmondend in een samenhangend kwalitatief en kwantitatief ruimtelijk
plan" (Peek 2006:260 verwijzend naar Talstra (2003:52-53)) . Daar waar de kernactiviteit bij
besluitvorming beslissen is, is dit bij planvorming ontwerpen (Peek 2006) .
"Plan en besluitvorming zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden " (Peek 2005a: 13), maar
moeten goed op elkaar afgestemd warden , want "start de gebiedsontwikkeling met het plan,
dan is het moeilijk een totaalbeeld van de eisen en wensen van de belanghebbenden te krijgen.
Start de ontwikkeling met een inventarisatie van de eisen en wensen, dan is het risico van een
onrealiseerbare stapeling van wensen groat" (Peek 2006:282) .
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4.3

Perspectieven

Er zijn verschillende perspectieven waar vanuit besluitvorming bekeken kan warden. Hier wordt
onderscheid gemaakt tussen het unicentrische, het multicentrische en het pluricentrische
perspectief.
Ten eerste is het er de unicentrische benadering. Deze wordt oak wel topdown benadering
genoemd en gaat er van uit dat: "(1) er een centrale eenheid is die maatschappelijke problemen
definieert en het besluit neemt hoe deze aan te pakken, (2) deze eenheid een bovengeschikte
rol in de samenleving heeft en haar wil met dwang kan opleggen en (3) deze eenheid beter dan
enige andere actor in staat is 'het algemene belang' te behartigen" (Teisman 1992:19). De
tegenhanger van de unicentrische benadering is de multicentrische benadering. Dit is de
bottom-up benadering die er van uit gaat dat: "(1) decentralisatie onontkoombaar en empirisch
veelal een feit is: veel beslissingen liggen in handen van lokale actoren, (2) de centrale overheid
lokale actoren zo weinig mogelijke beperkingen op moet leggen, (3) de beslissingen van de
lokale actoren zonder centrale interventies tot een optimale situatie leiden en (4) de rationaliteit
niet in het algemeen belang ligt, maar in het weloverwogen eigenbelang van de autonome
actoren" (Teisman 1992:19-20).
Seide benaderingen sluiten niet volledig aan op de werkelijkheid. De unicentrische benadering
past bij het oude beeld van de overheid (government) en de multicentrische benadering past bij
volledige marktwerking. De werkelijkheid ligt ergens in het midden. Vandaar dat Teisman
(1992:20) hier een derde perspectief aan heeft toegevoegd. Dit is de pluricentrische
benaderinq, welke er van uit gaat dat: "(1) beleidsstelsels uit centrale en lo kale eenheden
bestaan die in een wederzijds afhankelijke relatie tot elkaar staan, (2) noch centraal, noch
decentraal alleenbeslissingsrecht tot bevredigend beleid leidt, (3) noch het algemeen belang
noch het eigenbelang, maar het gemeenschappelijke belang toetssteen voor het beoordelen
van beleid is."
Dit wordt oak door Peek (2006) gezien als de best passende weergave van de werkelijkheid
van complexe gebiedsontwikkeling. Oak andere auteurs sluiten zich hier (indirect) bij aan,
doordat zij governance van toepassing vinden op de overheid. Dit sluit aan bij het pluricentrisch
perspectief. In de praktijk zien we echter dat de sturing binnen de overheid nag veel op
hierarchische, unicentrische wijze gebeurt. De overgang naar het netwerkmodel moet op veel
plaatsen nag gemaakt warden. Dit kan zorgen voor frictie in de samenwerking met andere
partijen.
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Kenmerken van het pluricentrisch perspectief, dat door De Bruijn en Van der Heijden (1996)
ook wel netwerkmodel wordt genoemd, zijn de volgende:
besluiten warden niet door een actor, maar door meerdere samen gemaakt;
het is een vervlochten geheel van onderling afhankelijke lokale en centrale actoren ;
de afhankelijkheid is een resultaat van verdeelde middelen ;
belangrijke middelen zijn politieke steun , legitimiteit en informatie;
actoren proberen samen tot gemeenschappelijke besluitvorming te komen, door de
verschillende doelen te vervlechten en
tussen de actoren vindt wederzijdse strategische interactie plaats, waarbij ze elkaar
onderling continu bernvloeden, om zo kansen om hun doelen te bereiken te benutten .
Het resultaat is uiteindelijk een reeks van vervlochten beslissingen die resulteren in beleid
(Teisman 1992). De Bruijn en Van der Heijden (1996) voegen hier aan toe dat het geheel
dynamisch is, doordat betrokken actoren wisselen, net als hun meningen en macht en dat
actoren zich gesloten gedragen en alleen zullen luisteren wanneer het hen uit komt.

4.4

Besluitvormingsmodellen

Om inzicht te krijgen in de wijze waarop besluiten warden genomen zijn er in de loop der tijd
verschillende modellen ontwikkeld om beleidsprocessen te beschrijven. "Beleid is het
doelbewust en doelgericht handelen, gericht op het bereiken van bepaalde doeleinden met
bepaalde middelen in een bepaalde tijdsvolgorde" (Van Dam en Vreke 2004: 11 verwijzend naar
Hoogerwerf 1989). Dergelijke beleidsmodellen warden gebruikt als hulpmiddel om het
besluitvormingsproces te analyseren. De modellen die warden onderscheiden zijn het fasen
model, het stromen model en het ronden model. De verschillende modellen warden hieronder
toegelicht.
4.4.1

Het fasen model

Het fasen model is het klassieke model voor het beschrijven van beleidsprocessen . Het model
kent

verschillende

beleidsaanname

opeenvolgende

(policy

adoption),

fasen ,

namelijk

beleidsvorming

beleidsimplementatie

(policy

(policy

formation),

implementation)

en

beleidsevaluatie (policy evaluation) (Teisman 1992:940 verwijzend naar Bryson and Crosby
(1992)). Tijdens de beleidsvorming wordt het probleem gerdentificeerd en geanalyseerd en
warden mogelijke oplossingen aangedragen . In de fase van de beleidsaanname wordt het
daadwerkelijke besluit genomen. In de fasen die volgen wordt het beleid germplementeerd en
geevalueerd, waarbij er gemeten wordt in hoeverre het oorspronkelijke probleem opgelost is.
Hierbij staat het standpunt van de initierende partij centraal. Op het moment dat er zich een
nieuw probleem aandient, begint het proces weer opnieuw. Een vergelijkbare indeling voor
beleidsprocessen wordt beschreven door Van Dam en Vreke (2004:12). Ook op andere
gebieden wordt een indeling in fasen gebruikt, zo ook voor gebiedsontwikkelingsprocessen
(Daamen 2005) en bouwprocessen in het algemeen.
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------------1beleidsevaluatie---------------'
Figuur 4.1: Fasen model

"In het ontwerpproces wordt de complexiteit van de opgave onder andere gereduceerd door de
ontwerpbeslissingen te structuren van globaal naar specifiek, van groat naar klein, van geheel
naar dee!. Hiertoe wordt het proces gefaseerd in volgtijdelijk gerangschikte fasen of stappen"
(Peek 2006:55-56 verwijzend naar Enserink e.a. 2004: 31, verwijzend naar Koppenjan 1993).
Dit maakt het proces overzichtelijker, maar staat op gespannen voet met de lastig te reduceren
complexiteit van gebiedsontwikkeling (ibidem, Teisman 2000: 940 verwijzend naar Bryson and
Crosby 1992).
4.4.2

Het stromen model

Het stromen model van Kingdon ( 1984) wordt zowel door Peek (2006), als (Bruil (2004) als
Teisman (2000) gebruikt. Het model is ontwikkeld om oak aan plotselinge, niet incrementele
ontwikkelingen een plaats te geven in het beleids- of besluitvormingsproces. Het stromen model
beschrijft drie parallelle stromen, elk met hun eigen karakteristieke en onafhankelijke
ontwikkeling. Dit zijn de stroom met problemen, de stroom met oplossingsideeen en de stroom
met politieke gebeurtenissen. Deze drie stromen komen op een punt bij elkaar in een policy
window (momentum). De besluitvorming is afhankelijk van het optreden van zo'n policy window,
omdat alien dan alles zo samenkomt dater besluiten genomen kunnen warden . Dit model geeft
aan dat alle drie de stromen nodig zijn voor een besluit, want wanneer de oplossing niet
duidelijk is, het probleem niet dringend genoeg is of de politieke noodzaak ontbreekt, zal er
geen besluit genomen warden. Dit model is sterk in de verbeelding van het momentum dat
nodig is, maar geeft verder geen inzicht in het verloop van het gehele traject.

Politieke gebeurtenis
Problemen
Oplossingsideeen

Figuur 4.2: Stromenmodel (naar Bruil e.a. 2004)
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4.4.3

Het ronden model

Het ronden model combineert elementen uit het fasen en stromen model. Daar waar het fasen
model inzicht geeft op de fasen waar de centrale actor doorheen gaat en het stromen model
zich op de link tussen problemen , oplossingen en politiek richt, gaat het ronden model in op de
interactie tussen de actoren .
Het model bestaat uit verschillende ronden die niet, zoals in het fasen model, gekoppeld zijn
aan bepaalde activiteiten , maar beginnen en eindigen met een probleemdefinitie en een
(virtuele) oplossing van een of meer actoren. Problemen en oplossingen staan daarmee niet
vast en kunnen in een volgende ronde volledig veranderen, net als de betrokken actoren en de
actor(en) die het initiatief nemen. Een ronde eindigt wanneer er een besluit leidt tot een
duidelijke stap verder of een hele andere richting. In een ronde neemt elke actor zijn eigen
besluiten , die kunnen voortborduren of juist anticiperen op besluiten van anderen of samen met
anderen kunnen warden genomen . Dit zijn de drie vormen van interactie. De veronderstelling
dat er interactie nodig is om tot besluiten te komen , sluit aan bij het governance principe . Het
besluitvormingsproces bestaat uiteindelijk uit series van besluiten die door verschillende
actoren zijn genomen in verschillende ronden. (Teisman 1992 en Teisman 2000) Er vindt
gelijktijdige besluitvorming plaats in meerdere arena's, die deel uitmaken van verschillende
netwerken. (Peek 2006:51)
Ronde 1

Ronde 2

Ronde 3
.-i- - - i •rij van besluiten
van actor A
t-+- +rij van besluiten
van actor B

t----tl---t~rij van besluiten
van actor D

\

als reactie op

/

anticiperend op

D

gezamenlijk besluit

Figuur 4.3: Ronden model (naar Teisman 2000)

Het ronden model het beste aan bij de besluitvorming rondom complexe gebiedsontwikkeling .
Het probeert niet het grillige proces in vaste hokjes te duwen, zoals het fasen model , maar kan
wel inzicht geven in hoe de besluitvorming tot stand komt. Het geeft daarnaast de ruimte om
vanuit alle betrokken actoren het proces te bekijken en niet gebonden te zijn aan een probleem,
want wat voor de een een probleem is, is dat niet voor de ander.
Ondanks dat in het ronden model minder sterk het momentum of policy window wordt verbeeld
heeft het ook de voorkeur boven het stromen model , omdat het stromen model niet de
mogelijkheid biedt de volgorde en verbanden van besluiten in kaart te brengen. Daar is het
ronden model het aangewezen model voor.
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Het ronden model maakt het mogelijk een reeks genomen besluiten en hun onderlinge verband
te analyseren. Hiermee kan er een inschatting gemaakt warden van het gedrag van actoren,
zodat er in het vervolg beter ingespeeld kan warden op dit gedrag. Dit model is gebruikt om het
volledige proces van Ruimte voor Ruimte projecten in kaart te brengen.
4.4.4

Beoordeling van besluitvorming

Met behulp van het ronden model kan de besluitvorming in kaar warden gebracht. Nadat de
besluitvorming gereconstrueerd is in ronden en arena's, kan het strategische gedrag van
actoren geanalyseerd warden . Aan de hand van deze analyse wordt de besluitvorming
beoordeeld. De beoordeling vindt plaats door te bepalen wat ten eerste de mate van verzoening
(of vervlechten) van doelen was, ten tweede in hoeverre actoren en arena's gekoppeld zijn en
ten derde of het gelukt is interacties, zoals bestuursakkoorden en partnerschappen te
arrangeren (Teisman 1992). Er wordt dus niet meer gekeken of 'het probleem' is opgelost,
aangezien er geen sprake meer is van Mn probleem. Klijn (2003: 11) vat het samen in "Een
oplossing is robuuster naarmate zij aan meerdere waarden recht kan doen en verschillende
probleemdefinities van uiteenlopende partijen kan absorberen' .
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5

ANALYSE RUIMTE VOOR RUIMTE

5.1

lnleiding

In dit hoofdstuk warden de Ruimte voor Ruimte projecten geanalyseerd. Een analyse van de
context en de oorzaken van het probleem is nodig om een goede basis te vormen voor een
oplossing. Een goede probleemanalyse maakt het mogelijk om doelgericht de oorzaken van het
probleem aan te pakken. Het in kaart te brengen van het Ruimte voor Ruimte proces draagt er
aan bij dat de problemen in de juiste context warden geplaatst. Doormiddel van deze analyses
wordt er antwoord gegeven op de vragen: Hoe ziet het Ruimte voor Ruimte proces er uit, waar
in het proces lopen de projecten vertraging op en wat zijn de oorzaken van de vertraging.
Dit hoofdstuk bevat allereerst een beschrijving van de toegepaste analyse methoden in
paragraaf 5.2. Daarna wordt het proces van een Ruimte voor Ruimte project met zijn besluiten
in kaart gebracht in paragraaf 5.3. In paragraaf 5.4 warden de oorzaken van vertraging die
voortkomen uit interviews geanalyseerd en wordt er gekeken naar hun invloed op het in 5.2
beschreven proces. Ter afsluiting warden er in 5.5 conclusies getrokken.

5.2

Methoden

Om inzicht te krijgen in het besluitvormingsproces van Ruimte voor Ruimte projecten is er
gebruikgemaakt van interne stukken en interviews met personen uit de projectorganisatie. Dit
waren zowel projectleiders en andere betrokkenen binnen Grontmij als de verantwoordelijke
voor de prospectfase van de ontwikkelingsmaatschappij. Naar aanleiding van deze gesprekken
is het proces gevisualiseerd met het ronden model in het achterhoofd. Hierbij is er onderscheid
gemaakt tussen het ideale proces, waar de stukken vanuit gaan, en het werkelijke proces. Deze
visie op de werkelijkheid is ter controle voorgelegd aan de betrokken projectleiders.
Bij de probleemanalyse is er gebruik gemaakt van een meervoudige casestudy. Ruimte voor
Ruimte projecten hebben onderling veel overeenkomsten. Het doel, het ontwikkelen van
woningbouwkavels en het financieren van de stallensloop, de ontwikkelaar en de insteek van
het project zijn altijd hetzelfde. Ondanks dat elke locatie uniek is en projecten niet 1 op 1 met
elkaar vergeleken kunnen warden, is het mogelijk om veelvoorkomende oorzaken van
vertraging te achterhalen doordat er inmiddels ruim 50 Ruimte voor Ruimte locaties in
ontwikkeling zijn genomen.
De meervoudige casestudy is uitgevoerd door elke (nag bij Grontmij werkzame) projectleider te
interviewen over zijn Ruimte voor Ruimte projecten. Voor deze interviews is er samen met een
ervaren Ruimte voor Ruimte projectleider een vragenlijst opgesteld over mogelijke vertragingen.
Deze is te vinden in bijlage 1. Met behulp van deze vragenlijst zijn in totaal 42 projecten
geevalueerd. Deze vragenlijst is als steuntje gebruikt naast de open vragen: 'Wat zorgde er
voor vertraging?' en 'Welke oorzaken telde het zwaarst mee?'. Op deze manier is er inzicht
verkregen in de oorzaken van vertraging per project. Door de projecten met hun vertragingen
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met elkaar te vergelijken, zijn de projectspecifieke oorzaken van de projectgenerieke oorzaken
onderscheiden.
Nadat de problemen in kaart zijn gebracht, is er een stroomanalyse (porras methode)
uitgevoerd. De achterliggende gedachte van een stroomanalyse is dat een probleem alleen
opgelost kan word en door de oorzaken weg te nemen (Blokhuis en Van Gassel 2005: 10). In
deze analyse zijn de oorzaakgevolg relaties in kaart gebracht. Hier zijn de fasen waar de
problemen invloed op hebben aan toegevoegd.

5.3

Besluitvormingsanalyse

5.3.1

Ruimte voor Ruimte in fasen

De

ontwikkelingsmaatschappij

Ruimte

voor

Ruimte

en

Grontmij

beschrijven

het

ontwikkelingsproces in fasen, zie figuur 5.1 (De Jong 2007). Deze indeling maakt onderscheid
tussen de prospectfase en de projectfase. De prospectfase omhelst de initiatieffase en
daarnaast wordt er in de prospectfase een begin gemaakt met de aankoopfase. De
aankoopfase loopt door tot de levering van de gronden. In de initiatieffase wordt er
onderhandeld met de gemeente, wat leidt tot een samenwerkingsovereenkomst (SOK), en
wordt er een haalbaarheidsstudie gedaan. Deze haalbaarheidsstudies warden gedaan door
Grontmij. De onderhandelingen met de gemeente en grondeigenaren gebeuren door de
ontwikkelingmaatschappij zelf. De prospectfase wordt afgerond met het projectbesluit. Dit is het
besluit dat de raad van commissarissen van de ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte
neemt, om over te gaan naar de projectfase.
Prospectfase

Projectfase

lnitiatieffase
Aankoopfase
Ontwerpfase
Fase WRO procedure
Verkoopfase
Uit\Oeringsfase
Figuur 5.1: Projectfasen. + = projectbesluit

In de projectfase wordt het project daadwerkelijk ontwikkeld. Deze fase is onder te verdelen in
de ontwerpfase, de fase WRO procedure, de verkoopfase en de uitvoeringsfase. De
ontwerpfase is de fase waarin een verdere inventarisatie van de locatie plaats vindt en het
daadwerkelijke

ontwerp

gemaakt

wordt.

In

de

fase

WRO

procedure

wordt

de

bestemmingsplanprocedure of de zelfstandige projectprocedure (artikel 19) doorlopen. De
verkoopfase is de fase waarin de kavels warden verkocht en in de uitvoeringsfase wordt de
grand bouw- en woonrijp gemaakt. In de projectfase wordt bijna al het werk door Grontmij
gedaan. Alleen de verkoop van de kavels gebeurt door de ontwikkelingmaatschappij zelf.
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5.3.2

Ruimte voor Ruimte als proces

Tijdens het doorlopen van het gehele proces worden er door de verschillende actoren besluiten
genomen om de locatie tot stand te laten komen, zoals het reeds genoemde projectbesluit. In
figuur 5.2 is het besluitvormingsproces van de ideale situatie uit de contractstukken in beeld
gebracht. In dit figuur zijn naast de besluiten ook een aantal essentiele handelingen
weergegeven.
Onderhandelen
gemeente

Haalbaarheidsonderzoek

Onderhandelen
grondeigenaar

1--- - - - - - - -

Verkopen kavels

Opleveren kavels

Bouwrijp maken
grond

Figuur 5.2: Het theoretische besluitvormingsproces van een Ruimte voor Ruimte locatie
gebaseerd op de huidige wet ruimtelijke ordening. Een rechthoek is een activiteit, een
wybertje een besluit, een groene lijn een akkoord en een rode lijn een afwijzing.

In het figuur is te zien dat voor een locatie de prospectfase bereikt de directie van de
ontwikkelingsmaatschappij besluit of een aangedragen locatie potentie heeft. Zo niet dan
eindigt de locatie hier. Als een locatie in de prospectfase komt worden er drie trajecten parallel
bewandeld. Allereerst wordt er een haalbaarheidonderzoek gedaan naar de locatie en
financien. Daarnaast gaat de directie van de ontwikkelingsmaatschappij onderhandelen met de
gemeente.

