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Voorwoord
Dit afstudeeronderzoek is het afsluitende onderdeel van de Masteropleidingi Real Estate
Management and Development (REMO) van de Technische Universiteit Eindhoven. Het
rapport dat nu voor u ligt, is het resultaat van een onderzoek naar de mogelijkheid om twee
zaken te combineren die deel uitmaken van de ruimtel ijke invulling van Nederland. In dit
onderzoek worden de mogelijkheden onderzocht om woningbouwontwikkeling en
natuurontwikkeling binnen een en hetzelfde project te realiseren waardoor zij elkaar kunnen
versterken.
Het onderwerp van dit onderzoek is tot stand gekomen door mijn interesse in de invloed
van bouwen op de samenleving. Toen ik in aanraking kwam met de publicatie "Niet
po/deren, maar rekenen " van het Nationaal Groenfonds en Bouwfonds MAB Ontwikkeling,
ontstond de vraag waarom deze publicatie was geschreven . Woningbouwontwikkeling ter
ondersteuning van natuurontwikkeling en -beheer lijkt een ideale oplossing die zowel de
samenleving als projectontwikkelaars ten goede komt. Een eenvoudige oplossing, waarom
toch niet de praktijk?
Het doel van mijn onderzoek is dan ook een bijdrage te leveren aan de stimuleringi van
integrale gebiedsontwikkeling waarin natuurontwikkeling een belangrijke rol krijgt.
Zonder de hulp van anderen heb ik dit onderzoek niet kunnen uitvoeren. Daarom wil ik
graag mijn begeleider van Bouwfonds MAB Ontwikkeling, Erik Makkinga, bedanken voor
zijn inbreng en voor de kans die hij mij heeft gegeven dit onderzoek uit te voeren in een
professionele omgeving.
Daarnaast wil ik ook Leonie van de Ven en Han Lorzing van de Technische Universiteit
Eindhoven bedanken voor de motiverende sturing . Mede door hun verschillende
achtergrond vind ik dat zij een inspirerende rol hebben gehad die goed aansloot op het
multidisciplinaire karakter van het onderzoek.
Tot slot wil ik mijn ouders bedanken voor de steun en het vertrouwen tijdens mijn
onderzoek.
Michiel van der Does
Zwolle, 17 januari 2007
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Samenvatting
De realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) blijft achier bij de
natuurdoelstellingen van het Rijk. Om deze doelstellingen alsnog te behalen binnen de
gestelde termijn blijkt dat er extra kapitaal bovenop het overheidsbudget nodig is.
Tegelijkertijd is de realisatie van grootschalige Vinex-locaties in een ver gevorderd stadium
geraakt. Het overheidsbeleid voor ruimtelijke ordening verplaatst zich meer en meer
richting gebieden binnen de bestaande gebouwde omgeving. Ontwikkelaars zonder
grondposities in deze gebieden hebben belang bij nieuwe uitleglocaties. Deze zijn echter
zonder steun van (locale) overheden niet te verkrijgen.
In dit onderzoek worden de mogelijkheden onderzocht om woningbouwontwikkeling en
natuurontwikkeling binnen een en hetzelfde project te realiseren waardoor zij elkaar kunnen
versterken . Deze vorm van integrale gebiedsontwikkeling kan worden aangemerkt als Rood
voor groen.
Rood voor groen wordt echter in de praktijk nog maar zeer beperkt toegepast. Dit wordt
grotendeels veroorzaakt door de verschillende disciplines die bij natuurontwikkeling en beheer en vastgoedontwikkeling horen. In dit onderzoek is daarom ge·lnventariseerd hoe
beide vakgebieden werken en welke rol de overheid hiertussen speelt. Er kan
geconcludeerd worden dat samenwerken tussen publiek en privaat noodzakelijk is en
tegelijk de sleutel is voor een succesvol resultaat.
Een bijdrage van woningbouwontwikkeling aan natuurontwikkeling kan zowel de
haalbaarheid van beide ontwikkelingen vergroten, als het benodigde draagvlak opleveren
waardoor overheden nieuwe uitleglocaties op beperkte schaal kunnen vrijgeven voor
woningbouw. Met het initiatief voor een 'Rood voor groen'-project kan een
projectontwikkelaar in dit opzicht kansen creeren voor zichzelf op het gebied van
continuHeit van de bedrijfsvoering, marktverbreding en imagoversterking .
Rood voor groen als gebiedsontwikkeling kan worden gekoppeld aan de behoefte om
Robuuste verbindingen en ecologische verbindingszones aan te leggen. Door langs of in
deze zones woningbouwplannen te
ontwikkelen
kan
de
natuurdoelstelling haalbaar gemaakt
worden . Daarbij worden beide
ontwikkelingen opgenomen in een
plangebied met een grondexploitatie
voor het hele gebied.
PLANGEBIED

Door middel van een onderhandelingsmodel is er in dit onderzoek een instrument
opgesteld dat een initiatiefnemer, zowel publiek als privaat, van een 'Rood voor groen'project helpt bij het vinden van de optimale organisatievorm waarmee de
gebiedsontwikkeling kan plaatsvinden. Grondbezit en individuele belangen zijn daarbij de
belangrijkste factoren die de organisatievorm bepalen. Ondanks dat theoretisch een 'Rood
voor groen'-project individueel ontwikkeld zou kunnen worden , wijst het model uit dat een
joint venture de meest optimale organisatievorm is. In deze organisatievorm worden kennis
en risico gedeeld waardoor er meer zekerheid ontstaat voor betrokken partijen .
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Procesmode/ integrale gebiedsontwikkeling Rood voor groen (zie ook bijlage 07)

Omdat financien een belangrijke basis vormen voor de invulling van een
gebiedsontwikkeling, is een rekenmodel opgesteld dat inzicht moet geven in de
mogelijkheden op een locatie. In het rekenmodel wordt de opstalexploitatie gesplitst van de
grondexploitatie van het totale gebied. Door middel van een verevening in deze
grondexploitatie is het resultaat maximale kwaliteit en een winst van 0%.

Exploitatle Rood voor groen

Er volgt uit het model een hoeveelheid woningen, een woningprogramma en een
hoeveelheid natuur dat te realiseren is door middel van verevening in de gebiedsexploitatie.
Daarbij is een ruimtelijke verhouding van 1 hectare woningbouw en 10 hectare natuur
haalbaar. Zodra er gekozen wordt voor kleinere kavels of verdichting door woningen te
stapelen valt deze verhouding gunstiger uit ten aanzien van de te realiseren natuur.
Rood voor groen in de vorm van integrale gebiedsontwikkeling kan een instrument zijn dat
zowel optimale afstemming van bouwen en natuur oplevert, als zekerheid biedt aan partijen
die bij deze gebiedsontwikkeling betrokken zijn.
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Dit hoofdstuk vormt de basis van het onderzoek. Allereerst zal de
aanleiding tot hat doen van dit onderzoek alsmede de verschillende
problemen l;)innen de context hiervan geschetst worden. Het
onderzoek wordt afgebakend, de gebruikte terminologie wordt
beschreven en ten slotte zal de verdere opzet van het onderzoek
behandeld worden.

1. lnleiding
Dit rapport is het resultaat van een onderzoek naar de mogelijkheid om woningbouw en
natuur binnen een en het hetzelfde project te combineren en beide ruimtelijke invullingen
hierdoor te versterken . Het rapport is dan ook bedoeld voor een breed publiek dat
ge"interesseerd is in integrale gebiedsontwikkeling waarbinnen natuur speelt.
Daarnaast is het rapport specifiek bedoeld voor partijen die initiatieven willen starten om te
bouwen buiten de bestaande bebouwde gebieden. Gedacht wordt hierbij aan verschillende
partijen zoals projectontwikkelaars, natuurorganisaties en overheden .

1.1

Aanleiding

1.1.1 Bedreigingen worden kansen
Natuurontwikkeling en woningbouwontwikkeling komen voort uit twee verschillende
disciplines en achtergronden. Waar natuur vanuit belevingswaarde en cultuur tot stand
komt en volledig tot de non-profitsector behoort, komt bij vastgoedontwikkeling
hoofdzakelijk de economische en functionele kant om de hoek kijken .
De verschillende disciplines staan van oudsher tegenover elkaar aangezien zij ruimtelijk
met elkaar botsten. Dit kwam voort uit het feit dat beide functies aanspraak maakten op
dezelfde locaties. Er werd echter gedacht vanuit een 'of-of-scenario waarbij er 6f natuur 6f
bebouwing op een locatie kon komen. Deze gedachte is achterhaald . Er wordt op vele
fronten, zoals binnenstedelijke herstructurering, integraal gedacht en gewerkt aan
differentiatie en functiemenging. De tijd lijkt daarom rijp om deze integrale gedachte ook op
natuur en bebowwing toe te passen.

c:
Q)
0
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Bouwen buiten de bebouwde omgeving schrikt veel partijen af. Politiek en
natuurorganisaties hebben zich altijd hard gemaakt om op bepaalde gebieden niet te
bouwen . Dit ter bescherming van natuur en landschap. Marktpartijen hebben zich mede
1
hierom zoveel mogelijk afzijdig gehouden . Echter lijkt hierin een verandering gaande . Het
beeld is aan het veranderen en er wordt ingezien dat bouwprojecten niet altijd afbreuk doen
aan een locatie maar juist ook een positieve bijdrage kunnen leveren .

C>

Jan Fokkema , directeur van Neprom, bevestigt dit beeld vanuit de kant van de
2
projectontwikkelaars : "De meeste ruimte ligt binnen de rode contouren. [. ..] Maar oak
buiten de contouren zien wij voldoende ruimte voor het creeren van ontspannen
woonmilieus, die goed zijn ingepast in het landschap. Deze locaties zullen opbrengsten
genereren voor groen en blauw." Jan Jaap de Graeff is algemeen directeur Verenigin~
Natuurmonumenten en onderschrijft de kans die combinatie van bouwen en natuur biedt :
"Natuurlijk, elke kans om ruimte te maken voor de natuur moeten we aangrijpen. Met beide
handen. We zouden als natuurbeheerder geen knip voor de neus waard zijn als we dat niet
zouden doen. De afgelopen eeuw hebben we niet anders gedaan. Alleen of in nauwe
samenwerking met colfega-beheerders, boeren, landgoedeigenaren, overheden en de

1

Bakker, I., Zande , A. van der (2005) Ministeries gaan groene coa/ilies steunen. Financieel Dagblad 15-01-2005

2

Til , R. van (2005) Gebiedsontwikkeling als motor voor het Groene Hart. PropertyNL juli 2006 nr. 12

3

Graeff, J .J . de (2005) Geen rol voor natuurbeheerders als projectontwikkelaars. Financieel Dagb/ad 14-01 -2005

2

laatste jaren oak in toenemende mate met projectontwikkelaars benutten we a/le
mogelijkheden om natuur en landschap le behouden, le herstellen en le ontwikkelen. De
inzet bij al die projecten is steeds: zorgen dat de kwaliteit van de natuur verbetert."
Kortom :
De ontwikkeling van bouwprojecten verandert van een bedreiging naar een kans voor het
landschap en de natuur.

I

1.1.2 Wat is Rood voor groen?
Rood voor groen is een breed principe dat wordt gebruikt binnen de wereld van ruimtelijke
ontwikkeling . Het principe is gebaseerd op het feit dat vastgoedontwikkeling een positief
financieel resultaat kan opleveren waarmee een bijdrage geleverd kan worden aan
natuurontwikkeling en -beheer. De wijze waarop die bijdrage tot stand komt, kan op
verschillende manieren plaatsvinden .
Een eenduidige definitie voor Rood voor groen is er niet. In dit rapport is een definitie
4
opgesteld die de betekenis van Rood voor groen omvat:
"Rood voor groen Is een koppeling tussen profit-gerichte vastgoedontwikkeling en
nonprofit-georienteerde natuurontwikkeling, waarbij kapitaalverevening de scheppende
voorwaarde is."

1.1.3 Rood voor groen is niet nieuw
Rood voor groen is niet nieuw. Op verschillende locaties is of word! in beperkte mate
gewerkt aan bouwontwikkelingen die moeten bijdragen aan natuur en landschap. Daarbij
gaat het om financiele vereveningen, landgoedontwikkelingen en reconstructiegebieden .
Financiele verevening wordt toegepast om onrendabele projecten mogelijk te maken door
het afromen van winstgevende projecten in de regio . In veel gevallen wordt door een
overheid een heffing opgelegd die indirect zal worden besteed aan de onrendabele
projecten. Natuurontwikkeling is hierbij een mogelijkheid . Landgoedontwikkeling word! op
beperkte schaal toegepast. De gerealiseerde aantallen woningen zijn beperkt en de
interesse blijft achier. Belangrijkste oorzaak lijkt le liggen bij het beleid dat niet op de mark!
aan zou sluiten. Reconstructie bestaat uit het verplaatsen van boerderijen en andere
objecten om plaats te maken voor natuur.
Bij de voorgaande toepassingen van Rood voor groen gaat het niet om de combinatie van
natuur en wonen maar komt juist de scheiding tussen beide ruimtelijke invullingen tot uiting.
In dit rapport word! gekeken naar de mogelijkheid om projectontwikkeling direct le koppelen
aan natuurontwikkeling.

1.1 .4 Probleembeschrijving
Er zijn doelen gesteld ten aanzien van de hoeveelheid natuur in Nederland voor de
komende decennia . Overheidsbudgetten zijn echter (le) beperkt om de totale natuurlijke
omgeving in Nederland binnen gestelde termijnen aan le laten sluiten op de doelen.
Omvangrijke uitbreidingsgebieden in de vorm VINEX-locaties zijn voor het grootste deel
voltooid. Toch ligt er nog een grote bouwopgave. Minister Dekker vraagt voor de periode tot
4

3

Zie paragraaf 5.1 van dit rapport

5

2020 om een jaarlijkse bouwproductie van 80.000 woningen . Deze toevoeging aan het
totale woningbestand dient op een andere wijze gerealiseerd te warden omdat op
overheidsniveau is besloten dat de grenzen van het bebouwd oppervlak in Nederland
nagenoeg bereikt zijn. Nieuwe ontwikkelingen zullen dan oak grotendeels binnen de
bestaande grenzen moet warden gerealiseerd .
Bij deze veranderde situatie komt een aantal negatieve aspecten kijken . Er wordt een
zwaardere aanslag op de stedelijke omgeving gedaan. Ruimte in de stad wordt schaarser
en op de beschikbare ruimte in de vorm van groen en ander openbaar gebied zal dan oak
een steeds hogere druk komen le staan. Verdrijving van natuur uit de stad is daarmee geen
onrealistisch scenario.
Oaartegenover is gebleken uit onderzoek 6 dat het grootste deel van de woonconsumenten
in Nederland bij vrije keuze de voorkeur geeft aan wonen 'op het platteland', oftewel in een
natuurrijke, groene omgeving. Er lijkt dus langzaamaan een breuk te ontstaan tussen wat
de woonconsument vraagt in de markt en wat er aangeboden wordt.
Vanuit zowel de overheid als de markt wordt het belang en de kansen van Rood voor
groan aang~even. Ondanks dat komt integrale gebiedsontwikkeling in de vorm van
groene projectontwikkeling nag niet van de grand . Oit is de aanleiding geweest tot het
initiatief voor het volgende onderzoek: "Rood voor groen; Projectontwikkeling in een
groene omgeving".

1.2 Probleemstelling
1.2.1 Doelstelling
c:

Met dit afstudeeronderzoek wordt getracht een beeld le scheppen hoe
woningbouwontwikkeling een bijdrage kan leveren aan natuurontwikkeling en -beheer.

Cl>
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Oaamaast is het duidelijk dat private partijen in aanraking komen met de publieke partijen.
Oil onderzoek moet duidelijkheid bieden hoe projectontwikkelaars op een lijn kunnen
warden gebracht met de diverse overheden, zodat zowel woningontwikkeling als natuur er
belang bij hebben.
Het projectontwikkelingsproces bij bouwen in een groene omgeving vraagt om een
integrale aanpak. Oil onderzoek moet oak inzicht geven in de complexe procesgang die bij
Rood voor groen komt kijken.
Samenvattend luidt de doelstelling van dit onderzoek als volgt:
Een handreiking bieden aan initialiefnemers hoe wonlngbouw nablj natuur tot stand kan
komen en zo een bijdrage kan leveren aan natuurontwikkeling en -beheer.

I
5

VROM (2006) Ruimte geven, bescherming bieden
' Heins (2002) Rurale woonmi/ieus in stad en land. Plattelandsbeelden, vraag naar en aanbod van rurale
woonmilieus.
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1.2.2 Centrale onderzoeksvraag
De centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek kan als volgt worden omschreven:

I

Hoe kan projectontwikkeling een bijdrage leveren aan natuurontwikkeling en -behoud?

1.2.3 Deelvragen
De centrale onderzoeksvraag is op te delen in een aantal deelvragen.
1. Wat wordt verstaan onder natuurontwikkeling en -beheer in Nederland?
2. Wat is ruimtelijke ordening en welke rol speelt de overheid hierin?
3. Wat wordt verstaan onder projectontwikkeling?
4. Waaruit bestaat Rood voor groen en is er markt voor deze projecten?
5. Welke organisatievorm kan een initiatiefnemer van Rood voor groen kiezen?
6. Hoe ziet het proces van integrale gebiedsontwikkeling er uit wanneer natuur hier
deel van uitmaakt?
7. Hoe verhoudt het financieel resultaat van woningbouwontwikkeling zich tot dat van
natuurontwikkeling?

1.3

Onderzoeksopzet

1.3.1 Conceptueel model
Voorbereid1ng

H1

H4

Oncien:oek
(mode Ivor ming)

Oriderzoek
(praklljli.Case)

Afronding

5

1.3.2 Onderzoeksaanpak
Aansluitend op het conceptueel model uit de voorgaande paragraaf volgt hier een
toelichting per hoofdstuk op de onderzoeksaanpak.
1.

Vaststellen van het probleem en bepalen van onderzoeksopzet en inkadering.

2.

Onderzoeken hoe natuurontwikkeling en -beheer op dit moment plaats vindt en
welke aspecten hierbij een rol spelen.

3.

Welke invloed heeft de overheid op Rood voor groen. Is het mogelijk om als private
partij zelfstandig Rood voor groen te realiseren?

4.

lnzicht krijgen in het projectontwikkelingsproces. Hierbij ligt de nadruk op het
proces van ontwikkeling op locaties die nabij (toekomstige) natuurgebieden liggen.

5.

Het koppelen van projectontwikkeling aan natuurontwikkeling en -beheer. Welke
bijdrage kan er geleverd worden en welke mogelijkheden zijn er om dit te
bewerkstelligen?

6.

Onderhandelingsmodel opstellen
Hoe kunnen overheid en private partijen tot een optimaal project komen in het
kader van Rood voor groen.

7.

Procesmodel opstellen
Hoe ziet het procesverloop eruit wanneer natuur en woningbouwontwikkeling
parallel lopen in hun planvorming?

8.

Rekenmodel opstellen
In meerdere scenario's wordt door middel van fictieve grondexploitaties berekend
welke bijdrage woningbouwplannen kunnen leveren aan de realisatie van
natuurgebieden.

9.

Vaststellen hoe de ontwikkeling plaatsvindt van woningbouwprojecten met
nabijgelegen natuurgebied. De voorgaande modellen worden door middel van deze
praktijkcase getoetst.

10.

Het vormen van conclusies en aanbevelingen in aansluiting op de hoofd- en
deelvragen van het onderzoek.

c

Q)

0....

c.:>

1.3.3 lnkadering
Om de inhoud van het onderzoek te begrenzen, wordt in de;z:e paragraaf een inkadering
gegeven van het onderzoek.

•

Het onderzoek heeft betrekking op Rood voor groen in Nederland;
Wanneer gesproken wordt over projectontwikkeling wordt in dit onderz:oek
ontwikkeling van woningbouw bedoeld;
Met het projectontwikkelingsproces van woningbouw wordt het proces vanaf idee
tot aan de beheerfase bedoeld; De beheerfase is opvolgend aan de
woningbouwontwikkeling;

6

•

•
•

1.3.4

Wanneer gesproken wordt over natuurontwikkeling wordt uitgegaan van de
procesgang tot aan de beheerfase. Natuurbeheer is opvolgend aan
natuurontwikkeling;
Ondersteuning van natuur richt zich op gebieden die behoren tot de Ecologische
Hoofdstructuur Structuur (EHS)7 ;
Los van de reguliere financieringen die het Rijk beschikbaar stelt voor haar
natuurbeleid, warden aanvullende subsidies in haalbaarheidsberekeningen buiten
beschouwing gelaten;
leeswij~er

In aansluiting op het voorgaande conceptueel model en de beschrijving van de
onderzoeksaanpak is het rapport opgebouwd in hoofdstukken die overeenkomen met de
stappen uit het conceptueel model.
Hierbij wordt in hoofdstuk 2 tot en met 4 een beschrijving gegeven van de verschillende
vakgebieden die samen de bouwstenen vormen van Rood voor groen.
In hoofdstuk 5 wordt vervolgens beschreven hoe deze gecombineerd kunnen warden tot
"Rood voor groen"-projecten.
Hoofdstuk 6 en 7 gaan in op het proces hoe Rood voor groen als integrate
gebiedsontwikkeling tot stand kan komen.
In hoofdstuk 8 wordt door middel van berekeningen weergegeven wat de potentie van
Rood voor groen is. Het rekenmodel in dit hoofdstuk geeft ook een beeld van de vraag met
welke invulling een project een optimaal projectresultaat oplevert.
Door middel van een beschrijving van project Meerstad Groningen wordt in hoofdstuk 9
getoetst en gespiegeld hoe een integraal project inclusief natuurontwikkeling tot stand kan
komen in de praktijk. Naar aanleiding van de ervaringen daar warden de modellen in di!
onderzoek beoordeeld en eventueel aangepast.
Tot slot zijn in hoofdstuk 10 antwoorden geformuleerd op de deelvragen en de centrale
onderzoeksvraag van di! onderzoek. Naar aanleiding van deze antwoorden warden
vervolgens aanbevelingen gedaan voor partijen die een "Rood voor groen"-project zouden
willen initieren.

7

7

Zie paragraaf 2.1.3 Ecologische Hoofdstructuur (EHS) van dit rapport
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2. Natuur
Natuur is een abstract en breed beg rip. Daaronder valt het landschap als geheel, maar ook
op kleinere schaal de begroeiing rondom bebouwing . In de eerste paragraaf van dit
hoofdstuk wordt beschreven wat wordt verstaan onder natuur en groen in Nederland. In
paragraaf 2.2 wordt vervolgens beschreven hoe en door wie natuur gerealiseerd en
beheerd wordt. In paragraaf 2.3 staat de waarde van natuur centraal. Uit deze paragraaf
moet duidelijk worden dat natuur een belangrijke rol speelt in de samenleving en daarom
dan ook een goede combinatie vormt met wonen .

2. 1 Natuur in Nederland
2.1.1 Natuur versus groen
De termen 'natuur' en 'groen' worden vaak in een adem genoemd. De betekenis van beide
termen overlapt elkaar in grote mate. De aanblik van natuur en groen vertoont grote
overeenkomsten. Toch verschilt natuur van groen wanneer beide termen worden gebruikt
vanuit een ander standpunt. Zo spreekt een natuurbeheerder over iets anders bij 'groen' als
een projectontwikkelaar.
8

Natuur is een niet te omvatten begrip. In de nota 'Natuur voor mensen, mensen voor
natuur' wordt natuur breed benaderd en omschreven als "al/es van voordeur tot
Waddenzee". Er zijn ook mensen die vinden dat 'echte' natuur iets is waarop de mens geen
invloed heeft gehad . In Nederland valt binnen deze definitie maar weinig aangezien op de
meeste plekken ruimtelijke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden . Dit blijkt dan ook een
9
weinig praktische insteek .
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Omdat Rood voor groen een combinatie is van twee vakgebieden en veel verschillende
actoren is het belangrijk een duidelijk kader te stellen door definiering van de term 'natuur'.
Daarom staat 'natuur' in dit rapport gelijk aan gebieden met een beschermde ruimtelijke
status vanuit het natuurbeleid . Landelijk gezien draait het in het huidige kabinetsbeleid
vooral om de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

' LNV (2000) Natuur voor mensen, mensen voor natuur
9

Zie kader 'Echte natuur'
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Belangrijkste doelstellingen die het Rijk nastreeft met haar huidige beleid ten aan zien van
natuur worden beschreven in de volgende hoofddoelstelling 10 :
"Behoud , herstel , ontwikkeling en duurzaam gebruik van natuur en landschap, als
essentiele bijdrage aan een leefbare en duurzame samenleving ."

I

Tegenover 'natuur' staat 'groen', waarbinnen alles valt dat niet tot natuur behoort. Dit
kunnen gebieden zijn met ecologische waarden die (optisch) gelijk zijn aan natuur, maar
die geen beschermde ruimtelijke status bezitten .

2.1.2 Natuurbeleid
In de eerste helft van de twintigste eeuw is de totale hoeveelheid bos en natuur sterk
11
afgenomen . Daarbovenop is ook de kwaliteit achteruit gegaan. Cijfers van het Milieu en
12
Natuurplanbureau wijzen dit uit. Als belangrijkste oorzaak voor de achteruitgang wordt de
versnippering van de natuur gegeven. Grotere natuurgebieden zijn zeldzaam geworden .
1975
5%

2000

l•ndbouw
bos ien n.3tuur

. .__., bebouwine:

Figuur 1: Historische ontwikkeling ruimtegebruik Nederland (Nationaal Groenfonds, 2005)

Het huidige beleid ten aanzien van natuurbehoud en ontwikkeling is beschreven in de Nota
'Mensen voor natuur, natuur voor mensen'. In deze nota werkt het kabinet binnen de
bredere kwaliteitsopgave het beleid voor natuur, bos en landschap uit. Orie motieven
spelen daarbij een rol, namelijk beleefbaarheid, diversiteit en bruikbaarheid .
Als antwoord op de versnippering heeft de overheid het concept van Ecologische
13
Hoofdstructuur (EHS) ge·1ntroduceerd. Dit houdt in dat door middel van het onderling
verbinden van natuurgebieden, er een aaneengeschakeld netwerk ontstaat waardoor flora
en fauna meer kans hebben te overleven. De EHS wordt gevormd op basis van
verschillende soorten gebieden die resultaat zijn van de beschikbare instrumenten 14 van de
15
in Nederland
overheid . Globaal zijn de volgende soorten beschermde gebieden
aangemerkt:
•
Beschermde natuurmonumenten ;
•
Nationale Parken ;
Natura 2000-gebieden (op basis van Vogel- en Habitatrichtlijnen);
•
•
Ecologische Hoofdstructuur.

11

10

LNV (2000) Mensen voor natuur, natuur voor mensen

11

Zie figuur 1: Historische ontwikke/ing ruimlegebruik Nederland

12

Milieu en Natuurplanbureau (2005) Natuurbalans 2005

13

Zie Bijlage 01 Natuurbe/eid door de jaren heen

14

Zie hiervoor paragraaf 3.2 van dit rapport.

15

Zie Bijlage 02 Toe/ichting per beschermd gebied

Naast voorgaande beschermde gebieden zijn er ook gebieden aangewezen als Nationale
Landschap. Deze Nationale Landschappen zijn waardevol door hun cultuurhistorische,
natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten. Nationale Landschappen zijn geen beschermde
natuurgebieden, want in de landschappen wordt gewoond en gewerkt.
In figuur 2 wordt de onderlinge band tussen de diverse beschermde gebieden
weergegeven, waarbij te zien is dater een overlap aanwezig is.

Natura 2000 gebieden

Figuur 2: Beschermde natuurgebieden Nederland

c:

2.1.3 Ecologische Hoofdstructuur (EHS)

Cl>
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De EHS vormt in dit onderzoek het kader waarbinnen Rood voor groen mogelijk kan
plaatsvinden . De realisatie van de EHS is een grootschalig project waarbij een lange
looptijd geldt. Volgens planning moet het project in 2018 worden afgerond .

CJ
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Dat betekent dat zowel de kwantiteit (hectares) als de kwaliteit (typen natuur) voldoen aan
de taakstellingen die zijn vastgesteld . In 2018 zal de EHS bestaan uit de volgende
17
gebiedscategorieen :
•
Reeds bestaande natuur;
Natuurgebieden die reeds in 1990 - ten tijde van het uitkomen van het
Natuurbeleidsplan - bestonden . De EHS op het water valt in deze categorie .
•
Nieuw te ontwikkelen natuurgebieden;
Natuurgebieden op plekken waar nu veelal nog landbouw plaatsvindt. De nieuwe
natuur leidt tot vergroting van bestaande gebieden of tot ontwikkeling van nieuwe
gebieden zodat andere gebieden minder ge'isoleerd raken.
Ecologische verbindingszones ;
Smalle stroken natuur die ge'isoleerde gebieden met elkaar verbinden .
•
Robuuste verbindingen;
De Robuuste verbindingszones zijn toegevoegd aan de gewenste EHS om
versnippering tegen te gaan en voldoende ruimtelijke samenhang te krijgen.
16

Zie bijlage 03 PKB-kaart 5 EHS uit de Nola Ruimte

17

Geertsema (2003) Evaluatie beleid EHS en VHR-gebieden . Natuurplanbureau Wageningen
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•

Agrarisch natuurbeheer;
Het beheer is in deze gebieden afgestemd op de ontwikkeling van natuurwaarden
in combinatie met een landbouwproductiefunctie. De hoofdfunctie van deze
gebieden is landbouw.

Echter is er op dit moment een achterstand ontstaan waardoor er voor de laatste fase een
verdubbeling van het tempo nodig is om toch nog binnen de gestelde einddatum het project
af te ronden. In figuur 3 is te zien dat de voortgang voor het overgrote deel conform de
voorgenomen lijn verloopt. Echter is er sprake van een achterstand op het gebied van
particuliere initiatieven. Daarnaast geeft de hoeveelheid gerealiseerde natuur enigszins een
vertekend beeld doordat het gaat om verworven gebieden en niet om afgeronde
natuurontwikkeling . Ook zijn de op dit moment verworven gebieden relatief eenvoudig
aangekocht. Het nog openstaande areaal zal aanzienlijk moeilijker te verwerven en te
ontwikkelen zijn .
Dl>fllin Z'l)15
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Figuur 3: Voortgang in verwerving vanaf 1991 lol 2005 (Algemene Rekenkamer, 2005)

Ondanks de vertraging staat de voltooiing van het project nog niet op de tocht. Tabel
toont echter dat het budget dat vooraf was bepaald inmiddels niet meer toereikend is.
Doordat vooral grondprijzen zijn gestegen is het nodig om extra kapitaal in het project te
sleken om het alsnog af te kunnen ronden. De draagkracht vanuit de politiek voor dit
project is groot en daarom hoeft dit probleem niet als onoverkomelijk gezien te worden .
Nagenoeg alle zittende politieke partijen gaven concreet in hun verkiezingsprogramma van
de verkiezingen in 2003 en 2006 aan v66r de aanleg te zijn van de EHS in Nederland .
Aanvullend hierop ligt bij de meeste partijen de nadruk op een tempoversnelling van de
realisatie . De einddatum moet volgens hen van 2018 naar 2012 en zelfs 2010 gebracht
worden .18
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2.1 .4 Ontwikkelingen rond natuur
Een belangrijke macro-economische ontwikkeling is de afname van het aantal agrarische
bedrijven in Nederland. Ondanks schaalvergroting van de nog bestaande bedrijven, is er
een afname in de totale ruimtebehoefte.
Een van de oorzaken is terug te vinden het feit dat grondprijzen zijn gestegen in de
afgelopen jaren . Gevolg is dat bedrijven worden gedwongen tot beeindiging, verbreding of
tot het overgaan op intensievere vormen van hun activiteiten om rendabel te produceren.
Daarnaast staan een aantal deelsectoren onder druk van concurrentie uit het buitenland.
19
Dit mede als gevolg van deregulering van de agrarische markt vanuit de Europese Unie .
Er lijkt een nieuwe functie voor agrariers ter vervanging van de huidige taken wegge'legd in
20
de vorm van natuurbeheer. Via diverse overheidsnota's wordt hier op aangestuurd en ook
vanuit de sector lijkt hier interesse voor. Op deze wijze zou de afnemende werkgelegenheid
opgevangen kunnen worden en krijgt het landschap een nieuwe functie. Gevaar van het
verdwijnen van de agrarische activiteiten in het landschap is ook dat het landschap
verloedert. Wanneer er geen onde~houd of beheer plaatsvindt, zou dit ten koste kunnen
gaan van specifieke kwaliteiten die de grond of het landschap op die plekken bezit.

2.2

Natuurontwikkeling en -beheer

2.2.1 Natuurontwikkeling
'Natuurontwikkeling' werd ge"introduceerd in de Nota Landelijke Gebieden in 1974.
Daarmee werd gedoeld op het creeren van bepaalde milieutypen, iets waarvoor sinds 1971
meestal de term 'natuurtechnische milieubouw' werd gebruikt. In de Structuurvisie Natuuren Landschapsbehoud uit 1977 werd reeds gesproken over "instandhouding en
ontwikkeling van omvangrijke gebiedseenheden die een samenhangend en harmonisch
geheel vormen". In 1981 werd in het Structuurschema Natuur- en Landschapsbehoud nog
nadrukkelijker gesproken over natuurontwikkeling als een mogelijke 'oplossingsrichting' in
21
het natuurbeheer.
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Volgens Zonneveld & Verklaar22 wordt natuurontwikkeling doorgaans met twee
verschillende doelstellingen in verband gebracht en ook op twee manieren gelegitimeerd.
Het eerste doel is het beschermen van biodiversiteit. Doel bij het creeren van nieuwe
natuurgebieden vanuit deze optiek is het creeren van een geschik,te habitat voor plant- en
diersoorten zodat deze niet verdwijnen . Dit met het oog op instandhouding van
biodiversiteit die nodig is voor de juiste ecologische verhoudingen in de wereld.
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Het tweede doel komt volgens Zonneveld & Verklaar vanuit sociaal-economisch oogpunt.
Traditioneel werd de verhouding cultuur-natuur gedomineerd door de landbouwpraktijk,
maar in het verstedelijkte Nederland lijkt deze verhouding niet langer aan te sluiten bij de
natuurbeelden en behoeften van de moderne stedeling. Natuurontwikkeling vormt een
basis voor de stedeling te ontsnappen aan de gereguleerde maatschappij. lJrbanisatie
bevordert dan ook de behoefte aan wilde natuur, zo stellen de auteurs.
19
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In dit licht valt te concluderen dat natuurontwikkeling naast een ecologisch draagvlak op
termijn een steeds grotere rol kan gaan spelen in de ruimtelijke ordening. De marktvraag
naar natuur kan
op
deze wijze een
meerwaarde gaan
vormen
op
woningbouwontwikkelingen . De potentie van Rood voor groen lijkt vanuit de 'groene kant'
dan ook aanwezig.

2.2.2 lnitiatief realisatie nieuwe natuur
Aspecten die de totale bevolking aangaan warden in veel gevallen door de overheid
georganiseerd of minimaal geobserveerd. Wanneer de maatschappij er belang bij heeft,
zorgt de overheid door middel van regelgeving ervoor dat dit belang verzekerd wordt.
De grate schaal waarop natuur en landschap letterlijk en figuurlijk aanwezig is, vraagt om
sturing. Ter verduidelijking: het bebouwde oppervlak in 2003 beslaat in totaal 17% van het
23
totale oppervlak van Nederland . Naast water wordt het overige deel gevormd door
agrarisch gebied en natuur. De directe economische opbrengst van natuur en landschap is
maar beperkt waardoor de positie ten opzichte van de steeds belangrijker wordende
economische markt in Nederland onder druk staat. De afweging tussen direct economisch
resultaat en indirecte waarde dient gemaakt te worden. Commercieel georienteerde
marktpartijen zullen in eerste instantie altijd kiezen voor direct economisch resultaat.
Born en, dieren en een mooi uitzicht zijn erg moeilijk te verwerken in hun jaarcijfers.
Oak politieke partijen maken hun afweging ten aanzien investeringen in natuur. Budgetten
zijn beperkt en daarom dient gekozen te word en hoe deze warden uitgegeven . Er zal
eerder warden gekozen voor een populair en breed gedragen onderwerp als huisvesting of
verkeer en vervoer dan voor natuur. Ondanks dat natuur hoog staat in de lijst met
24
belangrijke aspecten van onze samenleving , blijft het in discussies vaak op de
achtergrond.
Toch is de overheid de belangrijkste initiatiefnemer voor natuurontwikkeling. In de praktijk is
er voor Dienst Landelijk Gebied (DLG) een belangrijke rol weggelegd om namens deze
overheid te zorgen dat natuur zoals de EHS tot stand komt. DLG zorgt voor de aankoop
van gronden waarop het totale netwerk van de EHS kan warden gerealiseerd. Vervolgens
wordt natuurontwikkeling toegepast waarna het gebied wordt overgedragen aan een
natuurbeheerder. DLG ontwikkelt natuur in opdracht van provincies, gemeenten en
waterschappen .
Daarnaast wordt er oak opdracht gegeven door natuurbeheerders. Deze
beheerorganisaties doen dit uit het oogpunt van uitbreiding van hun beheerde gebied. Door
vooraf toestemming te vragen bij Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(LNV) kunnen zij bij goedkeuring van het natuurontwikkelingsplan subsidie krijgen. Hier
opvolgend geven zij DLG opdracht tot verwerving van de betreffende locatie waarop zij hun
plan hebben gebaseerd en laten het omvormen tot het type natuur dat vooraf is bepaald.
Na realisatie nemen zij het beheer voor hun rekening.
Los van DLG en natuurbeheerorganisaties zijn er oak grondeigenaren, instellingen,
landgoedeigenaren, agrariers en grootgrondbezitters die initiatief tot natuurontwikkeling
23
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kunnen nemen. Aanleiding kan een ecologische of maatschappelijke doelstelling hebben,
maar ook een economische. Zo zijn er agrariers die hun bedrijfsvoering willen beeindigen
en willen doorgaan als natuurbeheerder.
Vanuit de visie dat (grote) projectontwikkelaars steeds meer richting gebiedsontwikkeling
gaan met hun activiteiten, lijkt het een kwestie van tijd tot ook zij initiatief gaan nemen om
nieuwe natuur te ontwikkelen. Op dit moment wordt dit op uitzonderingen na nog niet
gedaan. Ontwikkelaars lijken echter steeds meer motieven te krijgen om zich wel op het
gebied van natuurontwikkeling te gaan begeven .

2.2.3 Motieven om te investeren in natuur
Motieven om te investeren in natuur kunnen worden onderscheiden in drie soorten;
•
economische motieven;
•
ideologische motieven;
•
maatschappelijke motieven.
Steeds meer (grote) bedrijven nemen duurzaamheid op in hun bedrijfsvoering . Ze
hanteren bi] het maalschappelijk veranlwoord ondememen (MVO) de drie p's: People ,
Planet en Profit.
People staat voor de relatie van het bedrijf met zijn klanten, medewerkers, toeleveranciers ,
aandeelhouders, de overheid en andere stakeholders. Planet staat voor de manier waarop
het bedrijf omgaat met het milieu en de vraag hoe het de planeet achterlaat voor volgende
generaties. Profit staat voor de vraag of er ook winst wordt gemaakt. Verschil met een
'normaal' bedrijf is het feit dat een duurzaam bedrijf bij het behalen van winst niet alleen
aan zijn aandeelhouders denkt maar ook aan andere belanghebbenden.

Voor de economische motieven kan worden gesteld dat de partij ten opzichte van het
ge·1nvesteerde kapitaal een bepaald direct of indirect rendement nastreeft. Het rendement
dat daarnaast optreedt op gebied van maatschappij en ecologie is daarbij extra
meegenomen. ldeologische motieven worden vooral gehanteerd vanuit het doel de groene
ruimte in Nederland te verbeteren in kwaliteit en omvang. De verbetering van de natuur
hoeft geen financieel voordeel op te leveren. Hoofdzaak is toename van welzijn van de
25
mens door verbetering van de natuur en het landschap .
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ldeologie krijgt een steeds prominentere rol in het bedrijfsleven. Door aandeelhouders en
consumenten word! er een steeds zwaarder belang gehecht aan het maatschappelijke
verantwoord beleid van bedrijven . Grote multinationals zoals Nokia hebben in hun beleid
opgenomen dat toeleveringsbedrijven zorgen dat hun werknemers onder de juiste
26
humanitaire omstandigheden werken .
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Het belang van MVO wordt steeds meer ingezien. Sinds de Brentspar-zaak rondom het
afzinken van een olieplatform van Shell in 1995, is duidelijk geworden hoeveel
(economische) invloed de publieke opinie kan hebben wanneer deze het niet eens is met
de gekozen bedrijfsvoering . Bedrijven kiezen er daarom dan ook voor goodwill te kweken
door te participeren in maatschappelijke projecten.
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Tabet 2: Motieven om te lnvesteren in natuur

Burgers

Maatschappelijke
motieven ('People' )

ldeologische
motieven (' Planet')

Economische
motieven ('Profit')

Aantrekkelijke
omgeving

Betrokkenheid

Privileges (toegang,
zeggenschap, ... )

Veiligstellen toekomst

Zingeving/hobby

ldealisme

Aantrekkelijke
woon/werk-omgeving
Profijt (fiscaal,
opbrengsten in natura,
geldprijs)

Gemeenten

Draagvlak voor
projecten bij burgers
en bedrijven

lnvloed op besteding

Lagere bestuurs- en
uitvoeringslasten
Extra inkomsten voor
natuur en landschap
Aantrekkelijke
woon/werk-omgeving

Bedrijven

Positieve uitstraling

Feeling met de mark!

Continu"iteit

Goodwill

Gezonde
werkomgeving

Marktvoordeel (bereiken
van nieuwe
doelgroepsegmenten)
Aantrekkelijk
vestigingsklimaat

(Afgeleid van "/nvesteringsvormen voor natuur- en /andschapsbeheer" (CLM, 2002))

Natuurtechnisch zijn er ook argumenten om te investeren in groen. Door in de natuur te
investeren krijgt deze meer kwaliteit. Op het vlak van biodiversiteit, cultuurhistorische
waarde en landschapsherstel valt direct resultaat te boeken. Het draagvlak in de
samenleving is hierbij groot. Dit argument kan daarom geschaard worden onder zowel
People als Planet.

2.2.4 Uitvoering natuurontwikkeling
In de eerste fase vindt de planning en voorbereiding plaats. Er wordt gekeken naar wat er
in grote lijnen gerealiseerd moet worden en op welke locatie dit mogelijk is. Grondslag voor
de invulling is de taakstelling van het Rijk voor de EHS of beleid van de initiatiefnemer. De
locatie wordt vervolgens bepaald waarbij in ogenschouw wordt genomen welk
bestemmingsplan hierop van toepassing is. Belangrijk is om op de hoogte te zijn van de
voorgenomen bestemming. lndien de bestemming bos en natuur mogelijk maakt kan direct
worden overgegaan naar een volgende fase. Wanneer de bestemming gewijzigd moet
worden, zal er een vrijstelling aangevraagd dienen te worden bij de gemeente. Hierin
verschilt het proces niet van het ontwikkelproces van woningbouw.

Planning
en
voorbereiding

Verwerving
van
grond

Aanleg
en
inrichting

Beheer
en
onderhoud

Figuur 4: Projectcyc/us naluurontwikkeling (Jongeneel & Vader, 2005)
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In de tweede fase wordt gekeken welke grond verworven moet worden en voor welke prijs.
Het overheidsbeleid is erop gericht de grond te verwerven voor de agrarische waarde van
dat moment. De subsidies zijn hier ook op gebaseerd wanneer een particulier natuur wil
ontwikkelen en aanspraak wil maken op een vergoeding . Het is afhankelijk van de
verkopende partij of er wordt ingestemd met de agrarische waarde . Er zijn geen
instrumenten zoals de onteigeningswet beschikbaar om de grond onder dwang te
verwerven. Stimulering vindt plaats door middel van bijvoorbeeld de 'Ruimte voor Ruimte'regeling waarbij agrarische bedrijven een alternatieve locatie voor hun bedrijfsvoering wordt
aangeboden in combinatie met een verhuisvergoeding .
Wanneer de grond in bezit is, kan gestart worden met de aanleg en inrichting van de
natuur. Hiervobr worden meestal gespecialiseerde bedrijven ingeschakeld. Soms hoeft de
locatie nagenoeg niet aangepast te worden, de bestaande natuur wordt gewoonweg de
v~je hand gegeven. In andere gevallen worden aanpassingen gedaan. Om gebieden
toegankelijk te maken voor publiek dient hier een infrastructuur voor te worden aangelegd
met informatie en educatievoorzieningen.
Natuurorganisaties schakelen voor de verwerving en aanleg van natuur in de meeste
gevallen Dienst Landelijk Gebied in. Zij hanteren voor natuurontwikkeling een proces dat is
gebaseerd op de Landinrichtingswet. Deze wet bestaat sinds 1985 waarbij de tweede
Ruilverkavelingwet van 1954 werd vervangen . De eerste Ruilverkavelingwet is in 1924
opgesteld .
De landinrichting is een geheel van activiteiten waarbij het landelijk gebied opnieuw wordt
ingericht, ter versterking van de functies zoals die in het kader van de ruimtelijke ordening
zijn aangegeven . De verbetering kan zijn gericht op de agrarische sector, natuur en
landschap, infrastructuur, openluchtrecreatie en cultuurhistorie.
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Het proces dat hoort bij de ontwikkeling van nieuwe natuur bestaat uit twee delen . Een
planvormingfase en een uitvoeringsfase. Hierin wijkt het proces niet direct af van het
vastgoedontwikkelingsproces, behalve dat het zwaartepunt van natuurontwikkeling vroeger
in het tijdpad ligt. De besluitvorming tijdens de planvormingfase vraagt in de meeste
gevallen meer tijd dan bij vastgoedontwikkelingsprojecten .

0

0

>

"C

0
0
O'.'.

Planvormin
Verzoek I
initiatief

Voor-

Start

bereidings-

uitvoering

Regaling
eigendom

schema

Begrenzingsplan

Figuur 5: Procesgang Landlnrichtingswat
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Zodra de realisatie afgerond is, begint de fase van beheer en onderhoud. Hiervoor worden
in de meeste gevallen de (grote) natuurorganisaties ingeschakeld. Op basis van een
beheerplan zorgen zij voor de instandhouding, maar ook voor de verdere ontwikkeling van
een gebied. Vaak kost het nog een bepaalde periode voordat een gebied zijn uiteindelijke
vorm krijgt waarbij het grootste deel volgroeid is en fauna het gebied betrekt.

2.2.5 Natuurbeheer
Natuurbeheer is een breed begrip. Door het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) wordt
27
natuurbeheer (in enge zin) uitgesplitst in een aantal gradaties of categorieen :
•
Beheer ten behoeve van 'natuur alleen' in gebieden met als hoofdfunctie natuur
(bijv. Oostvaardersplassen);
•
Beheer ten behoeve van 'natuur centraal' in gebieden met naast de hoofdfunctie
natuur daaraan gerelateerde nevenfuncties, met name natuurbeleving en recreatie
(bijv. duinen, schaalgraslanden, 'natuur1ijke' bossen zonder productiedoelstelling);
Beheer ten behoeve van 'gedeelde natuur' in gebieden met natuur naast een
•
andere deelfunctie de deelfunctie natuur (bijv. productiebossen, visserijwateren);
• Beheer ten behoove van 'bijkomende natuur' in gebieden met een andere
hoofdfunctie (bijv. agrarisch natuurbeheer).
De drie belangrijkste natuurterreinbeheerders zijn Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en
de Landschappen. Natuurmonumenten heeft ruim 80% van haar beheerde natuur in bezit.
Staatsbosbeheer, dat sinds 1998 geen onderdeel meer is van LNV, heeft de haar
toegewezen gronden juridisch wel maar economisch niet in bezit. Het economisch risico ligt
bij LNV. Het grondbezit staat voor een symbolisch bedrag van 1.000 Euro op de balans. Bij
een eventuele verkoop van genoemd eigendom worden de opbrengsten afgedragen aan
28
LNV . Staatsbosbeheer richt haar activiteiten hoofdzakelijk op beheertaken en niet op
realisatie van nieuwe gebieden. De Landschappen is het samenwerkingsverband van de
12 provinciate Landschappen. De provinciale Landschappen beheren samen meer dan 700
natuurgebieden, met een totale oppervtakte van ruim 90.000 hectare. Ook deze partij richt
zich hoofdzaketijk op beheertaken en niet op natuurontwikkeling.
Hiernaast zijn er kleinere lokale natuurbeheerorganisaties en op kleinere schaat agrarische
beheerders. Deze laatste groep zal in de komende jaren toenemen als gevolg van de
verschuiving van de agrarische markt richting goedkoper producerende landen in
bijvoorbeeld Oost-Europa.
Binnen het beheer van natuur vallen diverse uitvoerende taken om de kwatiteit van
gebieden le waarborgen . De specialistische kennis die hierbij nodig is in combinatie met
het feit dat er geen winsten op le behaten zijn, zorgt ervoor dat dit beheer in nagenoeg niet
door marktpartijen wordt verzorgd.

2.3

Waarde van groen

De realisatie en exploitatie van natuur blijkt in nagenoeg elke situatie een negatief
financieel resultaat op le leveren. Vanuit een financieel oogpunt blijken de kosten hoger uit
te vallen als de opbrengsten. Echter kan naast een financieel uitgangspunt ook in een
breder kader gekeken worden naar de opbrengsten van natuur binnen de totale economie
en samenleving van Nederland. De economische en maatschappelijke waarde zijn niet
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direct in geld uit te drukken, maar vertegenwoordigen indirect toch een waarde die het
verschil tussen kosten en opbrengsten verkleint of zelfs opheft. Vanuit dit oogpunt kan in
een aantal gevallen worden gesteld dat natuur een positief rendement oplevert.
In grote lijnen kan de totale waarde van natuur worden verdeeld in een tweetal waarden. In
figuur 6 wordt de verdeling weergegeven.