Parallel

wordt

ontwikkelingsmaatschappij

er
en

ook
de

onderhandeld

grondeigenaar

met

de

het eens

grondeigenaren.
kunnen

worden

Als

de

over

de

inkoopcondities dan zullen ze besluiten een inkoopcontract te tekenen. De onderhandelingen
tussen de gemeente en de ontwikkelingsmaatschappij zullen moeten leiden tot een besluit om
een samenwerkingsovereenkomst (SOK) te tekenen . Bij afgekeurd voorstel zal er opnieuw
onderhandeld moeten worden. Alleen wanneer alle drie de trajecten een positieve input leveren,
zal hierna de raad van commissarissen van de ontwikkelingsmaatschappij besluiten de
prospectfase over te laten gaan naar projectfase.
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In de projectfase zal er onder leiding van de projectleider gestart warden met het maken van het
ontwerp en later het schrijven van het bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing. Het
ontwerp en bestemmingsplan moeten enerzijds goedgekeurd warden door de directie van de
ontwikkelingsmaatschappij . Daarnaast zal ook het college van B&W moeten besluiten het plan
goed te keuren en het bestemmingsplan vrij te geven voor het vooroverleg, waarmee de
bestemmingsplanprocedure in gang wordt gezet. Na dit vooroverleg zal het bestemmingsplan
ter inzage warden gelegd . Tegelijkertijd wordt er gestart met de verkoop van de kavels.
Wanneer eventuele bezwaren zijn verwerkt, zal de raad op aanwijzing van het college van B&W
het bestemmingsplan vaststellen. Nadat Gedeputeerde Staten het bestemmingsplan hebben
goedgekeurd is het bestemmingsplan onherroepelijk en warden de kavels geleverd. Als laatste
zullen de kavels bouw- en woonrijp warden gemaakt. Wanneer een voorstel voor een besluit in
de projectfase wordt afgekeurd, zal er opnieuw ontworpen moeten warden. Elk besluit kan
gezien warden als een reactie op een reeds genomen besluit.

Haalbaarheidsonderzoek

Onderhandelen
grondeigenaar

Figuur 5.3 Eerste deel van het werkelijke besluitvormingsproces

In werkelijkheid verloopt een proces zelden op deze wijze. Het besluit om over te gaan naar de
projectfase en daarmee ook de start van het maken van het ontwerp, wordt in werkelijkheid
vervroegd (zie figuur 5.3). Al bij een goed gevoel over de samenwerking van de gemeente en
de grondeigenaar, dus na de eerste onderhandelingen, wordt dit besluit genomen. Dit wordt
gedaan om eerder te kunnen starten met het ontwerp en daarmee tijd en dus geld te besparen.
Door het vervroegde projectbesluit gaan het tekenen van de SOK en inkoopcontracten parallel
lopen met het ontwerp. Hierdoor liggen de randvoorwaarden nog niet vast, met als resultaat dat
de bijbehorende besluiten vaker herzien moeten worden en/of het ontwerp aangepast moet
warden. De drie besluiten gaan op elkaar inwerken.
Nu het projectbesluit vervroegd wordt, wordt het risico op mislukking van een project in een
later stadium grater. Daarnaast komt er voor de projectleiders, die in eerste instantie alleen het
projectmatige deel moeten coordineren, een procesmatig traject bij. Zij starten namelijk na het
projectbesluit en

nemen

zo

ook deels de onderhandelingen

met de gemeente en

grondeigenaren over. Ondanks dat de gedachten achter het vervroegd nemen van het
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projectbesluit logisch lijkt, kan er niet gezegd warden of het daadwerkelijk tijdwinst oplevert. De
tijdwinst hier kan later in de projectfase weer voor (grotere) vertraging zorgen.
Als er gesproken wordt in termen van het ronden model, kan het vervroegd nemen van het
projectbesluit gezien warden als anticiperen in plaats van reageren op het tekenen van de SOK
en het inkoopcontract. In de situatie dat het project vloeiend verloopt, is de prospectfase te zien
als ronde 1, de ontwerp- en ondertekeningsfase als ronde 2 en de bestemmingsplanprocedure
als ronde 3. Afgewezen voorstellen zullen tot nieuwe ronden leiden. Er moet dan tot nieuwe
besluiten gekomen warden met andere randvoorwaarden en doelen als beginwaarde. In een
dergelijke nieuwe ronde kunnen oak andere actoren betrokken zijn, zoals nieuwe bestuurders.

5.4

Probleemanalyse

5.4.1

Probleem achter het probleem

Er wordt door de opdrachtgever, de ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte, druk
uitgeoefend op Grontmij om de projecten sneller te laten verlopen. De achtergrond hiervan is
dat de ontwikkelingsmaatschappij wordt geconfronteerd met achterblijvende cijfers. Dit leidt tot
extra rentekosten en daardoor lagere winstuitkeringen. De rentekosten komen voort uit de
investeringen die gedaan zijn in de sloop van de stallen.
De oorzaak van het renteverlies is tweeledig. Ten eerste is de input van mogelijke nieuwe
locaties lager dan verwacht, waardoor de te overbruggen tijd tussen de uitgaven voor de
stallensloop

en

de

start

van

de

projecten

grater

wordt.

Ten

tweede

duurt

het

ontwikkelingsproces zelf langer dan verwacht. De ontwikkelingsmaatschappij heeft voor het
eerste probleem afspraken gemaakt met de provincie, die nu een grate verantwoordelijkheid
draagt voor het aan dragen van nieuwe locaties. Het tweede probleem wordt geprobeerd op te
lossen door druk uit te oefenen op Grontmij, die een groat deel van de werkzaamheden uitvoert.
Er kan dus gesteld warden dat de lagere processnelheid dan verwacht, een relevant probleem
is, maar voor de ontwikkelingsmaatschappij niet het hoofdprobleem. Het hoofdprobleem is de
hoge rentekosten. Voor Grontmij kan de processnelheid wel gezien warden als hoofdprobleem.
Als leverancier van diensten, waar Grontmij het meeste geld mee verdient, wordt Grontmij direct
met de druk op de processnelheid geconfronteerd. Met de oplopende kosten van de
ontwikkelingsmaatschappij wordt zij alleen indirect geconfronteerd als aandeelhouder.
5.4.2

Oorzaken van vertraging

De interviews, zoals deze gehouden zijn met de projectleiders over hun projecten, waren
voornamelijk gericht op de werkzaamheden vanaf het projectbesluit. De uitkomsten van de
interviews over alle projecten zijn samengebracht in een matrix. Hierin zijn de projecten uitgezet
tegen de mogelijke oorzaken van vertragingen en positieve bijdragen aan de processnelheid
(zie bijlage 2). In deze matrix is in de laatste twee kolommen opgenomen welke oorzaken de
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grootste vertraging hebben veroorzaakt en, waar mogelijk, was oak hoeveel vertraging dit heeft
opgeleverd.
Uit deze matrix komt naar voren dat een nag niet ondertekende SOK en problemen random de
samenwerking met de gemeente beide in 12 projecten voor vertraging heeft gezorgd. Oak een
nag niet ondertekend inkoopcontract werd 5 keer genoemd als oorzaak. Alie andere oorzaken
werden slechts 1 of 2 keer genoemd en warden daarom projectspecifieke oorzaken genoemd.
Deze vier groepen met oorzaken warden hieronder toegelicht. Aan deze groepen zijn oak de
oorzaken 'een te theoretische planning' en 'te weinig mankracht in de prospectfase'
toegevoegd. Dit zijn oorzaken die in de overige gesprekken ter sprake gekomen en zijn niet zo
zeer te koppelen aan projecten.
Een te theoretische planning
De planning, waar de verwachte processnelheid op gebaseerd is, is erg optimistisch. Deze gaat
uit van een ideale situatie en er is geen enkele speling in opgenomen. Een deel van de
vertraging ten opzichte van deze planning is te wijten aan het feit dat een dergelijke planning
zonder speling als irreeel gezien kan warden. Dit neemt echter niet weg dater oak ten opzichte
van een realistischere planning bij Ruimte voor Ruimte projecten nag altijd vertraging optreedt
door de andere oorzaken.
Te weiniq mankracht in de prospectfase
Op dit moment is er bij de ontwikkelingsmaatschappij een persoon verantwoordelijk voor alle
locaties in de prospectfase. Hij wordt wel ondersteund in bepaalde werkzaamheden, maar moet
zelf al het contact met partijen onderhouden. Het gaat hier bij om ± 80 locaties. Door dit grate
aantal is het niet mogelijk om aan alle locaties even veel aandacht te besteden. Het gevolg is
dat sommige locaties letterlijk onder op de stapel komen. Hierdoor kunnen mogelijk ontstane
'policy windows' over het hoofd gezien warden, doordat er geen actief contact is met gemeente
en grondeigenaar. Een ander nadeel is dat de ontwikkelingsmaatschappij afhankelijk is van een
persoon. Op het moment dat er geen klik is tussen deze man en de contactpersoon van de
gemeente, kan er geen ander persoon ingezet warden.
Problemen met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst (SOK)
Het kost meer tijd en moeite om met de gemeente een samenwerkingsovereenkomst te sluiten.
Oorzaken zoals in de interviews naar voren kwamen, zijn ten eerste dat de gemeente het
ondertekenen graag uitstelt om zich niet vast te leggen en flexibel te blijven. Ten tweede kan
het oak een rol spelen dat, zodra het projectbesluit is gevallen, de focus komt te liggen op het
ontwerp, waardoor het proces random de besluitvorming iets meer op de achtergrond komt.
Daarnaast

moet

er

rekening

mee

gehouden

warden

dat

het

gaat

om

een

onderhandelingsproces, dat grillig kan verlopen.
Bij deze oorzaak van vertraging moet een belangrijke kanttekening geplaatst warden. In de
oorspronkelijke planning, wordt er vanuit gegaan dat het ondertekenen van de SOK gebeurt in
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de prospectfase. In de planning is dus geen tijd geraamd voor onderhandelingen omtrent de
SOK. Daarom wordt er gesproken over vertraging door problemen met het ondertekenen van
de SOK, wanneer het niet mogelijk was de onderhandelingen volledig parallel te laten verlopen
met het ontwerp. Dit kan komen doordat het niet wenselijk is wegens een te groat afbreukrisico,
doordat de onderhandelingen echt meer tijd kosten of doordat uitkomsten van het
ontwerpproces voor nieuwe onderhandelingen zorgen . Het afbreukrisico is het risico dat het
gehele project afgeblazen wordt in een later stadium .
Problemen met het ondertekenen van het inkoopcontracten
Het kost meer tijd en moeite om een met grondeigenaren inkoopcontracten te sluiten . De
belangrijkste oorzaken die hiervoor genoemd zijn , zijn strategische overwegingen. Door de
verkoop uit te stellen hoopt de grondeigenaar meer geld te krijgen voor zijn grand. Bij dit
probleem moet dezelfde kanttekening geplaatst warden als bij het ondertekenen van de
samenwerkingsovereenkomst. Oak hier wordt er gesproken over vertraging wanneer de
ondertekening niet volledig parallel verloop met het ontwerp.
Projectspecifieke oorzaken
Veel projecten, in totaal 21, hebben vertraging door projectspecifieke oorzaken. Het is een
verzameling van alle overige genoemde oorzaken van vertraging. Deze vorm van vertraging
hangt samen met de locatie of het moment waarop het project loopt. Een voorbeeld hiervan is
de veranderende wet- en regelgeving, waar alleen de projecten die op dat moment spelen last
van hebben . Andere voorbeelden van projectspecifieke oorzaken zijn broedende vogels,
gecompliceerde waterberging vraagstukken en extra archeologische onderzoeken . Een deel
van de vertraging is oak indirecte vertraging. Doordat een project lang duurt, moeten sommige
onderzoeken opnieuw uitgevoerd warden . Doordat deze vertragingen een verzameling is van
overige vertragingen , heeft het geen zin de aandacht hier op te richten . Bijna elk project heeft
echter te maken met een specifieke vertraging. Hieruit kan wel geconcludeerd warden dat goed
vooronderzoek van belang is. Daarnaast is het verstandig om in de planning ruimte op te
nemen voor dergelijke vertraging.
Problemen random de samenwerking met de gemeente
In de praktijk blijkt dat 'problemen random de samenwerking met de gemeente', naast
projectspecifieke oorzaken, het meest genoemde probleem is. Naast de 12 genoemde gevallen
speelde problemen random de samenwerking met de gemeente oak bij 15 andere projecten . Bij
deze projecten, was de vertraging echter minder concreet. Er zit dus grate variatie in grootte
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van het probleem . Daar waar bij het ene project alleen reacties iets later komen, wordt er bij
andere projecten totaal geen medewerking ervaren . Oorzaken die genoemd zijn voor de
houding van de gemeente zijn:
beperkte capaciteit van de gemeente;
beperkte bevoegdheden van de projectleider;
onvoldoende kennis doordat er vaak met kleine gemeenten gewerkt wordt
onvoldoende ervaring binnen de gemeente
beperkte prioriteit.
Het gevolg is dat gemeenten te laat reageert op stukken, alles eerst intern terug moeten
koppelen, eerst externe adviseurs moeten raadplegen, eerlijk bekennen er geen tijd voor vrij te
kunnen maken of zelfs ja zeggen en nee doen. Een moeizame samenwerking met de gemeente
kan oak invloed hebben op de totstandkoming van de samenwerkingsovereenkomst. Hier is
een oorzaak gevolg relatie te onderscheiden.
5.4.3

lnvloed van oorzaken

In de voorgaande paragraag is duidelijk geworden welke problemen invloed hebben op de
processnelheid en hoe vaak de problemen voorkomen . Het is echter oak van belang om stil te
staan bij de invloed van de problemen op elkaar, op de verschillende fasen en op het
(hoofd)probleem . De oorzaakgevolg relaties tussen deze onderdelen zijn in kaart gebracht in
figuur 5.4.
In dit figuur is te zien dat te weinig mankracht invloed heeft op de prospectfase, maar oak op de
lage input van projecten . Door meer mensen in deze fase aan locaties te laten werken kan
namelijk oak de input van locaties vergroot warden. Problemen met het ondertekenen van het
inkoopcontract en de samenwerkingsovereenkomst hebben allebei invloed op zowel de
prospect- als de projectfase, omdat de besluiten uiteindelijk pas in de projectfase bekrachtigd
warden . De problemen random de samenwerking met de gemeente hebben direct invloed op
de prospect- en projectfase. Ze hebben echter oak invloed op de het ondertekenen van de
samenwerkingsovereenkomst

en

op

enkele

vormen

van

projectspecifieke

oorzaken.

Projectspecifieke oorzaken hebben voornamelijk invloed op de projectfase. Als laatste zijn er de
te theoretische planningen, welke eigenlijk een schijnprobleem zijn . Hiermee wordt bedoeld dat
de te theoretische planning wel invloed heeft op de perceptie van de lage processnelheid, maar
niet op de daadwerkelijke snelheid. Door de planningen aan te passen wordt het renteverlies
(het hoofdprobleem onderaan de keten) niet kleiner.
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Figuur 5.4: Oorzaakgevolg relaties van problemen van Ruimte voor Ruimte

Naast de invloed van de oorzaken is in figuur 5.4 ook te zien dat vertraging in de projectfase en
prospectfase gezamenlijk zorgen voor een lagere processnelheid dan gewenst. Deze lagere
processnelheid is weer samen met de Jagere input van Jocaties dan gewenst, de oorzaak voor
de hoge rentekosten van de ontwikkelingsmaatschappij .

5.5

Conclusie

Uit de casestudy en de overige gesprekken komt naar voren dat de processnelheid van Ruimte
voor Ruimte projecten lager ligt dan gewenst door:
te weinig mankracht in de prospectfase;
een te theoretische planning;
problemen met het ondertekenen van de SOK;
problemen met het ondertekenen van het inkoopcontract;
problemen random de samenwerking met de gemeente; en
projectspecifieke oorzaken.
Hierbij werden projectspecifieke oorzaken en problemen random de samenwerking met de
gemeente het meest genoemd. Bij het zoeken naar een oplossing ligt het voor de hand om de
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meest voorkomende problemen aan te pakken, omdat deze op de meeste projecten effect
hebben. Vanuit dit oogpunt zouden 'problemen rondom de samenwerking met de gemeente' het
eerst in aanmerking komen , omdat projectspecifieke vertragingen juist een verzameling van
restproblemen is. Het onderzoek naar oorzaakgevolg relaties geeft aan, dat 'problemen rondom
de samenwerking met de gemeente' direct en indirect invloed heeft op zowel de projectfase als
de prospectfase. Daarmee heef hebben deze problemen ook invloed op de processnelheid van
Ruimte voor Ruimte projecten .
Uit deze twee bevindingen kan geconcludeerd worden dat een bijdrage aan de oplossing van
de problemen rondom de samenwerking met de gemeente, relevant is voor het verbeteren van
de processnelheid van Ruimte voor Ruimte projecten. Dit deel van het onderzoek heeft dan ook
geleid tot de aangescherpte probleemstelling:
"De processne/heid van Ruimte voor Ruimte projecten liqt te /aaq. doordat er problemen zijn
rondom de samenwerkinq met de qemeente."

De genoemde oorzaken voor de problemen rondom de samenwerking met de gemeente waren
de beperkte capaciteit van de gemeente, beperkte bevoegdheden van de projectleider,
onvoldoende kennis, onvoldoende ervaring en geen prioriteit. Sij een vergelijking tussen deze
oorzaken en de knelpunten uit eerdere onderzoeken (paragraaf 2.5) zijn er duidelijk
overeenkomsten zichtbaar. Zo komt "gebrek aan kwaliteit" (Van Semmel en Muller 2005)
overeen met 'onvoldoende kennis' en met 'onvoldoende ervaring'. Deze oorzaken komen ook
terug in "ontbreken van voldoende praktische ervaring" en "te weinig specialistische kennis"
(Van der Cammen 2007). "Zolang actoren, die bijdragen moeten leveren aan het project, niet
kunnen scoren, blokkeren ze de besluitvorming" (Teisman 1992:151) zou gezien kunnen
worden als geen prioriteit, want als er geen prioriteit bij het project ligt, wordt er niet aan
gewerkt. Ook capaciteit wordt in eerdere onderzoek genoemd. Zo zegt De Jonge (2007:13) dat
"bestuurlijke drukte een geheel eigen probleem is geworden dat het slagvaardig handelen zeer
belemmert." Ook een ander genoemd probleem 'de te theoretische planning ' komt terug in
"verschil in besluitvormingritmen" (Van Semmel en Muller 2005).
Er kan dus geconcludeerd worden dat de oorzaken van vertraging veel overeenkomsten
hebben met de faalfactoren die in het algemeen bij gebiedsontwikkeling worden genoemd. Het
verschil zit voornamelijk in het feit dat dit onderzoek bezien is vanuit de ontwikkelende partij . Dit
is zichtbaar geworden in de verwoording van oorzaken van 'problemen bij de samenwerking
met de gemeente'. Deze oorzaken warden in eerste instantie door de projectleiders veelal bij de
gemeente gezocht. Een genuanceerdere conclusie zou zijn dat de gemeenten niet kunnen
voldoen aan de verwachtingen van de ontwikkelingsmaatschappij op deze gebieden.
Uiteindelijk zal de oplossing voor het probleem toch bij de ontwikkelingsmaatschappij zelf
gezocht moeten warden . Zij zijn namelijk de probleemeigenaar in dit geval. De hogere
rentekosten zijn niet het probleem van de gemeenten.
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6

SAMENWERKING MET DE GEMEENTE

6.1

lnleiding

Voor 'problemen

rondom

de

samenwerking

met de gemeente' zijn

er een

aantal

aanknooppunten voor oplossingsrichtingen. Dit zijn de genoemde oorzaken :
de beperkte capaciteit van de gemeente;
beperkte bevoegdheden van de projectcoordinator;
onvoldoende kennis;
onvoldoende ervaring en
beperkte prioriteit.
De genoemde oorzaken liggen allemaal bij de gemeente, terwijl het probleem bij de
ontwikkelingsmaatschappij ligt. Dit hoofdstuk zal in gaan op wat deze oorzaken bernvloed
binnen

de

gemeente

en

op

welke

wijze

deze

genoemde

oorzaken

door

de

ontwikkelingsmaatschappij be"invloed kunnen worden .
In dit hoofdstuk wordt er allereerst in 6.2 ingegaan op public service motivation. Dit is een vorm
van motivatie bij de overheid . Daarna wordt er ingegaan op wat prioriteit is en hoe de overige
oorzaken hiermee samenhangen in paragraaf 6.3. Deze paragraaf wordt gevolgd door
paragraaf 6.4 waarin de prioriteit bij gemeenten en zijn ambtenaren wordt besproken . Het
hoofdstuk wordt afgesloten met een paragraaf 6.5 over de wijze waarop de oorzaken bernvloed
kunnen worden en de conclusie in 6.6.