Directe
gebruikswaarde
Economische waarde
"welvaart"

Maatschappelijke waarde
"welzijn"

Hout, Vis, Water, etc

Gebruikswaarde
Ruimte voor directe o bren sten
Omzet uit recreatie
Transactiewaarde vast oed
Bestaanswaarde
lntrinsieke waarde natuur
0 tiewaarde
Ruimte vol ende eneraties
Verevenin swaarde Ruimte ebruik huidi e eneratie
Niet-gebruikswaarde Gezondheid
Minder klachten
lndirecte
gebruikswaarde

Milieu
Veili heid

O.a. fi"nstof en C02-reductie
Afname criminaliteit

Figuur 6: de tota/e waarde van natuur (gebaseerd op LNV, 2004)

2.3.1 Economische waarde
Om de economische waarde van natuur, water, bodem of milieu te bepalen, dient te
worden nagegaan op welke wijzen natuur de menselijke welvaart, in materiele en
immateriele zin, voortbrengt. De invloed uit zich in het gebruik van de goederen en diensten
die gevolg zijn van de aanwezige natuur. Het gebruik van goederen en diensten kan direct
of indirect van aard zijn. Met indirect wordt het gebruik via een ander goed of dienst
bedoeld.
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Voorbeelden van directe gebruikswaarde hebben betrekking op goederen zoals, hout,
water en vis. Daamaast kunnen onder deze noemer ook diensten worden geschaard zoals
'recreatieve beleving', 'woongenot', 'vaarmogelijkheden' en 'bescherming tegen
klimaatverandering'. De indirecte gebruikswaarde van natuur is hieraan verwant. Hier
betreft het diensten zoals 'zuivering' en 'kraamkamers', die indirect leiden tot respectievelijk
'schoon water' en 'visproductie'.
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In het verlengde van de indirecte gebruikswaarde van natuur kan ook gekeken worden wat
de invloed van natuur op vastgoedobjecten is. De waarde van een vastgoedobject wordt
meestal gevormd door de transactiewaarde. Deze waarde kan gezien worden als de
marktwaarde. Factoren die de marktwaarde van een woning be"invloeden kunnen als volgt
worden ingedeeld 29 :
• algemene kenmerken woning
(o.a. architectuur en type woning)
• specifieke kenmerken woning
(o.a. oppervlakte perceel, inhoud woning en onderhoudsstaat)
• kenmerken van de specifieke locatie van de woning
(o.a. uitzicht, ligging t.o.v. voorzieningen en hinderlijke objecten)
• kenmerken van de buurt waarin de woning staat
(o.a. reputatie, voorzi ningenniveau en afstand tot infrastructuur)
29
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Globaal komt het er op neer dat bovenop de woningwaarde een factor komt onder invloed
van de marktsituatie (aanbiedersmarkt versus vragersmarkt) en eigenschappen van de
individuele koper of verkoper.

Figuur 7: Schematisc/J verband tussen waarde en inv/oedsfactoren

Door de betrokkenheid en ruime kennis van de locale markt kunnen gegevens over
transactiewaarden op relatief eenvoudige wijze warden verkregen bij makelaars. Uit
historische cijfers kunnen zij prijsontwikkelingen op langere termijn vaststellen . Zij moeten
dan oak in enquetes kunnen aangeven welke invloed natuur en landschap heeft op de
prijsontwikkeling van woningen .
Een alternatieve methode om de invloed van groen op huizenprijzen vast te stellen is de
'contingent valuation-methode' (CVM) 30 . Toepassing van CVM betekent dat aan mensen
wordt gevraagd hoeveel zij bereid zijn te betalen voor natuurontwikkeling of natuurbeheer.
Door het meten van de 'willingness to pay' van mensen in een gebied kan warden
ge'lnventariseerd welk draagvlak er is voor natuur.
Nadeel van deze methode is het feit dat het door middel van een enquete of ondervraging
plaatsvindt. Dit houdt in dat er een bepaalde mate van vrijblijvendheid is. Het heeft geen
directe invloed op het budget van de ondervraagden, zodat ze sneller geneigd zijn
positiever te antwoorden. De vraag is of dezetfde intentie tot meebetalen aan natuur
aanwezig is, wanneer daadwerkelijk betaald dient te warden .
Een derde methode om te meten welke invloed natuur heeft op de waarde van woningen is
de 'hedonische prijzenmethode' (HPM). Deze is gebaseerd op het idee dat de prijs van een
woning afhangt van de aanwezigheid van een drietal factoren. Deze warden gevormd door
kenmerken aan de woning, sociaal-economische factoren en omgevingsfactoren . Door
middel van regressie wordt de invloed van factoren op de betaalde woningprijzen bepaald.
Door vergelijking tussen verschillende locaties kan warden bepaald wat de invloed van een
individuele factor is op de woningprijs. Een van de factoren is de aanwezigheid van natuur
in de (nabije) omgeving.
Er zijn de laatste jaren diverse onderzoeken gedaan naar de meerwaarde van groen ten
opzichte van de waarde van onroerend goed. Woningen blijken in alle onderzoeken meer
waard te warden indien zij nabij natuur gelegen zijn .
Buitenlandse onderzoeken geven aan dat een waardestijging door invloed van groen
tussen de 4 en 33% kan uitkomen. Nederlands onderzoek uit 1995 wees uit dat 'uitzicht op
30
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groen' 8% en 'loopafstand tot groen' 6% waardetoename oplevert. Een ander onderzoek uit
1997 bevestigde dit door gelijke uitkomst, waarbij werd toegevoegd dat wanneer zowel het
uitzicht op als de nabijheid van groen resulteert in een waardetoename van 14%. Aan de
31
hand van een publicatie van ir. J.C.A.M. Bervaes uit 2000 wordt in het onderstaande
kader hierop een toelichting gegeven.
lnvloed van groen op transactiewaarde
Door m1ddel van een berekening word! het principe en een
bruikbare toepassing weergegeven in een publicatie van ir.
J.C.A.M. Bervaes uit 2000. Hij beschreef een voorbeeld
waarin een park van 4 ha. brnnen een straal van 400 meter
zo'n 100 ha. wonrngbouw be'1nvloed in waarde. De totale
waardetoename werd op ongeveer 23,6 mrl1oen Euro
geschat op een proiectomvang van rurm 340 1111l1oen Euro.
Door de aanwezigherd van het park bliJkl er wt de
111eeropbrengsl van OZB al 111eer dan 220.000 Euro voort te
komen.
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Groen kan oak indirect resultaat opleveren waardoor geld bespaard kan warden tijdens de
32
gebruiksperiode. Zo heeft onderzoek aangetoond dat energieverbruik afneemt wanneer
gebouwen beschut liggen in het groen . De wind die normaal invloed zou hebben op het
gebouw wordt tegengehouden zodat er een besparing van 10% op jaarbasis kan ontstaan.
Op macroniveau kan een waarde warden gekoppeld aan de realisatie en het beheer van
natuur. In een kosten. batenanalyse komt naar voren dat de realisatie van natuur in
nagenoeg alle gevallen geld kost voor de overheid. De opbrengsten zijn hierbij in te delen
in directe baten en indirecte baten. Vooral de indirecte baten warden vaak onderschat. De
ontwikkeling van recreatie geeft een economische impuls aan een gebied. Het blijkt dat
recreanten hoofdzakelijk met reisafstand rekening houden bij de keuze naar welk gebied zij
gaan.

c:
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Verder wordt als gevolg op de stijgende waarde van de woningen in een betreffend gebied
een vuistregel gehanteerd voor de invloed die dit heeft op de consumptieve uitgaven .
Onderzoek wijst uit dat 5% van de meerwaarde van woningen eenmalig wordt besteed. In
gebieden met een zwakke economie lijkt dit een relevante impuls te kunnen vormen.

2.3.2 Maatschappelijke waarde
Tegenover de gebruikswaarde van natuur staat de niet-gebruikswaarde. Deze is gelijk aan
de waarde die mensen ontlenen aan natuur zonder dat zij er gebruik van maken. In het
verlengde van de kostenJbatenanalyse die al eerder aangehaald is, kunnen de waarden die
onder de niet-gebnuikswaarden vallen warden meegenomen in een maatschappelijke
kosten-batenanalyse (MKBA).
Binnen de niet-gebruikswaarde kan onderscheid gemaakt warden tussen een
bestaanswaarde, een verervingswaarde en een optiewaarde. De bestaanswaarde is gelijk
aan de waarde die de huidige generatie hecht aan het bestaan van een ecosysteem,

31
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ongeacht gebruik. De verervingwaarde is de waarde die de mens hecht aan het open
houden van de mogelijkheid van toekomstig gebruik door toekomstige generaties. Omdat
het hier gaat om de mogelijkheid tot eventueel gebruik en niet om actueel gebruik, wordt
deze waardecomponent als onderdeel van de niet-gebruikswaarde beschouwd. Onder
optiewaarde wordt de waarde verstaan die de mens hecht aan het open houden van de
mogelijkheid van toekomstig gebruik door de huidige generatie. Deze waarde valt daarmee
tussen gebruik en niet-gebruik in.
Door de niet-gebruikswaarde te beschouwen als economische waarde ligt de nadruk op de
financiele kant van de waarde. Echter kan de bestaanswaarde, verervingswaarde en
optiewaarde ook als maatschappelijke waarde worden betiteld. De benadering gaat dan uit
van de belevingswaarde, of welzijnswaarde , die natuur heeft binnen de samenleving.
Indirect kunnen er door de aanwezigheid van natuur op een bepaalde locatie diverse
ontwikkelingen plaatsvinden die uiteindelijk naast welvaart ook het welzijn in de
maatschappij bevorderen.
Zo is in een zogenaamd epidemiologisch onderzoek in Nederland gezocht naar de relatie
tussen het wonen in een natuurlijke of groene omgeving en de gezondheid. Daartoe
werden gegevens geanalyseerd uit interviews . Hieruit werd geconcludeerd dat bewoners
van buurten met veel groen gemiddeld genomen een betere algemene gezondheid
rapporteren. Gezondheid bleek positief samen te hangen met de totale hoeveelheid groen,
zonder onderscheid in de verschillende soorten groen. Niet alleen groen dicht bij huis bleek
gunstig; ook groen iets verderop (1 tot 3 kilometer van huis) had een positieve invloed.
In een ander recent gepubliceerd onderzoek 33 werd gezocht naar een vergelijkbaar
verband in Japan . Gegevens over de aanwezigheid van bewandelbaar groen in de directe
woonomgeving werden vergeleken met de sterfte in een grote groep van oudere inwoners
van Tokio over een periode van vijf jaar. De resultaten gaven aan dat het sterftecijfer lager
lag in wijken waar groen aanwezig was en dat de ouderen door lichaamsbeweging minder
lichamelijke beperkingen vertoonden ten opzichte van ouderen in wijken zonder groen.
In algemener kader wordt het verband tussen natuur en gezondheid aangetoond bij de
herstelperiode van patienten in ziekenhuizen. Onderzoek van Ulrich 34 in 1996 vergeleek
twee groepen patienten na een galblaasontsteking. De eerste groep die in de
herstelperiode na de operatie uitzicht had op bomen herstelde aanmerkelijk sneller dan de
tweede groep met uitzicht op een bakstenen muur.
Een ander voorbeeld van de directe relatie tussen wonen nabij groen en gezondheid werd
in 2000 aangetoond in een onderzoek 35 van Alterra . Zij vergeleken de hoeveelheid groen
die aanwezig was op een locatie met de hoeveelheid geregistreerde klachten bij
huisartsen. Hoe meer groen, des te minder gezondheidsklachten luidde hun conclusie. Na
correctie van sociaal geografische kenmerken kon worden gesteld dat 10% meer groen in
de woonomgeving resulteert in 0, 15% daling van het aantal gezondheidsklachten per

" Gezondheidsraad (2004) Natuur en gezondheid
"' Ulrich (1996) Vijf minuten is genoeg, uitzicht op natuur vermindert stress.
35

De Vries (2000) Natuur en gezondheid; Een verkennend onderzoek naar de re/a/ie tussen volksgezondheid en

groen in de leefomgeving

23

inwoner36 . Met de correctie werd voorkomen
inkomensverschillen de resultaten zouden be'invloeden.
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Ook op het gebied van milieu heeft natuur een waarde. Natuur draagt bij aan het milieu
door het tegengaan van negatieve milieu-ontwikkelingen. Zo blijkt groen geluidsoverlast
tegen te gaan doordat bomen geluid absorberen. Daarnaast blijkt uit recent gepubliceerd
onderzoek 37 dat groen kan bijdragen aan de reductie van uitstoot van fijnstoffen . Beplanting
filtert namelijk stikstofoxiden, roet en fijn stof uit de lucht. Met de strenger wordende eisen
voor fijnstof kunnen bomen hiermee aanzienlijke waarde verkrijgen . Bomen kunnen ervoor
zorgen dat gebieden bebouwd mogen worden omdat zij als gevolg van de fijnstofreductie
binnen de richtlijnen voor de luchtkwaliteit vallen.
Naast de fijnstofproblematiek is er ook sprake van een te hoge kooldioxide (C02) uitstoot
op de wereld . In internationale verdragen heeft Nederland met andere landen afgesproken
dat in 2012 een wereldwijde reductie gerealiseerd zal zijn tot 5% beneden het niveau van
1990. Nederland heeft voor deze periode afgesproken een reductie van 6% te realiseren .
Dat lukt op dit moment nog onvoldoende.
Het compenseren van vrijgekomen broeikasgassen kan op twee manieren:
•
Door elders in de wereld de uitstoot van eenzelfde hoeveelheid broeikasgassen te
voorkomen, waardoor de totale hoeveelheid broeikasgassen niet toenemen .
• Door eenzelfde hoeveelheid broeikasgassen vast te leggen, bijvoorbeeld in
groeiende bossen.
Door middel van het aanplanten van nieuwe bossen kan C02-reductie worden behaald.
Bomen hebben voor hun groei C02 nodig die ze uit de lucht halen. Op die manier
compenseren ze de uitstoot van C02. Met de aanplant van nieuwe bossen is circa 70%
meer reductie mogelijk dan bijvoorbeeld met landbouw38 .

c:
Q)

~

Tot slot is door middel van onderzoek ook het verband tussen vandalisme en een groene
omgeving aangetoond. Zo is vastgesteld dat veel groen de hoeveelheid criminaliteit met 7
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tot 8% reduceert .
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Financiering van natuurontwikkeling en -behoud
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2.4.1 Totale geldstroom
Voor 2003 is de totale geldstroom voor natuur in Nederland volgens CBS Statline circa 1
miljard Euro. Dit bedrag is exclusief groenbeheer in de stedelijke omgeving. Wei zijn hierin
de inkomsten van ongeveer 57 miljoen Euro uit beheer opgenomen. De totale geldstroom
per jaar komt neer op ruim 61 Euro per inwoner en beslaat 0,2% van het Bruto binnenlands
product.
64% van de totale geldstroom op het gebied van natuur en landschap wordt direct door de
diverse overheden uitgegeven. De overige 36% komt uit particuliere organisaties, bedrijven
of particulieren . Echter wordt van dit bedrag ook nog een deel indirect door de overheid
10
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Website Milieucentraal (http://www.milieucentraal.nl/)
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gefinancierd vanuit belastingvoordelen die geboden warden. Per saldo komt uiteindelijk
ongeveer 793 miljoen Euro voor rekening van de overheid. Met bijna 78% van de totale
geldstroom is de overheid ver uit de grootste en daarmee belangrijkste investeerder in
40
natuur in Nederland.
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2.4.2 Besteding geldstroom
Zoals hiervoor is beschreven
is in Nederland in eerst
Gotdstromen LNV voor natuur 2003
instantie de overheid en meer
mln euro
200specifiek het Ministerie van
D 0••"9
•
EHS
Landbouw,
Natuur
en
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Voedselkwaliteit (LNV) de
belangrijkste partij die natuur
financiert.
Binn en
de
rijksbegroting is een apart
80
onderdeel
opgenomen
waarin
natuurbehoud en
4J
natuurontwikkeling aan bod
komen . Daarin wordt duidelijk
lnrch!Olg
Be>ieedat LNV in belangrijke mate
zich bezig houdt met beleid
en niet zozeer uitvoering en
Figuur B: Verdeling ge/dstroom natuur (MNP, 2005)
realisatie. Dienst Landelijk
Gebied en natuurorganisaties als Natuurmonumenten, Provinciale Landschappen en
Staatsbosbeheer warden voor uitvoering ingeschakeld. Binnen de begroting loopt de
grootste geldstroom dan ook richting deze partijen.
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Het belang dat de EHS heeft in het overheidsbeleid komt duidelijk naar voren wanneer
gekeken wordt naar de hoeveelheid geld dat hiervoor is bestemd. In totaal stroomt 66%
(448 miljoen Euro) van de totale overheidsgelden die bestemd zijn voor natuur naar EHSprojecten.

2.4.3 Kosten van natuurontwikkeling
De specifieke kosten van natuurontwikkeling zijn niet eenvoudig in kaart te brengen. Dit
komt voort vanuit het feit dat er sprake is van een heel divers geheel van activiteiten die
onder deze noemer vallen . Daarnaast komt een deel van de realisatie vaak tot stand in
combinatie met ander type projecten.
Kosten kunnen gedefinieerd warden als benodigde middelen om een bepaald doel te
bereiken. Daarin kan een onderscheid gemaakt warden in directe kosten en indirecte
kosten.
De directe kosten worden gevormd uit kosten die worden betaald door de centrale actor.
Daar vallen de voorbereidings- en verwervingskosten onder en ook de aanleg en inrichting
van nieuwe gebieden. Voor bestaande gebieden warden de directe kosten gevormd door
exploitatie en beheer. De kosten zijn direct gekoppeld aan de activiteiten die op de locatie
plaatsvinden of hebben gevonden.
De indirecte kosten warden betaald door derden en warden ook wel doorwerkingseffecten
genoemd. Dit zijn kosten die in andere markten ontstaan door verandering op gebied van
natuur. Bijvoorbeeld door transformatie van landbouwgrond in natuur. De vervallen
landbouwbaten kunnen warden gezien als gevolg van de realisatie van natuur en dus als
indirecte kosten .

c:
Q)

DLG hanteert voor de realisatie van nieuwe natuur een
41
normkosten-systeem dat 27 verschillende natuurdoeltypen
koppelt aan 4 verschillende klassen . Aan elke klasse is een
normbedrag per hectare verbonden waarvoor de inrichting
gerealiseerd moet kunnen warden.
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Tabel 3: Realisalie EHS

Klasse

Nonnkosten
(€I ha)

1

4.900

Na grondverwerving zijn er kostenposten voor de realisatie
2
7.400
van de inrichting en de organisatie die hierbij hoort. Deze
3
10.200
kosten zijn eenmalig en varieren sterk per project. Soms zijn
aankopen in een definitieve staat en behoeven zij geen
24.000
4
verdere ingrepen . Andere aankopen worden door middel van
een simpele ingreep onder water gezet waardoor zij de benodigde ecologische waarde
verkrijgen . Anders is het bij locaties waar bos aangeplant en waterpartijen aangelegd
moeten warden . Hier dienen uitgebreide bestekken voor opgesteld te worden en
aannemers voor te warden ingeschakeld.

2.4.4 Kosten van natuurbeheer
Beheer is het in stand houden van natuur. Daarbij wordt gestreefd om de kwaliteit minimaal
op hetzelfde niveau te houden. De kosten van natuurbeheer worden gevormd uit

41
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personeelskosten, loonwerk en materialen . Dit zijn de zogenaamde operationele kosten.
Daarnaast zijn er nog vermogenskosten in de vorm van afschrijvingskosten en rentekosten .
Grootschalig onderhoud wordt op basis van afschrijving begroot. Hierbij moet gedacht
worden aan het plaggen van heidevelden bijvoorbeeld. Dit vindt een maal in de dertig jaar
plaats. De kosten worden door middel van verdiscontering verdeeld in een jaarlijks
afschrijvingsbedrag .
De kosten van natuurbeheer zijn niet eenvoudig vast te stellen. Dit komt door het feit dat
elke situatie verschillend is en door middel van maatwerk tot stand komt. In veel gevallen
worden uitgaven gedaan die deels te maken hebben met gerelateerde zaken als recreatie.
Splitsing van deze uitgaven zodat de specifieke natuurkosten aan het licht komen , is
nagenoeg onmogelijk omdat er geen objectieve scheiding te maken is. Vanuit dit licht is het
dan ook moeilijk om door middel van ervaringen uit voorgaande projecten vooraf
gedetailleerd kosten le omschrijven voor een nieuw te realiseren project.
De kosten voor natuur- en landschapsbeheer bestaan behalve uit kosten voor
grondaankoop ook uit kosten voor beheer en inrichting, voorlichting , educatie en onderzoek
en apparaatkosten. In 2003 waren de totale kosten voor natuur en landschapsbeheer 974
miljoen Euro. De kosten van inrichting en beheer waren in 2001 en 2003 stabiel en lagen
op een niveau van rond de 370 miljoen Euro. (CBS, 2005) Het in de rijksbegroting
opgenomen bedrag voor beheer en instandhouding bedraagt € 250 miljoen.
Het Rijk zoekt naar aanvullende bronnen om de realisatie en het beheer van natuur in
Nederland te kunnen financieren . Een van de oplossingen wordt gezocht in de vorm van
'groenbelasting'. Deze is gericht op het door belanghebbenden laten bijdragen aan het
beheer van natuur en landschap. Daarbij wordt gedacht aan een systematiek die
vergelijkbaar is met de waterschapslasten . In Belgie wordt op dit moment al een
planbatenheffing gehanteerd. Grondeigenaren zijn hierbij verplicht over winsten als gevolg
van een bestemmingswijziging belasting te betalen.

Een vergelijkbare oplossing is op dit moment aan het ontstaan in Nijmegen op het vlak van
investering van sociaal maatschappelijke projecten in de stad. Groenlinks biedt als
42
oplossing voor het ontbrekende kapitaal geld vrij te maken uit bouwprojecten in de stad .
Het feit dat er vaak veel winsten voortvloeien bij de ontwikkeling van woningen en kantoren
lijkt een nieuwe bron te zijn om maatschappelijke problemen op te lossen. Echter zou dit
42
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ook landelijk benaderd kunnen worden in dienst van natuurbehoud en ontwikkeling. Door
middel van deze wet zou bijvoorbeeld het Groenfonds verder gevuld kunnen worden en zo
meer resultaat kunnen opleveren .

2.5

Resume

Omdat Rood voor groen een combinatie is van twee vakgebieden en veel verschillende
actoren is het belangrijk een duidelijk kader te stellen door definiering van de term 'natuur'.
Daarom staat 'natuur' in dit rapport gelijk aan gebieden met een beschermde ruimtelijke
status vanuit het natuurbeleid .
De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) vormt het speerpunt van het Nederlandse
natuurbeleid . De realisatie loopt echter achter en het budget is niet meer toereikend.
Oorzaak hiervoor ligt mede bij1 de gestegen grondprijzen waardoor het moeilijker is
geworden om gronden voor natuurdoeleinden te verwerven .
Natuur werd oorspronkelijk beheerd en ontwikkeld om de biodiversiteit te beschermen .
lnmiddels wordt vanuit ruimtelijke ordening natuur ook gezien als sociaal-economische
factor die meerwaarde oplevert aan de leefbaarheid en woonkwaliteit van de bebouwde
omgeving .
Marktpartijen zien hier dan ook (economische) kansen om zowel hun woningen in eelil
meer aantrekkelijke omgeving te realiseren als maatschappelijk verantwoord te
ondernemen ten behoeve van hun imago en draagvlak. Diverse onderzoeken hebben
uitgewezen dat de waardetoename van woningen nabij natuur kan oplopen tot 8 a 14%. Bij
de vaststelling van de verkoopprijs kan door projectontwikkelaars hierop worden
ingespeeld .

c:
(1)

Natuurontwikkeling en -beheer wordt vooral vanuit de overheid ge·lnitieerd en gefinanc1erd .
Gronden worden verworven door Dienst Landelijk Gebied (DLG) en beheer wordt gedaan
door Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en kleinere lokale
groenorganisaties.
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DLG hanteert 27 verschillende natuurdoeltypen welke financieel te verdelen zijn over 4
verschillende tarieven waarvoor deze te realiseren zijn op verworven grond . De
planvorming wordt veelal door DLG of een groenorganisatie gedaan waarna de realisatie
wordt uitbesteed aan ingenieursbureaus en loonbedrijven.
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Om de eerste deelvraag van dit onderzoek te beantwoorden kan gesteld worden dat
natuurontwikkeling in Nederland van een restrictief beschermend beleid verschuift naar een
pro-actief beleid . Door ontwikkeling wordt natuur voor toekomstige generaties veiliggesteld
en wordt in de ruimtelijke omgeving een balans gezocht tussen bebouwd gebied en 'open'
ruimte .