6.2

Public service motivation

Allereerst is er gekeken naar wat een ambtenaar motiveert. Hierbij speelt public service
motivation (PSM) een rol. PSM is "de aanleg van een individu om te reageren op motieven die
uniek zijn voor publieke instellingen of organisaties" (Perry 2000, Steijn 2006, en Krabben 2006 ,
alien verwijzend naar Perry en Wise 1990). De theorie over PSM is ontwikkeld , om de
altrurstische drijfveren van ambtenaren te kunnen verklaren. "De mate van PSM tussen
werknemers in de publieke en private sector verschilt aanzienlijk: werknemers in de publieke
sector vinden het doen van maatschappelijk nuttig werk aanzienlijk belangrijker dan
werknemers in de private sector" (Steijn 2006). Hieruit vloeit voort dat een werknemer in de
publieke sector ook anders gemotiveerd dient te worden dan een werknemer in de private
sector.
De unieke motieven van publieke instellingen, waar mensen met een hoge mate van PSM op
reageren, zijn volgens Krabben (2006 verwijzend naar Perry 1996) en Steijn (2006 verwijzend
naar Perry 1996):
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aantrekking tot politiek en beleid;
betrokkenheid bij het algemeen belang en burgerzin;
medeleven;
zelfopoffering.
Medeleven is in Nederland niet expliciet aanwezig. Er wordt enkel gesproken over sociale
betrokkenheid van ambtenaren op collectief niveau, niet op individueel niveau. Zelfopoffering
richt zich op het opofferen van het persoonlijk belang ten bate van een grater goed. (Krabben
2006 , verwijzend naar Vandenabeele, 2005) Dit is in Nederland minder uitgesproken aanwezig
dan in bijvoorbeeld Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk (Krabben 2006, verwijzend naar Bevens
1996).
"Hogere ambtenaren, evenals beleidsambtenaren [hebben] een hogere mate van PSM" (Steijn
2006 verwijzend naar Van Braam 1956). Deze uitspraak wordt bevestigd door Bright (2005), die
oak aantoont dat vrouwen en managers binnen de overheid een hogere mate van PSM hebben.
Daarnaast heeft Bright aangetoond dat naar mate het niveau van PSM hoger wordt, de wens
om beloond te warden in geld afneemt. Dit sluit aan op de bevindingen van Krabben (2006:31)
die zegt dat "de keuze om voor de overheid te werken vooral voort komt uit intrinsieke
motivatie." lntrinsieke motivatie is "motivatie die geheel afhankelijk is van de aard van de
activiteit en niets te maken heeft met een externe beloning of bekrachtiging. lntrinsieke
motivatie wordt meestal gestuurd door gevoelens van tevredenheid en voldoening" (Krabben
2006 verwijzend naar Vinke 1996:46).
Er wordt verondersteld dat er een directe relatie bestaat tussen de mate van PSM en
werknemers gedrag. Werknemers met een hoge mate van PSM zullen meer hart voor de zaak
hebben, meer gemotiveerd zijn en harder werken (Steijn 2006 verwijzend naar Perry en Wise
1990; Crewson 1997; Naff en Crumm 1999; Brewer en Selden 1998). "PSM is vooral belangrijk
voor productiviteit, het ontwikkelen van betere managementpraktijken, accountability en het
vertrouwen van de burger in de samenleving" (Steijn 2006 verwijzend naar Brewer, Selden en
Facer 2000). De prestaties van een werknemer hebben echter ook te maken met de mate
waarin iemand binnen de organisatie past. Ondanks dat, mag er aangenomen warden dat PSM
zeker ook invloed heeft op de prestaties.
Voor de samenwerking tussen de ontwikkelingsmaatschappij en de gemeente betekent dit het
volgende. De ambtenaar die contactpersoon is, is over het algemeen een beleidsambtenaar. Er
mag vanuit gegaan warden, dat deze in verhouding een hoge mate van PSM heeft. Deze
ambtenaar zal dus betrokken zijn bij het algemeen belang en zich aangetrokken voelen tot de
politiek en het beleid. Deze motieven zetten hem aan tot harder werken en betrokkenheid.
Wanneer een project, zoals een Ruimte voor Ruimte project, aansluit op het algemeen belang ,
zal

dit

door

PSM

motiverend

werken .

Er

kan

geconcludeerd

warden

dat

de

ontwikkelingsmaatschappij de productiviteit en motivatie kan bevorderen door een project zo
veel mogelijk op het algemene belang van de gemeente aan te laten sluiten .

31

6.3

Prioriteit

6.3.1

Keuzedimensie

Volgens de Van Dale (2005) is 'voorrang ' een synoniem voor prioriteit. Het stellen van
prioriteiten wordt beschreven als "bepalen welke zaken voorrang hebben, welke het eerste
moeten gebeuren, welke belangrijk zijn" (Van Dale 2005) In deze definitie worden de twee
aspecten genoemd , die een rol spelen bij het stellen van prioriteiten namelijk 'welke als eerste
moeten gebeuren' en 'welke belangrijk zijn'. De eerste wordt ook wel omschreven als "de
urgentie" en de tweede als "de inhoud" of "het belang" ofwel het belang (Takacs 1999). Takacs
(1999) stelt dat de prioriteit van een onderwerp afhankelijk is van de urgentie en het belang dat
gegeven wordt aan een onderwerp. Prioriteit kan als volgt beschreven worden :
Prioriteit = Urqentie x Belanq

De mate van prioriteit die voortkomt uit de urgentie en het belang van het onderwerp zelf wordt
vanaf nu de initiele prioriteit genoemd.
Oat urgentie en belang leiden tot prioriteit komt ook in de Eisenhower matrix (Kunst van Anders
2005) terug (zie figuur 6.1). Deze matrix wordt gebruikt bij het vaststellen van prioriteit ten
behoeven van (persoonl ijke) planningen. Door taken te beoordelen op hun urgentie en belang
worden de taken verdeeld onder de categorieen: nu doen, delegeren, plannen en afblijven. Een
taak die zowel belang als urgentie heeft, heeft hoge prioriteit en moet men "nu doen".
Belangrijke taken die minder urgent zijn, hebben minder prioriteit. Deze taken moet men
"plannen". Taken die daarentegen urgent zijn, maar minder belangrijk, moeten anders benaderd
warden. Bij deze taken moet de afweging worden gemaakt of jij wel de aangewezen persoon
bent om deze taken uit te voeren . De vraag is: Is deze de taak wel belangrijk genoeg voor jou(w
organisatie)? Zo niet dan moet men de taak "delegeren". De laatste groep taken heeft de minste
prioriteit. Deze taken hebben en geen belang en geen urgentie. Van deze taken moet men
"afblijven". Er kan gezegd worden, hoe urgenter en belangrijker een taak is, des te meer
prioriteit deze taak heeft of moet krijgen.

I

Delegeren

Nu doen

Afblijven

Plannen

c

Q)

0)

:5

I
- - - -- ,Belang- --

-

-+

Figuur 6.1: Eisenhower matrix (Kunst van Anders 2005)

De initiele prioriteit van een onderwerp zegt nag niets over de toegekende prioriteit. De
toegekende prioriteit is hier de mate van voorrang die een onderwerp daadwerkelijk krijgt. Om
te komen tot de toegekende prioriteit moet de initiele prioriteit van het onderwerp afgewogen
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worden tegen die van andere onderwerpen . Een onderwerp kan namelijk een hoge initiele
prioriteit hebben, maar op het moment dat een ander onderwerp een nog hogere heeft, zal het
betekenen dat de toegekende prioriteit lager uit valt. Met behulp van de Eisenhower matrix kan
deze afweging op een rationele manier gemaakt worden. Het toekennen van prioriteit noemt
Takacs (1999) de keuze dimensie van prioriteit.
Bij de mate van prioriteit moet opgemerkt worden, dat het altijd subjectief zal zijn . Datgene wat
voor de een belangrijk en/of urgent is, hoeft dit voor de ander niet te zijn. Hierdoor lijkt het ook
niet mogelijk om de mate van prioriteit te kwantificeren.
6.3.2

Organisatiedimensie

De mate van prioriteit die uit de keuzedimensie komt, wordt zichtbaar in de organisatie in de
organisatiedimensie (Takacs 1999). Met de organisatiedimensie worden de aanpassingen aan
de bestaande organisatie (structuur) bedoeld. Het gaat er hierbij om hoe een onderwerp met
prioriteit wordt opgepakt binnen de organisatie. Takacs (1999) ziet het stellen van prioriteiten
als een combinatie van de keuze- en organisatiedimensie (zie figuur 6.2).
Des te hoger de prioriteit des te groter de organisatieverandering zal zijn. Dit wordt zichtbaar in
de aanpassingen aan de capaciteit (aantal uren, mensen en afdelingen), middelen,
communicatiestructuren

(inclusief

beschikbare

informatie)

en

invloedsverhoudingen

(zeggenschap en beslissingsbevoegdheid, welke elders, meestal lager, in de organisatie komen
te liggen) (Takacs 1999:14). De projectleiders van Grontmij noemden de beperkte capaciteit
van de gemeente, beperkte bevoegdheden van de projectcoordinator, onvoldoende kennis,
onvoldoende ervaring en geen prioriteit als oorzaken voor de problemen rondom de
samenwerking met de gemeente. Deze factoren komen overeen met prioriteit en zijn
organisatiedimensie factoren. Hier kan uit afgeleid worden dat alle factoren terug te voeren zijn
op 'beperkte prioriteit'. De processnelheid van Ruimte voor Ruimte projecten ligt dus te laag,
doordat projecten te weinig prioriteit krijgen van de gemeente.

Keuzedimensie

Verdeling van: . Capaciteit
. Middelen
. Informatie
· lnvloed

Organisatiedimensie

Figuur 6.2: De keuze- en organisatiedimensie van prioriteit.

Aanpassingen in de organisatie zijn nodig omdat de reguliere organisatie tekortschiet. De
reguliere organisatie is niet in staat de taak met prioriteit tot het gewenste einde te brengen . De
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organisatie kan worden aangepast door het inzetten van extra capaciteit en/of middelen binnen
de bestaande organisatie of door het opzetten van een variant organisatie. Een variant
organisatie bestaat uit een projectteam door de organisatie heen, voor meer integratie van
kennis en kunde, of uit een opzichzelfstaand projectbureau met een specifieke taak. Een
dergelijk bureau opereert geheel buiten de reguliere organisatie.
Bij de organisatie dimensie moet opgemerkt worden, dat het afhankelijk is van de grootte en het
budget van een organisatie op welke wijze een variant organisatie opgezet zal worden. Hoe
groter de organisatie is en hoe meer middelen zij tot haar beschikking heeft, des te eerder er
gekozen wordt voor een variant organisatie. In kleine organisaties worden de extra mensen en
middelen die benodigd zijn voor een variant organisatie niet gemakkelijk terug verdiend.
Voldoende capaciteit, middelen, informatie en invloed zijn dus het gevolg van prioriteit. Prioriteit
zelf is het resultaat van urgentie en belang . Dit betekent dat, wanneer er voldoende capaciteit,
middelen, informatie en invloed gewenst zijn voor een project, het project prioriteit moet krijgen
van de partij die deze zaken verdeeld . In dit geval is dat de gemeente. Een project moet dus
van belang en urgent zijn voor de gemeente. Hier kan op gestuurd worden door een project aan
te laten sluiten bij de doelen en belangen van de gemeente.
6.3.3

Zichtbaarheid van prioriteit

Binnen een organisatie wordt de mate van toegekende prioriteit zichtbaar in zowel de keuzeals organisatiedimensie. In de keuzedimensie is deze terug te vinden in de beleidsvisie en
beleidsstrategie. Des te explicieter projecten in dergelijke stukken zijn vastgelegd, des te hoger
de prioriteit is. lnzicht in de mate van prioriteit in de organisatiedimensie is te verkrijgen door te
kijken naar de mate van integratie, looptijd en impact van de variant organisatie op de reguliere
gang van zaken. (Takacs 1999: 16)

6.4

De gemeente

6.4.1

Toegepaste methode

Nu duidelijk is wat prioriteit is, zal deze kennis toegepast moeten worden op gemeenten. Om
inzicht te krijgen in de wijze waarop prioriteiten vastgesteld worden door individuen en door de
gemeente zelf, zijn er interviews gehouden met vijf medewerkers van verschillende gemeenten .
Orie van hen werken op dit moment aan een Ruimte voor Ruimte project. De anderen waren uit
willekeurige andere gemeenten uit Noord-Brabant. De keuze voor alleen Noord-Brabantse
gemeenten is gemaakt uit praktische overweging. Er mag aangenomen worden dat de locatie
van de gemeenten geen invloed heeft op de uitkomsten. Er is gesproken met mensen van
gemeenten van verschillende grootte om een breed beeld te krijgen. Hierbij is wel de keuze
gemaakt om de grote steden buiten beschouwing te laten, aangezien zij vaak een geheel
andere werkwijze hebben met eigen projectbureaus en de ontwikkelingsmaatschappij niet met
de grote steden samen werkt. Van de vijf ge"interviewden, was 1 persoon afdelingshoofd en
waren de anderen projectco6rdinatoren.
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De notulen van de semi-gestructureerde interviews zijn terug te vinden in bijlage 4; net als de
gebruikte vragenlijst (bijlage 3) . Het hoofddoel van de gesprekken was een beeld krijgen van de
wijze waarop personen binnen gemeenten hun prioriteiten stellen. Daarnaast zijn de
gesprekken gebruikt om een beter beeld te krijgen van de werkwijze binnen de gemeente, om
zo oak verschillen in projectmatig werken te kunnen aanduiden . Als laatste is er oak besproken
hoe volgens hen de samenwerking tussen gemeente en ontwikkelaar verbeterd zou kunnen
warden door de ontwikkelaar. Er is voor gekozen om niet alleen betrokkenen van Ruimte voor
Ruimte te interviewen, omdat het doel was een beeld te krijgen van de wijze waarop prioriteit
wordt gesteld in gemeenten en dit niet alleen bij Ruimte voor Ruimte projecten gebeurt.
6.4.2

Gemeentelijke belangen

Welke projecten prioriteit krijgen binnen een gemeente, wordt in eerste instantie impliciet of
expliciet vastgelegd in de beleidsvisie van de gemeenteraad. Projecten zullen belang moeten
hebben voor de gemeente om prioriteit te krijgen, anders zal een project in de categorieen
'delegeren' of 'dumpen' vallen . Dit zal in beide gevallen betekenen dat de gemeente er niet mee
aan de slag zal gaan . Daarnaast moet een project oak urgent gevonden warden. Het toekennen
van prioriteit wordt gekleurd door politieke voorkeuren . Hiernaast kunnen gebeurtenissen die
zich spontaan voordoen, nieuwe kansen of risico's met zich mee brengen. Dergelijke
gebeurtenissen kunnen prioriteiten volledig verschuiven. Een voorbeeld van een relatief nieuw
politiek thema is veiligheid .
Dergelijke beleidsvisies zullen in veel gemeenten warden vertaald naar afdelingswerkplannen
inclusief activiteitenplanningen . Door hierin te bepalen wie er aan welke projecten gaan werken ,
wordt het organisatie aspect van prioriteit vastgesteld . Op deze manier binden deze plannen het
ambtelijke apparaat aan de prioriteiten van de raad . Het afdelingswerkplan wordt door het
college van B&W goedgekeurd . Op deze manier bepaalt uiteindelijk het college, op voordracht
van een ambtenaar, officieel aan welke projecten er prioriteit wordt gegeven. Naast het
afdelingswerkplan, waarin dergelijke prioriteiten warden vastgelegd, heeft het college oak de
mogelijkheid tussendoor aanvullende besluiten te nemen over de prioriteit van projecten. Enkel
een toezegging van een ambtenaar, burgemeester, wethouder of een combinatie hiervan, geeft
niet de garantie dater daadwerkelijk aan een project gewerkt zal warden . Deze garantie wordt
alleen geleverd door een collegebesluit.
Een afdelingswerkplan wordt opgesteld door het afdelingshoofd. Hierdoor heeft ook het
ambtelijke apparaat de mogelijkheid om te sturen in prioriteiten. Zij nemen echter niet het
formele besluit, maar kunnen hierin wel adviseren . Het is afhankelijk van de gemeente hoe de
machtsverhoudingen liggen tussen het college en het ambtelijke management. Takacs (1999)
zegt hierover dat "zowel het bestuur als het ambtelijke apparaat de voorkeuren ten aanzien van
inhoud en structuur [blijken] te bepalen." Daarnaast kan het oak per gemeente verschillen welke
bevoegdheden het college heeft gekregen van de gemeenteraad.
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6.4.3

lndividuele prioriteit

Een project wordt binnen het ambtelijke apparaat van de gemeente veelal toegekend aan een
persoon. Deze zal optreden als projectleider of projectcoordinator en is verantwoordelijk voor
het betrekken van de juiste mensen binnen de gemeente bij het project. Om verwarring te
voorkomen zal deze persoon in het vervolg aangeduid warden als projectcoordinator.
Binnen gemeenten moet er onderscheid gemaakt warden tussen project- en lijnactiviteiten.
Lijnactiviteiten zijn taken die behoren tot de algemene taken van de gemeente, welke door
iedere gemeente gedaan zullen moeten warden . Voorbeelden hiervan zijn het afgeven van
paspoorten en het verstrekken van vergunningen. De urgentie van lijnactiviteiten kan verbonden
zijn met (wettelijke of gemeentelijke) deadlines.

Projectactiviteiten zijn activiteiten die

samenhangen met speciale projecten welke bovenop de lijnactiviteiten warden uitgevoerd. Een
voorbeeld hiervan is een Ruimte voor Ruimte project. De urgentie van projectactiviteiten hangt
samen met druk van bovenaf (het college), omdat daar bepaald wordt aan welke projecten
prioriteit verleend wordt. Oak druk van buitenaf (de ontwikkelaar) kan invloed hebben op de
projecturgentie.
Het is afhankelijk van de functie van de individuele ambtenaar wat de verhouding tussen lijn- en
projectactiviteiten is. Daar bovenop is het afhankelijk van de gemeente en het project of en in
hoeverre projectactiviteiten voorrang krijgen op lijnactiviteiten. Voor een ambtenaar wordt van
bovenaf bepaald aan welke activiteiten hij zal gaan werken. Binnen dit takenpakket bepaalt de
urgentie welke projecten voorrang krijgen. Dit wordt dus bepaald door deadlines of druk van
bovenaf. De ambtenaar heeft hier zelf maar beperkt invloed op. Uit de gesprekken met de
ambtenaren is oak naar voren gekomen dat, voor zover ze wel invloed hebben op hun
prioriteiten, vooral het belang van de gemeente en zijn inwoners maatgevend is. Dit sluit geheel
aan op de bevindingen over public service motivation.
6.4.4

Verschillen in organisatie

Er zijn grate verschillen in de wijze waarop de ge"interviewde gemeenten hun projecten
organiseren. De ene gemeente pakt woningbouwprojecten op in een projectbureau, de ander
pakt dergelijke projecten op in de lijnorganisatie en de volgende gebruikt een tussen variant. Dit
verschil is voornamelijk terug te voeren op de omvang, en daarmee de prioriteit, van het
woningbouwprogramma. Naast dit verschil valt er op dat elke gemeente zijn eigen
afdelingenstructuur hanteert. Het aantal afdelingen valt veelal samen met de grootte van de
gemeente, de inrichting van de afdelingen loo pt sterk uiteen.
Oak de machtsverhoudingen binnen gemeenten liggen overal anders. Daar waar de ene
gemeente al 30 jaar dezelfde wethouder heeft, die alles bepaalt, ligt de zeggenschap bij de
andere gemeente veel meer bij het ambtelijke management. Daarnaast zijn er oak grate
verschillen in bevoegdheden van projectcoordinatoren. De ene projectcoordinator stelt zijn team
(in overleg) zelf samen en stuurt hen direct aan. De andere moet voor elk besluit overleggen
met zijn baas en kan alleen via zijn baas derden verzoeken een bijdrage te leveren.
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Aan de zijlijn kan oak het verschil in het aantal gedetacheerden in een organisatie mee spelen.
Dit heeft invloed op de continu'fteit binnen de gemeente en de kennisoverdracht. Het laatste
grate verschil tussen de gemeentelijke organisaties zijn de mensen. Alie vijf de gesprekpartners
waren anders. Het blijft ten slotte mensen werk, oak binnen een gemeente.
Wetend dat elke gemeente zijn eigen doelen en belangen heeft en dit op zijn eigen manier
organiseert, met zijn eigen individuen, kan er geconcludeerd warden dat 'de gemeente' niet
bestaat. Elke gemeente is anders.
6.4.5

Kennis van de gemeente

Om een project daadwerkelijk beter aan te laten sluiten op de doelen en de belangen van de
gemeente, zal de projectleider of andere vertegenwoordiger van de ontwikkelingsmaatschappij
op de hoogte moeten zijn van deze belangen. De gemeenten geven aan dat ontwikkelaars dit
meestal niet zijn. Een betere kennis van de gemeentelijke belangen en van zaken die binnen de
gemeente spelen, zou volgens hen de samenwerking kunnen verbeteren. Een betere
voorbereiding werd door meerdere mensen genoemd als verbeterpunt. Uit een goede
voorbereiding spreekt interesse, maar oak prioriteit. Een gebrek aan interesse en prioriteit aan
de kant van de ontwikkelaar zal op dezelfde manier beantwoord warden door de gemeente.
Daarnaast erkennen gemeenten dat ontwikkelaars vaak niet op de hoogte zijn van de (werking
van) de gemeentelijke organisatie wat tot onbegrip kan leiden.
Het bovenstaande sluit aan bij de bevindingen binnen Grontmij met betrekking tot Ruimte voor
Ruimte projecten. Er is veelal haast geboden, door de druk van de ontwikkelingmaatschappij.
Deze druk wordt doorgevoerd in de samenwerking met de gemeente. Het resultaat is dat er zo
snel mogelijk begonnen wordt, zonder stil te staan bij de belangen en organisatie van de
gemeente. Het gevolg hiervan is dat bepaalde problemen pas in een (te) laat stadium zichtbaar
warden of dat bepaalde kansen over het hoofd warden gezien. Er moet bij dergelijke projecten
niet alleen op de inhoud, maar vooral oak op het proces gestuurd warden. Projectleiders
hebben dus in de huidige manier van werken in het beginstadium te weinig kennis van de
gemeentelijke belangen en de gemeentelijke organisatie.

6.5

Conclusie

Uit het onderzoek naar de samenwerking tussen de ontwikkelaar en de gemeente is naar voren
gekomen dat:
prioriteit ontstaat uit belang en urgentie; en
prioriteit zichtbaar wordt in de organisatie in het toekennen van capaciteit, middelen,
informatie en invloed.
Hieruit valt te concluderen dat problemen random de samenwerking met de gemeente terug te
voeren zijn op een gebrek aan prioriteit bij de gemeente. De processnelheid van Ruimte voor
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Ruimte projecten ligt dus te laag, doordat projecten te weinig prioriteit krijgen van de gemeente.
Daarnaast is er gebleken dat:
prioriteit binnen de gemeente bepaald wordt door de gemeentelijke belangen, welke politiek
gekleurd kunnen zijn;
public service motivation er toe leidt dat ambtenaren harder werken voor het algemene, in
dit geval gemeentelijke, belang;
een goede voorbereiding en interesse tonen tot goodwill leidt;
er verschillen tussen gemeenten zijn in de inrichting van projecten;
door verschillen in belangen en organisatie, geen een gemeente het zelfde is; en
kennis over de belangen en de organisatie van de gemeente bij ontwikkelaars ontbreekt.
De problemen random de samenwerking met de gemeente kunnen dus verminderd warden
door kennis op te doen van de belangen van de gemeente. Hierdoor weet de ontwikkelaar waar
een project aan moet voldoen om een hoge initiele prioriteit toegekend te krijgen. Door een
project hierop aan te passen binnen de randvoorwaarden van de ontwikkelaar, kunnen de
belangen van de ontwikkelingsmaatschappij en van de gemeente beter gekoppeld warden. Op
deze manier halen beide partijen voordeel uit het project. De initiele prioriteit van het project
voor de gemeente wordt zo verhoogd. Dit moet leiden tot een toename van de toegekende
prioriteit en daarmee de toegekende capaciteit, middelen, informatie en invloed. Hierdoor zal de
gemeente beter aan de verwachtingen van de ontwikkelingsmaatschappij voldoen en zal de
processnelheid verhogen. Door kennis van de organisatie kan enerzijds een betere inschatting
gemaakt warden van de mate van toegekende prioriteit en anderzijds het risico op vertraging
binnen de gemeentelijke organisatie verkleind warden. Dit alles zal er toe leiden dat de
processnelheid van de projecten toe zal nemen.
Het beter inspelen op belangen heeft, naast het effect op de organisatie en de samenwerking
met de gemeente, oak invloed op het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst. Er
zal eerder consensus bereikt warden doordat de gemeente meer doelen verwezenlijkt ziet
warden in het project. Dit bevestigt de oorzaak gevolg relatie tussen 'problemen met het
ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst' en 'problemen in de samenwerking met de
gemeente', zoals benoemd in paragraaf 5.4.
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7

STAPPENPLAN VOOR INZICHT

7.1

lnleiding

Er is nu duidelijkheid over de wijze waarop de processnelheid verbeterd kan warden. Namelijk
door vroegtijdig kennis op te doen over de belangen en de organisatie van de gemeente. Deze
kennis is nodig om de initiele prioriteit van de gemeente te verhogen, beter voorbereid voor de
dag te komen en risico's op vertraging binnen de gemeentelijke organisatie vroegtijdig in te
zien. In dit hoofdstuk wordt er ingegaan op het ontwerp dat deze kennisvergaring faciliteert.
Dit hoofdstuk is opgebouwd uit allereerst een paragraaf met ontwerpspecificaties (7.2). Deze
wordt gevolgd door een paragraaf over de totstandkoming van het ontwerp (7.3). Daarna wordt
het daadwerkelijke stappenplan besproken en toegelicht in 7.4. Het hoofdstuk wordt afgesloten
met een paragraaf over de validatie van het ontwerp (7.5).

7 .2

Specificaties

In de huidige situatie hebben de !eden van de projectorganisatie van Ruimte voor Ruimte
projecten te weinig kennis over de belangen en organisatie van de gemeente, waardoor ze
onvoldoende in kunnen spelen op de prioriteit van de gemeente. In de gewenste situatie
hebben de betrokkenen deze kennis wel. Het verschil tussen de huidige en gewenste situatie
leidt tot de volgende ontwerpvraag:

"Hoe kunnen /eden van de projectorganisatie bewust gemaakt warden van de benodigde kennis
over een gemeente en er toe aangezet warden deze kennis te vergaren. te controleren en te
gebruiken. om goed voorbereid te zijn, het mogelijk te maken belangen te verv/echten en
vroegtijdig risico's op vertraging in te zien?"
Onder kennis (over een gemeente), wordt inzicht in de belangen en de organisatie van de
gemeente bedoeld. Doordat elke gemeente zijn eigen belangen heeft en deze op haar eigen
manier vertaalt naar een organisatie, is het belangrijk om telkens opnieuw een analyse te
makenvaneengemeen~.

7.2.1

Prestatie- en gebruikseisen

Een dergelijk ontwerp moet aan de volgende prestatie-eisen voldoen, om de ontwerpvraag te
kunnen beantwoorden:
Aangeven welke kennis er nodig is;
Aangeven wanneer kennis nodig is;
Aangeven wie over deze kennis moet beschikken;
Aangeven waarvoor deze kennis benodigd is;
Aangeven hoe deze kennis behandeld/gebruikt moet warden.
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Daarnaast zal het oak aan de volgende gebruikseisen moeten voldoen om oak de
bruikbaarheid te garanderen:
Het ontwerp moet concreet zijn;
Het ontwerp moet inzichtelijk zijn;
Het nut moet duidelijk zijn;
De extra tijd die er in gestopt moet warden moet verantwoord zijn.

7.3

Totstandkoming stappenplan

Aan de hand van de interviews met gemeenten, projectleiders en andere betrokkenen, is er
gebrainstormd over de benodigde kennis. Deze kennis moet zorgen voor een goede
voorbereiding, voor de mogelijkheid om belangen aan elkaar te koppelen en voor inzicht in
risico's op vertraging binnen de gemeentelijke organisatie. Dit is gedaan door een lijst met
vragen

te

maken.

Deze

vragenlijst

dient

als

controlemiddel

voor

!eden

van

de

projectorganisatie. Aan de hand van deze vragen kan er gecontroleerd warden of de benodigde
kennis aanwezig is. De lijst is ter validatie voorgelegd aan zowel projectleiders van Ruimte voor
Ruimte als ambtenaren van de gemeente.
Het uiteindelijke antwoord op de ontwerpvraag is gevonden in een stappenplan. Hiertoe is
besloten om, naast een antwoord op de benodigde kennis, oak invulling te geven aan het
moment waarop deze kennis benodigd is. Per stap wordt er met behulp van de controlevragen
aangegeven welke kennis benodigd is. Daarnaast wordt er per stap beschreven wie over deze
kennis moet beschikken, waar de kennis vandaan gehaald wordt, waarvoor deze kennis nodig
is en wat er met de kennis gedaan moet warden. De controle vragen zijn voornamelijk gericht
op de gemeente, aangezien het uitgangspunt was 'problemen random de samenwerking met de
gemeente' weg te nemen. Een handzame versie van het stappenplan is te vinden in Bijlage 5.

7 .4

Het stappenplan

7.4.1

De indeling

In

het gehele

proces

kunnen

5 specifieke

momenten

van

kennisvergaring

warden

onderscheiden, welke bijdragen aan inzicht in de gemeentelijke prioriteit. Deze 5 momenten zijn
samen genomen in 3 stappen, met elk hun eigen doel. Stap 1 en 3 zijn opgesplitst in een deel a
en b. Dit is omdat deel a, naast het doel voor de gehele stap, de goede voorbereiding als
subdoel heeft. De 5 te onderscheiden momenten zijn (zie oak figuur 7 .1 ):
Het 1e moment is stap 1a: het allereerste begin van de prospectfase, voor er gesprekken
gevoerd warden met de gemeente.
Het 2e moment is stap 1b: tijdens de eerste gesprekken met de gemeente.
Het 3e moment is stap 2: voor het projectbesluit.
Het 4e moment is stap 3a: na het projectbesluit, bij de overdracht van de projectleider van
de prospectfase naar de projectleider van de projectfase en voor de nieuwe projectleider
gaat praten met de projectcoordinator van de gemeente.
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Het 5e moment is stap 3b: tijdens de eerste gesprekken met de projectcoordinator van de
gemeente.

Onderhandelen
gemeente

Haalbaarheidsonderzoek

-Locati

Projectbestuit

Onderhandelen
grondeigenaar

1a 1b

2

3a 3b

Figuur 7.1: Stapp en uit he! stappenplan voor inzicht in de gemeentelijke prioriteit

De kennis die in stap 1a en 1b wordt opgedaan, wordt gebruikt om de belangen van de
gemeente en de ontwikkelingsmaatschappij beter met elkaar te vervlechten. Het doel is om
beter te voldoen aan de belangen van de gemeente, om zo de initiele prioriteit (het belang x de
urgentie van het onderwerp, zonder de prioriteit van andere onderwerpen hier in mee te laten
tellen) toe te laten nemen.
Op dit moment wordt er al geprobeerd de prioriteit te verhogen door gemeenten een beloning
van de ontwikkelingsmaatschappij van € 400.000,- te geven, wanneer er minimaal 30 Ruimte
voor Ruimte kavels in die gemeente warden gerealiseerd. Een ander middel dat reeds ingezet
wordt, is het koppelen van Ruimte voor Ruimte kavels aan bio-woningen . Bio staat voor
buitengebied in ontwikkeling. Dergelijke woningen kunnen voor de gemeente geld opleveren .
De provincie geeft een gemeente dan het recht een bio-woning te ontwikkelen per ontwikkelde
Ruimte voor Ruimte kavel.
De kennis uit (stap 1a, 1b en) stap 2 wordt gebruikt als aanvulling op het huidige
haalbaarheidsonderzoek. Kennis over de initiele en toegekende prioriteit maakt het mogelijk
een betere afweging te maken bij het projectbesluit. De initiele prioriteit zegt iets over de
bereidheid van de gemeente om mee te werken . Wanneer deze laag is, is het afbreukrisico
groot. De toegekende prioriteit en de gemeentelijke organisatie zeggen iets over de snelheid
waarmee het project opgepakt zal warden. In een projectbureau is de kans grater dat een
project snel opgepakt gaat warden dan in de lijnorganisatie. Deze informatie kan meegenomen
warden

in

de kostenraming

van

het haalbaarheidsonderzoek. Daarnaast kunnen de
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verwachtingen waar nodig bijgesteld worden . Door het afwegen van de prioriteit, wordt er een
realistischer beeld geschetst van de kosten en het draagvlak. Op deze manier kan er een beter
gefundeerd projectbesluit genomen worden .
Tot op heden wordt er in het haalbaarheidsonderzoek weinig aandacht besteed aan het
draagvlak. Het draagvlak van de gemeente (en provincie) worden onderworpen aan de vraag :
Welke status heeft het plan bij de gemeente en provincie en onder welke voorwaarden? Een
antwoord waar tot op heden genoegen mee genomen werd is: "mondeling positief'. Deze
informatie is zeer beperkt.
De kennis uit (stap 1a en 1b, stap 2 en) stap 3a en 3b moeten er voor zorgen dat het project de
initiele prioriteit bereikt, door in te blijven spelen op de belangen . Daarnaast is het gericht op het
behouden van de prioriteit en processnelheid, doordat het de kansen en risico's in de
gemeentelijke organisatie in kaart brengt. Vroegtijdig inzicht in de risico's maakt het mogelijk om
de aanpak hier op aan te passen .
De kennis die opgedaan is in een eerdere fase speelt ook in latere fasen een rol. Het is dus van
belang deze kennis door te geven en schriftelijk vast te leggen. In de huidige situatie wordt hier
onvoldoende aandacht aan besteed . Daarnaast moet de bestaande kennis up-to-date
gehouden worden. Door veranderingen in de gemeente kan kennis namelijk verouderen.
Stap 1a: Voorafgaand aan het eerste gesprek bij een gemeente in de prospectfase
Wie: Verantwoordelijke in de prospectfase
Waarom: Om goed voorbereid te zijn en een eerste idee te krijgen van de te bereiken initiele

prioriteit.
Hoe: Lezen van beleidsstukken en gemeenteberichten .
Wat weten:

D

Wat willen de raad en het college bereiken in hun periode?

D

Wat is hun beleidsvisie?

D

Wat zijn de formele belangen van de provincie, het rijk en Rijkswaterstaat in dit gebied?

D

Zijn er in het verleden al plannen ontwikkeld voor deze locatie? Zo ja, wat waren deze
plannen en op welke gronden zijn ze niet door gegaan?

Wat doen:

De antwoorden op deze vragen dienen vastgelegd te worden in een

prospectdocument, zodat deze kennis bij een overdracht doorgeven kan worden . Daarnaast is
deze kennis ook nodig voor stap 2.
Stap 1b: Tijdens de eerste gesprekken met betrokkenen
Wie: Verantwoordelijke in de prospectfase
Waarom:

Om

een

zo

hoog

mogelijke

initiele

prioriteit

te

bewerkstelligen

in

de

vervolggesprekken.
Hoe: Gesprekken voeren met personen binnen de gemeente, met de juiste bevoegdheden.
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Wat weten:

D

Wat zijn de gemeentelijke belangen op het gebied van ruimtelijke ordening en daar buiten?

D

Hoeveel prioriteit is er bestuurlijk toegekend aan de verschillende genoemde belangen?

0

Welke gemeentelijke belangen kunnen er direct aan het Ruimte voor Ruimte project
gekoppeld warden?
0

Staat woningbouw hoog op de agenda?

0

Wat is het woningbouwprogramma? Zijn dit alleen starters- en seniorenwoningen of oak
vrijstaande woningen?

0

Zijn er in de gemeente reconstructieplannen voor het buitengebied?

0

Zijn er in deze gemeente grate aantallen stallen gesloopt?

D

Welke partijen zijn er betrokken bij het plan?

D

Wat zijn de belangen van grondeigenaren?

D

Wat zijn de belangen van eventueel betrokken ontwikkelaars?

D

Wat zijn de belangen van overige betrokken organisaties?

D

Hoe staat de provincie tegenover de ontwikkeling en hebben zij nag randvoorwaarden?

D

Door wie warden welke besluiten genomen? Dus met wie moet er gesproken warden?
0

Welke besluiten mag het college zelf nemen en welke neemt de raad?

0

Welke invloed heeft het ambtelijke apparaat op de officiele besluitvorming?

0

Ligt de informele beslissingsbevoegdheid bij Mn persoon of een groep?

0

Welke adviesorganen zijn er betrokken bij een (college)besluit?

Wat doen: Het project moet zo aangepast warden, dat het in staat is de belangen van de

ontwikkelingmaatschappij en de gemeente optimaal te verknopen.

Hierbij moeten de

besluitvormende mensen binnen de gemeente betrokken warden. Deze mensen moeten van de
prioriteit van het project overtuigd warden en tot besluitvorming (en niet alleen tot toezeggingen)
aangezet warden. De nieuwe kennis zal oak in het prospectdocument opgenomen moeten
warden.
Stap 2: Voorafgaand aan het projectbesluit
Wie: Verantwoordelijke in de prospectfase en de schrijver haalbaarheidsonderzoek
Waarom: Om een beter afgewogen projectbesluit te nemen en de juiste verwachtingen voor het

project te bepalen .
Hoe: Analyse maken van de gegevens over de gemeente.
Wat weten:

D

Wat zijn de overeenkomstige en tegenstrijdige standpunten en belangen tussen de
gemeente en de ontwikkelingsmaatschappij?

D

Hoe werkt de gemeente aan projecten? Hebben ze een projectbureau, wordt er een team
samengesteld of warden alle onderdelen las in de organisatie uitgezet?

D

Welke afspraken zijn er met de gemeente gemaakt en zijn deze vastgelegd?

D

Zijn er toezeggingen gedaan door een ambtenaar, een wethouder of ligt er een
collegebesluit? Staat hier iets van op papier?
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D

Wat zijn de overeenkomstige en tegenstrijdige standpunten en belangen tussen de
ontwikkelingsmaatschappij en de overige actoren?

D

Welke toezeggingen zijn er gedaan door de gemeente met betrekking tot de prioriteit? Wat
is hier over vastgelegd?

IJ

Heeft de gemeente alle kennis in huis of wordt deze ingehuurd? Welke specifieke kennis is
aanwezig?

D

Wat is de werkdruk binnen de gemeente? Zitten er (veel) tijdelijke krachten?

D

Hoe wordt een project aangestuurd? Gebeurt dit direct vanuit de coordinator of via derden
en zijn deze derden dan deel van het projectteam of niet?

Wat doen: De analyse, zoals hieronder beschreven, toepassen op de opgedane kennis.

1.

Overeenkomstige

en

tegenstrijdige

belangen

tussen

de

gemeente

en

de

ontwikkelingsmaatschappij analyseren en vertalen naar de mate waarin het project
bijdraagt aan gemeentelijke belangen :
Weinig 0 0000 Veel bijdrage aan gemeentelijke belangen
2.

De bijdrage aan gemeentelijke belangen en de werkwijze van de gemeente bij projecten
analyseren . Aan de hand hier van een inschatting maken van de initiele prioriteit voor het
project:
Lage

3.

00000 Hoge initiele prioriteit

De overeenkomstige en tegenstrijdige belangen tussen de ontwikkelingsmaatschappij en
de overige actoren analyseren en een inschatting maken van het draagvlak van het project:
Weinig DDDDD Veel draagvlak

4.