28

Overheid
Dit hoofdstuk geeft een beeld van de rol van de overheid en de
bijbehorende wet- en regelgeving omtrent ruimtelijke ordening en
natuur.
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3. Overheid
3. 1 Rolverdeling overheid
De overheid is een onmisbare schakel in de ontwikkeling en het beheer van natuur. De
betrokkenheid van de overheid uit zich op diverse niveaus met elk een eigen
verantwoordelijkheid en instrument om deze verantwoordelijkheid uit te oefenen .
Globaal komt de rolverdeling erop neer dat Rijk en provincies samen een overeenkomst
sluiten waarin doelen en middelen vast warden gelegd rondom het overheidsbeleid ten
aanzien van natuur. Gemeenten zorgen lokaal voor de uitvoering van het natuurbeleid .
Het Rijk stuurt op hoofdlijnen aan hoe natuur in Nederland er op lange termijn uit moet
komen te zien. Gezamenlijk met de provincies sluiten ze een bestuursovereenkomst waarin
doelen en middelen vastgelegd worden .
Op basis hiervan vormen de provincies aansluitend vierjaarlijkse uitvoeringsprogramma's
die door middel van een uitvoeringscontract met het Rijk wordt vastgelegd . Deze
programma's zijn een bundeling van plannen die per gebied in de provincie worden
opgesteld . Na afloop van de periode worden de provincies door het Rijk aangesproken op
de resultaten die zijn hebben geboekt.
De uitvoeringsprogramma's beschrijven welke rijksmiddelen, provinciale middelen en
middelen van derden ingezet moeten worden. Het bijbehorende uitvoeringscontract heeft
alleen betrekking op het Rijk en de provincie. Overeenkomsten met derden worden
vastgelegd in een gebiedscontract. De provincie voert de regie bij gebiedsgerichte
projecten zodat er afstemming plaats vindt tussen de diverse lokale partijen .
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Figuur 9: Rolverde/ing overheid op het gebied van natuur (geba seerd op LNV (2000) Natuur voor
mensen. mensen voor natuur)
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Gemeenten geven binnen de kaders van Rijk en provincies uitvoering aan het natuurbeleid
en vullen dit aan met eigen beleid op lokaal niveau. De operationalisatie van het
natuurbeleid maakt dat gemeenten een belangrijke rol spelen in het natuurbeleid.
Het verkrijgen van toestemming van de gemeente voor het aanleggen van nieuwe natuur
kan veel tijd in beslag nemen . Afhankelijk van de wijze waarop natuur in het
bestemmingsplan is geregeld, duurt het proces twee maanden tot meer dan een jaar.
Omdat het provinciale beleid richtinggevend is voor de gemeente dient oak in een vroeg
stadium contact gelegd te warden met de verantwoordelijke ambtenaar bij de provincie.
Hieruit valt op te maken dat voor zowel rood als groen ruimte gehouden moet warden in de
planning van de totstandkoming.
Een speciale rol hebben Dienst Landelijk Gebied (DLG) en Groenfonds in de uitvoering van
het natuurbeleid. DLG is een uitvoerende organisatie die dee! uitmaakt van het Ministerie
voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Op uitzonderingen na zorgt DLG voor
de daadwerkelijke realisatie van natuurontwikkelingen zoals deze op provinciaal en
gemeentelijk niveau zijn bepaald. De geldstromen die zijn gemoeid met het natuurbeleid
warden beheerd door het Nationaal Groenfonds. Deze organisatie ontvangt gelden van het
ministerie en provincies en voert deze naar de betrokken organisaties bij beheer en
ontwikkeling .
Via
subsidiestromen
zijn
de juridisch zelfstandige natuurorganisaties zoals
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en De Landschappen oak gebonden aan de
overheid. Door middel van prestatieafspraken warden hun doelstellingen voor het grootste
dee! gefinancierd uit subsidies.

3.2

lnstrumenten t.b. v. natuurbescherming

Het overheidsbeleid ten aanzien van natuur is zoals hiervoor beschreven verdeeld over
diverse niveaus . Elk niveau heeft eigen instrumenten om te zorgen dat het beleid tot
uitvoering wordt gebracht.
De Nederlandse natuur word! beschermd door middel van twee centrale instrumenten , te
weten de planologische bescherming vanuit de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) en
de Flora- en Faunawet (Flf-wet). Daarblj kan de WRO warden opgevat als 'rode
wetgeving' waarvoor de Natuurbeschermingswet (Nb-wet) als basis geldt en de Flf-wet als
'groene wetgeving'.

3.2.1 Wet Ruimtelijke Ordening (WRO)
De Wet Ruimtelijke Ordening (WRO) vormt de basis voor de ruimtelijke ordening in
Nederland. Deze wet is het wettelijk kader voor overheden en beschrijft de taken van de
diverse overheden . Daarnaast bepaalt de wet de rechten en plichten van burgers, bedrijven
en instellingen . In mei 2003 is het wetsvoorstel voor een nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening
bij de Tweede Kamer ingediend. Deze wet treedt naar verwachting in 2007 in werking.
Planologische kernbes/fss/ng (PKB)
Het Rijk kan door middel van een planologische kernbeslissing (PKB) gemeenten een
aanwijzing geven over bestemmingsplannen. De Nata Ruimte is een PKB. De voorloper
van de Nata Ruimte was de Vierde Nata over de Ruimtelijke Ordening Extra (Vinex), die
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erg bekend is geworden door de grootschalige bouwtocaties die hierin tot stand zijn
gekomen.
In een PKB wordt in hoofdlijnen uiteengezet wat het kabinet voor plannen heeft ten aanzien
van het nationale natuurbeleid. Daarnaast is het internationale beleid opgenomen. Lagere
overheden werken het plan verder uit tot streek- en bestemmingsplannen .
De PKB wordt in de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening afgeschaft en vervangen door een
zogeheten structuurvisie die in een eenvoudigere procedure tot stand zal komen .

c:
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Streekplan
Het streekplan is de vertaling van het Rijksbeleid op provinciaal niveau. Provincies stellen
streekplannen op. HierbiJ houden zij rekening met de uitgangspunten in de PKB's. In een
streekplan staat al iets nauwkeuriger aangegeven welke steden en dorpen kunnen groeien,
waar wegen moeten komen en welke ruimte beschikbaar moet blijven voor de landbouw,
voor natuur en voor recreatie. Een streekplan is een door Provinciale Staten vastgesteld
plan voor de hele provincie of een gedeelte daarvan. Streekplannen vormen weer een
richtlijn voor de gemeenten .
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Totstandkom1n streek Ian
Gedeputeerde Staten , l1et dageliJkS bestuur van een prov1nc1e, stelt een streekplan op. De
gedeputeerde staten vragen adv1es aan de prov1nc1ale planologische comm1ss1e. Daarna stellen de
gedeputeerde staten voor een of meer delen van de prov1nc1e, of voor de gehele prov1nc1e een
streekplan op. Elke t1en iaar moet het streekplan ward en herzien en elke vier iaar geevalueerd .
(bran: Website VROM www.vrom .nl)

I
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Het bestemmingsplan
Het vaststellen van een bestemmingsplan valt onder de publieke bevoegdheid van de
gemeenteraad . Een bestemmingsplan dient elke 10 jaar te worden vernieuwd . De
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legitimatie is te vinden in de traditionele planologische literatuur; hierin wordt aan het
bestemmingsplan een viertal functies toegeschreven (Van Zundert, 199943):
•
Planningsfunctie: het beschrijven van gewenste toekomstige ontwikkelingen in een
bepaald gebied;
Sturingsfunctie: het van overheidswege geven van sturing aan het ruimtegebruik;
•
Democratische functie: door deze bevoegdheden zo veel mogelijk aan de
gemeenteraad toe te kennen word! de lokale democralie versterkt;
•
Rechtsbeschermingfunctie: door de procedures die ten aanzien van de
totstandkoming van het bestemmingsplan in de WRO zijn vastgelegd, wordt
gewaarborgd dat betrokkenen in meerdere fasen van de besluitvorming voor hun
belangen en rechten kunnen opkomen.

3.2.2 Natuurbeschermingswet
Sinds 1967 heeft de overheid door middel van de Natuurbeschermingswet een direct
instrument om natuur le beschermen. Binnen dit juridisch instrument valt een deel dat
betrekking heeft op gebiedsbescherming en een deel met betrekking op
soortenbescherming. Het eerste deel zorgt ervoor dat de overheid gebieden kon aanwijzen,
welke Natuurmonumenten werden genoemd. Hierin mochten niet zonder vergunning
handelingen verricht word en die 'schade/ijk zijn voor het natuurschoon (. ..) of voor dieren of
planten in het beschermd natuurmonument of die een beschermd natuurmonument
ontsieren'(art. 16, lid 1).
De Natuurbeschermingswet 1998 moest de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn in
nationale wetgeving vastleggen . Al snel bleak dat de omzetting van Europese regals in
deze wet onvoldoende was. De wet is gewijzigd en de nieuwe Natuurbeschermingswet
(Nb·wet) is 1 oktober 2005 in werking getreden. De nationale Nb-wet is daarmee een
vertaling van Europese regelgeving en daarom maatgevend.
43
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Zundert, J.W. van (1999) He/ bestemmingsplan; een juridische bestuurlijke inleiding in de ruimtelijke ordening.

De Nb-wet regelt de aanwijzing van natuurgebieden, welke door middel van de WRO
planologisch worden beschermd . De Wet Ruimtelijke Ordening is, zeals in paragraaf 3.2.1
beschreven, verdeeld over diverse overheidsniveaus . De verankering van de EHS is
binnen deze verschillende niveaus gerealiseerd. Zo wordt de Bruto-EHS vastgelegd in een
PKB op Rijksniveau. De Bruto-EHS is het begrensde gebied waarbinnen de uiteindelijke
Netto-EHS moet ontstaan.
Deze Netto-EHS wordt op provinciaal niveau door middel van een streekplan en op
gemeentelijk niveau door middel van een bestemmingsplan uitgewerkt. De Netto-EHS
vormt de daadwerkelijke planologische bescherming van gebieden .
De begrenzing van de EHS is een taak van de provincie. Echter wordt deze taak getoetst
namens het Rijk door het ministerie van LNV. De provincie dient hiertoe inzicht te
verschaffen door middel van gebiedsplannen die aangeven waar natuurgebieden liggen en
wat de kwaliteit ervan is. De combinatie van begrenzing en kwaliteit vormt de basis voor
een Landelijke Natuurdoelenkaart waarop voor heel Nederland is aangegeven welke
44
gebieden welke kwaliteit zullen krijgen .

Figuur 10: WRO toegepast (afgeleid van MNP (2005) Natuurba/ans 2005)

c:
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3.2.3 Flora- en faunawet
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De Flora- en faunawet (Flf-wet) is op 1 april 2002 in werking getreden. Deze wet regelt de
bescherming van soorten . De Flora- en faunawet beschermt planten diersoorten in de
beschermde natuurgebieden en daarbuiten. Ongeveer 500 soorten in Nederland vallen
onder de bescherming van deze wet. In de praktijk komt het erop neer dat beschermde
planten en dieren zoveel mogelijk met rust gelaten moeten worden . Het is bijvoorbeeld niet
toegestaan om plan ten te plukken of uit te sleken en dieren te doden. vangen of verstoren .
Het doel van de Flora- en faunawet is het behoud van plant- en diersoorten die in het wild
45
voorkomen .
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De wet maakt het mogelijk een landschapselement of object aan te wijzen als beschermde
leefomgeving. De provincie is hiervoor het bevoegd gezag. Deze mogelijkheid is in de wet
opgenomen om locaties die van groot belang zijn voor het voortbestaan van een planten- of
diersoort te beschermen. Vanuit deze toepassing is de wet bekend geworden omdat
bouwprojecten werden stilgelegd na het aantreffen van een beschermde planten- of
diersoort. Een bekend voorbeeld hiervan is het verbieden van de bouw van een
6
bedrijventerrein in Zuid-Limburg na het aantreffen van een Korenwolf'1 •

•• Natuurplanbureau (2003) Evaluatie beleid EHS en VHR-gebieden
45

LNV (2005) Natuurbescherming in Nederland
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'Korenwolf boekt overwinning op bedrijventerrein', NRC Dag bl ad 16 januari 2001
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lnmiddels is afgesproken 47 om de leefgebieden van beschermde diersoorten vooraf vast te
stellen . Hierbij geldt dat wanneer onverwacht buiten deze gebieden loch een beschermde
soort wordt aangetroffen, deze de doorgang van een project niet kan dwarsbomen. Wei is
er de zorgplicht om de soort te beschermen of compenserende maatregelen te treffen.

3.2.4 Overige wetgeving
Naast de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet, kent Nederland de
Natuurschoonwet 1928 en de Boswet. De Natuurschoonwet voorkomt dat het eigendom
van landgoederen versnipperd raakt en dat het natuurschoon van landgoederen wordt
aangetast. De Boswet beschermt bossen en andere terreinen met veel bomen, zodat de
Nederlandse bossen in stand blijven en waar mogelijk worden uitgebreid . Voor dit
onderzoek zijn beide wetten minder van toepassing .

3.3

Uitzonderingsgeval/en

In de Nola Ruimte staan uitzonderingsgevallen waarbij er mogelijkheden liggen voor
projectontwikkeling op locaties die een beschermde status hebben zoals omschreven is in
paragraaf 3.2. Globaal gaat het hierbij om drie uitzonderingsgevallen.

3.3.1 'Nee, tenzij'-regime
De eerste uitzondering wordt het 'Nee, tenzij'-beginsel genoemd dat is gekoppeld aan de
EHS . Binnen de gebieden waar het 'Nee, tenzij'-beginsel op van toepassing is, zijn nieuwe
plannen niet toegestaan indien deze de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied
aantasten, tenzij er geen reele alternatieven zijn en er sprake is van redenen van groot
openbaar belang. Onder deze uitzondering kan ook woningbouw vallen.

3.3.2 'Ja, mits'-regime
Naast de uitzondering voor de EHS-gebieden is er ook een regeling voor de Nationale
Landschappen. Hierbij gaat het om het 'Ja, mits'-regime. Binnen dit regime is het mogelijk
ruimtelijke ingrepen te doen, mils de kernkwaliteiten van het landschap worden behouden
of worden versterkt. Daarom is het ook onder dit regime mogelijk woningbouw te realiseren .
De provincie bepaalt per gemeente de hoeveelheid en locatie van woningen om ten
hoogste de eigen bevolkingsgroei op te vangen .
Wanneer er sprake is van een negatieve bevolkingsgroei in een bepaald gebied kan een
provincie ervoor kiezen toestemming te geven voor meer woningen dan alleen de opvang
van de bevolkingsgroei. Dit om de economische vitaliteit en samenhang voor de toekomst
te waarborgen.

3.3.3 Compensatie
Een andere uitzondering kan worden gemaakt door een compensatieregel. Door vooraf
vast te leggen welke natuurwaarden verdwijnen , wordt bepaald tegen welke voorwaarden
een project tot stand kan komen . De Nola Ruimte beschrijft dat er geen nettoverlies aan
waarden mag zijn op basis van zowel oppervlakte, kwaliteit als samenhang . Daarbij dient
de gerealiseerde compensatie plaats te vinden in een aansluitend of nabij gelegen gebied .
Pas wanneer dit niet mogelijk is, kan er toestemming worden gegeven op een verder
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gelegen locatie de compensatie plaats te laten vinden . Wanneer ook dit niet mogelijk is,
kan worden gekozen voor financiele compensatie door een bepaald bedrag te storten in het
Nationaal Groenfonds. Belangrijk bij de compensatieregel is dat op het tijdstip dat besloten
wordt tot realisatie van een plan er ook besloten wordt hoe de compensatie gaat
plaatsvinden. Compensatie is van toepassing op gebieden met speciale natuurlijke
waarden, maar hoeven niet tot de EHS of Nationale Landschappen te behoren .
De uitzonderingen zullen altijd worden beoordeeld door de provincie die verantwoordelijk is
voor het ruimtelijk beleid op de betreffende locatie. Hierbij wordt de afweging gemaakt of er
voor een bepaald project geen alternatief is dat minder invloed heeft op de bestaande
ruimtelijke kwaliteit. Hiertoe is er veelal een gebiedsvisie opgesteld.

3.4

Overige instrumenten t.b. v. ruimtelijke inrichting

3.4.1 Grondexploitatiewet
De grondexploitatiewet vormt een onderdeel van de WRO. Deze wet geeft gemeenten de
mogelijkheid via een grondexploitatieovereenkomst locatie-eisen aan een private partij op
te leggen . Er kan van een projectontwikkelaar worden geeist dat deze de invulling van het
project aanpast op het gebied van onder andere de open'bare rnimte, parkeernormen,
woningcategorieen en richtprijzen . Een projectontwikkelaar dient altijd een
exploitatievergunning aan te vragen waarin deze eisen worden opgenomen.
Met behulp van baatbelasting kunnen kosten voor algemene voorzieningen op de
ontwikkelaar verhaald worden . Om in de praktijk te beoordelen of de te maken kosten
verhaald kunnen worden, gelden drie toetsingscriteria« :
Profijt;
De grondexploitatie moet nut ondervinden van de te treffen voorzieningen en
maatregelen. Veelal betreft het fysiek nut voor het exploitatiegebied. Bij
maatregelen zoals het opheffen van stankcirkels en bij compensatie buiten het
gebied schuilt het profijt in het feit dat dankzij deze ingrepen een groter gebied
ontwikkeld kan worden ;
Toerekenbaarheid ;
Er bestaat een causaal verband (de kosten zouden niet gemaakt worden zonder
het plan), of de kosten worden mede gemaakt ten behoeve van het plan. Ook
kosten die op een andere grondslag gefinancierd worden , bijvoorbeeld via
gebruikstarieven, zijn niet toerekenbaar. Dergelijke kosten doen zich onder andere
voor bij nutsvoorzieningen voor gas, water en elektra en bij gebouwde
parkeervoorzieningen;
• Proportionaliteit;
Als meerdere locaties profijt hebben van een voorziening , worden de kosten naar
rato verdeeld ; naarmate een locatie er meer profijt van heeft, draagt deze meer bij
aan de kosten.
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3.4.2 Wet Voorkeursrecht Gemeenten
Het voorkeursrecht is een grondbeleidinstrument voor de verwerving van gronden en
opstallen door de overheid. Een g.emeente kan het voorkeursrecht vestigen op gronden
waarvan de toekomstige bestemming afwijkt van het huidige grondgebruik .

.. Website VROM (www.vrom.ni)
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Het voorkeursrecht houdt in dat een particuliere eigenaar die gronden wil verkopen,
verplicht is deze grand eerst aan de gemeente te koop aan te bieden tegen marktconforme
prijzen. Wanneer de gemeente geen interesse heeft, is de particuliere eigenaar vrij de
grand te verkopen aan een willekeurige partij.

3.4.3 Landinrichtingswet
De Landinrichtingswet wordt wel aangeduid als multi-sectorale wet. De Landinrichtingswet
'dient' namelijk verschillende sectoren, zoals natuur, recreatie en verkeer en vervoer.
De definitie van landinrichting luidt in de Landinrichtingswet onder artikel 4 : Landinrichting
strekt tot verbetering van de inrichting van het /andelijk gebied overeenkomstig de functies
van dat gebied, zoa/s deze in het kader van de ruimte/ijke ordening zijn aangegeven .
Een verzoek tot landinrichting kan aan de Minister van LNV warden gedaan door:
•
De Minister van LNV;
•
Provincies, gemeenten en waterschappen ;
•
Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid en stichtingen, die belangen
behartigen die door landinrichting kunnen warden gediend;
•
Natuurlijke personen en rechtspersonen, die gezamenlijk tenminste 30% van de
oppervlakte van het in te richten gebied in eigendom dan wel in gebruik hebben .
De Minister stelt het verzoek in handen van de Centrale Landinrichtingscommissie. Deze
geeft haar zienswijze op het verzoek en brengt deze zienswijze ter kennis van o.a.
Gedeputeerde Staten (GS), gemeenten, waterschappen en de aanvragers. Provinciale
Staten stelt vervolgens de Minister van LNV voor het project op het voorbereidingsschema
Landinrichting te plaatsen. Als het project op het voorbereidingsschema geplaatst is, stellen
GS een landinrichtingscommissie voor het gebied in. In deze commissie zitten direct en
indirect betrokken partijen, zodat alle belangen random het plan meegenomen kunnen
49
warden in de planvorming.
De landinrichtingscommissie stelt een voorontwerp op. Het voorontwerp wordt na inspraak,
op voorstel van GS, vastgesteld door Provinciale Staten . Het voorontwerp wordt op
streekplanniveau getoetst aan de hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid. Hierbij is
50
er een overeenkomst met het bestemmingsplan aangezien deze ook gebaseerd is op het
streekplan. In principe sluiten het landinrichtingsplan en het bestemmingsplan direct op
elkaar aan. lin de praktijk loopt het landinrichtingsplan vaak voor op het bestemmingsplan.

Figuur 11 : Landinrichting en ruimtelijke ordening (Bakker, 1999)
•• Bakker (1999) Mi/ieu-effectrapporlage en netwerkmanagement in procesmatige Jandinrichting
'
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Zie figuur 11 'Landinrichting en ruimtelijke ordening'

Na vaststelling door Provinciale Staten wordt het voorontwerp door de
landinrichtingscommissie uitgewerkt in een uitvoeringsplan. Na inspraak en de behandeling
van eventuele bezwaren stelt GS het plan vast, waama de uitvoering kan plaatsvinden.

3.5

Resume

De overheid werkt globaal op drie niveaus; Rijksniveau, provinciaal niveau en op lokaal
niveau. Rijk en provincie sluiten daarbij een overeenkomst waarin doelen en middelen vast
worden gelegd rondom het overheidsbeleid ten aanzien van natuur. Gemeenten zorgen
lokaal voor de uitvoering van het natuurbeleid.
Direct en indirect hangen onder deze niveaus partijen die specifiek voor de uitvoering van
het natuurbeleid in het leven zijn geroepen. Zo verwerft Dienst Landelijk Gebied (DLG)
gronden en verzorgt het Nationaal Groenfonds de financieringsstromen rnndom
natuurprojecten.
Via subsidiestromen zijn de juridisch zelfstandige natuurorganisaties zoals
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en De Landschappen ook gebonden aan de
overheid. Door middel van prestatieafspraken worden hun doelstellingen voor het grootste
deel gefinancierd uit subsidies.
De Nederlandse natuur wordt beschermd door middel van twee centrale instrumenten, te
weten de planologische bescherming vanuit de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) en
de Flora- en Faunawet (Flf-wet). Daarbij kan de WRO worden opgevat als 'rode' wetgeving
waarvoor de Natuurbeschermingswet (Nb-wet) als basis geldt en de Flf-wet als 'groene'
wetgeving.
De overheid handhaaft door middel van streekplannen en bestemmingsplannen het
ruimtelijke beleid en bepaalt aan de hand van deze documenten waar gebouwd mag
worden en waar natuur beschermd moet worden . Wijzigingen in deze plannen kunnen via
procedures
worden
gemaakt
door
gemeenten
waarbij
de
provincie
de
eindverantwoordelijkheid heeft.
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Bouwen in gebieden die zijn aangemerkt als EHS is niet mogelijk. Hierop geldt het 'nee,
tenzij'-regime als uitzondering. Onder dit regime is beperkt bouwen mogelijk, mits de
plannen de kernkwaliteiten van de locatie niet aantasten, er geen alternatieven zijn en de
plannen van groot openbaar belang zijn.
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Ten aanzien van de deelvraag uit hoofdstuk 1 kan worden gesteld dat ruimtelijke ordening
een ruimtelijke bescherming biedt aan natuur en dat de (lokale) overheid hier ten opzichte
van marktpartijen de bepalende rol speelt. Als een initiatiefnemer een 'Rood voor groen'project zou willelil realiseren is het daarom van belang met de overheid te onderhandelen
over de mogeljjkheden op een bepaalde locatie. In hoofdstuk 6 van dit rapport zal hierop
worden ingegaan door middel van een onderhandelingsmodel.
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Projectbntw1kkeling woningbouw
Bouwen bestaat niet alleen uit stenen staRelen. Bouwen begint bij
een goeet plan en een gedegen aanpak. Projectontwikkelaars spelen
hierin een centrale rol.

4. Projectontwikkeling woningbouw
Binnen het vakgebied van planologie en stedenbouw wordt met 'rood' bebouwing
aangeduid.
In dit hoofdstuk wordt getracht antwoord te vinden op de deelvraag uit paragraaf 1.3.2 die
betrekking heeft op het onderdeel 'projectontwikkeling' uit de probleemstelling van dit
onderzoek.