Het draagvlak, de initiele prioriteit, de gemaakte afspraken en de toezeggingen of besluiten
analyseren en aan de hand hiervan een inschatting maken van het afbreukrisico.
Hoog

5.

0 0000 Laag afbreukrisico

Voor zover dit al mogelijk is, de overeenstemming die reeds bereikt is en toezeggingen
omtrent de prioriteit samen met de initiele prioriteit analyseren en een indicatie geven van
de toegezegde prioriteit.
Lage

6.

DODOO

Hoge toegezegde prioriteit

Een analyse maken van de werkwijze bij projecten, werkdruk, en aansturing binnen de
gemeente om een inschatting te maken van de gemeente.
Niet

7.

DDDDIJ

wel ideale gemeente voor projecten

De toegekende prioriteit en de inschatting van de gemeente interpreteren en een uitspraak
doen over de te verwachte processnelheid .
Lage

0000 0 Hoge verwachte processnelheid
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De inschatting van het afbreukrisico, moet meegenomen warden in de haalbaarheidsstudie. Dit
is het eerste resultaat van de analyse. Het tweede resultaat is de verwachte processnelheid .
Deze kan meegenomen warden in de kostenraming van de haalbaarheidsstudie. Daarnaast
draagt een inschatting van de processnelheid bij aan een reele verwachting . De gehele analyse
maakt het mogelijk uitspraken te doen over de prioriteit van de gemeente, het afbreukrisico en
de te verwachte processnelheid . De analyse en de antwoorden op de vragen moeten opnieuw
opgenomen warden in het prospectdocument
Stap 3a: Bij overdracht voor eerste gesprek bij gemeente
Wie: Projectleider
Waarom: Om goed voorbereid te zijn , verrassingen te voorkomen en de prioriteit te benutten.
Hoe:

Lezen

van

(beleidsstukken,

gemeenteberichten,)

gemeentelijke

website

en

prospectdocument en praten met verantwoordelijke in de prospectfase.
Wat weten:

D

Met wie is er tot op heden gesproken en wat zijn hun functies?

D

Zijn er naar aanleiding van de toezegging al acties ondernomen binnen de gemeente, zoals
het voorbereiden of nemen van een besluit of het aanwijzen van een projectcoOrdinator?

0

Wat zijn de randvoorwaarden van de gemeente bij de afspraken?

D

Welke mogelijkheden zijn er allemaal besproken en op welke gronden is er tot deze stand
van zaken gekomen?

0

Wat zijn de algemene en projectspecifieke belangen?

0

Wat zijn de (financiele) doelstellingen en wat is de onderhandelingsruimte?

D

Hoeveel en welke (onder)afdelingen heeft de gemeente en hoe verhouden deze zich tot
elkaar?

Wat doen: Garanderen dat je ook alle kennis uit eerdere fasen hebt en anders er voor zorgen

dat je deze alsnog verzamelt. Bepalen welke informatie er alsnog bij de gemeente achterhaald
moet warden in stap 3b.
Stap 3b: Tijdens de eerste gesprekken met de projectcoordinator van de gemeente
Wie: Projectleider
Waarom: Om bestaande kennis te verifieren, kansen te zien, risico's op vertraging in te

schatten, gevoeligheden te kennen , en de prioriteit optimaal te benutten .
Hoe: Gesprekken voeren met de projectcoordinator en eventueel anderen binnen de gemeente.
Wat weten:

D

Wat zijn de belangen van omwonenden?

D

Hoe staat de omgeving tegenover eventuele ontwikkelingen op deze locatie? Zijn er actoren
die eventueel in een vroeg stadium betrokken moeten warden?

0

Hoeveel invloed hebben de verschillende actoren op het proces? Is het slagen van het
project direct afhankelijk van de medewerking van deze actor of kan de actor het proces
alleen vertragen? Welke actoren hebben invloed op elkaars gedrag?
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D

Waar bevindt de projectcoordinator zich binnen de organisatie?

D

Welke afdelingen en welke mensen zijn er bij het gehele traject betrokken?

D

Wie legt aan wie verantwoording af?

D

Door wie warden welke besluiten genomen? Dus met wie moet er gesproken warden?
0

Welke bevoegdheid heeft de projectleider?

0

Welke bevoegdheid heeft het afdelingshoofd?

D

Wie is er van de gemeente zelf en wie zit er gedetacheerd?

D

In hoeverre werken afdelingen samen?

0

Zijn de projectcoordinator en de overige projectleden overtuigd van de Weinig DDDDD Veel

Weinig DDDDD Veel

bijdrage van het project aan de gemeentelijke belangen?
D

Is er een klik tussen de projectleider en de projectcoordinator?

Weinig DDDDD Veel

D

Is er een klik tussen de projectcoordinator en de wethouder?

Weinig DDDDD Veel

D

Is er een klik tussen de projectleden binnen de gemeente?

Weinig DDDDD Veel

D

Wat is de ervaring van de projectcoordinator met dergelijke projecten? Weinig DDDDD Veel

IJ

Wat is de kennis van de projectcoordinator over dergelijke projecten?

Weinig

D

Wat is de overtuigingskracht van de projectcoordinator?

Weinig DDDDD Veel

D

Wat zijn de bevoegdheden van de projectcoordinator?

Weinig DDDDD Veel

IJ

Wat zijn de persoonlijke drijfveren van de projectcoordinator?

Weinig DDDDD Veel

ornm Veel

Wat doen: Eventueel ontbrekende kennis uit eerdere fasen aanvullen en er voor zorgen dat je

binnen de gemeente voortaan met de juiste persoon aan tafel zit. Daarna in overleg met de
Uuiste) projectcoordinator een plan van aanpak maken. In een plan van aanpak moet de
planning komen te staan en een communicatie plan voor zowel intern (tussen gemeente met
haar afdelingen en de ontwikkelingsmaatschappij/Grontmij) als extern (met omwonenden,
grondeigenaren enz.).

Verder moet hierin een

afweging gemaakt warden voor een

startbijeenkomst. Ondanks dat dit tijd kost, kan het oak veel tijdwinst opleveren. Zeker in het
geval dat nag niet alle neuzen dezelfde kant op staan. Daarnaast is het belangrijk in dit plan van
aanpak, naar aanleiding van de verkregen informatie, de risico's op vertraging te benoemen.
Hierbij moet oak de beheerswijze van deze risico's warden vastgesteld. Door dit alles in overleg
met de projectcoordinator op te stellen, ontstaat er vertrouwen, wat goed is voor het 'wij gevoel'.
Dit is bevorderlijk voor de samenwerking en zal de processnelheid ten goede komen. De
processnelheid is oak bij gebaat om met de juiste persoon binnen de gemeente aan tafel te
zitten en risico's vroegtijdig te tackelen.
Na de 3e stap, blijft het van belang de bestaande kennis up-to-date te houden. Op het moment
dat er veranderingen binnen de gemeente plaats vinden op het gebied van belangen,
organisatie of personen, is het van belang opnieuw de benodigde kennis van de gemeentelijke
organisatie en belangen onder de loep ten nemen.
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7 .5

Validatie

Het in 7.4 besproken stappenplan voor inzicht in de gemeentelijke prioriteit past binnen de
conclusie dat niet een gemeente hetzelfde is. Met behulp van het stappenplan, kan er van elke
individuele gemeente een analyse gemaakt worden. Het stappenplan geeft uiteindelijk invulling
aan de gestelde ontwerpvraag. Het geeft inzicht in de benodigde kennis om goed voorbereid te
zijn, het maakt het mogelijk belangen te vervlechten en vroegtijdig risico's op vertraging in te
zien. Hierbij geven de stappen invulling aan de gestelde prestatie-eisen .
De inhoud van de lijst met controle vragen (checklist) is besproken met drie projectleiders.
Allereerst is hen gevraagd, wat voor hen relevante kennis is bij Ruimte voor Ruimte projecten.
Uit deze sessie kwamen de volgende vragen naar voren:
lnhoudelijk:
Wat

is

de

stand

van

zaken

met

betrekking

tot

het

ondertekenen

van

de

samenwerkingsovereenkomst en grondverwerving?
Wat is het programma voor de locatie?
Wat is de financiele stand van zaken?
Procesmatig:
Wie zijn de contactpersonen binnen de gemeente?
Hoe ligt het project politiek-bestuurlijk?
Hoeveel draagvlak is er voor het project?
Wat is het kennis- en kundeniveau en de capaciteit van de gemeente?
Heeft Grontmij ervaring met deze ambtelijke organisatie?
Met deze vragen in het achterhoofd is de checklist door de projectleiders beoordeeld op de
volledigheid en relevantie. Opvallend bij deze sessies was dat iedereen er weliswaar van
overtuigd was dat kennis van de belangen belangrijk was, maar iedereen er tegelijkertijd toch
op een andere manier mee om gaat. Daar waar de ene persoon een vraag juist relevant vond,
zag een ander de relevantie nog niet in. Dit was dan juist een reden om de vraag wel in de lijst
op te nemen. Naar aanleiding van deze beoordeling zijn er enkele kleine veranderingen
doorgevoerd.
Deze aangepaste lijst is aan de ge'interviewde personen binnen de gemeente voorgelegd. Hun
reacties (3 van de 5 personen) hebben geen veranderingen in de vragen opgeleverd. Zij
stonden alien positief tegenover de vragenlijst.
Net als met de prestatie-eisen is er ook rekening gehouden met de gebruikseisen. De lijst is
concreet, doordat er concrete vragen in staan en men dus weet wat men moet vragen.
Daarnaast is het geheel overzichtelijk gemaakt, doordat het op te splitsen in 5 kennis controle
momenten. Per stap is het directe nut toegevoegd.

47

De enige vraag die open blijft staan, is of de kosten die warden gemaakt, door de extra tijd die
er in gestoken moet warden,

wel terug warden verdiend.

Hiervoor is een globale

kostenberekening gemaakt:
De afdracht per kavel voor de stallen sloop was vastgesteld op € 91.000,-. Deze is inmiddels
door de rente opgelopen tot €150 .000,-.
Het rente percentage voor investeringen in het verleden ligt op 6% .
De projectleiderkosten die in rekening warden gebracht bij de ontwikkelingsmaatschappij liggen
op ongeveer € 135,-/uur.
Dit maakt dat de rente kosten per kavel per jaar (€ 150.000,- x 6%) € 9.000,- zijn en(€ 9.000,- /
52) € 173,- per week. Per kavel kan een projectleider dus (€ 173,- I€ 135,-) 1,3 uur per week
extra besteden, als dit 1 week versnelling oplevert, ten opzichte van de huidige situatie. Voor
een project van 15 kavels betekent dit dus (1,3 x 15) 19,2 uur. Oat is bijna twee en een halve
dag, welke al bij 1 week versnelling terug verdiend is. Hieruit mag aangenomen warden dat de
extra investering in het begin er uit gehaald zal warden .

7.6

Algemene toepasbaarheid

Het stappenplan , zoals in dit hoofdstuk is beschreven , is in eerste instantie specifiek voor de
ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte ontwikkeld en is gericht op het verbeteren van
de samenwerking met de gemeente. Het stappenplan is echter, met wat kleine aanpassingen,
oak te gebruiken voor de samenwerking met andere partijen. De gedachte er achter blijft
namelijk, dat een goede voorbereiding en inzicht in de belangen en organisatie van de
samenwerkingspartner, bijdragen aan de processnelheid . Dit advies is voor Grontmij en de
ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte ontwikkeld. Het zou echter door elke
ontwikkelaar gebruikt kunnen warden. Het gebrek aan inzicht speelt, volgens de gemeenten,
oak bij hen een rol. Er kan dus geconcludeerd warden, dat het idee achter dit ontwikkelde
stappenplan algemeen toepasbaar is en bij elke vorm van samenwerken ingezet kan warden.
Ruimte

voor

Ruimte

projecten

zijn

gebiedsontwikkelingsprojecten

met

een

beperkte

complexiteit. Uit dit onderzoek komt naar voren dat het bij deze beperkt complexe projecten van
belang is inzicht te krijgen in wat er speelt bij de samenwerkingspartner, in dit geval de
gemeente. Er mag aangenomen warden dat dit oak voor projecten geldt met een grotere
complexiteit. Sterker nag, voor dergelijke projecten zal het nag belangrijker zijn.
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8

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Uit het onderzoek komt naar voren dat de te lage processnelheid van Ruimte voor Ruimte
projecten veroorzaakt wordt door:
te weinig mankracht in de prospectfase;
een te theoretische planning;
problemen met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst;
problemen met het ondertekenen van het inkoopcontract;
problemen random de samenwerking met de gemeente; en
projectspecifieke oorzaken .
Hierbij zijn problemen random de samenwerking met de gemeente als belangrijkste oorzaak
naar voren gekomen. Deze problemen hangen samen met de beperkte capaciteit, ervaring,
kennis en kunde van de gemeente, de beperkte bevoegdheden van de projectleider en/of de
beperkte prioriteit die de gemeente aan het project geeft.
Het vervolgonderzoek naar prioriteit heeft uitgewezen dat de oorzaken voor problemen in de
samenwerking met de gemeente, allemaal met elkaar samenhangen. Deze zijn terug te voeren
op prioriteit. De mate van de toegekende prioriteit wordt in de organisatie namelijk vertaald in
het toekennen van capaciteit, middelen, informatie en invloed. De conclusie is dat de
projectsnelheid van Ruimte voor Ruimte projecten te laag ligt, doordat projecten te weinig
prioriteit krijgen van de gemeente.
Prioriteit zelf komt voort uit de urgentie en het belang van de zaak. Door een project een
bijdrage te laten leveren aan het belang van de gemeente, zal de initiele prioriteit van het
project voor de gemeente toenemen . De kans op een hoge toegekende prioriteit neemt hiermee
oak toe, welke weer zichtbaar zal warden in de organ isatie. Deze organisatieaspecten zijn
nodig om te voldoen aan de verwachtingen van de ontwikkelingsmaatschappij . Hierdoor zal de
samenwerking verbeteren en de processnelheid toenemen . Oak de prioriteit van de individuele
ambtenaar komt voort uit het gemeentelijke belang . Dit komt door de hoge mate van public
service motivation van ambtenaren . Hierdoor zullen ze harder werken voor het algemene, in dit
geval gemeentelijke, belang.
Om de initiele prioriteit te kunnen be"fnvloeden is er kennis nodig van de belangen van de
gemeente. Deze kennis ontbreekt bij de projectleiders van Ruimte voor Ruimte, net als de
kennis over de organisatie van de gemeente. Kennis van de organisatie is nodig omdat deze
kennis het mogelijk maakt, om risico's op vertraging in de gemeentelijke organisatie vroegtijdig
op te sporen . De kennis over de organisatie en belangen moet telkens opnieuw opgedaan
warden , omdat geen een gemeente hetzelfde is. Er kan dus geconcludeerd warden dat de
processnelheid van gebiedsontwikkeling verbeterd kan warden door op tijd kennis over de
belangen en organisatie van de gemeente te verzamelen en op de juiste manier in te zetten, zie
figuur 8.1.
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Beier gefundeerd projectbeslui!

Stappenplan
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Figuur 8.1: Effect stappenplan

Het ontwikkelde stappenplan voor inzicht in de gemeentelijke prioriteit maakt het mogelijk om te
controleren of de benodigde kennis op tijd aanwezig is. Daarnaast geeft het aan waar deze
kennis voor nodig is, zodat de kennis optimaal benut wordt. Een aangename bijkomstigheid van
het stappenplan is dat het ook nieuwe inzichten geeft om een beter afgewogen projectbesluit te
nemen.
Er valt te concluderen dat, op het moment dat een partij medewerking van een andere partij
wenst, de ene partij goed op de hoogte moet zijn van wat er bij deze andere partij speelt. De
processnelheid kan op deze manier op het niveau van mens tot mens positief be'fnvloed
warden.
De uitkomsten van het onderzoek leiden tot de volgende aanbevelingen :
Het verdient aanbeveling het ontwikkelde stappenplan te implementeren bij Grontmij en de
ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte. Na verloop van tijd zal de nieuwe aanpak
geevalueerd en waarnodig aanpast kunnen warden. Een volgende stap zou het aanpassen
van het model voor andere projecten van Grontmij kunnen zijn.
Daarnaast

verdient

het

samenwerkingsovereenkomst

aanbeveling,
in

een

het

intentie-

opnieuw
en

opsplitsen

van

samenwerkingsovereenkomst

de
te

overwegen . Dit biedt de mogelijkheid om in een eerder stadium al enkele afspraken vast te
leggen.
Waar mogelijke zou de ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte kunnen kijken om
ook prestatie-eisen, zoals een planning , op te nemen in de samenwerkingsovereenkomst.
In een vervolgonderzoek zou er onderzocht kunnen warden , wat het effect is van bepaalde
prikkels op de prioriteit bij verschillende werkwijzen van gemeenten . Een dergelijk
onderzoek zou er toe kunnen leiden, dat na het haalbaarheidsonderzoek bepaald kan
warden welk type projectleider het beste past bij een bepaalde gemeente.
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Bijlage 1: lnterviewvragen projectleiders
Vragen per project

Naam project:

Fase:

Gemeente:

Type procedure:

Naam projectleider:

Grondeigenaren:

U itgangspu nten

1.

SOK opgesteld:

2.

SOK ondertekend:

3.

lnkoopcondities:

4.

lnkoopcontracten ondertekend:

5.

Overige voorwaarden:

Wanneer zijn de missende zaken geregeld en voor hoeveel vertraging heeft het gezorgd?
Project: speelde de volgende zaken een rol:

6.

RvR kavels of combinatie met andere niet belastte kavels?:

7.

Hindercirkel:

8.

Gewijzigde wetgeving:

9.

Kwam gemeente afspraken na en kon hij dit? Zo nee lag dit aan prioriteiten?:

10. Planverloop:

11. lnterne organisatie veranderd:
12. Externe organisatie veranderd:
13. lnterne fouten:
14. Vertraging door aangespannen procedures. Had dit voorkomen kunnen warden.:
15. Ontwerpers met projectleidersrol:
16. Werd de standaardplanning aangehouden: (later vervallen)
17. Vertraging door missen commerciele toetsing/goedkeuring RvR:
18. Overige vertragingen:

19. Wat ging er goed in het project:
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Bijlage 2: Matrix projectvertraging
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Bijlage 3: lnterviewvragen gemeenten
Algemene gegevens

1.

Functie en omschrijving (beleidsmatig/uitvoerend en specifieke taken)

2.

Waar zit u binnen de organisatie?

Algemene gang van zaken binnen de gemeente

3.

Kunt u iets vertellen over de algemene gang van zaken binnen de gemeente? Wat is de
taakverdeling binnen de gemeente? Wie maakt het beleid en wie doet de uitvoering?

4.

Stel ik wil iets ontwikkelen in uw gemeente. Bij wie (functie) moet ik in eerste instantie dan
zijn en bij wie (functie) in latere stadia? Wie neemt hier in welke fase een besluit over?

5.

In hoeverre werken jullie projectmatig?

6.

Wordt er gebruik gemaakt van interne prestatiecontracten?

Prioriteiten

7.

Hebben jullie voldoende capaciteit

8.

Welke taken krijgen voorrang? Op welke basis wordt dit bepaald en doe je dit zelf of komt
dit van bovenaf?

9.

Op welke manier wordt uw takenpakket (projecten) samengesteld? Hebt u hier zelf invloed
op?