4.1

Projectontwikkeling

4.1.1 Definitie projectontwikkeling
Een van de definities die warden gehanteerd voor projectontwikkeling is de volgende
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:

"Projectontwikkeling is het risicodragend initieren, uitvoeren (c.q. doen uitvoeren) en
coordineren van a/le taken die nodig zijn voor het vervaardigen en/of opwaarcJeren van
onroerende zaken, inclusief het aankopen van de daarvoor benodigde opsta/len en/of
gronden."
Een andere dekkende definitie van projectontwikkeling is zoals Prof. Keeris
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het omschrijft:

"Een projectontwikke/aar is een parlij binnen de vastgoedmarkt, welke bij de realisatie van
een vastgoedobject betrokken is vanaf het initiatief tot en met de ingebruikname ervan
vanuit een commerciele invalshoek, waarbij deze minimaal een coordinerende functie
heeft in de conceptuele en ontwikkelingsfase en vervolgens de realisatie van het
betreffende object voor eigen rekening en risico uitvoert, daarbij geen intentie heeft tot het
ze/f exp/oiteren ervan gedurende een langere periode. "
Uit beide definities blijkt dat de rol die een projectontwikkelaar heeft, vooral een sturende
rol is om het gehele proces vanaf initiatief tot realisatie tot een goed einde te brengen.
Daaraan gekoppeld ligt een bepaalde hoeveelheid risico dat wordt gelopen, wordt vergoed
in een te behalen rendement. Met het oog hierop is de ontwikkelaar bereid om in een nieuw
te realiseren project te investeren.
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Voor dit onderzoek wordt een nieuwe definitie gevormd die beter aansluit bij de doelstelling
van projectontwikkelaars om meer te gaan functioneren als gebiedsontwikkelaars. Waar in
de bestaande definities de rol van een ontwikkelaar zich beperkt tot het niveau van kavels,
dient de (toekomstige) rol voor de ontwikkelaar opnieuw beschreven te warden.
Daarom hanteert dit onderzoek de volgende definitie:

"Een projectontwikke/aar is een parlij op het gebied van ruimtelijke ordening, die bij de
realisatie van een vastgoedobject en de bijbehorende omgeving betrokken is vanaf het
initiatief tot en met de ingebniikname ervan, waarbij deze minimaaJ een coordinerende
functie heeft in de conceptuele en ontwikkelingsfase en vervo/gens de realisatle van het
betretfende object en/of gebled voor eigen rekening en risico uitvoert, daarbij geen
intentie heeff tot het zelf exp/oiteren ervan gedurende een fangere periode. n

•
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Kousemaeker (1998) Praktijkaspecten vastgoed: /eidraad voor studie en praklijk
Keeris (2001) Vaslgoedbeheer lexicon: begrippen, omschrijving, loelichting
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4.1.2 Historie projectontwikkeling
In Nederland begint projectontwikkeling rond 1900 met woningbouw. Bouwondernemers
investeren aan het begin van de twintigste eeuw in de verwerving van braakliggende
gronden waarvoor zij een stratenplan maakten. Dit plan werd ter goedkeuring aan de
gemeente voorgelegd . Bij goedkeuring werd de grond bouwrijp gemaakt en het gedeelte
waarop straten gepland waren, overgedragen aan de gemeente. De bouwonderneming
53
realiseerde op de rest van het terrain het woningbouwplan.
De oorsprong van projectontwikkeling zoals we deze nu kennen, ligt in een nog niet zo ver
verleden. Het stamt uit de jaren '60 en '70 van de vorige eeuw. In deze naoorlogse periode
groeide zowel economie als bevolking in sterke mate. De behoefte aan woonruimte die dit
tot gevolg had, werd door de markt opgemerkt. Er bleek een duidelijke vraag naar
marktkennis, creativiteit en de wijze waarop antwoord gegeven kan worden op deze
behoefte.
De grote woningvraag door bevolkingsgroei en naoortogse woningnood in combinatie met
de opkomst van de dienstensector zorgt voor interessante investeringsmogelijkheden voor
partijen die bereid zijn voor eigen rekening en risico woningen, kantoorgebouwen en
winkelvoorzieningen te realiseren. Bouwbedrijven en aan de bouw gerelateerde
ondememingen vormen een nieuw onderdeel in het bouwproces. Samen met financiele
instellingen, beleggers, makelaars en architecten vormen ze de groep projectontwikkelaars
54
die voortaan voor het grootste deel van de bouwprojecten initieren en begeleiden.
De inzinking van de markt rondom de laatste eeuwwisseling heeft ertoe b~~edragen dat
marktpartijen kritischer geworden zijn naar hun producten . Uit onderzoek blijkt dat er
meer belang wordt gehecht aan de woonomgeving waarin de nieuw te ontwikkelen
woningen zullen worden gerealiseerd. Daarbij streeft de overheid na dat marktpartijen meer
verantwoordelijkheden krijgen. Met name grote projectontwikkelaars streven in dit opzicht
56
naar een nieuwe rol als gebiedsontwikkelaar .

4.2 Actoren bij projectontwikkeling
Een projectontwikkelaar is met zijn coordinerende rol de spin in het web van een
bouwproject. Tijdens het proces van initiatief tot realisatie komt de ontwikkelaar met diverse
partijen in aanraking.
Teisman
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definieert actoren als:

"Eenheden die zich door een zekere eenheld van handelen opstellen a/s een
bei'nvloedende parlij."

I

Grofweg kunnen
direct bij
direct bij
• direct bij
53

ING (2006) Sectorsludie; Projectontwikkeling, opereren in een veranderend marktperspectief
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Van de Ven (2003) Col/egedictaal vastgoedontwikkeling
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de betrokken actoren bij een project worden verdeeld in :
ontwikkeling betrokken;
bouw/ontwerp betrokken;
de locatie betrokken.

Bijlsma (2000) De LandStad. Landelijk wonen in de netwerkstad
Van Til Projectontwikke/aar wordt gebiedsonlwikke/aar. Property Magazine nr 7 2006
Te isman (1995) Complexe bes/uitvorming.
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Figuur 12: Betrokken actoren bij het ontwikkellngsproces

4.2.1 Direct bij ontwikkeling betrokken actoren
De eerste groep actoren bestaat uit direct bij de ontwikkeling betrokken partijen in het
ontwikkelproces. Het gaat hierbij om:
•
(Collega-)projectontwikkelaar(s)
Provincie
•
Gemeente
• Grondeigenaar
• Natuurontwikkelaar
• Na tu urbeheerder
• Makelaar
• Notaris

...0
0
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De belangrijkste partij is de overheid omdat deze op basis van regelgeving de voorwaarden
schept of een plan daadwerkelijk doorgang kan vinden . Daarmee is de projectontwikkelaar
direct afhankelijk. Onder de noemer 'overheid' worden diverse niveaus geschaard die
eerder in paragraaf 3.2 van dit rapport aan bod zijn gekomen. Op basis van de WRO is de
sturing verdeeld over de diverse niveaus.
Waar de projectontwikkelaar afhankelijk is van de overheid ten aanzien van groen licht voor
zijn project, is dit anders richting de overige partijen waarmee de ontwikkelaar samenwerkt.
Als opdrachtgever heeft de ontwikkelaar in deze gevallen altijd de eindverantwoordelijkheid
en het daarbij behorende beslisrecht, maar draagt ook het risico en de
verantwoordelijkheid.
Voordat een project gerealiseerd kan worden is het eigendom van de grand op de
betreffende locatie benodigd. In sommige gevallen heeft de ontwikkelaar de grond al in het
bezit of krijgt deze grand tegen een aantal voorwaarden aangeboden door de gemeente. In
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andere gevallen zal de ontwikkelaar met de huidige grondeigenaar moeten onderhandelen.
lndien de bouwplannen concreet zijn, ligt de vraagprijs voor de grond meestal hoger.
Bijvoorbeeld in geval van agrarische grond die wordt bestempeld als bouwgrond in het
bestemmingsplan.
In geval van eigen ontwikkeling van natuur door de ontwikkelaar, zal deze een deskundige
groenontwikkelaar moeten raadplegen omdat dit specialistische kennis vraagt. Daarnaast
zal in een vroeg stadium contact gelegd moeten worden met een toekomstig beheerder
zodat ontwerp en inrichting aansluit op beheer en er zekerheid van afname voor het
natuurgebeid bestaat.
Ten slotte kan in het beginstadium en tijdens de realisatie een makelaar ingeschakeld
worden zodat tijdige verkoop van het vastgoed tot stand kan komen en advies verkregen
kan worden omtrent de lokale woningmarktsituatie.

4.2.2 Direct bij ontwerp en realisatie betrokken actoren
Binnen het ontwikkelproces is het ontwerp en realisatie een proces in het proces. In grote
lijnen gaat het om de volgende actoren:
•
Landschapsarchitect
• Stedenbouwkundig adviseur
• Architect
•
Bouwkundig adviseurs
•
(Hoofd)aannemer + evt. onderaannemers
Civieltechnische adviseur en aannemer
Afhankelijk van de aanvang van het project speelt de landschapsarchitect een belangrijke
rol in opdracht van 6f de overheid 6f de projectontwikkelaar. De landschapsarchitect geeft
in het eerste geval een advies voor invulling van het gebied, waarop de overheidspartij een
ruimtelijke visie of prijsvraag kan baseren. In het tweede geval kan de landschapsarchitect
door de projectontwikkelaar worden ingeschakeld om een ontwerp te maken voor het
gebied ten behoeve van een prijsvraaginzending of een definitief ontwerp voor een
gebiedsontwikkeling.
De civieltechnische adviseur en de aannemer verzorgen de realisatie van de ruimtelijke
ingrepen die gedaan moeten worden om de natuur aan de gestelde doelstellingen te laten
voldoen.
De overige partijen werken in opdracht van de projectontwikkelaar. Zij zijn verantwoordelijk
voor het ontwerp en de realisatie van de vastgoedobjecten. Hierbij moet opgemerkt worden
dat het aan te raden is om de ontwerpende partijen intensief met elkaar te laten
samenwerken zodat een kwalitatief passend ontwerp ontstaat dat aansluit bij de omgeving.

4.2.3 Direct bij de locatie betrokken actoren
Ondanks dat deze groep als laatste aan bod komt, mag een succesvol verloop van een
project door deze actoren niet worden onderschat. Het gaat hierbij om:
Eindgebruiker vastgoed;
• Omringende bewoners;
•
Natuur- en milieuorganisaties;
• Overige belangenorganisaties.
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Voor de ontwikkelaar is niet in de laatste plaats de toekomstige gebruiker van het project
van belang. Afhankelijk van de marktsituatie dient de projectontwikkelaar in te spelen op de
wensen van de klant. Eind jaren negentig kwam de term consument gericht bouwen aan de
orde . Bouwers en ontwikkelaars begrepen dat woningen moesten aansluiten op de wensen
van de woonconsument en dat zij op deze wijze een aantrekkelijker product konden
aanbieden .
Na de VINEX-periode van de afgelopen jaren lijkt er nu een nieuwe trend zichtbaar. Van
'consumentgericht bouwen' wordt er nu breder gekeken en krijgt gebiedsontwikkeling een
steeds prominentere rot in het te voeren beleid van de marktpartijen . Dit komt deels voort
uit het overheidsbeleid, anderzijds uit de wens van de klant. Ondanks de krapte op de
woningmarkt kiest de consument zijn woning mede op basis van de buurt waarin deze
gevestigd is. Door plannen integraal te ontwikkelen hebben ontwikkelaars invloed op de
omringende omgeving van hun oorspronkelijke bouwlocatie.
In het verlengde van de groep toekomstige gebruikers heeft de projectontwikkelaar ook te
maken met bestaande en omringende bewoners van de betreffende bouwlocatie. De
invloed van deze groep kan groot zijn door het voeren van bezwaarprocedures tegen de
plannen. Uitstel of zelfs het stopzetten van een project kan hierbij het gevolg zijn . Een
ontwikkelaar probeert hier daarom steeds beter op in te spelen en rekening te houden met
deze groep. Om draagvlak in plaats van tegenwerking te verkrijgen is het belangrijk partijen
van informatie te voorzien . Eventuele (beperkte) inspraak is ook een middel om draagvlak
bij partijen te verkrijgen .

"Oraagvlak kan omschreven warden a/s een door belangen ingegeven evaluatie van de
politieke situatie door doelgroepen van een beleid, waaraan een doelgroep actieve of
passieve steun verleent of juist weerstand biedt. .. ~a
Natuur- en milieuorganisaties spelen een belangrijke rol in de beeldvorming rondom
bouwen nabij natuur. Vooral via diverse media hebben zij invloed op de publieke opinie. In
de afgelopen decennia is er altijd een beleid gevoerd dat erop was gericht dat bouwen en
natuur twee gescheiden werelden dienden te zijn. Vanuit deze gedachte werd dan ook
overal weerstand geboden tegen alles wat met bouwen te maken had.
Op dit moment verandert het beleid van de organisaties ten aanzien van dit onderwerp. In
plaats van weerstand wordt nu ingespeeld op de kansen die er zijn rondom bouwen en
groen. Mevrouw Van Leeuwen (regiodirecteur Natuurmonumenten) geeft in een interview
bijvoorbeeld aan dat er in de toekomst mogelijkheden zijn voor Rood voor groen. Vooral de
'witte' gebieden die vrijkomen door de afname van agrarische bedrijven lijken geschikt de
combinatie natuur en woningbouw te realiseren. Advies en beheer lijken de belangrijkste
bijdragen van Natuurmonumenten in dit soort projecten.
59

In een debat van het Financieel Dagblad
bevestigt de algemeen directeur van
Natuurmonumenten Jan Jaap de Graaff dat zijn organisatie geen actieve rol in
projectontwikkeling zal spelen . Hij geeft aan dat zij de risico's van ontwikkeling niet willen
nemen met het maatschappelijk kapitaal waarover zij beschikken . Wei willen zij door middel
van kennis projecten ondersteunen.

sa Ruelle & Bartels (1998) Draagvlak en de wisse/werking tussen zender en ontvanger
59

Financieel Dagblad. Geen rol voor natuurbeheerders a/s projec/ontwikke/aars. 14 januari 2005
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Een actieve rol in het projectontwikkelingsproces voor natuurorganisaties lijkt ook niet
weggelegd vanwege het gebrek aan middelen . De middelen waarover zij beschikken zijn
ontoereikend voor ontwikkeling . Het overgrote deel van natuurontwikkeling financieren zij
door middel van subsidies die per project warden afgegeven. Ook door middel van
grondposities kunnen zij geen rol spelen. De betreffende posities zijn natuurgebieden die
beschermd zijn vanwege de specifieke waarden.

4. 3 Fasering projectontwikkeling
Projectontwikkeling bestaat uit een proces dat ingewikkeld en tijdrovend is. Er zijn veel
verschillende partijen betrokken tijdens het proces waarbij uiteindelijk realisatie en
oplevering van woningen, kantoren of een heel gebied het resultaat is.
Zoals in de vorige paragraaf beschreven is, is de projectontwikkelaar de coordinerende en
sturende partij in het proces . Het eerste belang van de ontwikkelaar is om het
gerealiseerde project in een zo kort mogelijke tijd te verkopen aan derden. Dit kunnen
onder andere particulieren, bedrijven, corporaties of beleggingsmaatschappijen zijn.
Tussen het eerste initiatief en de daadwerkelijke verkoop aan deze partijen ligt een
uitgebreid en complex proces.

lnitiatief

Locatie-

Plan-

verwerving

ontwikkeling

Exploitatie en

Realisatie

beheer

I
~----------------V
-a
-s~oed
_o_
n_
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g ________________~1.-1-V-as-tg_o_e-db-e-he_e_r~

Figuur 13: Projectontwikkelingsproces (Fokkema, 2003)

In dit onderzoek is het projectontwikkelingsproces van Fokkema gehanteerd
echter meer procesbeschrijvingen.
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.

Er zijn

4.3.1 lnitiatieffase
De oorsprong van een project komt voort uit de vraag vanuit de markt en het ruimtelijk
beleid van de overheid . In antwoord op ruimtebehoefte kijkt de ontwikkelaar hoe hierop
ingespeeld kan warden .
Aangezien er een omvangrijke investering gedaan wordt, is het belangrijk vooraf de
potentie van een plan in te schatten. Ondernemen is in dit geval vooral de risico's
vaststellen . Daartoe wordt een marktanalyse gedaan. Locale kennis van de markt wordt
indien dit niet in de organisatie aanwezig is, gehaald door het inschakelen van makelaars of
onderzoeksbureaus. Niet alleen de vraag naar woningen wordt onderzocht. Ook de
bestaande voorraad, economische en demografische situatie.
Op basis van deze input stelt de ontwikkelaar een haalbaarheidsstudie op. De
haalbaarheidstudie vormt de basis voor de beslissing of een project uiteindelijk wel of niet
gerealiseerd wordt.

•• Zie figuur 13 Projectontwikkelingsproces
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4.3.2 Locatieverwerving
Afhankelijk van de situatie wordt vervolgens getracht de locatie voor het project te
verwerven . In sommige gevallen heeft de ontwikkelaar de betreffende grond al in eerder
stadium aangekocht. In andere gevallen wordt de grond aangeboden door een gemeente
of verkopende partij. Een uitgebreid contactennetwerk helpt de ontwikkelaar hierbij .
Niet alleen de verwerving zelf is belangrijk. Het is met betrekking tot de verdere doorgang
van het project van belang dat op de locatie een bouwbestemming is bepaald binnen het
bestemmingsplan . lndien dit niet het geval is, dient bij de gemeente een
bestemmingsplanwijziging aangevraagd te worden.
In hoofdstuk 6 van dit rapport wordt verder ingegaan op de verschillende scenario's
waarbinnen de ontwikkelaar tot locatieverwerving komt en toestemming krijgt om te
bouwen .

4.3.3 Planontwikkeling
In deze fase heeft de ontwikkelaar de beschikking over de grond. Binnen de
randvoorwaarden die vanuit de gemeente zijn opgelegd, kan worden gewerkt aan de
uitwerking van het concept dat eerder in de haalbaarheidstudie is opgesteld.
Regelgeving, markt, locatie en techniek vormen de basis voor de uitwerking. Daarnaast
komt het financiele gedeelte dat minstens zo zwaar weegt als de voorgaande factoren
samen . Het resultaat levert uiteindelijk bouwplan waarop de bouwvergunning wordt
aangevraagd en de aanbesteding plaatsvindt bij aannemers.
Afhankelijk van de situatie worden partijen eerder of later in de planontwikkeling betrokken
door de ontwikkelaar. lnspraak van aannemer' op gebied van techniek kan ervoor zorgen
dat de aanbesteding gunstiger uit kan pakken en de realisatie sneller en beter verloopt.
Ook gebeurt het dat er voor de aanvraag van de bouwvergunning overleg is met de
gemeente waarbij afstemming en draagvlak ontstaat. V66r de aanvraag van de
bouwvergunning is er overleg met de gemeente waardoor afstemming en draagvlak
ontstaat.

4.3.4 Financiering
Om tot de realisatie te komen, dient er een voorinvestering plaats te vinden . De
ontwikkelaar doet hierbij een beroep op vreemd vermogen bij een kapitaalverstrekker.
Soms wordt er ook een deel uit eigen kapitaal ge·investeerd . Dit laatste is afhankelijk van
de beschikbaarheid binnen de organisatie en kapitaalmarktsituatie.
Het verstrekken van kapitaal door financiers vindt plaats op basis van dezelfde afwegingen
als de ontwikkelaar heeft gemaakt bij de initiatieffase. De financiers stellen hun
voorwaarden op basis van de potentie van het project. Hoe meer potentie, hoe gunstiger
het vreemd vermogen aangetrokken kan worden door de ontwikkelaar.

4.3.4 Realisatie
Met de toestemming van de gemeente en het benodigde kapitaal kan worden gestart met
de realisatie. In Nederland wordt meestal eerst een bepaald deel van het plan vooraf
verkocht voordat daadwerkelijk gebouwd wordt. Dit gebeurt om het risico te beperken . Het
kan in de praktijk leiden tot uitstel van een project indien niet de voorafgestelde
hoeveelheid verkocht is voor een bepaalde datum.
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In deze fase bewaakt de ontwikkelaar het budget, de voortgang en kwaliteit.

4.3.5 Exploitatie en beheer
Na afronding van de bouwwerkzaamheden wordt het project opgeleverd en overgedragen
aan de kopers . Hier eindigt, op de garantieperiode na, de rol voor de ontwikkelaar. Vanaf
hier

4.4

Resume

Voor dit onderzoek is een nieuwe definitie gevormd van een projectontwikkelaar zodat deze
beter aansluit bij de doelstelling van projectontwikkelaars om meer te gaan functioneren als
gebiedsontwikkelaars. Waar de bestaande definities de rol van een ontwikkelaar beperken
tot het niveau van kavels, verschuift dit tot een ruimere context. Daarom hanteert dit
onderzoek de volgende definitie: "Een projectontwikkelaar is een partij op het gebied van
ruimtelijke ordening, die bij de realisatie van een vastgoedobject en de bijbehorende
omgeving betrokken is vanaf het initiatief tot en met de ingebruikname ervan, waarbij deze
minimaal een coordinerende functie heeft in de conceptuele en ontwikkelingsfase en
vervolgens de realisatie van het betreffende object en/of gebied voor eigen rekening en
risico uitvoert, daarbij geen intentie heeft tot het zelf exploiteren ervan gedurende een
/angere periode. "
Grofweg kunnen
direct bij
• direct bij
• direct bij

de betrokken actoren bij een project worden verdeeld in:
ontwikkeling betrokken partijen ;
de bouw en het ontwerp betrokken partijen ;
de locatie betrokken partijen.

In het geval natuur deel uitmaakt van een project, zijn er extra actoren die bij de
ontwikkeling betrokken raken. Zo zal er meer deelname van overheidspartijen zijn en zullen
natuurorganisaties meer betrokken zijn in de planvorming . Partijen die bij de locatie
betrokken zijn spelen een belangrijke rol in het draagvlak dat nodig is om de projecten te
kunnen realiseren. lnspraak en vooral informatieverschaffing kan dit draagvlak creeren .
Door de juiste beeldvorming kan wantrouwen weggenomen worden en zullen partijen
sneller geneigd zijn de meerwaarde te zien die een 'groen' project kan hebben .
Het projectontwikkelingsproces is in dit rapport verdeeld in de volgende fasen :
•
lnitiatief;
Locatieverwerving;
•
Planontwikkeling;
Realisatie;
Exploitatie en beheer.
Essentieel in de fasering van het projectontwikkelingsproces is de (pre-)initiatieffase. In
deze fase wordt een idee omgevormd tot een plan en dient toestemming en grond
verkregen te worden om dit te kunnen realiseren tot een project.
In hoofdstuk 6 en 7 zal de fasering van projectontwikkeling worden verwerkt tot een
fasering voor een gebiedsontwikkeling zoals Rood voor groen .
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Projectontwikkeling en natuur
Rood voor groen? Of is het Groen voor rood, Groen door rood, Rood
door groen, Rood en groen, Groen en rood? Een kwestie van
perceptie. Vanuit Welk oogpunt wordt de situatie benaderd. Duidelljk
is dat er een comblnatie van woningbouw en natuur mogelijk is
waarbij beide ruimterijke facetten van elkaar kunnen profiteren.
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5. Projectontwikkeling en natuur
De aanleiding voor het schrijven van dit rapport komt voort uit de gedachte dat er een 'winwin-situatie' kan ontstaan indien woningbouw ('rood') en natuur ('groen') worden
gecombineerd tot een integraal plan. Het feit dat beide ruimtelijke invullingen elkaar
versterken wanneer ze gecombineerd worden, kan worden aangemerkt als symbiose. Een
61
van de betekenissen van symbiose is :
"Het samenleven van twee onge/ijksoortige organismen op of in elkaar tot wederzijds
voordeel."
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe Rood voor groen toegepast kan worden in de
'praktijk. Daartoe wordt in paragraaf 5.1 een opsomming gegeven van welke oplossingen er
zijn om woningbouwontwikkeling ondersteunend te laten zijn aan natuurontwikkeling.
Paragraaf 5.2 gaat in op de specifieke 'Rood voor groen'-toepassing door middel van
wonen en natuur binnen een en het hetzelfde project.
In paragraaf 5.3 wordt de marktpotentie beschreven. Een projectontwikkelaar heeft als
eerste doel woningen te ontwikkelen om deze te verkopen. Daartoe is het belangrijk te
weten of er ruimte in de markt is voor dit woonmilieu.

5. 1 Mogelijkheden tot kapitaa/verevening
'Rood voor groen' is de laatste jaren een begrip aan het worden . In 1997 brachten
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Natuurmonumenten en het Wereld Natuur Fonds een rapport uit waarin de centrale
boodschap was dat als Nederland verbouwd werd, dit dan ook goed moest gebeuren . Er
werden concrete voorbeelden gegeven van integrale projecten waarbinnen zowel rode als
groene functies winst zouden boeken.
Een eenduidige definitie is er echter niet. Wei zijn er een drietal basisprincipes waarop
Rood voor groen is gebaseerd. Ten eerste dat private partijen investeren in collectieve
functies zoals natuur en landschap. Dit maakt vervolgens bijzondere ontwikkelingen van
rood, wonen en/of werken in het buitengebied mogelijk. Echter wel onder de voorwaarde
dat de nieuwe ontwikkelingen de ruimtelijke kwaliteit versterken .
Op basis van de voorgaande principes kan een definitie worden opgesteld die de betekenis
van Rood voor groen omvat:
"Rood voor groen is een koppellng tussen profit-gerichte vastgoedontwikkellng en
nonprofit-geori~nteerde natuurontwikkeling, waarbij kapitaa lverevening de scheppende
voorwaarde is."
In de praktijk warden diverse constructies onder Rood voor groen geschaard. Deze zullen
in de volgende subparagrafen aan bod komen .