10. Ligt jouw takenpakket geheel vast? Dus zijn de projecten waar je aan mag werken van
bovenaf bepaald en zo ja door wie en hoe?
11. Heb je binnen je takenpakket de vrijheid zelf prioriteiten vast te leggen? Zo ja hoe doe je
dat, op welke gronden? Zo nee, hoe wordt het voor je bepaald, waar het dit vanaf?
12. Wanneer is een project voor u belangrijk? Wanneer is een project voor u urgent? Zien we
dit inderdaad terug in de prioriteit?
13. Wanneer is een project voor de gemeente belangrijk en wanneer urgent?
14. Wat maakt het dat u plezier heeft in een project? Draagt dit bij aan prioriteit?
Samenvattend

15. Hoe zou de samenwerking met de gemeente beter en sneller kunnen?
16. Hoe zou de prioriteit van een project binnen een gemeente verhoogd kunnen warden en op
welke wijze kan een ontwikkelaar dit be'lnvloeden? (Wat zou Ruimte voor Ruimte kunnen
verbeteren?)
17. Waar moet een project aan voldoen zodat u en de gemeente het inderdaad belangrijk en
urgent gaan vinden en dus prioriteit geven?
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Bijlage 4: Notulen gemeenten
Interview met Ronald Poort van de gemeente Boxtel

8 januari 2008 14.00-15 .00 te Boxtel
Ronald

Poort is

beleidsadviseur Ruimtelijke Ontwikkeling

en

houdt zich

bezig

met

bestemmingsplannen en bestemmingsplanprocedures. Daarnaast is hij voor ontwikkelingen
projectcoord inator.
Boxtel is een gemeente die op dit moment niet bezig is met Ruimte voor Ruimte projecten,
maar in het verleden wel heeft gekeken of er locaties zijn binnen de gemeente waar dit zou
kunnen. Hier is echter niets uit gekomen.
Ontwikkelen in deze gemeente

Ontwikkelingen kunnen op twee manieren tot stand komen. Ten eerste doordat de gemeente
zelf grand heeft en het initiatief neemt. Met behulp van bijvoorbeeld een prijsvraag kan er iets
tot stand komen . Dit heeft de voorkeur.
De andere mogelijkheid is dat de gemeenteraad een locatie aanwijst voor bijvoorbeeld
woningbouw, er gekeken wordt wie (welke ontwikkelaar) daar de grand in bezit heeft en er
onderhandeld wordt over het programma op die locatie. De afdeling RO draagt mogelijke
locaties aan voor de gemeenteraad.
Bij beide vormen van ontwikkeling is het van belang dat er een goed evenwichtig woning
programma komt. Op het moment dat het niet lukt om invulling te geven aan de eisen voor
bijvoorbeeld starters- en seniorenwoningen, heeft de gemeente de mogelijkheid om dit af te
kopen. Er wordt dan geld gestort in een fonds, wat weer ten goede komt aan woningbouw voor
speciale doelgroepen elders.
Nieuwe ontwikkelingen of aanvragen daarvoor warden in deze gemeente vanuit de afdeling
Ruimtelijke Ontwikkeling integraal opgepakt in een werkgroep. Binnen een werkgroep warden
oak bijvoorbeeld de afdelingen Openbare Werken en Wonen & Milieu vertegenwoordigd .
Tussen de verschillende afdelingen bestaan geen sterke scheidingen meer, dit wordt oak
steeds minder. Van elke discipline zit er een vertegenwoordiger in de werkgroep die zijn
discipline cobrdineert. Er is dus niet 1 persoon eindverantwoordelijk voor alles. Macht je iemand
van een andere discipline nodig hebben, dan gebeurt dit via de coordinator en niet rechtstreeks.
Deze opbouw maakt wel dat je afhankelijk bent van collega's.
Prioriteiten

De politiek vindt alles belangrijk en maakt hier het liefst geen keuzes in . Het ambtelijk
management, ofwel de afdelingshoofden, doet voorstellen om hier keuzes in af te dwingen. Ze
maken afdelingswerkplannen (AWP) waarin een urenverdeling is opgenomen en aangegeven
wordt aan welke projecten eerst gewerkt gaat warden. Wat je ziet is dat B&W deze afspraken
na 5 maanden vaak vergeet en andere dingen wil zien. Zij zullen dan een besluit moeten
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nemen om of andere projecten verder vooruit te schuiven of extra mensen hier voor in te huren.
Zo'n besluit wordt echter niet altijd genomen. Een voorbeeld van een nieuw project is een
computercentrum voor de Rabobank dat mogelijk in Boxtel komt. Hier is veel werkgelegenheid
aan gebonden, is schoon enz. dus hier valt voor B&W mee te scoren. Vandaar dat ze hier
voorrang aan willen geven. Alie andere plannen moeten hier voor wijken.
In de afdelingswerkplannen wordt oak ruimte vrij gehouden voor extra ontwikkelingen die zich in
de loop van het jaar aandienen, maar zo'n Rabobank project is zo groat dat dit niet afdoende is.
Dit project moet wel gezien warden als incidenteel.
Dit college wil graag de buitenwereld (a.a. ontwikkelaars) van dienst zijn, maar dat verschilt per
college. Er wordt gedacht dat hier beter mee gescoord kan warden omdat het vaak meer speelt
onder bevolking, dan plannen die de gemeente zelf bedacht heeft. Hierdoor blijft beleid
ontwikkeld door de gemeente vaak liggen. Het college denkt oak vaak dat ontwikkelingen met
een ontwikkelaar minder kosten, maar dat is de vraag. Daar wordt wel vanuit gegaan, maar
verantwoording blijft bij de gemeente en blijft dus tijd en geld kosten.
Op het moment dat er een keus gemaakt moet warden waaraan gewerkt wordt is dit toch vaak
het project dat er al het !angst ligt. Dit zijn wel alleen de projecten waar aan gewerkt mag
warden (vastgelegd in AWP). Voorrang wordt er wel verleend aan zaken met een wettelijke- of
gerechtelijk deadline. Verder is het van belang dat men het gevoel heeft dat de ontwikkelaar
oak haast heeft en dus regelmatig iets laat horen. Deze urgentie is echter niet bij alle
ontwikkelaars aanwezig. Bij het nakomen van afspraken met derden is het zeker oak van
belang dat de samenwerking goed is. Het is hierbij van belang dat het contact warm gehouden
wordt, maar er geen zaken doorgedrukt warden.
Samenwerking

Het houden van een goede startbijeenkomst kan zeker bijdragen aan het belang dat de
personen toekennen aan een project. Je ziet bijvoorbeeld oak bij een prijsvraag dat het
enthousiasme van een winnaar overslaat op gemeente.
Een project wordt interessant doordat een ontwikkelaar zich in de gemeente en zijn belangen
verdiept. Oak het meedenken over problemen zorgt voor enthousiasme. Met andere woorden
de gemeente wil het gevoel krijgen dat het project er echt toe doet en dat de ontwikkelaar er
oak echt iets van wil maken.
Vertrouwen en persoonlijke samenwerking blijven belangrijk. Een tip is oak voor ontwikkelaars:
verdiep je goed in het plaatselijke en lees alle stukken. Doe iets met de visie van de gemeente.
Goed contact met de wethouder is altijd positief, maar een toezegging van de wethouder maakt
niet dat een project daadwerkelijk (goed) gaat lopen. Oak de grootte van projecten heeft invloed
op hoe gemakkelijk het opgepakt wordt. Hier wordt aangegeven, dat een klein plan mogelijk
gemakkelijker gaat aangezien hier minder risico en weerstand uit de gemeente aan verbonden
is.
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Interview met de heer van der Heyden van de gemeente Grave

9 januari 2008 10.00- 11 .30 te Grave
De heer van der Heyden is beleidsfunctionaris ruimtelijke ontwikkeling en hierbij gericht op
volkshuisvesting passend binnen de doelstellingen van de gemeente. In de gemeente Grave
wordt op dit moment een Ruimte voor Ruimte locatie ontwikkeld, waar de heer van der Heyden
aanspreekpunt voor is.
Achtergrond

De gemeente Grave is de afgelopen 5 jaar een van de 5 pilots geweest voor bouwen binnen
strakke contouren . Op deze manier kon het bedrijventerrein aangepakt warden. Om dit
rendabel te maken moeten er namelijk meer dan de jaarlijkse 50 contingentwoningen
ontwikkeld warden. Dit kan binnen deze pilot. Dit is binnen de gemeente eerst organisatorisch
opgezet door een projectbureau van een paar man op te zetten met behulp van DHV. Dit
bureau zou alle projecten op gaan pakken en daarna weer opgeheven warden . De
lijnorganisatie werd opgevuld met tijdelijke krachten. Probleem is echter dat het projectbureau
er nog steeds is, doordat de pilot uiteindelijk voor een enorme ontwikkeling heeft gezorgd ook
buiten het bedrijventerrein. Het kost meer tijd om projecten over te dragen naar de
lijnorganisatie voor de uitvoering en er zijn meer (en grate lastige) projecten bij gekomen.
Daarnaast was ook het onderhandelen met ontwikkelaars nieuw, wat ook weer tijd kost. Het
gevolg is dat de tijdelijke krachten in de lijnorganisatie nu opbreken. Er is te veel werk en er zijn
te weinig (ingewerkte) mensen .
Op het moment dat het projectbureau opgestart werd was de RvR locatie nog geen project en
lag het ook vanuit Ruimte voor Ruimte stil. Er werd toen ook van uit gegaan dat het de
gemeente zelf niet veel tijd zou kosten. Hierdoor is de locatie in de lijnorganisatie blijven hangen
ook toen het verder van de grand af kwam . Achteraf is dit niet handig geweest en had het via
het projectbureau opgepakt moeten warden. Nu moet het RvR project binnen de lijnorganisatie
overal tussen gedrukt warden en dat gaat lastig en kost extra tijd . Er moet steeds opnieuw via
afdelingshoofden gevraagd warden of mensen er tijd voor vrij willen maken, terwijl er veel
grotere prioriteit ligt bij de projecten van het projectbureau en overige lijnactiviteiten.
Ruimte voor Ruimte is lang niet belangrijk geweest voor de gemeente Grave. Ze hadden
genoeg aan de grote ontwikkelingen op het bedrijven terrein en de locatie was in verhouding
maar heel klein. Tegenwoordig is het belang hoger omdat de locatie is gekoppeld aan biowoningen. De gemeente heeft geld nodig voor het reconstructieplan voor het landelijk gebied .
Er moeten boeren verhuisd warden, maar deze mogen niet zomaar een overheidssubsidie
krijgen . De opbrengsten van de bio-woningen mogen hier wel aan besteed warden. Vandaar
dat de gemeente deze graag wil ontwikkelen. Hiervoor zullen ze ook ruimte voor ruimte
woningen moeten ontwikkelen en zo is het belang van deze woningen verhoogd.
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Ontwikkelen binnen deze gemeente

De plannen voor ontwikkelingen komen binnen in de lijnorganisatie. Daar warden ze beoordeeld
en wordt er besloten of ze in aanmerking komen om als project opgepakt te warden binnen het
projectbureau. Als hier een positief advies uit komt zal er door B&W het besluit genomen
warden om er een project van te maken. Als het een project door het projectbureau wordt
opgepakt dan heeft het automatisch prioriteit. Op het moment dat een gemeente een
projectbureau heeft, is het van belang dat het project daar wordt opgepakt. Dit zal in de meeste
gevallen oak wel gebeuren . Een voordeel voor de gemeente van een projectbureau is dat zij
goed in staat zijn knelpunten, consequenties en risico's die in beeld te brengen. De risico's van
RvR project zijn nu vooraf onderschat.
Prioriteiten

Binnen de lijnorganisatie maakt afdelingshoofd een planning en deze kent taken aan personen
toe. In de planning is wel wat speling ingebouwd voor nieuwe plannen, maar deze speling wordt
snel opgevuld door projecten die meer tijd kosten. Voor een goede raming warden er wel uren
bijgehouden. In de planning komt uiteindelijk oak het collegeprogramma tot uiting.
Tussen verschillende taken wordt de tijd naar alle redelijkheid verdeeld . Deadlines zorgen er
wel voor dat zaken voorrang krijgen . Verder wordt er geprobeerd zoveel mogelijk aan
afgesproken planningen te houden, maar er kunnen geen rechten ontleend warden aan
planningen.
Het belang voor Grave ligt nu voornamelijk bij alle nieuwe ontwikkelingen die aangeslingerd zijn
door de pilot. Projecten moeten een bijdrage leveren aan het gemeentelijke of algemene
belang . Hierbij speelt voornamelijk de kwaliteit van een project een grate rol. Enthousiasme
komt voort uit een mooi project met kwaliteit dat een duidelijke meerwaarde biedt voor de
gemeente en zijn bewoners. Het ruimte voor ruimte project heeft nu een grater belang doordat
het via de bio-woningen combinatie de mogelijkheid bied te investeren in het buitengebied.
Samenwerking

Een verbeterslag die de heer van der Heyden ziet is een betere samenwerking met betrekking
tot de planning en raming van uren en kosten. De gemeente was nu onvoldoende voorbereid op
het aantal uren dat er voor hen in ging zitten. De raming ging er vanuit dat alles al rand was en
dat is het (bijna) nooit. Openheid en duidelijkheid hieromtrent is hierbij van belang . Hetzelfde
geldt voor de planning. Het opleggen van een (te) strakke planning kan tot minder medewerking
en dus een lagere urgentie leiden. Dit is te voorkomen door het gezamenlijk te doen.
Verder moet er natuurlijk voorkomen warden dat er fouten warden gemaakt, want door een
foute beschuldiging in het project van uit de kant van Grontmij, heeft het project even stil
gelegen. Het resultaat was namelijk dat hierdoor de gemeente er oak even geen zin in had. Dit
is overigens goed gekomen, maar zal in de toekomst voorkomen moeten warden. De
communicatie zal dus altijd goed moeten zijn!
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Doordat er na de eerste gesprekken jaren niets is vernomen van Ruimte voor Ruimte, omdat
andere locaties waarschijnlijk interessanter waren, is de betrokkenheid van de gemeente ook
minder. Het is in de ogen van de heer van der Heyden van belang dat er contact gehouden
wordt. Het is sowieso belangrijk om een gemeente en betrokken personen te paaien en te
overtuigen van de toegevoegde waarde voor de gemeente. Voor zijn gevoel ging dat in het
begin niet zo goed. Tegenwoordig gaat het wel veel beter, doordat Ruimte voor Ruimte
voorbeeldlocaties heeft. Er moet dus beter aangesloten warden op de belangen van de
gemeente en hier moet meer nadruk op gelegd warden. De kwaliteit die Ruimte voor Ruimte
levert zou hier voor gebruikt kunnen warden.
Als laatste werd er bevestigd dat ontwikkelaars vaak onbekend zijn met de werking binnen de
gemeente. Ontwikkelaars zouden er goed aan doen om hier in te investeren, zodat ze er een
beter beeld van krijgen .
De belangrijkste punten zijn dus:
Het maken van een gezamenlijke planning en kostenraming
Zorgen dat je de gemeente goed kent, zowel de organisatie als zijn belangen.
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Interview met Maurice Emonds van de gemeente Gemert-Bakel
14 januari 2008 15.30 uur te Gernert
Maurice is projectleider bij de afdeling projecten en houd zich hier voornamelijk bezig met
woningbouwprojecten .. De gemeente Gernert-Bake! is op dit moment bezig met een Ruimte
voor Ruimte project dat ingepast is binnen het grate woningbouwprogramma dat de komende
jaren daar ontwikkeld wordt. Maurice is pas later, bij het vertrek van een collega, betrokken
geraakt bij het project. Dit was na het planontwerp
Achtergrond

Nadat de provincie de eisen random het maximale aantal woningcontingenten versoepeld had,
kreeg deze gemeente de mogelijkheid eindelijk genoeg woningen te bouwen. Voorheen werden
er voornamelijk kavels in eigen beheer ontwikkeld. Ontwikkelaars kwamen hierbij zelden in
bee Id.
Voor de komende jaren is het programma op 1350 woningen vastgesteld. Om dit grate aantal
woningen aan te kunnen pakken heeft de gemeente 4 a 5 jaar geleden een projectbureau
opgezet. Eerst stand dit direct onder de gemeentesecretaris buiten de lijnorganisatie. Er werd
toen gedacht het na 3 jaar opgeheven zou warden. lnmiddels heeft het projectbureau een vaste
plek gekregen is het een afdeling naast de anderen geworden. Naast het woningbouw
programma warden oak steeds meer andere zaken projectmatig aangepakt binnen dit bureau,
bijvoorbeeld de digitalisering en Sinti.
Ontwikkelen binnen deze gemeente

Om een project in deze gemeente van de grand te krijgen zal er eerst overlegd moeten warden
met de wethouder (in samenwerking met het afdelingshoofd van het projectbureau). Nadat een
aanvraag is getoetst aan het woningbouwprogramma, wordt er door het college een besluit
genomen over het aanmenen van het project. Op dat moment wordt er binnen de afdeling
projecten een projectleider toegewezen die voortaan contactpersoon zal zijn. Deze persoon zal
een projectteam samenstellen met mensen uit de lijnorganisatie (overige afdelingen). Voor (en
met) de projectmedewerkers wordt er door de projectleider een urenraming gemaakt die met de
afdelingshoofden wordt besproken. In de jaarplanning die afdelingshoofden maken warden
dergelijke planningen meegenomen. Bij nieuwe projecten gedurende het jaar krijgen projecten
voorrang op taken uit de lijnorganisatie. Dit leidt er wel toe dat andere zaken kunnen blijven
liggen. Zeker de afdelingen Civiel en Ruimtelijke Ontwikkeling staan onder druk. De
urenramingen warden oak gebruikt om het college duidelijk te maken dat de planningen al vol
zijn en er dus niet nag meer projecten aangenomen kunnen warden.
Binnen Gernert-Bake! heeft het college veel te zeggen. De huidige wethouder zit hier oak al 30
jaar. Het college bepaald of een project er komt. Dit levert wel veel strijd op tussen
management

en

college,

omdat

het

management

met

overbelaste

mensen

wordt

geconfronteerd en het college denkt: zolang de projecten gedaan warden kan er meer bij.
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Ruimte voor Ruimte zit in deze gemeente wel goed, want de wethouder heeft een veehouderij
verleden en kent de belangen van RvR goed.
Prioriteit

De prioriteit komt voort uit de projecten die het college aanneemt. Voor de lijn hebben projecten
voorrang op de rest. Binnen deze gemeente speelt het wel dat projecten een hogere prioriteit
krijgen doordat de wethouder er regelmatig naar vraagt. Volgorde van binnenkomst is echter
nooit een leidraad voor prioriteit binnen het projectenbureau . Eigen interesse en betrokkenheid
hebben wel enige invloed hoe leuk een project wordt gevonden . Een voorbeeld hiervan is dat
een groep starters zich nu hebben gebundeld en zich hard maken voor starterswoningen .
Maurice geeft hierbij aan dat hij door hun inzet, ook enthousiast wordt. Het belang is direct
zichtbaar. Dit betekend echter niet dat andere zaken blijven liggen. Binnen de projectenafdeling
worden alle projecten actief opgepakt.
Samenwerking

Een goede samenwerking met de ontwikkelaar is belangrijk. Je moet elkaar kunnen vertrouwen
en je moet oprecht zijn . Een voorbeeld is, als een rapport morgen echt af moet zijn volgens de
andere partij, dan kan het niet zo zijn dat deze partij er dan weken niets mee doet. Oat is niet
motiverend. Verder is van belang dat een project in eerste instantie al aansluit bij de
wensen/belangen van de gemeente om uberhaupt de projectenstatus te kunnen bereiken.
In het algemeen kan er gezegd worden dat de communicatie tussen ontwikkelaar en gemeente
goed moet zijn . Bijvoorbeeld wijzigingen moeten op tijd doorgeven worden om dubbel werk te
voorkomen. Ruimte voor Ruimte pakt het professioneel aan.
Bij het samenwerken met ontwikkelaars blijven de verborgen financiele belangen nog altijd
spelen. Een ontwikkelaar laat nooit het achterste van zijn tong zien. Dit kan voor wrijving
zorgen, want ontwikkelaar wil winst en gemeente wil goedkope woningen. De gemeente
Gernert-Bake! zet niet zo zeer in op delen in de winst van de ontwikkelaar, maar ze maken wel
gebruik van twee fondsen . Ten eerste fonds bovenwijkse voorzieningen en ten tweede het
vereveningsfonds,

hierin

wordt

geld

gestort

bij

relatief

gemakkelijke

winstgevende

uitbreidingslocaties om hieruit moeilijk inbreidingslocaties te financieren .
Conclusie

Goede communicatie en een fijne samenwerking is belangrijk en een ontwikkelaar moet er voor
zorgen dat hij goed aansluit op de belangen van de gemeente.
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Interview met Paul Schoenmakers van de gemeente Maasdonk

Vrijdag 18 januari 2008 14.00 te Geffen
Paul Schoenmakers is afdelingshoofd van grondgebied bij de gemeente Maasdonk. In de
afgelopen jaren is er in deze gemeente in Vinkel een nieuwe wijk ontwikkeld , waarvan een
aantal woningen Ruimte voor Ruimte woningen waren.
Achtergrond