" Van Dale (2006) Groot woordenboek van de Nederlandse taa/
•z WNF & Natuurmonumenten (1997) Veters Josi
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5.1.1 Verevening binnen elm grondexploitatie
Bij omvangrijke integrale projecten is er in veel gevallen sprake van rendabele en minder
rendabele onderdelen. Het kan zelfs zo zijn dat onderdelen van een plan financieel gezien
onrendabel zijn. De winsten van de rendabele planonderdelen kunnen de tekorten van
onrendabele planonderdelen aanvullen.
Een rendabel resultaat uit een projectdeel is vaak het gevolg van een winstgevende
grondexploitatie. Deze komt voort uit het prijsverschil tussen de oorspronkelijke functie en
de grondprijs die hoort bij de nieuwe bestemming. In de praktijk gaat het meestal om het
grondprijsverschil van agrarische grond en bouwrijpe grond die geschikt is voor rode
ontwikkelingen.
In de sterk overheidsgestuurde grondmarkt zoals in Nederland, wordt het grondgebruik
allereerst door de planning bepaald, met name door bestemmingsplannen. Deze bepalen
voor welke categorie de grond gebruikt mag worden: voor woningbouw, bedrijvigheid,
infrastructuur, landbouw, natuur of recreatie, en daarmee bepaalt zij ook in grote lijnen de
grondprijs.

Algemene grondmarkt
Planning/bestemming

Grondgebruik

Grondprijsniveau

Politiek besluitvorming 14------4 Vraag/aanbod
Maatschappelijke factoren
Machtsfactoren, korte termijn belangen

Figuur 14: Algemene grondmarkt (de Reg/, 2003)

Het OTB beschrijft in een studie&:J naar verevening bij regionale ontwikkelingen de sterke
en zwakke kanten van verevening binnen Mn grondexploitatie.
Sterktes van deze constructie ('Strength'):
• Verevening binnen Mn grondexploitatie heeft als grote voordeel dat de
regievoerende partij, een centrale uitvoerder of samenwerkingsverband, direct
zeggenschap heeft over zowel de rendabele als de onrendabele onderdelen van
een project.
•
Gelijktijdige realisatie binnen Mn grondexploitatie maakt het eenvoudiger
rendabele en onrendabele onderdelen op elkaar af te stemmen met een hogere
64
kwaliteit als resultaat. Ook is op deze wijze meer ruimte voor scope-optimalisatie .
Zwaktes van deze constructie ('Weakness'):
Er zijn verschillende specialismen nodig voor de realisatie van de rendabele en
onrendabele onderdelen van een project. Het ontbreekt bijvoorbeeld een
woningontwikkelaar in de meeste gevallen aan kennis om groen te ontwikkelen .

., Wolff (2004) Financiering van regiona/e ontwikke/ingen uil de grondexp/oitalie.
~ Scope-optimalisatie is het zoeken naar een optimaal evenwicht tussen de individuele belangen van partijen
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•

Wanneer onrendabele functies worden opgenomen in een grondexploitatie kan dit
de totale verwervingsprijs opdrijven. De grond met een natuurbestemming zou op
deze wijze duurder kunnen uitvallen , doordat deze specifieke functie (nog) niet
duidelijk is . In dit geval is de kans ook aanwezig dat er een rode bestemming op de
betreffende grond kan komen. Dit effect zorgt ervoor dat de totale grond een
zogenaamde 'complexwaarde' krijgt.

5.1.2 Oprichten groenfonds
Een fonds kan worden gebruikt als de partij die een rendabel project realiseert, niet
dezelfde is als de partij die een onrendabel projectdeel realiseert. In de praktijk bestaan er
al diverse fondsen voor verschillende non-profit en onrendabele doeleinden welke meestal
65
regionaal van toepassing zijn .

Een mogelijkheid is om gekoppeld aan de uitgifte van grond voor rode functies een vast
bedrag per m2 of een vast percentage in een gemeentelijk groenfonds te storten dat
ingezet wordt voor kwaliteitsverbetering in het buitengebied. Deze wijze van koppelen van
rood en groen is relatief eenvoudig op te stellen. Bijkomende voordelen zijn dat het duidelijk
en eenvoudig te begrijpen is voor alle betrokken partijen en dat er eenvoudig gecontroleerd
kan worden hoe de uitvoering verloopt.
Doordat de meeste gemeenten bekend zijn met het reserveren van gelden om binnenplans
voorzieningen aan te leggen, moet het relatief eenvoudig zijn om een groenfonds op te
nemen in hun grondbeleid .
Juridisch gezien is de verhaalmogelijkheid van gemeenten bij particuliere ontwikkelaars niet
altijd eenvoudig uit te voeren. Gemeenten kunnen niet zonder grondslag ontwikkelaars
verplichten om te storten in een groenfonds wanneer zij zelf het plan realiseren. Er is in dit
geval draagvlak nodig van de marktpartij . Wanneer de ontwikkelaar de grond verkoopt aan
de gemeente in ruil voor een ontwikkelingsrecht ligt dit anders. Dan kunnen gemeenten in
de onderhandelingen het groenfonds betrekken.
Binnen een plan dat binnen een gemeente ligt hebben gemeenten op dit moment wel een
instrument om middelen te halen uit projecten .

.. Zie kader "Voorbeeld ontwikl<elingstax 'Groeifonds Groen"'
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Binnen de Nota Grondbeleid
voorwaarden:
Profijt;
Toerekenbaarheid ;
•
Proportionaliteit .

66

wordt beschreven dat dit gebaseerd is op een drietal

Met 'profijt' wordt bedoeld dat wanneer een wijk substantieel voordeel ondervindt van de
aan te leggen voorzieningen deze hieraan ook dient bij te dragen. Dit zelfde geldt voor
projecten die in direct verband kunnen worden gesteld met de gerealiseerde voorzieningen .
In andere bewoordingen ; de kosten zouden niet gemaakt worden zonder het plan of de
wijk . De derde voorwaarde 'proportionaliteit' omschrijft de mate waarin een wijk of project
meebetaalt aan bepaalde voorzieningen . Op basis van de hoeveelheid profijt wordt naar
rato de bijdrage verdeeld onder alle betrokken profiterende partijen of projecten .
Zoals dit instrument ingezet kan worden binnen plan locaties is er ten aanzien van
gebiedsontwikkeling vraag naar een vergelijkbaar instrument om verevening van middelen
over verschillende projecten in een regio te regelen . Door middel van de Wet Ruimtelijke
Ordening en de Grondexploitatiewet is dit inmiddels binnen de Nota Ruimte ook
vastgelegd.
Naas! een reg ionaal fonds ten behoeve van de natuur kan er ook worden gedacht aan een
centraal fonds geldend voor heel Nederland . Door middel van een afdracht per
gerealiseerd project in Nederland kan een financieringsbron worden gevormd voor natuur
zodat de doelstellingen ondanks tekorten binnen het overheidsbudget toch kunnen worden
gehaald .

c:
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Vooruitlopend op paragraaf 5.3.1 'Ruimtevraag woningbouw' van dit rapport kan op basis
van de vastgestelde ruimtevraag worden bepaald hoeveel kapitaal er in dit landelijk fonds
terecht zou kunnen komen of hoeveel er per woning of per hectare aan afdracht gevraagd
zou moeten worden om de tekorten aan overheidsbudget aan te vullen .
Uitgaande van de afdracht van een vast bedrag per woning komt de benodigde afdracht uit
tussen de 8.000 en 18.000 Euro om het jaarlijkse tekort voor de realisatie van de EHS van
67
135 miljoen Euro aan le vullen .
Op basis van een afdracht per gerealiseerde hectare kan ook worden vastgesteld hoeveel
hectare de gestelde ruimtevraag voor woningbouw beslaat. Dit is echter sterk afhankelijk
van de dichtheid waarmee gebouwd wordt.
Sterke punten van fondsvorming :
Verantwoordelijkheden kunnen worden onderscheiden . Daarmee kunnen ook
risico's worden gescheiden;
•
Het ongelijk verlopen van projectdelen levert binnen een fonds financieel gezien
niet per definitie een probleem op;
• Afdracht aan en uitgaven via een fonds zijn transparant waardoor voor iedereen
helder is hoe onrendabele projectdelen worden gefinancierd.

•• VROM (2001) Nola Grondbe/eid: Op grond van nieuw be/eid
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Nationaal Groenfonds (2005) /nvesleren in natuur 2006-2008. (Getallen zijn afgerond)

Zwakte punten van fondsvorming:
• Gebrek aan draagvtak doordat partijen die bijdragen geen directe zeggenschap
hebben over de besteding van het kapitaal;
• Een fonds vormt geen maatwerk, waardoor gewerkt wordt met gemiddelden en niet
altijd 'het onderste uit de kan' wordt gehaald.

5.1.3 Belastingheffing
Gemeenten beschikken over de mogelijkheid om baatbelasting te kunnen heffen. Het
68
OTB beschrijft baatbelasting als "voor kostenverhaal van voorzieningen van openbaar nut
waarbij onroerend goed gebaat is".
Het gaat hierbij om een baatbelasling over onroerende zaken die gebaat zijn bij bepaalde
gemeentelijke voorzieningen . Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om het aanleggen van
groenstroken, rioleringen en verlichting . De baatbelasting zou tevens kunnen worden
ingezet om groenvoorzieningen le financieren/beheren.
De gemeente mag zelf de heffingsmaatstaf bepalen. Oil kan bijvoorbeeld de oppervlakte
van het object zijn, of de breedte van het pand dat aan de heringerichte winkelstraat grenst.
Er moet wel een duidelijk verband zijn tussen de heffingsmaatstaf en de mate van
gebaatheid. Het te betalen bedrag kan ineens worden geheven, of uitgespreid over
maximaal dertig jaar.
Wil een gemeente baatbelasting kunnen heffen, dan moet voordat met de aanleg van de
voorziening wordt begonnen een bekostigingsbesluit worden genomen. Hierin staat welk
gebied bij de voorziening is gebaat en in welke mate de kosten zullen worden verhaald.
Er zijn geen mogelijkheden op deze wijze verevening af te dwingen. In veel gevallen wordt
geprobeerd met de eigenaren van de gebate objecten tot privaatrechtelijke
overeenkomsten te komen om de kosten te verhalen. Er moet dan eerst een
exploitatieverordening worden vastgesteld, op basis waarvan - op vrijwillige basis exploitatieovereenkomsten kunnen worden aangegaan.
Bij baatbelasting kunnen de kosten niet op een willekeurige groep grondeigenaren verhaald
worden. De toepassing is beperkt tot eigenaren die gebaat zijn bij een bepaalde
voorziening. Dus ook bestaand vastgoed zal mee moeten worden genomen bij de
belastingheffing. Verder moet de baat ook aantoonbaar zijn. Dit laatste aspect is een
69
belangrijke factor die niet eenvoudig te bepalen is .

5.1 .4 Verhandelbare ontwikkelingsrechten (VOR's)
Nadeel van het Nederlandse ruimtelijke ordeningsbeleid is dat er een schijnbare willekeur
in ligt opgesloten in de aanwijzing van functies aan locaties. Zo worden sommige gronden
in een bestemmingsplan aangewezen als bouwgrond terwijl andere locaties een
natuurfunctie krijgen . Dit discrimineert de huidige eigenaren van de grond . Belangrijkste
aspect dat hierbij komt kijken, is het verschil in waarde dat de betreffende grond heeft
wanneer het wordt aangewezen als bouwgrond tegenover agrarische of natuurgrond.
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Het OTB is onderdeel van de TU Delft. Onderzoeksinstituut OTB is gespecialiseerd in onafhankelijk onderzoek

en advies op het gebied van wonen, bouwen en de gebouwde omgeving.
09

Wolff (2004) Financiering van regionale ontwikkelingen uit de grondexp/oilalie.
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Ondanks dat ter verdediging van de betreffende aanwijzing word! gegeven dat dit ter wille
is van een goede ruimtelijke ordening, loopt de grondeigenaar ten opzichte van een andere
eigenaar een aanzienlijk bedrag mis wanneer de grond niet als bouwgrond maar als
natuurlocatie wordt aangewezen.
In de Verenigde Staten en ltalie wordt gebruik gemaakt van Transferable Development
Rights (TDR's) 70 om groen veilig te stellen. Deze Verhandelbare Ontwikkelingsrechten
(VOR's) kunnen een oplossing bieden voor de zwakte in het ruimtelijke ordeningsbeleid
zoals hiervoor is beschreven. Met deze constructie wordt binnen een betrekkelijk groot
gebied een deelgebied, bijvoorbeeld een provincie, aangewezen als de enige locatie waar
gebouwd mag worden, de zogenaamde 'receiving area'. Daarnaast vormt de 'sending area'
een gebied waar niet gebouwd mag worden . Voor het totale gebied wordt het totale
woningcontingent vastgesteld. Het totale woningcontingent verdeeld over alle hectares
levert een contingent per hectare op. Dit vormt een 'development righf op dat alleen kan
worden gebruikt in het aangewezen bebouwbare gebied. De eigenaren in de 'sending area'
kunnen hun 'development rights' verkopen aan eigenaren in de 'receiving area'. In dit
laatste gebied kan hierdoor een grotere hoeveelheid woningen ontwikkeld worden doordat
er meer bouwrechten in het bezit zijn gekomen .
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Figuur 15: Principe van Transferable Development Rights

Door middel van de VOR's krijgt iedereen evenveel bouwrecht per hectare aangewezen
blnnen het bestemmingsplan . Doordat deze verhandeld worden krijgt elke eigenaar een
evenredig deel van de totale ontwlkkelingsopbrengsten van het totale gebied . Dit
onafhankelljk van de functie die aan de grond is toegekend .
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RPB (2005) Een andere marktwerl<ing; Een verl<enning van de mogelijkheden bij he/ Nederlands ruimlelijk

be le id.
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Vanuit dit oogpunt biedt dit principe mogelijkheden . Richting ontwikkelende partijen is de
methode transparanter ten aanzien van compensatie . Ook is de toekenning van contingent
aan locale overheden en marktpartijen door de politiek transparanter doordat het uit het
mondelinge 'voor wat, hoort wat'-netwerk wordt gehaald .

5.1.5 Sponsoring
Een relatief eenvoudige wijze waarop een marktpartij een bijdrage kan leveren aan natuur
is sponsoring. Binnen sponsoring vallen diverse mogelijkheden.
Een gift, donatle of een schenking (geld, arbeid, materialen) wordt gegeven om niet, dat
wil zeggen zonder een contractuele afspraak over een tegenprestatie. De gift en de gever
kunnen worden vermeld en de gever kan een bedankbrief ontvangen. Fiscaal geldt hier het
schenkingsrecht waarbij de ontvanger 11 % belasting over de gift moet betalen .
Voorbeelden: giften en legaten aan het werk van een Provinciaal Landschap of het Wereld
Natuur Fonds.
Sponsoring is een bijdrage van bedrijven aan organisaties voor natuur- en
landschapsbeheer waarbij eisen worden gesteld aan de prestatie (wat de ontvanger met de
bijdrage geacht wordt te doen) en waarbij ook een expliciete tegenprestatie wordt verwacht
en moet worden geleverd zoals publiciteit, ontvangst van bedrijfsrelaties, gratis
lidmaatschap etc. Er is dus sprake van een zakelijke overeenkomst tussen twee partijen .
Omdat sponsoring een tegenprestatie kent, mag deze door de sponsor worden gerekend
tot fiscaal aftrekbare bedrijfskosten . Dit kan soms een impuls zijn voor bedrijven om te gaan
sponsoren . In de meeste gevallen moet over sponsorgelden BTW worden afgedragen . Een
voorbeeld van sponsoring is de sponsoring van Natuurmonumenten door
energiemaatschappij NUON.

Adoptie is een bijdrage van burgers aan een concrete activiteit of een concreet object
(bijvoorbeeld een dier of een landschapselement) waarbij een langdurige en nauwe relatie
met de organisatie wordt aangegaan. Net als bij sponsoring is er sprake van een
tegenprestatie, die echter minder op imago en publiciteit betrekking heeft, maar wel op
bijvoorbeeld toegang tot het geadopteerde terrein, excursies, persoonlijk contact met de
beheerder. Voorbeelden: adopteer een koe, adopteer een akkerrand . Ook bedrijven
kunnen er natuurlijk voor kiezen om aan adoptieprojecten deel te nemen . Uit bestaande
adoptieprojecten blijkt dat bij adoptie van natuur en landschap vooral wordt ingezet om
maatschappelijke betrokkenheid te vergroten en dat het financieel minder potentieel lijkt te
hebben dan bedrijfssponsoring 71 .

5.2 Rood voor groen a/s integraal project
Zoals in de vorige paragrafen is beschreven, zijn er diverse mogelijkheden waarbij een
marktpartij een bijdrage kan leveren aan de natuur. In dit rapport wordt verevening binnen
een project verder uitgelicht. Daarbij wordt een 'Rood voor groen'-project benaderd als een
integrale gebiedsontwikkeling .
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CLM (2003) Handleiding sponsoring voor natuur en /andschap
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5.2.1 Mogelijke locaties
In Nederland is door middel van de wet ruimtelijke ordening vastgelegd waar wel en niet
gebouwd mag worden. Het is belangrijk om dit bij het initiatief goed uit te zoeken zodat er
later in het ontwikkeltraject geen onverwacht oponthoud ontstaat.
Wanneer men spreekt over projectontwikkeling in een groene omgeving zijn er twee
mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is om te bouwen in een natuurgebfed Dit levert in
de meeste gevallen weerstand op. Zowel regelgeving als publieke opinie zorgt ervoor dat
72
bouwen in natuurgebieden moeilijk is. Voor de EHS is er een uitzonderingsregel waardoor
gebouwd kan worden in natuurgebieden. Via het 'nee, tenzij'-principe wordt er toestemming
gegeven om te bouwen op locaties die beschermd zijn, mits er is voldaan aan bepaalde
voorwaarden.
De tweede mogelijkheid is bouwen naast een natuurgebled. Door aangrenzend aan een
natuurgebied te bouwen kan de bebouwing profiteren van de kwaliteiten van de locatie.
Tevens wordt de bestaande natuur niet aangetast. De planvorming is in deze gevallen
alleen afhankelijk van het vigerende bestemmingsplan.
Bijkomend voordeel is dat er door een doordachte stedenbouwkundige opzet een
bufferzone kan ontstaan waardoor er in de toekomst niet voorbij deze bebouwing gebouwd
zal worden. Wanneer er gekozen wordt voor een overgangsgebied zal er geen harde
begrenzing zijn van rood en groen zoals dit wel het geval is bij de meeste
uitbreidingsplannen uit de jaren '90 die vaak worden aangeduid met 'witte schimmel'.

5.2.2 Rood voor groen als integrale gebiedsontwikkeling

Q)

Door middel van drie figuren wordt uitleg gegeven over de toepassing van Rood voor groen
als integrale gebiedsontwikkeling. Uitgangspunt is dat de natuurontwikkeling wordt
realisatie van
'Robuuste verbindingen'
en
'Ecologische
toegepast op de
73
verbindingszones' . Echter is het ook mogelijk dit principe toe te passen op
uitbreidingsgebieden van bestaande natuur.

'-C)
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Figuur 16.· Beginsituatie

De beginsituatie in figuur 16 is gebaseerd op twee of meer natuurgebieden die verbonden
dienen te worden. De verbinding levert een verhoogde kwaliteit op van beide gebieden
doordat flora en fauna kunnen een groter leefgebied krijgen.

72

Zie paragraaf 3.3.1 van dit rapport

n Zie paragraaf 2.1.3 van dil rapport
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ROBUUSTE VERBINDING

Figuur 17: Koppellng van gebieden door Robuuste verbinding

Vervolgens warden de twee gebieden gekoppeld door middel van een 'Robuuste
verbinding' . Deze Robuuste verbinding is een ecologische verbindingszone die minimaal
500 meter breed dient te zijn. Langs deze zone kan een woningbouwlocatie warden
aangewezen .
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PLANGEBIED
Figuur 18: Rood voor groen; Woningbouw en nafuurontwikkeling In Mn p/angebied

Door de woningbouw en natuurontwikkeling te koppelen tot een integraal project in een
plangebied ontstaat een 'Rood voor groen'-project. De kwaliteit van de natuur kan warden
verweven in het woningbouwplan waardoor natuur en woongebied geen harde grens met
elkaar hebben en onderlinge samenhang vertonen .
Wanneer Rood voor groen wordt toegepast op verbindingszones in de EHS, zijn er door
heel Nederland locaties beschikbaar. In bijlage 03 blijkt uit PKB-kaart 5: EHS uit de Nota
Ruimte dat er een aanzienlijke hoeveelheid losse gebieden in Nederland liggen die
gekoppeld kunnen warden.

5.3

Markt voor Rood voor groen

Wanneer wonen en natuur binnen een project gekoppeld warden, is het belangrijk om te
weten of dit marktpotentie heeft. Daarom wordt in de volgende paragrafen beschreven wat
de vraag is naar groen wonen en hoe een groen project er uit zou kunnen komen te zien.
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5.3.1 Ruimtevraag woningbouw
Tot aan 2030 zal de bevolking in Nederland stijgen volgens het Centraal Planbureau . De
bijbehorende totale woningbehoefte tot 2015 wordt geschat tussen de 326.000 en 740.000
74
woningen in het PRIMOS-onderzoek uit 2005 .
Binnen onderzoeken naar woningbehoefte wordt onderscheid gemaakt naar verschillende
woonmilieus . De meest globale indeling is de vijfdeling maar er zijn ook meer uitgebreide
categoriseringen . De vijfdeling bestaat uit 'centrum-stedelijk', 'buiten-centrum', 'centrumdorps', 'randmilieu' en 'landelijk wonen' zoals is weergegeven in label 3.
De Nota Ruimte beschrijft dat de grootste gewenste toename van woningen tot 2030 ligt in
de woonmitieus 'centrum-dorps' en 'landetijk wonen' . In de categorie 'landelijk wonen'
vallen villawijken, dorpsuitbreiding, buurtschap, landgoederen en vrij wonen in het
landschap. In de Nota Mensen, Wensen, Wonen wordt deze categorie beschreven als
"verspreide bebouwing in lage dichtheid, combinatie van matige nabijheid en slechte
bereikbaarheid, dan wel bebouwing aan de rand van een dorp". De Nota Ruimte geeft aan
dat deze categorie 23% van de totale ruimtebehoefte beslaat. Met de getallen van het
75
PRIMOS onderzoek resulteert dit in een toekomstige ruimtebehoefte tussen de 74.980 en
170.200 woningen.
Tabel 4. Verschil/ende woonmilieus

Type woonm11ieu

Voorbeelden

Centrum stedelijk

Historische binnenstad, nieuw stedelijk centrum, centrum van
nieuwe steden (grootschalig met functiemenging)

Buiten centrum

Voor· en naoorlogse wijken buiten de binnenstad, herenhuismilieu,
particuliere
naoorlogse
portiekwijk,
tuinwijk,
tuindorpen,
hoogbouwwijk

c:

Groen stedelijk

Uitbreiding vaan de stad, groeikernwijken, (Vinex·) uitleg

0s...

Centrum-dorps

Historische
en
functiemenging)

Landelijk

Villawijken, dorpsuitbreiding, buurtschap, landgoederen en vrij
wonen in het landschap (bos, water, etc.)

Q)

C)

meer

recente

kernen

(kleinschalig,

met

Bron: Ministerie van VROM, 1997

Afhankelijk van de dichtheid waarin projecten gerealiseerd worden, kan worden bepaald
hoeveel ruimte de woningtoename voor landschappelijk wonen beslaat. Op basis van een
76
gemiddelde dichtheid van 12 woningen per hectare beslaat de behoefte tussen 6.250 en
14.166 hectare .

7
• Den Otter (2005) Primos Prognose 2005.
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Zie figuur 19 Woningbehoefte verdeeld over woonmilieus
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VROM (2001) Vijfde Nola over de Ruimle/ijke Ordening; Ruimle maken, ruimle de/en.

Centrum-stedelijk

68.460-155.400

Buiten-centrum

45.640-103.600

Centrum-dorps

45.640-103.600

Randmilieu

88.020-199.800

Landelijk wonen

74.980-170.200

326.000-740.000

Figuur 19: Woningbehoefte verdee/d over woonmilieus (Den Otter, 2005)

5.3.2 Vormgeving 'Rood voor Groen'-projecten
Aan de realisatie van een woningbouwproject gaat, op uitzonderingen na, altijd een
haalbaarheidsonderzoek vooraf. Hierbij worden diverse aspecten geanalyseerd om te
bepalen hoe het project optimaal kan worden ingevuld. In navolging van een
marktonderzoek wordt bepaald voor welke doelgroep er gebouwd gaat worden . In
combinatie met het vigerende bestemmingsplan worden de randvoorwaarden voor het
stedenbouwkundig plan opgesteld . In samenspraak met de gemeente en/of een
stedenbouwkundig bureau wordt vervolgens de vormgeving van het plan bepaald . Dit
laatste kan ook worden opgesteld door de gemeente die de vormgeving als
randvoorwaarde oplegt aan de ontwikkelaar.
Globaal kunnen groene projecten worden
uitgangspunten.
• Uitbreiding;
Geclusterde woninggroep;
•
Losse eenheden in landschap.
Ultbreldlng
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Figuur 20: Moge/ijke ruimte/ijke invu/Jing 'Rood voor groen'-projecten

De keuze is afhankelijk van de specifieke kwaliteiten van de bestaande locatie, de
doelgroep waarvoor gebouwd dient te worden en de visie van de ruimtelijke ontwerper. In
label 5 wordt weergegeven welke criteria hierbij onder andere een rol spelen .
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Tabel 5: Keuzecriteria ruimtelljke 1nvulling

c

Q)

Criteria

U1tbre1d1ng

Clustenng

Spreiding

Visie
vanuit
toekomstige bewoner

Binding natuur met
wonen beperkt. Wijk
zelfstandig
karakter.
Verweving
van
elem en ten
kan
creeren
eenheid
tussen
won en
en
natuur.

Ruimte voor unieke
woonvorm.
Minder
vrijheid
voor
individuele expressie.
Meer sociale veiligheid
voor bewoners.

Biedt meer ruimte voor
individuele expressie
(inrichting,architectuur)
en vrijheid. Minder
sociaal contact tussen
bewoners.

Ecologische
samenhang

Ecologie heeft vrij spel
door 'eigen' gebied en
strikte
scheiding
tussen
wonen
en
natuur.

La at het overgrote
deel van het plan
onbe"invloed.
gebied
Kan wel door de
omvang plaatselijk een
grate barriere vormen.

Leid! in principe tot
versnippering.
De
mate waarin hangt
sterk
af
van
de
situering
specifieke
van de eenheden en
mate
van
de
afscherming van het
prive-domein.

Landschappelijke
samenhang

Zorgt
voor
een
specifieke
scheiding
van rood en groen.
Grens enige binding
tussen beide.

relatief
Leid!
tot
omvangrijke intraverte
enclave
in
het
landschap. Staal 'los'
van het landschap.

Leidt
tot
sterke
verweving met het
landschap. Kan de
structuur verrijken.

Recreatieve beleving I
gebruikswaarde

Beleving beperkt zich
tot
grensgebied.
Openbaar
karakter
woongebied
grater
door
zelfstandigheid
natuur
t.o.v.
bebouwing.

Leid!
tot
sterkere
natuurbeleving in het
overgrote deel van het
gebied. Een relatief
is
enclave
grate
beperkt
openbaar
toegankelijk.

Leid!
tot
meer
afwisseling in beleving
van
het
gebied.
Relatief
openbaar
karakter,
sociale
contrale woongebied
lager.
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5.3.3 Gerealiseerde projecten
Ondanks dat Rood voor groen een veelgebruikte term is in de beleidvoering random natuur
en ruimtelijke ordening, zijn er nag maar weinig projecten daadwerkelijk gerealiseerd.
Aansluitend op de verdeling uit paragraaf 5.3.2 kan door middel van een drietal projecten
een bee Id word en gegeven hoe in de praktijk Rood voor groen eruit zou kunnen zien.

I

Project De Blauwe Stad Is een voorbee ld van een ultbreiding, project Haverleij een
voorbeeld van clustering en project Het Trefpunt een project met losse eenheden.

De Blauwe Stad - Oost-Groningen
Een project dat onder de noemer 'Rood voor groen' kan warden geschaard, is De Blauwe
Stad in Oost-Groningen. De grondslag van dit project was om de regio een economische
impuls te geven door het aantrekkelijker te maken. Dit plan is grootschaliger dan project De
Haverleij met een oppervlak van 1350 hectare en 1500 woningen. Het ontwerp van het
gebied is gebaseerd op een nieuw meer en de koppeling van bestaande omringende
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natuur. Nieuwe woningbouw is op twee centrale plaatsen aan het meer. De bestaande
bouw krijgt door het meer binding met het hele gebied.
Het initiatief voor het project is gekomen vanuit diverse partijen en uit verschillende hoeken.
Naast het Rijk, Provincie Groningen en diverse gemeenten zijn ook een aantal
bouwers/ontwikkelaars betrokken. Ors. Jan Kleine geeft aan dat uit dit project blijkt dat er
een lange adem nodig is voor omvangrijke projecten als deze. Ook is het belangrijk om
draagvlak te hebben onder de bestaande bewoners op een projectlocatie. Tot slot valt of
staat een project met de medewerking van bestuurders die het belang van het project
duidelijk willen uitdragen. In 2016 moet De Blauwe Stad zijn voltooid .

ttaW!'l'leii- - Den Bose

Het project de Haverleij in Den Bosch valt moeilijk te plaatsen in een bepaalde categorie.
Naast het feit dat het onder Vinex valt, kan het ook als 'Rood voor groen' worden
beschouwd. Samen met architect Sjoerd Soeters is er een project ontstaan met
geclusterde woningen in een groene omgeving. Gevolg was dat het landschap in grote
mate in stand wordt gehouden en er veel open gebied over blijft. Architect Soeters
omschreef zijn filosofie als "De sluipmoord van het landschap is hier voorkomen". Op 220
hectare is 10% bebouwd, 10% infrastructuur en 80% groen. De clusters in de vorm van
vestingsteden liggen 200 meter van elkaar. Binnen de clusters is er gekozen voor
woningen zonder tuin .
Dit project is een samenwerking van Heijmans, Bouwfonds en de gemeente 'sHertogenbosch geweest, waarbij elk voor een derde risicodragend was. Volgens 11
projectmanager ing. Jan Buitink van gemeente 's-Hertogenbosch zijn de belangrijkste
leerpunten dat er duidelijk een scheiding dient te worden gevormd tussen bouwen en
landelijk gebied. Belangrijk is ook dat kwaliteit aan de buitenkant van dit soort projecten
wordt vastgelegd ter voorkoming van verrommeling en waarborging van uniformiteit. Ook
wordt geconcludeerd dat woningbouw, recreatie en natuurontwikkeling een goede
combinatie kan vormen zolang er geen verdichting plaatsvindt van het bestaande
landschap.

n Nirov-studiedag 'Het nieuwe wonen in het landelijk gebied', presentatie Jan Kleine (projectbureau De Blauwe

Siad BV). t1l!P"'
Nirov-studiedag

""ffP'! ,,1/s!n!lts;!re d\!157jd=S65&goto=2m
nieuwe wonen in het landelijk gebied', presentatie Jan Buitink (gemeente 's

Hertogenbosch ). .!!!lJU..!.!!!!!l'..n!!ll!.::!!1l!ml!l~!.g,Jj!!§:~Si§.~mEZlW.

62

Het totale plan gevormd door 9 kastelen en Slot Haverleij bevat 1000 woningen en zal in
2009 voltooid worden .

Figuur 24: Haverleij (Kastee/ HolteNeste)

Figuur 23: Haverleij (Kasteel HolteNeste)

Het Trefpunt · Ermelo
Project Het Trefpunt is een winnende inzending voor een prijsvraag om een bosrijk gebied
te herontwikkelen in de gemeente Ermelo. De ontwikkelaar van het project is
woningstichting De Groene Zoom uit Ermelo.

c:

Doel van dit project is een woonwijk te realiseren in een bosrijke en romantische omgeving
waar verschillende generaties en alle doelgroepen wonen . De locatie heeft
landschappelijke waarden welke behouden zullen blijven door de vorming van drie
woonclusters in een gespreide bebouwing . Ook wordt er een nieuwe ecologische
verbinding gemaakt tussen twee bosgebieden rondom de locatie en worden de bestaande
kwaliteiten van de locatie gebruikt. Het is een voorbeeld van het verantwoord samengaan
van "rood en groen" en door een nauwe samenwerking tussen stedenbouwkundige,
landschapsarchitect en bouwkundig architect ontstaan.
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Het plan zal zelfstandig worden gerealiseerd door de woningstichting , waarna de gemeente
het beheer van het openbaar gebied op zich zal nemen. In totaal zullen er 180 woningen in
gebied komen dat ongeveer 68 ha. beslaat. Daaronder vallen zowel vrijstaande woningen,
rijenwoningen als appartementen in de koop- en huursector.

Figuur 25: Het Trefpunt (impressie)
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Figuur 26: Het Trefpunt (overzicht)

5.4

Doelgroep en marketing

5.4.1 Doelgroep
Saskia Heins beschrijft in haar proefschrift79 gedetailleerd welke huishoudens de grootste
vraag naar groen wonen uitoefenen. Het blijkt dat deze groep voor het belangrijkste deel
word! gevormd uit 'vutters', 'middenklasse' huishoudens en zogenaamde 'ongebondenden'.
Deze laatste groep verwijst naar huishoudens die weinig of geen binding hebben met een
werkplek en daarmee ook niet een bepaalde woonlocatie.
Duidelijk is dat voorzieningen een belangrijk argument vormen om op een bepaalde plek le
gaan wonen. Vooral zorgbehoevenden zullen in de nabijheid van winkels en zorgverlening
willen wonen. Gezinnen met schoolgaande kinderen kiezen er voor om in de nabijheid van
onderwijsinstellingen le wonen. Groenprojecten op een locatie buiten stad of dorp zullen
hierop geen antwoord bieden.
Helns concludeert dat een groot deel van de mensen die van stad naar een ruraal
woonmilieu verhuizen bekend is met deze woonomgeving. De eerder genoemde
belangrijkste huishoudens vallen in deze categorie, waarbij kan gesteld worden dat zij in
een laat stadium van hun wooncarriere het stedelijk milieu verlaten voor 'landelijk wonen'.

5.4.2 Motieven voor groen wonen
80

De belangstelling voor wonen en groen groeit in populariteit. In de publicatie 'Nieuwe
dorpen' uit 2003 staan beweegredenen waarom woonconsumenten overwegen om weg te
gaan uit het stedelijk gebied.
Zo geven zij aan dat leefbaarheidproblemen de voordelen van de stad tenietdoen . Ook is
er een verlangen naar een kindvriendelijke omgevlng met speelruimte in en om de
woning .
Heins beschrijft ook de motieven waarom woonconsumenten van stad naar rurale
woonmilieus zouden verhuizen. Ze geeft de specifieke 'push-' en 'pull-factoren' aan
waarom mensen zouden kiezen voor een ruraal woonmilieu zonder dat persoonlijke
aspecten hierin een rol zouden spelen. Bij de 'push-factoren', de argumenten waarom
word! vertrokken uit een stedelijk milieu, warden vergelijkbare punten genoemd als in de
publicatie 'nieuwe dorpen'. De 'pull-factoren', die als vestigingsmotieven gelden, warden
gevormd door natuur, ruimte en rust.

5.4.3 Woonwensen
Ondanks dat woonomgeving een steeds belangrijkere rol krijgt in de afweging van de
woonconsumenten, blijkt dat ook de woning zelf nog steeds een belangrijke rol in het
keuzeproces speelt81 . Vrijstaande woningen en boerderijen met een tuin zijn het meest
geliefd. Een tuin dient bijna altijd absoluut aanwezig te zijn . Deze vrijstaande woningen en

79

Heins (2002) Rurale woonmilieus in stad en land. Plattelandsbee/den, vraag naar en aanbod van rurale

woonmi/ieus .

.. Agro (2003) Nieuwe Oorpen, nieuw /even in landelijk gebied- een verl<enning.
81

Heins, 2002 Rura/e woonmi/ieus in stad en land. Plattelandsbeelden, vraag naar en aanbod van rura/e

woonmilieus.
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boerderijen zijn overigens dikwijls wel te vervangen door respectievelijk twee-onder-eenkap woningen en vrijstaande woningen.
Wat betrefl de kenmerken van de woonomgeving wordt met name de expressieve
component als belangrijk ervaren. Hierbij gaat het vooral om kenmerken van het landschap
en in mindere mate om de kenmerken van de bebouwing. Zo warden de typische
kenmerken van het groene landschap zoals open ruimte, groen , natuur, water en dieren
erg op prijs gesteld.

I

Wanneer zowel omgeving als bebouwing in verband met elkaar staan blijkt een nog
hogere waardering .

Concrete voorzieningen warden minder belangrijk gezien dan omgeving en woning. Wat
betreft de voorzieningen in de woonomgeving wordt alleen de nabijheid van
winkelvoorzieningen door de meerderheid op prijs gesteld . Een (kleine) supermarkt volstaat
in veel gevallen, maar dient meestal wel absoluut aanwezig te zijn .

5.4.4 Marketing
De kennis die beschikbaar is over de doelgroep en woonwensen biedt mogelijkheden voor
projectontwikkelaars. Duidelijk82 is dat er vraag is naar 'landschappelijk wonen'. Voor
ontwikkelaars ligt er nu het vraagstuk hoe zij hierop gaan inspelen met hun producten .
Zoals met bijna alle producten hang! het succes niet alleen af van de kwaliteit van het
betreffende product, maar wordt dil ook bepaald door 'de manier hoe dit aan de man
wordt gebrachf .
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De consument dient vooral bij nieuwe producten vooraf een goed beeld te krijgen hoe iets
er uit komt te zien en wat de eindsituatie is. Waar bij de wensen wordt aangegeven dat
men de voorkeur geeft voor vrijstaande woningen en boerderijen, blijkt in de praktijk dat
voor geclusterde woningen ook een markt is. Project de Haverleij in Den Bosch is hiervan
een praktijkvoorbeeld. De woningen in dit project werden relatief snel afgezet in de markt.
Een belangrijk aspect hierbij was de beeldvorming die gericht was op een romantische
uitstraling. Dit speelde in op het sentiment dat de consument heefl ten aanzien van zijn
'ultieme droomwoning'.
Makelaars gebruiken ditzelfde
middel veelvuldig om groene
projecten aantrekkelijk in de
markt
te
zetten.
Door
83
sprekende slogans wordt een
beeld
neergezet
dat
de
woonconsument moet prikkelen
te kiezen voor 'landschappelijk
wonen'.
Naast het sentiment kan ook de
waarde van groen een rol
82

1

'

Figuur 27: Slogans voor tandschappelijk wonen (Heins,
2002)

Zie paragraaf 5.3.1 van dit rapport
Heins, 2002 Rura/e woonmilieus in stad en land. Plallelandsbeelden, vraag naar en aanbod van rurale

woonmilieus .
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'Wonen in het groen'
'Wonen aan de Loosdrechtse plassen!'
'Wonen aan het water'
'Wonen op uw eigen /andgoed?'
'Exclusie(wooncom(orl 111 de Pare/ van Brabant'
Wordt lret niet eens fijd om te Drentenieren?'
'Riant wonen aan /1et water'
'Vrij wonen!!'
'Exc/11s1e( wonen in het groene hart van de Randstad'

spelen in de marketing rondom 'Rood voor groen'-projecten. De meerwaarde die groen
heeft is beschreven in hoofdstuk 2 van dit rapport. De aspecten die de meerwaarde vormen
kunnen worden aangedragen als argumenten tot koop. Consumenten worden steeds
kritischer en hechten meer en meer waarde aan andere factoren naast de prijs van een
product zoals de woonomgeving.
De bijdrage aan de natuur en de potentiele meerwaarde die zit in de toekomstwaarde van
een project kunnen argumenten vormen om te kopen . Het bewust maken van deze
argumenten dient ten doel gesteld te worden in de marketingcampagne van de
ontwikkelaar.

5.5

Resume

In dit onderzoek word! een definitie gehanteerd die de betekenis van Rood voor groen
omvat als: "Rood voor groen is een koppe/ing tussen profit-gerichte vastgoedontwikkeling
en nonprofit-georienteerde natuurontwikkeling, waarbij kapitaalverevening de scheppende
voorwaarde is." De definitie geeft aan dat het een zowel profijt heeft als afhankelijk is van
het ander.
Rood voor groen kan op verschillende manieren worden toegepast. Deze mogelijkheden
zijn : verevening binnen een grondexploitatie, oprichten groenfonds, belastingheffing, via
verhandelbare ontwikkelingsrechten en door middel van sponsoring . Dit onderzoek rich!
zich op de eerst genoemde vorm waarbij binnen een project verevening plaatsvindt tussen
de verschillende ontwikkelingen. Rood voor groen als integrale gebiedsontwikkeling metals
sterke punten dat er optimale afstemming kan plaatsvinden tussen de woningbouw- en
natuurontwikkeling.
De gebiedsontwikkeling kan worden gekoppeld aan de behoefte om robuuste verbindingen
en ecologische verbindingszones aan te leggen. Door langs of in deze zones
woningbouwplannen te ontwikkelen kan de natuurdoelstelling haalbaar gemaakt worden.
Voor de woningbouwplannen zijn er globaal drie ruimtelijke opzetten toe te passen:
uitbreiding, clustering en losse eenheden . De keuze hang! af van de bestaande situatie, de
ruimtevraag die behoort bij het benodigde aantal woningen en het karakter van het plan.
Consumenten waarderen projecten hoog wanneer zowel omgeving als bebouwing in
verband met elkaar staan. Als ontwikkelaar is het van belang hierop in te spelen. Door
juiste marketing en beeldvorming kan worden ingespeeld de wensen van
woonconsumenten. Toekomstwaarde kan daarvan deel uit maken .
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Onderhandelingsmodel
Rood voor groen vraagt om een goede organisatie waarbij bedrijven
en overheid op een lijn zitten en een gelijk eindresultaat nastreven.
Voordat dit zover komt dienen alle neuzen dezelfde richting op te
wijzen.

6. Onderhandelingsmodel
'Rood voor groen'-projecten kunnen warden geschaard onder ontwikkelingsplanologie en
onder integrale gebiedsontwikkeling . Oat betekent dat de projecten verschillende actoren
en disciplines in zich hebben. Rood voor groen kan ook groene projectontwikkeling
genoemd worden.
Groene projectontwikke/ing verschi lt van 'gewone' projectontwikkellng omdat niet het
object centraal staat, maar de te ontwikkelen omgeving als totaal met de nadruk op
natuur.
In dit hoofdstuk komt naar voren dat samenwerken tussen publieke en private partijen
noodzakelijk is. In paragraaf 6.1 wordt beschreven hoe hier mee omgegaan kan warden .
Vervolgens wordt in paragraaf 6.2 beschreven welke mogelijkheden er zijn voor een
samenwerkingsverband tussen publiek en privaat.
In paragraaf 6.3 volgt een onderhandelingsmodel dal de initiatiefnemer tijdens de
initiatieffase moet helpen een keuze te maken op het gebied van samenwerking met een
publieke partij.

6.1

Samenwerking publiek en privaat

6.1.1 Samenwerken noodzakelijk
Samenwerking tussen publieke en private partijen bij gebiedsontwikkeling, waaronder
'Rood voor groen'-projecten geschaard kunnen worden, is nog meer vanzelfsprekend dan
bij reguliere projectontwikkeling . Samenwerken is noodzakelijk.
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Dit komt voort uit het feit dat gebiedsontwikkeling gekoppeld is aan ruimtelijke ontwikkeling .
Zoals in paragraaf 3.2.1 van dit rapport is gebleken, ligt de verantwoordelijkheid voor
ruimtelijke ordening bij de diverse overheidsniveaus. De private marktpartij is daarom
gebonden aan samenwerking, in welke vorm dan ook, met deze overheid.
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Uil paragraaf 2.2.5 van dit rapport blijkt dat het beheer van natuurgebieden een zaak is van
overheden en non-profitorganisaties. Het gaat om specialistische kennis die benodigd is en
geeft beperkte of negatieve rendemenlen . Projectontwikkelaars hebben (nog) geen
ervaring met het realiseren van natuur. Daarom ontbreekt het in de meeste gevallen ook
aan de specialistische kennis die hierbij benodigd is. Vanuit bedrijfseconomisch oogpunt ·
geldt dat veel vastgoedontwikkelaars geen interesse hebben in beheer na realisatie van
vastgoed en/of natuur vanwege het feit dat beheertaken niet tot de core-business behoren .
Combinatie van publiek en privaat kan drempels wegnemen en woning- en
natuurontwikkeling daarmee stimuleren .

6.1.2 Samen op een lijn
Ondanks dat de noodzaak tot samenwerking is gebleken uit de vorige paragraaf, is dit geen
directe garantie dat publiek en privaat tot een goede samenwerking komen .
Niel de noodzaak, waar een verplichllng in klinkt, maar juist gemeenschappelijkheid , waar
kansen in liggen , kan de basis vormen . Seide partijen hebben echter belangen welke niet
altljd overeenkomen .
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In paragraaf 2.2.3 is beschreven wat de motivatie is voor verschillende partijen om te
investeren in natuur. Daarin komt naar voren dat overheidspartijen ideologisch en
maatschappelijke doelstellingen hebben die aansluiten bij een centraal nationaal beleid. De
rol van een publieke partij kan echter verwarrend zijn omdat ook hier een financiele
doelstelling een steeds belangrijkere rol speelt. Daar tegenover kunnen marktpartijen
weliswaar ook een maatschappelijke doelstelling hebben, maar dit is dan wel
ondersteunend aan de economische activiteiten van het bedrijf. In figuur 28 wordt
weergegeven dat de belangen van publiek en privaat uiteen kunnen liggen, maar dat de
doelen om hun belangen te behartigen deels gemeenschappelijk kunnen zijn.
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Figuur 28. Doe/en versus belangen (Hertogh, 1997)

Daarnaast is het belangrijk om te spreken over hetzelfde wanneer partijen samen op een
lijn willen komen. Definiering van het thema waar men elkaar in wil vinden is dan ook
noodzakelijk. Zo is het bepalend welke definitie er wordt gehanteerd voor natuur. In
hoofdstuk 2 is duidelijk geworden dat hiervoor verschillende definities kunnen gelden die
onderling een totaal ander karakter hebben.
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Kohnstam onderschrijft dit. Volgens hem zijn de volgende aspecten essentieel om in een
vroeg stadium uit te werken ter voorkoming van vertraging en knelpunten in de organisatie:
• De verwachting van de partijen ten aanzien van de samenwerking;
•
De formulering van de doelstellingen: een gelijke perceptie van de prestatie;
•
De verwachting die de partijen van elkaar hebben;
•
Het leggen van een vertrouwensbasis.

6.1.3 lndividuele belangen
Private partijen en natuurbeheer of -ontwikkeling gingen vroeger moeizaam samen.
Weerstand van groenorganisaties stond bij voorbaat al vast: "De winstdoelstelling van de
marktpartijen kon alleen maar ten koste gaan van de groene kwaliteit". Dit onafhankelijk
van de inhoud van private initiatieven.
lnmiddels is het beeld aan het veranderen. Zowel het beeld als de doelstellingen van
natuurorganisaties, publieke partijen en private partijen groeien naar elkaar toe.
Marktpartijen kijken niet alleen meer naar hun individuele project. Ook zij benaderen
projecten breder en streven naar een hoge kwaliteit van hun project en bijbehorende
115
omgeving. In label 6 worden de publieke belangen en private belangen naast elkaar
gezet.
4
" Kohnstam (1991) Publiek Private Samenwerking, een speurtochl naar een evenwichtssitualie
80
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Gebaseerd op o.a. De Graaf (2002) Werkfilosofie PPS in hel tandelijk gebied.
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Tabel 6: Publieke en private belangen bij Rood voor groan

Publiek belang

Privaat belang

Meer diversiteit woonomgeving;

Uitbreiding I vernieuwing activiteiten;

Meer ruimtelijke (groene) kwaliteit;

Versterkte kwaliteit gerealiseerd product;

Betere prijs I kwaliteit;

Versterkte kwaliteit omgeving product;

Minder risico door spreiding;

Risicospreiding;

Toename woningen (afname woningtekort);

Continuneit (omzet & wins!);

Snellere realisatie.

Versterkte maatschappelijke identiteit.
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In een notitie aan ex-minister Dekker van VROM over ruimtelijke ordening en belangen
87
wordt de term 'ruimtelijke kwaliteit' herleid tot vier componenten . Deze componenten
vormen de verschillende belangen die de publieke partij, maar ook private partijen, in
ogenschouw dienen te nemen bij ruimtelijke ontwikkelingen. In de praktijk blijkt het niet
mogelijk 'ruimtelijke kwaliteit' als belang onder een noemer te vatten. De vier componenten
die het RPB 88 in de notitie onderscheidt zijn de volgende:
• Sociale rechtvaardigheid;
• Welvaartsontwikkeling;
•
Duurzaamheid;
•
Belevingswaarde van de ruimte.

Welvaartsontwikkeling
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F/guur 29: Ruimtelljke kWaliteil (RPB, 2003)

Aangezien ru imtelijke kwallteit in de meeste gevallen bij integrale projecten als belangrijke
doetstelling wordt gesteld, is het van belang hieraan een juiste definiering le koppelen .