De gemeente Maasdonk is een aantal jaar geleden vrijwillig samengesteld uit twee gemeenten.
De gemeente bestaat deels uit landelijk en deels uit stedelijk gebied . Als we kijken naar de
opbouw van het ambtelijk apparaat valt op dat alleen Grondgebied nag twee bureaus heeft.
Eerder hadden alle afdelingen dit, maar doordat de afdelingen daar te klein voor werden zijn ze
samengevoegd. Alleen Grondgebied niet, omdat dit de grootste afdeling is. Oorspronkelijk was
grondgebied opgedeeld in een beleidsafdeling en uitvoerende afdeling. Dat is tegenwoordig niet
meer het geval.
Op dit moment speelt er veel op politiekvlak in deze gemeente, omdat onlangs het college is
gevallen en nu opnieuw geformeerd wordt. Hier gaat nu veel aandacht naar toe. De raad in
deze gemeente bestaat uit veel locale partijen en het CDA.
Ontwikkelen binnen deze gemeente

Maasdonk voert een actieve grondpolitiek. Ze proberen alle grand zelf in te kopen om zo
bouwgrond te verkopen . Ze werken hierdoor zelden samen met ontwikkelaars. Er wordt veelal
door mensen zelf gebouwd en er vinden weinig grootschalige ontwikkelingen plaats, wat oak
past bij klein dorpen.
Macht er samengewerkt warden met een ontwikkelaar, wat dus weinig gebeurt, dan is het erg
belangrijk dat de ontwikkeling past binnen het beleid . Er zal dan eerst gesproken warden met
de behandelend ambtenaar, meestal van de beleidsafdeling, en de wethouder. Als het aan de
gemeente ligt wordt er gebouwd voor de eigen bevolking, dit mag alleen niet zo vastgelegd
warden .
Voor een project wordt een projectgroep samengesteld, waarbij een R.0.-man veelal de
projectcoordinator is en samenwerkt met iemand van Civiel-

en Cultuurtechniek en

grondexploitatie. Deze drie personen zullen allemaal hun eigen mensen aansturen .
Prioriteiten

De

visie

van

een

gemeente

leidt tot

een

programmabegroting

en

kadernota. De

programmabegroting is input voor de afdelingswerkplannen, waar weer activiteitenplanningen
aan gekoppeld zijn. Hier komen de projecten waar aan gewerkt gaat warden in terug . Belangen
komen voort uit politiek bestuurlijke ingevingen.
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Hierbij gaat het zeker niet alleen om woningbouw zaken, maar ook om zaken die veelal
voorondersteld warden zoals een schoon dorp en een goede dienstverlening. Dit laatste vind
Maasdonk heel belangrijk en is vastgelegd in het kwaliteitshandvest. Ze proberen mee te
denken met de wensen van bewoners en groeperingen en zo min mogelijk nee te verkopen. Dit
doen ze door aan te geven water eventueel wel zou kunnen.
80% van de tijd van ambtenaren gaat in lijnactiviteiten zitten zoals het afhandelen van
vergunningsaanvragen. Slechts 20% van de tijd wordt aan specifieke doelstellingen van de raad
besteed. In deze 20% zitten zowel de extra tijd voor het kwaliteitshandvest als voor eventuele
ontwikkelingen als Ruimte voor Ruimte. De invulling van dit deel wordt gedaan op basis van de
urgentie van de activiteiten zoals vastgelegd door de raad en het college. Er wordt met de raad
overlegd welke zaken zij wanneer willen bespreken. Hierop wordt een planning gebaseerd,
hierin komt de mate van urgentie van de taken dus terug. Doordat Maasdonk een kleine
gemeente is staan wethouders en ambtenaren dicht bij elkaar en gaan dit soort zaken in
overleg.
Urgentie komt voort uit de afspraken die gemaakt zijn met de raad en het college. De planning
wordt namelijk afgestemd op wanneer zij het willen behandelen. De politiek bestaat hier uit
locale partijen en het CDA en is heel plaatselijk gericht.
Samenwerking
Een ontwikkelaar zal er altijd aan moeten denken tijdig te informeren en te alien tijde goed te
communiceren. Daarnaast is het van belang dat een plan goed is voorbereid en dat de
ontwikkelaar de gemeente goed kent.
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Interview met John Burgs van de gemeente Rucphen
Woensdag 23 januari 2008 13.30 te Rucphen
John Burgs is beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening bij afdeling Ruimte. De afdeling Ruimte
valt ender de sector Bestuur en Ruimte. Hij is voor het RvR project Hooghei projectcoordinator.
De gemeente Rucphen heeft in de afgelopen jaren aan twee Ruimte voor Ruimte projecten
meegewerkt, namelijk hooghei in Zegge en Gagelrijzen in St. Willebrord.
Achtergrond

In deze gemeente wordt er geen gebruik gemaakt van een

projectorganisatie.

De

verantwoordelijkheid ligt hoog in de organisatie, waardoor de directbetrokkenen weinig
bevoegdheid hebben en veel moten voorleggen aan hun afdelingshoofd of zelfs aan het
college. De projectcoordinator werkt niet zozeer met een projectgroep, maar is meer
verantwoordelijk dat het werk dat voor dat project gedaan moet warden daadwerkelijk wordt
weggezet. Doordat het wegzetten van werk via afdelingshoofden gebeurt en niet rechtstreeks
duurt het lang voor er adviezen zijn ingewonnen. Voor dater in het college een besluit genomen
wordt over een project wordt het eerst in de ambtelijke werkgroep planologie besproken. De
lijnen zijn hier dus lang en tijdrovend. Hier moet wel aan toegevoegd warden dat er
veranderingen aan zitten te komen.
Tot op heden werden er oak geen planningen gemaakt van de projecten waar aan gewerkt
werd. Voor het werk van komend jaar is wel een planning opgesteld als opstapje naar
organisatorische veranderingen. De kans is groat dat projectmatig werken hier oak een plek in
krijgt.
Ontwikkelen in deze gemeente

In deze gemeente spelen projectontwikkelaars wel een rol. Deze komen eerst binnen op
bestuurlijk niveau, als daar overeenstemming is bereikt, wordt er een contactpersoon
aangewezen. Dit zijn veelal dezelfde mensen.
Prioriteit

Dagelijkse dingen krijgen veelal voorrang. Hierin maakt ieder zijn eigen afweging en dit wordt
eventueel gedaan in overleg met het afdelingshoofd. De prioriteit wordt veelal verleend aan de
zaken waar het hardst om geroepen wordt. Het benadrukken van belang voor de ontwikkelaar
speelt hier zeker een rol. Daarnaast spelen logischerwijs oak hier wettelijke deadlines een rol in
het vaststellen van de prioriteit.
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Samenwerking

Een versnelling in het proces zie je eventueel wel wanneer er reeds een voorbereidingsbesluit
genomen is of er subsidies bij komen kijken. Dit heeft er dus mee te maken dat er dan
deadlines ontstaan waar men zich aan moet houden.
Het werkt motiverend wanneer een project een toegevoegde waarde heeft en de belangen van
de verschillende partijen matchen . De kwaliteit van het project speelt hierbij een rol. Hierdoor
krijg jewel betrokkenheid bij mensen, maar er moet rekening gehouden warden met de opbouw
van de organisatie, waarbij de eindverantwoordelijkheid hoog in de organisatie ligt. Binnen de
opbouw komt dus niet zo zeer naar voren of (woningbouw)projecten een hoge prioriteit hebben.
In een project is het belangrijk geloofwaardig te blijven . Er was veel onduidelijkheid over de
haalbaarheid van het Ruimte voor Ruimte project, waarbij er min of meer door Ruimte voor
Ruimte gedreigd is uit het project te stappen. Dreigen heeft in deze weinig zin, aangezien
Ruimte voor Ruimte zelf de partij was met de grootste belangen.
Bij de vraag of een startbijeenkomst bij zou kunnen dragen aan de motivatie, werd het bezwaar
van tijd vooral genoemd. Op dit moment zag John dit binnen de gemeente Rucphen niet snel
gebeuren. Het zou misschien wel kunnen op initiatief van de gemeente. Het moet namelijk in de
organisatie en de planningen passen. In dat geval zou het een positieve bijdrage kunnen
leveren, doordat mensen in een vroeg stadium weten water speelt.
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lnleiding
Uit onderzoek is gebleken dat de processnelheid van Ruimte voor Ruimte verhoogd kan worden,
door kennis op te doen van belangen en organisatie van de gemeente. Het gebruik van dit stappenplan zorgt voor dit inzicht in de gemeentelijke belangen en organisatie. Op de voorkant van dit
boekje staan de verschillende momenten aangegeven, waarop het benodigde inzicht gecontroleerd moet worden.
Het 1e moment is slap 1a: het allereerste begin van de prospectfase, voor er gesprekken
gevoerd worden met de gemeente.
Het 2e moment is slap 1b: tijdens de eerste gesprekken met de gemeente.
Het 3e moment is slap 2: voor het projectbesluit.
Het 4e moment is slap 3a: na het projectbesluit. bij de overdracht van de projectleider van de
prospectfase naar de projectleider van de projectfase en voor de nieuwe projectleider gaat
praten met de projectcoordinator van de gemeente.
Het 5e moment is slap 3b: tijdens de eerste gesprekken met de projectcoordinator van de
gemeente.
Slap 1 en 3 zijn opgesplitst in deel a en b. Deel a heeft als doel een goede voorbereiding te garanderen. Dit draagt bij aan een goede samenwerking met de gemeente. Per slap staat er op de
volgende bladzijden omschreven wat men aan het eind van de slap moet weten, wat men moet
doen en wie dit moet doen.

Doel van de stappen
De kennis die in slap 1a en 1b word! opgedaan, word! gebruikt een project beter op de belangen
van de gemeente aan le laten sluiten. Op deze manier zal de initiele prioriteit (het belang x de urgentie van het onderwerp, zonder de prioriteit van andere onderwerpen hier in mee le laten tellen}
toe nemen. Als dit tot meer toegekende prioriteit van de gemeente leidt, zal dit ten goede komen
aan de capaciteit, middelen, informatie en invloed, die beschikbaar word! gesteld aan het project.
De kennis uit (slap 1a, 1b en} slap 2 word! gebruikt als aanvulling op het huidige haalbaarheidsonderzoek. Kennis over de initiele en toegekende prioriteit maakl het mogelijk een betere
afweging le maken bij het projectbesluit. De initiele prioriteit zegt iets over de bereidheid van de
gemeente om mee le werken. Wanneer deze laag is, is het albreukrisico groot. De toegekende
prioriteit en de gemeentelijke organisatie zeggen iets over de snelheid waarmee het project
opgepakt zal worden. In een projectbureau is de kans groter dat een project snel opgepakt gaat
worden dan in de lijnorganisatie. Deze informatie kan meegenomen worden in de kostenraming
van het haalbaarheidsonderzoek. Daarnaast kunnen de verwachtingen waar nodig bijgesteld
worden. Door het afwegen van de prioriteit, word! er een realistischer beeld geschetst van de
kosten en het draagvlak. Op deze manier kan er een beter gefundeerd projectbesluit genomen
word en.

Stap 3b: Tijdens de eerste gesprekken met de projectcoordinator van de
gemeente
Wle: Projectleider
Hoe: Gesprekken voeren met de projectcoordinator en eventueel anderen binnen de gemeente.
Waarom: Om bestaande kennis te verifieren, kansen te zien, risico's op vertraging in te schatten.
gevoeligheden te kennen, en de prioriteit optimaal te benutten.

Wat weten:

a Wat zijn de belangen van omwonenden?
a Hoe staat de omgeving tegenover eventuele ontwikkelingen op deze locatie? Zijn er actoren die
eventueel in een vroeg stadium betrokken moeten worden?

a Hoeveel invloed hebben de verschillende actoren op het proces? Is het slagen van het project
direct afhankelijk van de medewe~king van deze actor of kan de actor het proces alleen
vertragen? Welke actoren hebben invloed op elkaars gedrag?
C Waar bevindt de projectcoordinator zich binnen de organisatie?
a Welke afdelingen en welke mensen zijn er bij het gehele traject betrokken?
Wie draagt aan wie verantwoording af?
Door wie worden welke besluiten genomen? Dus met wie moet er gesproken worden?
0 Welke bevoegdheid heeft de projectleider?
0 Welke bevoegdheid heeft het afdelingshoofd?
O Wie is er van de gemeente zelf en wie zit er gedetacheerd?
O In hoeverre werken afdelingen samen?
Weinig OOOOD Veel
O Zijn de projectcoordinator en de overige projectleden overtuigd van
Weinig 00000 Veel
de bijdrage van het project aan de gemeentelijke belangen?
0 Is er een klik tussen de projectleider en de projectcoordinator?
Weinig 00000 Veel
a Is er een klik tussen de projectcoordinator en de wethouder?
Weinig DODOO Veel
0 Is er een klik tussen de projectleden binnen de gemeente?
Weinig 00000 Veel
0 Wat is de ervaring van de projectcoordinator met dergelijke projecten?Weinig 00000 Veel
C Wat is de kennis van de projectcoordinator over dergelijke projecten? Weinig COCCO Veel
C Wat is de overtuigingskrachl van de projectcoordinator?
Weinig 00000 Veel
0 Wat zijn de bevoegdheden van de projectcoordinator?
Weinig 00000 Veel
0 Wat zijn de persoonlijke drijfveren van de projectcoordinator?
Weinig DODOO Veel

a
a

De kennis uit (slap 1a en 1b, stap 2 en} stap 3a en 3b moeten er voor zorgen dat het project de
initiele prioriteit bereikt, door in te blijven spelen op de belangen. Daarnaast is het gericht op het
behouden van de prioriteit en processnelheid, doordat het de kansen en risico's in de gemeentelijke organisatie in kaart brengt. Vroegtijdig inzicht in de risico's maakt het mogelijk om de aanpak
hier op aan te passen. lnzicht in water binnen de gemeente speelt zorgt tegelijkertijd ook voor
meer begrip.

Wat doen: Eventueel ontbrekende kennis uit eerdere fasen aanvullen en er voor zorgen dat
je binnen de gemeente voortaan met de juiste persoon aan tafel zit. Daarna in overleg met de
Ouiste} projectcoordinator een plan van aanpak maken. In een plan van aanpak moet de planning
komen le staan en een communicatie plan voor zowel intern (tussen gemeente met haar afdelingen en de ontwikkelingsmaatschappij/Grontmij} als extern (met omwonenden , grondeigenaren
enz.}. Verder moet hierin een afweging gemaakt worden voor een startbijeenkomst. Ondanks
dat dit tijd kost, kan het ook veel tijdwinst opleveren. Zeker in het geval dat nog niet alle neuzen
dezelfde kant op staan. Daarnaast is het belangrijk in dit plan van aanpak, naar aanleiding van
de verkregen informatie, de risico's op vertraging te benoemen. Hierbij moet ook de beheerswijze
van deze risico's worden vastgesteld. Door dil alles in overleg met de projectcoordinator op le
stellen, ontstaat er vertrouwen, wat goed is voor het 'wij gevoel'. Dit is bevorderlijk voor de samenwerking en zal de proces-snelheid ten goede komen. De processnelheid is ook bij gebaat om met
de juiste persoon binnen de gemeente aan tafel le zitten en risico's vroegtijdig tackelen.

De kennis die opgedaan is in een eerdere fase speelt ook in latere fasen een rol. Het is dus van
belang deze kennis door le geven en schriftelijk vast le leggen. In de huidige situatie word! hier
onvoldoende aandacht aan besteed. Daamaast moet de bestaande kennis up-to-date gehouden
worden. Door veranderingen in de gemeente kan kennis namelijk verouderen.

Na de 3e slap, blijft het van belang de bestaande kennis up-to-date l e houden. Op het moment
dater veranderingen binnen de gemeente plaats vinden op het gebied van belangen, organisatie
of personen, is het van belang opnieuw de benodigde kennis van de gemeentelijke organisatie en
belangen onder de loep ten nemen.

Stap 3a: Bij overdracht voor eerste gesprek bij gemeente

Stap 1a: Voor het eerste gesprek bij een gemeente in de prospectfase

Wie: Projectleider
Hoe: Lezen van (beleidsstukken, gemeenteberichten,) gemeentelijke website en prospectdocument en praten met verantwoordelijke in de prospectfase.
Waarom: Om goed voorbereid te zijn, verrassingen te voorkomen en de prioriteit te benutten.

Wle: Verantwoordelijke in de prospectfase
Hoe: Lezen van beleidsstukken en gemeenteberichten.
Waarom: Om goed voorbereid te zijn en een eerste idee te krijgen van de te bereiken initiele
prioriteit.

Watweten:
D Met wie is er tot op heden gesproken en wat zijn hun functies?
D Zijn er naar aanleiding van de toezegging al acties ondernomen binnen de gemeente, zoals het
voorbereiden of nemen van een besluit of het aanwijzen van een projectcollrdinator?
D Wat zijn de randvoorwaarden van de gemeente bij de afspraken?
D Welke mogelijkheden zijn er allemaal besproken en op welke gronden is er tot deze stand van
zaken gekomen?
D Wat zijn de algemene en projectspecifieke belangen?
D Wat zijn de (financiele) doelstellingen en wat is de onderhandelingsruimte?
D Hoeveel en welke (onder)afdelingen heeft de gemeente en hoe verhouden deze zich tot
elkaar?

Wat weten:
D Wat willen de raad en het college bereiken in hun periode?
D Wat is hun beleidsvisie?
D Wat zijn de formele belangen van de provincie, het rijk en Rijkswaterstaat in dit gebied?
D Zijn er in het verleden al plannen ontwikkeld voor deze locatie? Zo ja, wat waren deze plannen
en op welke gronden zijn ze niet door gegaan?

Wat doen: garanderen dat je ook alle kennis uit eerdere fasen hebt en anders er voor zorgen dat
je deze alsnog verzamelt. Bepalen welke informatie er alsnog bij de gemeente achterhaald moet
warden in slap 3b.

Wat doen: De antwoorden op deze vragen dienen vastgelegd te ward en in een prospectdocument, zodat deze kennis bij een overdracht doorgeven kan warden. Daarnaast is deze kennis ook
nodig voor stap 2.

Stap 1b: Tijdens de eerste gesprekken met betrokkenen
Wle: Verantwoordelijke in de prospectfase
Hoe: Gesprekken voeren met personen binnen de gemeente, met de juiste bevoegdheid.
Waarom: Om een zo hoog mogelijke initiele prioriteit te bewerkstelligen in de vervolggesprekken.
Wat weten:
D Wat zijn de gemeentelijke belangen op het gebied van ruimtelijke ordening en daar buiten?
D Hoeveel prioriteit is er bestuurlijk toegekend aan de verschillende genoemde belangen?
D Welke gemeentelijke belangen kunnen er direct aan het Ruimte voor Ruimte project gekoppeld
warden?
0 Staat woningbouw hoog op de agenda?
0 Wat is het woningbouwprogramma? Zijn dit alleen starters- en seniorenwoningen of
ook vrijstaande woningen?
0 Zijn er in de gemeente reconstructieplannen voor het buitengebied?
0 Zijn er in deze gemeente grote aantallen stallen gesloopt?
Welke partijen zijn er betrokken bij het plan?
D Wat zijn de belangen van grondeigenaren?
D Wat zijn de belangen van eventueel betrokken ontwikkelaars?
D Wat zijn de belangen van overige betrokken organisaties?
D Hoe staat de provincie tegenover de ontwikkeling en hebben zij nog randvoorwaarden?
D Door wie warden welke besluiten genomen? Dus met wle moet er gesproken warden?
0 Welke besluiten mag het college zelf nemen en welke neemt de raad?
0 Welke rol speelt het ambtelijke apparaat in de officiele besluitvorming?
O Ligt de beslissingsbevoegdheid bij een persoon of een groep?
O Welke adviesorganen zijn er betrokken bij een (college)besluit?

a

Wat doen: Het project moet zo aangepast warden, dat het in staat is de belangen van de
ontwikkelingmaatschappij en de gemeente optimaal te verknopen. Hierin moeten de besluitvormende mensen binnen de gemeente betrokken warden. Deze mensen moeten van de prioriteit
van het project overtuigd warden en tot besluitvorming en niet alleen tot toezeggingen aangezet
warden. De nieuwe kennis zal ook in het prospectdocument opgenomen moeten warden.

Stap 2: Voor het projectbesluit

Analyse:

Wle: Verantwoordelijke in de prospectfase en de schrijver haalbaarheidsonderzoek
Hoe : Analyse maken van de gegevens over de gemeente.

1. Overeenkomstige en tegenstrijdige belangen tussen de gemeente en de ontwikkelingsmaat
schappij analyseren en vertalen naar de mate waarin het project bijdraagt aan gemeentelijke
belangen:

Wat weten :
D Wat zijn de overeenkomstige en tegenstrijdige standpunten en belangen tussen de gemeente
en de ontwikkelingsmaatschappij?
Hoe werkt de gemeente aan projecten ? Hebben ze een projectbureau, word! er een team
samengesteld of worden alle onderdelen los in de organisatie uitgezet?
C Welke afspraken zijn er met de gemeente gemaakt en zijn deze vastgelegd?
Zijn er toezeggingen gedaan door een ambtenaar, een wethouder of ligt er een collegebesluit?
Staal hier iets van op papier?
C Wat zijn de overeenkomstige en tegenstrijdige standpunten en belangen tussen de
ontwikkelingsmaatschappij en de overige actoren?
a Welke toezeggingen zijn er gedaan door de gemeente met betrekking tot de prioriteit? Wat is
hier over vastgelegd?
C Heeft de gemeente alle kennis in huis of wordt deze ingehuurd? Welke specifieke kennis is
aanwezig?
D Wat is de werkdruk binnen de gemeente? Zitten er (veel') tijdelijke krachten?
D Hoe wordt een project aangestuurd? Gebeurt dit direct vanuit de coordinator of via derden en
zijn deze derden dan deel van het projectteam of niet?

a

a

Wat doen: De analyse, zoals hiernaast beschreven, toepassen op de opgedane kennis.
Waarom: Om een beter afgewogen projectbesluit te nemen en de juiste verwachtingen voor het
project te bepalen .

Weinig

CC CCC Veel bijdrage aan gemeentelijke belangen

2. De bijdrage aan gemeentelijke belangen en de werkwijze van de gemeente bij projecten
analyseren . Aan de hand hier van een inschatting maken van de initiele prioriteit voor het
project:

DODOO

Lage

Hoge initiele prioriteit

3. De overeenkomstige en tegenstrijdige belangen tussen de ontwikkel ingsmaatschappij en de
overige actoren analyseren en een inschatting maken van het draagvlak van het project:
Weinig

CCJCCJC

Veel draagvlak

4. Het draagvlak, de initiele prioriteit, de gemaakte afspraken en de toezeggingen of besluiten
analyseren en aan de hand hiervan een inschatting maken van het afbreukrisico:
Hoog

OCCCJ D

Laag afbreukrisico

5. Voor zover dit al mogelijk is, de overeenstemming die reeds bereikt is en toezeggingen omtrent
de prioriteit samen met de initiele prioriteit analyseren en een indicatie geven van de
toegezegde prioriteit:
Lage

DDD D D

Hoge toegezegde prioriteit

6. Een analyse maken van de werkwijze bij projecten, werkdruk, en aansturing binnen de
gemeente om een inschatting te maken van de gemeente:
Niet

COCCO wel ideale gemeente voor projecten

7. De toegekende prioriteit en de inschatting van de gemeente interpreteren en een uitspraak
doen over de te verwachte processnelheid.
Lage

CCC DC

Hoge verwachte processnelheid

De inschatting van het afbreukrisico, moet meegenomen worden in de haalbaarheidsstudie . Dit is
het eerste resultaat van de analyse. Het tweede resultaat is de verwachte processnelheid . Deze
kan meegenomen worden in de kostenraming van de haalbaarheidsstudie. Daarnaast draagt een
inschatting van de processnelheid bij aan een reele verwachting . De gehele analyse maakt het
mogelijk uitspraken te doen over de prioriteit van de gemeente, het afbreukrisico en de te verwachte processnelheid. De analyse en de antwoorden op de vragen moeten opnieuw opgenomen
worden in het prospectdocument

Stap 2: Voor het projectbesluit

Analyse:

Wle: Verantwoordelijke in de prospectfase en de schrijver haalbaarheidsonderzoek
Hoe : Analyse maken van de gegevens over de gemeente.

1. Overeenkomstige en tegenstrijdige belangen tussen de gemeente en de ontwikkelingsmaat
schappij analyseren en vertalen naar de mate waarin het project bijdraagt aan gemeentelijke
belangen:

Wat weten :
D Wat zijn de overeenkomstige en tegenstrijdige standpunten en belangen tussen de gemeente
en de ontwikkelingsmaatschappij?
Hoe werkt de gemeente aan projecten ? Hebben ze een projectbureau, word! er een team
samengesteld of worden alle onderdelen los in de organisatie uitgezet?
C Welke afspraken zijn er met de gemeente gemaakt en zijn deze vastgelegd?
Zijn er toezeggingen gedaan door een ambtenaar, een wethouder of ligt er een collegebesluit?
Staal hier iets van op papier?
C Wat zijn de overeenkomstige en tegenstrijdige standpunten en belangen tussen de
ontwikkelingsmaatschappij en de overige actoren?
a Welke toezeggingen zijn er gedaan door de gemeente met betrekking tot de prioriteit? Wat is
hier over vastgelegd?
C Heeft de gemeente alle kennis in huis of wordt deze ingehuurd? Welke specifieke kennis is
aanwezig?
D Wat is de werkdruk binnen de gemeente? Zitten er (veel') tijdelijke krachten?
D Hoe wordt een project aangestuurd? Gebeurt dit direct vanuit de coordinator of via derden en
zijn deze derden dan deel van het projectteam of niet?

a

a

Wat doen: De analyse, zoals hiernaast beschreven, toepassen op de opgedane kennis.
Waarom: Om een beter afgewogen projectbesluit te nemen en de juiste verwachtingen voor het
project te bepalen .

Weinig

CC CCC Veel bijdrage aan gemeentelijke belangen

2. De bijdrage aan gemeentelijke belangen en de werkwijze van de gemeente bij projecten
analyseren . Aan de hand hier van een inschatting maken van de initiele prioriteit voor het
project:

DODOO

Lage

Hoge initiele prioriteit

3. De overeenkomstige en tegenstrijdige belangen tussen de ontwikkel ingsmaatschappij en de
overige actoren analyseren en een inschatting maken van het draagvlak van het project:
Weinig

CCJCCJC

Veel draagvlak

4. Het draagvlak, de initiele prioriteit, de gemaakte afspraken en de toezeggingen of besluiten
analyseren en aan de hand hiervan een inschatting maken van het afbreukrisico:
Hoog

OCCCJ D

Laag afbreukrisico

5. Voor zover dit al mogelijk is, de overeenstemming die reeds bereikt is en toezeggingen omtrent
de prioriteit samen met de initiele prioriteit analyseren en een indicatie geven van de
toegezegde prioriteit:
Lage

DDD D D

Hoge toegezegde prioriteit

6. Een analyse maken van de werkwijze bij projecten, werkdruk, en aansturing binnen de
gemeente om een inschatting te maken van de gemeente:
Niet

COCCO wel ideale gemeente voor projecten

7. De toegekende prioriteit en de inschatting van de gemeente interpreteren en een uitspraak
doen over de te verwachte processnelheid.
Lage

CCC DC

Hoge verwachte processnelheid

De inschatting van het afbreukrisico, moet meegenomen worden in de haalbaarheidsstudie . Dit is
het eerste resultaat van de analyse. Het tweede resultaat is de verwachte processnelheid . Deze
kan meegenomen worden in de kostenraming van de haalbaarheidsstudie. Daarnaast draagt een
inschatting van de processnelheid bij aan een reele verwachting . De gehele analyse maakt het
mogelijk uitspraken te doen over de prioriteit van de gemeente, het afbreukrisico en de te verwachte processnelheid. De analyse en de antwoorden op de vragen moeten opnieuw opgenomen
worden in het prospectdocument

Stap 3a: Bij overdracht voor eerste gesprek bij gemeente

Stap 1a: Voor het eerste gesprek bij een gemeente in de prospectfase

Wie: Projectleider
Hoe: Lezen van (beleidsstukken, gemeenteberichten,) gemeentelijke website en prospectdocument en praten met verantwoordelijke in de prospectfase.
Waarom: Om goed voorbereid te zijn, verrassingen te voorkomen en de prioriteit te benutten.

Wle: Verantwoordelijke in de prospectfase
Hoe: Lezen van beleidsstukken en gemeenteberichten.
Waarom: Om goed voorbereid te zijn en een eerste idee te krijgen van de te bereiken initiele
prioriteit.

Watweten:
D Met wie is er tot op heden gesproken en wat zijn hun functies?
D Zijn er naar aanleiding van de toezegging al acties ondernomen binnen de gemeente, zoals het
voorbereiden of nemen van een besluit of het aanwijzen van een projectcollrdinator?
D Wat zijn de randvoorwaarden van de gemeente bij de afspraken?
D Welke mogelijkheden zijn er allemaal besproken en op welke gronden is er tot deze stand van
zaken gekomen?
D Wat zijn de algemene en projectspecifieke belangen?
D Wat zijn de (financiele) doelstellingen en wat is de onderhandelingsruimte?
D Hoeveel en welke (onder)afdelingen heeft de gemeente en hoe verhouden deze zich tot
elkaar?

Wat weten:
D Wat willen de raad en het college bereiken in hun periode?
D Wat is hun beleidsvisie?
D Wat zijn de formele belangen van de provincie, het rijk en Rijkswaterstaat in dit gebied?
D Zijn er in het verleden al plannen ontwikkeld voor deze locatie? Zo ja, wat waren deze plannen
en op welke gronden zijn ze niet door gegaan?

Wat doen: garanderen dat je ook alle kennis uit eerdere fasen hebt en anders er voor zorgen dat
je deze alsnog verzamelt. Bepalen welke informatie er alsnog bij de gemeente achterhaald moet
warden in slap 3b.

Wat doen: De antwoorden op deze vragen dienen vastgelegd te ward en in een prospectdocument, zodat deze kennis bij een overdracht doorgeven kan warden. Daarnaast is deze kennis ook
nodig voor stap 2.

Stap 1b: Tijdens de eerste gesprekken met betrokkenen
Wle: Verantwoordelijke in de prospectfase
Hoe: Gesprekken voeren met personen binnen de gemeente, met de juiste bevoegdheid.
Waarom: Om een zo hoog mogelijke initiele prioriteit te bewerkstelligen in de vervolggesprekken.
Wat weten:
D Wat zijn de gemeentelijke belangen op het gebied van ruimtelijke ordening en daar buiten?
D Hoeveel prioriteit is er bestuurlijk toegekend aan de verschillende genoemde belangen?
D Welke gemeentelijke belangen kunnen er direct aan het Ruimte voor Ruimte project gekoppeld
warden?
0 Staat woningbouw hoog op de agenda?
0 Wat is het woningbouwprogramma? Zijn dit alleen starters- en seniorenwoningen of
ook vrijstaande woningen?
0 Zijn er in de gemeente reconstructieplannen voor het buitengebied?
0 Zijn er in deze gemeente grote aantallen stallen gesloopt?
Welke partijen zijn er betrokken bij het plan?
D Wat zijn de belangen van grondeigenaren?
D Wat zijn de belangen van eventueel betrokken ontwikkelaars?
D Wat zijn de belangen van overige betrokken organisaties?
D Hoe staat de provincie tegenover de ontwikkeling en hebben zij nog randvoorwaarden?
D Door wie warden welke besluiten genomen? Dus met wle moet er gesproken warden?
0 Welke besluiten mag het college zelf nemen en welke neemt de raad?
0 Welke rol speelt het ambtelijke apparaat in de officiele besluitvorming?
O Ligt de beslissingsbevoegdheid bij een persoon of een groep?
O Welke adviesorganen zijn er betrokken bij een (college)besluit?

a

Wat doen: Het project moet zo aangepast warden, dat het in staat is de belangen van de
ontwikkelingmaatschappij en de gemeente optimaal te verknopen. Hierin moeten de besluitvormende mensen binnen de gemeente betrokken warden. Deze mensen moeten van de prioriteit
van het project overtuigd warden en tot besluitvorming en niet alleen tot toezeggingen aangezet
warden. De nieuwe kennis zal ook in het prospectdocument opgenomen moeten warden.

lnleiding
Uit onderzoek is gebleken dat de processnelheid van Ruimte voor Ruimte verhoogd kan worden,
door kennis op te doen van belangen en organisatie van de gemeente. Het gebruik van dit stappenplan zorgt voor dit inzicht in de gemeentelijke belangen en organisatie. Op de voorkant van dit
boekje staan de verschillende momenten aangegeven, waarop het benodigde inzicht gecontroleerd moet worden.
Het 1e moment is slap 1a: het allereerste begin van de prospectfase, voor er gesprekken
gevoerd worden met de gemeente.
Het 2e moment is slap 1b: tijdens de eerste gesprekken met de gemeente.
Het 3e moment is slap 2: voor het projectbesluit.
Het 4e moment is slap 3a: na het projectbesluit. bij de overdracht van de projectleider van de
prospectfase naar de projectleider van de projectfase en voor de nieuwe projectleider gaat
praten met de projectcoordinator van de gemeente.
Het 5e moment is slap 3b: tijdens de eerste gesprekken met de projectcoordinator van de
gemeente.
Slap 1 en 3 zijn opgesplitst in deel a en b. Deel a heeft als doel een goede voorbereiding te garanderen. Dit draagt bij aan een goede samenwerking met de gemeente. Per slap staat er op de
volgende bladzijden omschreven wat men aan het eind van de slap moet weten, wat men moet
doen en wie dit moet doen.

Doel van de stappen
De kennis die in slap 1a en 1b word! opgedaan, word! gebruikt een project beter op de belangen
van de gemeente aan le laten sluiten. Op deze manier zal de initiele prioriteit (het belang x de urgentie van het onderwerp, zonder de prioriteit van andere onderwerpen hier in mee le laten tellen}
toe nemen. Als dit tot meer toegekende prioriteit van de gemeente leidt, zal dit ten goede komen
aan de capaciteit, middelen, informatie en invloed, die beschikbaar word! gesteld aan het project.
De kennis uit (slap 1a, 1b en} slap 2 word! gebruikt als aanvulling op het huidige haalbaarheidsonderzoek. Kennis over de initiele en toegekende prioriteit maakl het mogelijk een betere
afweging le maken bij het projectbesluit. De initiele prioriteit zegt iets over de bereidheid van de
gemeente om mee le werken. Wanneer deze laag is, is het albreukrisico groot. De toegekende
prioriteit en de gemeentelijke organisatie zeggen iets over de snelheid waarmee het project
opgepakt zal worden. In een projectbureau is de kans groter dat een project snel opgepakt gaat
worden dan in de lijnorganisatie. Deze informatie kan meegenomen worden in de kostenraming
van het haalbaarheidsonderzoek. Daarnaast kunnen de verwachtingen waar nodig bijgesteld
worden. Door het afwegen van de prioriteit, word! er een realistischer beeld geschetst van de
kosten en het draagvlak. Op deze manier kan er een beter gefundeerd projectbesluit genomen
word en.

Stap 3b: Tijdens de eerste gesprekken met de projectcoordinator van de
gemeente
Wle: Projectleider
Hoe: Gesprekken voeren met de projectcoordinator en eventueel anderen binnen de gemeente.
Waarom: Om bestaande kennis te verifieren, kansen te zien, risico's op vertraging in te schatten.
gevoeligheden te kennen, en de prioriteit optimaal te benutten.

Wat weten:

a Wat zijn de belangen van omwonenden?
a Hoe staat de omgeving tegenover eventuele ontwikkelingen op deze locatie? Zijn er actoren die
eventueel in een vroeg stadium betrokken moeten worden?

a Hoeveel invloed hebben de verschillende actoren op het proces? Is het slagen van het project
direct afhankelijk van de medewe~king van deze actor of kan de actor het proces alleen
vertragen? Welke actoren hebben invloed op elkaars gedrag?
C Waar bevindt de projectcoordinator zich binnen de organisatie?
a Welke afdelingen en welke mensen zijn er bij het gehele traject betrokken?
Wie draagt aan wie verantwoording af?
Door wie worden welke besluiten genomen? Dus met wie moet er gesproken worden?
0 Welke bevoegdheid heeft de projectleider?
0 Welke bevoegdheid heeft het afdelingshoofd?
O Wie is er van de gemeente zelf en wie zit er gedetacheerd?
O In hoeverre werken afdelingen samen?
Weinig OOOOD Veel
O Zijn de projectcoordinator en de overige projectleden overtuigd van
Weinig 00000 Veel
de bijdrage van het project aan de gemeentelijke belangen?
0 Is er een klik tussen de projectleider en de projectcoordinator?
Weinig 00000 Veel
a Is er een klik tussen de projectcoordinator en de wethouder?
Weinig DODOO Veel
0 Is er een klik tussen de projectleden binnen de gemeente?
Weinig 00000 Veel
0 Wat is de ervaring van de projectcoordinator met dergelijke projecten?Weinig 00000 Veel
C Wat is de kennis van de projectcoordinator over dergelijke projecten? Weinig COCCO Veel
C Wat is de overtuigingskrachl van de projectcoordinator?
Weinig 00000 Veel
0 Wat zijn de bevoegdheden van de projectcoordinator?
Weinig 00000 Veel
0 Wat zijn de persoonlijke drijfveren van de projectcoordinator?
Weinig DODOO Veel

a
a

De kennis uit (slap 1a en 1b, stap 2 en} stap 3a en 3b moeten er voor zorgen dat het project de
initiele prioriteit bereikt, door in te blijven spelen op de belangen. Daarnaast is het gericht op het
behouden van de prioriteit en processnelheid, doordat het de kansen en risico's in de gemeentelijke organisatie in kaart brengt. Vroegtijdig inzicht in de risico's maakt het mogelijk om de aanpak
hier op aan te passen. lnzicht in water binnen de gemeente speelt zorgt tegelijkertijd ook voor
meer begrip.

Wat doen: Eventueel ontbrekende kennis uit eerdere fasen aanvullen en er voor zorgen dat
je binnen de gemeente voortaan met de juiste persoon aan tafel zit. Daarna in overleg met de
Ouiste} projectcoordinator een plan van aanpak maken. In een plan van aanpak moet de planning
komen le staan en een communicatie plan voor zowel intern (tussen gemeente met haar afdelingen en de ontwikkelingsmaatschappij/Grontmij} als extern (met omwonenden , grondeigenaren
enz.}. Verder moet hierin een afweging gemaakt worden voor een startbijeenkomst. Ondanks
dat dit tijd kost, kan het ook veel tijdwinst opleveren. Zeker in het geval dat nog niet alle neuzen
dezelfde kant op staan. Daarnaast is het belangrijk in dit plan van aanpak, naar aanleiding van
de verkregen informatie, de risico's op vertraging te benoemen. Hierbij moet ook de beheerswijze
van deze risico's worden vastgesteld. Door dil alles in overleg met de projectcoordinator op le
stellen, ontstaat er vertrouwen, wat goed is voor het 'wij gevoel'. Dit is bevorderlijk voor de samenwerking en zal de proces-snelheid ten goede komen. De processnelheid is ook bij gebaat om met
de juiste persoon binnen de gemeente aan tafel le zitten en risico's vroegtijdig tackelen.

De kennis die opgedaan is in een eerdere fase speelt ook in latere fasen een rol. Het is dus van
belang deze kennis door le geven en schriftelijk vast le leggen. In de huidige situatie word! hier
onvoldoende aandacht aan besteed. Daamaast moet de bestaande kennis up-to-date gehouden
worden. Door veranderingen in de gemeente kan kennis namelijk verouderen.

Na de 3e slap, blijft het van belang de bestaande kennis up-to-date l e houden. Op het moment
dater veranderingen binnen de gemeente plaats vinden op het gebied van belangen, organisatie
of personen, is het van belang opnieuw de benodigde kennis van de gemeentelijke organisatie en
belangen onder de loep ten nemen.