I

6.2

Publiek Private Samenwerking (PPS) in groen

6.2.1 Wat is Publiek Private Samenwerking?
Betrokkenheid van private partijen bij projecten die een publieke functie hebben, is niet
nieuw. In de eerste helft van de zeventiende eeuw investeerden Amsterdamse kooplieden
lien miljoen gulden (ongeveer 4,5 miljoen euro) in droogmakerijen. Hiermee werden onder
meer de Beemster en de Wormer drooggelegd. De droogmakerijen kunnen worden gezien
als een vroege vorm van PPS.
1

~ RPB (2003) Ruimtelijke ordening a/s het afwegen van belangen

"' Zie figuur 29 Ruimtelijke kwaliteit
'" Ruimtelijk Plan Bureau
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Groetelaers

89

geeft in haar proefschrift de volgende definities voor PPS;

"PPS is een verzamelbegrip voor samenwerkingsverbanden waarin overheid en private
partijen gemeenschappelljke belangen hebben in een project" en "Een project is een PPSproject lndien er sprake is van samenwerking tussen publleke en private partijen met een
structurele basis".
De eerste definitie sluit aan bij dit onderzoek naar het gecombineerd realiseren van
woningbouw en natuur.
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In relatie tot de beide definities lijkt PPS als samenwerkingsvorm een reele mogelijkheid
wanneer rood en groen gecombineerd worden in een gezamenlijk project. Wanneer een
private partij, zoals een projectontwikkelaar, initiatieven wil realiseren nabij groen, komt
deze automatisch in aanraking met een publieke partij . Gemeenten zijn een niet te
passeren partij en bepalen op basis van de WRO of een plan doorgang kan vinden. Ook
hebben gemeenten belangen bij de inrichting en verbetering van openbare ruimten. Vanuit
deze belangen zal het een uitzondering zijn als er geen PPS-organisatie zou ontstaan.
Naast de rol van de overheid in de vorm van een toezichthoudende of richtinggevende
partij, zijn er ook de natuurorganisaties die een rol kunnen spelen. Ondanks dat zij
zelfstandige organisaties zijn, zijn zij in grote mate gekoppeld aan de overheid vanwege de
financiele input die zij krijgen. Vanuit dit oogpunt kunnen natuurorganisaties zowel privaat
als publiek worden aangemerkt. Een samenwerkingsvorm met een projectontwikkelaar kan
90
vanuit dit oogpunt daarom ook onder de term PPS worden geschaard. In dit onderzoek
wordt echter uitgegaan van het private karakter dat natuurorganisaties hebben.
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6.2.2 Organisatievormen
PPS bij integrale gebiedsontwikkeling zoals Rood voor groen verschilt minimaal van PPSprojecten die binnenstedelijk plaatsvinden. Het belangrijkste verschil is dat het in de meeste
gevallen om grotere oppervlaktes gaat die een project beslaat. Daarbij kan het ook zijn dat
er een aantal gemeenten of een provincie betrokken is die de regie voert.
Een overeenkomst is te vinden in het feit dat bij zowel binnenstedelijke als bij
uitleggebieden er sprake is van meerdere functies in een gebied en de aanwezigheid van
veel betrokken partijen.91
Joint Venture
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Figuur 30: Verdeling zeggenschap en risico bi} samenwer/(ing
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Groetelaers (2004) lnstrumentarium Locatieontwikkeling
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Zie paragraaf 6.3.6 van dit rapport

" Spruit (2002) PPS-innovatieopgaven in de groene ruimte
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zelfrealisalie

De verschillende organisatievormen die mogelijk zijn binnen PPS hebben alle een eigen
karakteristiek wat betreft de verdeling van zeggenschap en risico. Figuur 30 geeft de
verdeling van deze aspecten grafisch weer.
Traditionele samenwerklng
In een traditionele samenwerking tussen publiek en privaat verzorgt de gemeente de
grondexploitatie. lnitiatief en planvorming worden door de gemeente verzorgd waarbij de
plannen op Rijksniveau en provinciaal niveau worden afgestemd.

Door middel van aanbesteding wordt de realisatie overgelaten aan marktpartijen . In het
geval van gebiedsontwikkelingen zoals Rood voor groen leidt dit tot een ontwikkeling en
exploitatie van het totale gebied door een overheidspartij en uitwerking en realisatie van
deelplannen door projectontwikkelaars.
Nadeel van traditionele samenwerking is dat er een sterke mate van regulering plaatsvindt
door publieke partijen. Om de deelplannen tot een optimale afstemming met de markt te
kunnen realiseren, is het mogelijk om tijdens de definitiefase marktpartijen te raadplegen
voor inspraak en advies.
Deze organisatievorm wordt vaak toegepast indien de gemeente (nagenoeg) alle gronden
in bezit heeft en/of er beperkte exploitatierisico's worden verwacht.
Tradltionele samenwerking I pUblleke g ro ndexploltatle
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Figuur 31 : Samenwerkingsvormen: Tradi/ionele samenwerking
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Bouwclaimovereenkomst
Onder bouwclaimovereenkomst wordt de overeenkomst verstaan waarbij de gemeente
grond aankoopt van een ondernemer binnen een toekomstig bestemmingsplan . Vervolgens
deze grond bouwrijp maakt en de oorspronkelijke eigenaar naar rato van zijn inbreng
bouwrijpe grond terugkoopl. De claim bestaat uit een aantal kavels waarop de marktpartij
het recht van koop in het plan terug verkrijgl.
Een marktpartij kiest voor deze constructie wanneer het bouwen van woningen het
hoofddoel is en niet de inrichting van het gebied. Dit ondanks dat de marktpartij
zelfrealisator zou kunnen zijn. De keuze voor een bouwclaimovereenkomst wordt ook
gemaakt in gevallen waarbij het grondbezit op een locatie versnipperd is over verschillende
eigenaren. De claim kan resulteren in een aaneengesloten deel van het gebied waarop de
ontwikkelaar woningen kan realiseren.
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Voor gemeenten is het aantrekkelijk om via deze constructie in een project betrokken te
zijn. Het kostenverhaal loopt op deze wijze via de uitgifte van kavels. Dit is een
transparante methode waarbij er geen discussie kan ontstaan over de kosten die de
gemeente in rekening brengt.
Bouwclaimmodel
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Figuur 32: Samenwerkingsvormen: Bouwc/aimmodel

lndien een gemeente het bouwrijp maken aan de marktpartij wil overlaten of opdragen, kan
ze ervoor kiezen om slechts fiscaal bouwrijp92 te maken . Onder fiscaal bouwrijp maken
wordt verstaan dat de gemeente net voldoende werkzaamheden uitvoert om BTW-plichtig
93
te worden . Het realiseren van een aansluiting op bestaande infrastructuur kan hieronder
vallen of het opruimen en saneren van de locatie. De ontwikkeling van de locatie inclusief
de openbare voorziening warden echter aan de marktpartij overgelaten .

Gezamenlijke grondexploitatie I Joint Venture
De gezamenlijke grondexploitatie is een overeenkomst waarbij een of meer marktpartijen
met de betrokken gemeente gezamenlijk de grondexploitatie van een toekomstig
bestemmingsplangebied voeren . Deze organisatievorm komt vaak tot stand omdat er een
hoog risicoprofiel op het project ligt en/of vanuit de grondposities die bij verschillende
partijen liggen .

92

93

Zie kader 'Fiscaa/ bouwrijp maken'
De omzetbelasting kan door de ondernemer in vooraftrek warden gebracht. Zou er niet fiscaal bouwrijp warden

gemaakt, dan is er 6% overdrachtsbelasting verschuldigd die niet aflrekbaar is.

73

Op grond van een contract wordt de win st of het verlies uit een project verdeeld . Er word! in
dit geval geen grondexploitatiemaatschappij (GEM) als speciale rechtspersoon opgericht.
De ene partij beheert de exploitatie waarbij de andere partij controleert . Wanneer er verlies
of wins! gemaakt word!, volgt een deling hiervan onder de partijen .
Een joint venture is een samenwerking tussen een of meer overheidsorganen en een of
meer marktpartijen in de vorm van een rechtspersoon, een vennootschap onder firma (vof)
of een maatschap. Onder een gezamenlijke naam word! opgetreden als
grondexploitatiemaatschappij . Ten behoeve van een gezamenlijke grondexploitatie bij
gebiedsontwikkeling kan worden gekozen om een BV of CV-BV-combinatie op le richten.
Binnen deze vorm is de aansprakelijkheid en zeggenschap van de afzonderlijke
deelnemers gekoppeld aan de mate van inleg.
Gezamelljke grondexploitatie I Joint Venture mod&I

Figuur 33: Samenwerkingsvormen: Joint Venture model

Concessleovereenkomst
Een vierde mogelijkheid voor een PPS-organisatie is een concessieovereenkomst. De
concessie is een samenwerkingsvorm waarin een overheidsorgaan naast het ontwerpen,
het bouwen en financieren van het project ook het onderhoud of de exploitatie ervan aan
de marktpartij overdraagt. De marktpartij krijgt de grondpositie van de publieke partij voor
een bepaalde prijs waar tegenover staat dat zij akkoord gaan met bepaalde voorwaarden
omtrent de ontwikkeling en exploitatiefase. Oil kan betrekking hebben op het beheren van
het openbaar gebied of het mogelijk maken van een publieke functie zonder dat hierbij
wins! word! gemaakt.
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Bij Rood voor groen zou sprake kunnen zijn van afspraken rondom het type natuur dat
gerealiseerd dient le worden of de verplichting om een bepaalde periode het beheer van
een gebied te verzorgen.
Concesslemodet
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Figuur 34: Samenwerkingsvormen: Concesslemodel
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Zelfreallsatie
Zelfrealisatie is een samenwerkingsvorm die uitgaat van een beperkte samenwerking. Door
in een vroeg stadium het publieke draagvlak voor een idee te verkennen, zodat door middel
van de kans op medewerking de haalbaarheid ingeschat kan worden. lndien er
toestemming vanuit de WRO is voor de mogelijke plannen kan de private partij er voor
kiezen te starten met een volledig private grondexploitatie.
Voor marktpartijen is dit een aantrekkelijke vorm vanuit het oogpunt dat er volledige
zeggenschap is over het eigen project. Daarbij komt de winst ten goede aan de
ontwikkelaar. Hierop aansluitend ligt het risico echter ook compleet bij de marktpartij.
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In een variant hierop kan de publieke partij worden benaderd om tijdens de beheerfase de
exploitatie en het beheer van het openbaar gebied op zich te nemen.
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Figuur 35. Samenwerkingsvormen : Private zelfrea/isatie
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6.2.3 Uitgangspunt voor PPS
Een PPS-samenwerking kan vanuit verschillende richtingen aanvangen. Er zijn grofweg
94
twee mogelijkheden :
Eerst partner, dan plan (partnershipmodel)
Eerst plan, dan partner (concessiemodel)
Bij het partnershlpmodel kiest de overheid een of meer partners, waarna er een alliantie
wordt gevormd. Binnen deze alliantie worden de plannen ontworpen en ontwikkeld en
uitgevoerd. Het partnershipmodel wordt ook wel ontwikkelingsplanologie genoemd.
Andersom zou dit ook kunnen plaatsvinden, hoewel dit in de praktijk minder
vanzelfsprekend is. Een private partij zou in dit geval een plan kunnen ontwikkelen en de
locale overheidspartij hiervoor kunnen benaderen voor medewerking.
Oil vraagt in de meeste gevallen een gegronde argumentatie waardoor de overheid en
politiek geprikkeld worden tot medewerking en samenwerking . Natuurontwikkeling kan in
dit kader een argument vormen .
Binnen een concesslemodel wordt eerst aan de publieke kant besloten hoe de globale
planvorming er uit komt te zien. Daarna wordt aan de private kant gezocht naar partners.
Dit kan ook als toelatingsplanologie worden aangemerkt. Door middel van aanbesteding
.. Tijdelijke Commissie lnfrastructuurprojecten (2004) Onderzoek naar infrastructuurprojecten.
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wordt een private partij gezocht. In dit geval worden private partijen meer als uitvoerende
partijen ingeschakeld en niet zozeer als creatieve partij en met inbreng in het plan . Nadeel
hierbij is dat een plan financieel niet optimaal wordt opgezet omdat de marktkennis
onvoldoende word! meegenomen in de plannen . Binnen integrale gebiedsontwikkeling met
groenontwikkeling zou het gebouwde deel van het totale plan bijvoorbeeld aanbesteed
kunnen worden aan projectontwikkelaars. Dit eventueel in de vorm van een prijsvraag.

6.2.4 Belangen en macht
In paragraaf 6.1 .2 van dit rapport is beschreven dat het nastreven van verschillende
belangen samenwerking tussen partijen niet hoeft uit te sluiten. Door middel van
samenwerking lijkt meerwaarde gecreeerd le worden als er zoveel mogelijk belangen van
beiden gerealiseerd worden. Hierbij dient bewust omgegaan le worden met de onderlinge
belangen. Niel de verschillen, maar juist de overeenkomende en complementaire belangen
dienen van elkaar te worden gevonden.
De belangen die totaal met elkaar overeenkomen , vormen een basis voor samenwerking.
De complementaire belangen leveren meestal onderhandelingen op in de verhouding
welke partlj hierin (een beperkte) concessie moet doen in de eigen individuele belangen.
Hier komt onderhandeling bij kijken .
95

Macht speelt een belangrijke rol in onderhandeling. Literatuur
belangrijkste machtsbronnen in onderhandeling:
1. Specialistische kennis;
2. Beschikking over informatie;
3. Beschikking over alternatieven;
4. Politieke ingangen;
5. Status;
6. Steun van anderen.

beschrijft de zes

De onderhandeling tussen publiek en privaat is een uitzonderlijke situatie vanwege de
aparte rol die de overheid in deze heeft. De private partij, in dit geval een
projectontwikkelaar, kan niet om de publieke partij heen. Daarmee heeft de publieke partij
een sterke positie onafhankelijk van de eerder genoemde zes machtsbronnen. De houding
in het onderhandelingsproces kan daarom min of meer onafhankelijk gekozen worden.
Tijdens de planningfase kan de overheid zich grofweg op vier verschillende manieren
96
opstellen :
• Algehele staatsonthouding (Laissez faire, laissez aller);
De overheid doet niets om de situatie te veranderen. Liberale insteek door het
vrijlaten van de marktpartijen. lnitiatieven laten ontplooien door de markt zonder
daar zelf verdere invloed op uit te oefenen.
Communicatie en beYnvloeding;
Verbindende rol tussen de verschillende actoren. lntermedierende partij die alle
actoren dichter bij elkaar brengt.
• Competitle;
De overheid stelt zichzelf op als onafhankelijke partij die de concurrentie aangaat
met marktpartijen.
15

Mastenbroek (2000) Onderhandelen

" Stichting Recreatie, Kennis en lnnovatiecentrum (2003) Balansboek rood-groen
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ldenUteit als richtsnoer;
Ontwikkelingen uit de mark! bijsturen in aansluiting op landelijk en lokaal gekozen
beleid. Onafhankelijk van wat de mark! wil, word! vastgehouden aan he! gekozen
eigen beleid. De overheid als regisseur.

Onderhandelingsmode/

6.3.1 Modelbeschrijving
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De totstandkoming van wonen en groen vraagt een integrale aanpak. De organisatorische
keuze ligt uiteindelijk bij de initiatiefnemer(s). In he! onderhandelingsmodel word!
weergegeven welke aspecten van belang zijn voor een private en publieke partij bij de
afweging voor he! initiatief van groene projectontwikkeling.
Literatuur en gesprekken met betrokkenen wijzen uit dat de er een drietal aspecten zijn
waarop de ontwikkelaar zijn initiatief dient af le wegen. Voor de start van een initiatief zullen
deze ge"lnventariseerd en geanalyseerd moeten worden.
Deze aspecten zijn:
•
Mogelijkheid samenwerking
•
Grondposities
•
lndividuele belangen
Er is geen duidelijke rangschikking in deze aspecten aan le brengen. Naas! he! feit dat per
project de uitgangssituatie verschilt, zijn de drie aspecten sterk aan elkaar verwant.
He! eerste aspect beslaat de afweging of er samengewerkt word! en in welke mate. Voor
een projectontwikkelaar kan he! aantrekkelijk zijn om zelfstandig zowel de grondexploitatie
als de daadwerkelijke ontwikkeling uit le voeren. Samenwerken kan daarentegen ook
aantrekkelijk zijn met he! oog op overdracht van openbare ruimte na realisatie en he!
afstemmen van een project met de omliggende omgeving. In paragraaf 6.2.2 van di!
rapport zijn de verschillende mogelijkheden voor een PPS-samenwerking behandeld.
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Het tweede aspect beslaat de situatie rondom de grondposities op een locatie. Hierbij is het
van belang welke partijen in bezit zijn van grond. Er kan sprake zijn van privaat eigendom,
publiek eigendom of een combinatie hiervan . Het bezit bepaalt in grote mate de onderlinge
machtpositie van de private en publieke partijen .
Bij onderhandeling is het van belang elkaars belangen te kennen. Door hiervan op de
hoogte te zijn , kan toenadering gezocht worden. Overlappende belangen of elkaar
aanvullende belangen vormen de basis voor een eventuele samenwerking. Door plannen
op elkaar af te stemmen kan er meerwaarde ontstaan of draagvlak. Dit laatste kan vanuit
de positie van projectontwikkelaar interessant zijn in het geval dat er een
bestemmingsplanwijziging nodig is . Een plan dat de belangen van de publieke partij ten
goede komt, is een belangrijk argument om medewerking te verkrijgen.
Als toelichting op het onderhandelingsmodel worden in de volgende paragraaf een aantal
scenario's beschreven.

6.3.2 Scenario's pre-initiatieffase
Aan de hand van het model kan vanuit verschillende uitgangsituaties worden beschreven
hoe het afwegingsproces er uit kan zien voor een projectontwikkelaar wanneer deze een
'Rood voor groen'-project overweegt.
Uitgangspunt bij de opgestelde scenario's is grondbezit. Het feit of een partij grond in haar
bezit heeft, is in belangrijke mate bepalend bij de keuze voor de onderlinge machtpositie.
Recente data geven aan dat op dit moment in de provincie Noord-Brabant in slechts 20%
van de gevallen de grond bij de start van het ontwikkelingsproces in handen is van een
97
gemeente, terwijl het landelijke gemiddelde met 10% zelfs nog minder bedraagt. Het
grootste deel van de grond is in het bezit van oorspronkelijke eigenaren waarbij er (nog)
geen afspraken zijn over eventuele ontwikkelingen . De groep derden wordt gevormd door
partijen die gronden geclaimd of al in eigendom hebben voor toekomstige
ontwikkeldoeleinden .
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Figuur 37: Grondeigendomsverhouding bij start locatieontwikkefingsproces (Groetefaers, 2000)

De getallen hebben betrekking op VINEX-locaties. Met deze getallen wordt duidelijk dat de
positie van de gemeente ten opzichte van de ontwikkelaars in veel gevallen vanuit
97

Groetelaers (2000) lnstrumentarium Locatieontwikkeling
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grondposities niet sterk is. Daarmee wordt echter niet gesteld dat projectontwikkelaars bij
publieke partijen alles kunnen eisen.
Door middel van de volgende vier scenario's wordt beschreven welke organisatievorm tot
de mogelijkheid hoort en welke voorwaarden en gevolgen er hieraan zijn gekoppeld;
Private partij (projectontwikkelaar) heeft grootste deel grond in bezit;
Publieke partij (gemeente) heeft grootste deel grond in bezit;
Private partij (projectontwikkelaar) verwerft gronden na overleg met gemeente;
Private partij (natuurorganisatie) neemt het initiatief voor Rood voor groen.

6.3.3 Scenario 1: Grond in privaat eigendom (projectontwikkelaar)
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In het eerste scenario heeft de projectontwikkelaar het grootste grondbezit op een
bepaalde locatie. Deze is ooit aangekocht omdat de ontwikkelaar wilde inspelen op
toekomstige ontwikkelingen op de woningmarkt rondom de betreffende locatie. Wanneer de
vraag naar woningen zou toenemen, heeft de ontwikkelaar in dat geval grond beschikbaar.
Deze is echter wel afhankelijk van medewerking van de overheid. De overheid dient
daartoe de grond als bouwgrond te bestempelen. In veel gevallen betekent dit dat de
bestaande bestemming, vaak agrarisch, gewijzigd dient te worden in het
98
bestemmingsplan .
lndien de in bezit zijnde positie als bouwgrond wordt bestempeld, is er bij de
projectontwikkelaar geen noodzaak om draagvlak te creeren bij een gemeente. Een project
dat aansluit op de voorwaarden omschreven in het bestemmingsplan kan door de
gemeente op grond van de WRO niet geweigerd worden. De projectontwikkelaar zal
natuurontwikkeling niet meer gebruiken als argument om draagvlak bij de overheid te
kweken. Aangezien natuurontwikkeling in de meeste gevallen geen direct positief financieel
resultaat oplevert, zal de projectontwikkelaar natuurontwikkeling willen toevoegen aan het
99
project met een ander belang dan draagvlak . De invloed op de mogelijke verkoopprijs,
positieve publiciteit of een maatschappelijke bijdrage bijvoorbeeld.

C>

lndien op de in bezit zijnde grond geen bouwbestemming rust, is deze voor een
projectontwikkelaar minder waard dan wanneer hier een wel gebouwd mag worden.

91

Onder voorwaarde van 'goede ruimtelijk onderbouwde' plannen kan vrijstelling worden verleend van het

bestemmingsplan op grond van artikel 19 WRO. Op basis van deze art.19-procedure is he! mogelijk het
bestemmingsplan le wijzigen zonder dat een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding is .
.. Motieven voor natuurontwikkeling zie paragraaf 2.2.3 van dit rapport
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De projectontwikkelaar kan een afwachtende houding aannemen en wachten tot de
(locale) overheid beslist om op de in bezit zijnde locatie woningbouw te plannen. Echter
kan de ontwikkelaar ook een pro-actieve houdlng aannemen en aansturen op een
bestemmingswijzlging van de betreffende grondposltie.
De afwachtende houding vraagt geduld en levert onzekerheid of er ooit een
bestemmingswijziging zal plaatsvinden. Dit is stark afhankelijk van politieke beslissingen op
provinciaal en gemeentelijk niveau.
De pro-actieve houding kenmerkt zich doordat een marktpartij de gemeente een volwaardig
plan voorlegt hoe een locatie ingevuld zou kunnen warden . Voor de
bestemmingsplanwijziging die nodig is om aan een locatie een bouwbestemming toe te
kennen, is medewerking nodig van de gemeente en provincie. Daarvoor dienen goede
argumenten aangedragen te warden. Indian hiermee draagvlak bij de (locale) overheid
ontstaat, kunnen procedures random de bestemmingswijziging sneller verlopen. Een van
de argumenten kan betrekking hebben op het mogelijk maken van natuurontwikkeling op of
random de locatie.

.
I

Natuur is in dit verband een gezamenlijk doel waarblj elke partij haar eigen belangen
beantwoord ziet.

Meest praktische PPS-organisatievorm in dit scenario is het concesslemodel. De overheid
beperkt zich hierin tot het stellen van randvoorwaarden aan de volledig private ontwikkeling
van de locatie. Naast bouw- en woonrijp maken en de gronduitgifte, worden oak de natuur
en eventuele publieke voorzieningen door de marktpartijen ontwikkeld en gefinancierd. Na
realisatie word! volgend op een exploitatieperiode het openbaar gebied overgedragen
tegen een symbolisch bedrag aan de overheid en/of een private natuurorganisatie.

c:
Q)

Uitwerking van het concessiemodel vraagt vertrouwen naar elkaar van beide partijen.
Daarnaast zullen zowel de projectontwikkelaar als de gemeente duidelijk moet formuleren
wat het einddoel is van het project en welke randvoorwaarden hiervoor nodig zijn .

(!)

Indian de marktpartij de intentie heeft het gehele integrale project te kunnen ontwikkelen en
de overheid dit wil overlaten aan de markt is concessiemodel een optimale organisatievorm
voor Rood voor groen.
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Figuur 38: Scenario 1 - grond in privaat eigendom
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6.3.4 Scenario 2: Grand in publiek eigendom (gemeente)
Er is van een tweede scenario sprake indien een bepaalde locatie voor het grootste deel of
in zijn geheel in bezit is van een gemeente. Wanneer de gemeente woningbouw nastreeft
op deze locatie zullen zij hiervoor een of meer ontwikkelaars benaderen.
Organisatorisch zijn er verschillende mogelijkheden. Aangezien de gemeente de
grootgrondbezitter is, heeft zij als partij veel invloed op hoe de ontwikkeling gaat
plaatsvinden.
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Binnen dit scenario kan onderscheid worden gemaakt tussen twee vormen van PPS. De
eerste vorm is gebaseerd op een faciliterend PPS-verband tussen gemeente en
ontwikkelaar. De gemeente draagt hierbij geen risico, maar kan wel aanvullende eisen
stellen aan de invulling van een gebied. Marktpartijen worden veelal door middel van een
prijsvraag uitgenodigd . De gemeente nodigt ontwikkelbedrijven uit om een visie le geven
voor de optimale invulling van een locatie. Op basis van de ingediende plannen bepaalt de
gemeente welke projectontwikkelaar de locatie mag ontwikkelen. Bij Rood voor groen word!
natuurontwikkeling in dit geval als randvoorwaarde opgesteld. Oil principe is een
concessiemodel dat vergelijkbaar is met de oplossing die gegeven is in de voorgaande
paragraaf.
Een alternatief is om de grondexploitatie in volledig in publiek beheer le verzorgen. Bij een
volledige publieke grondexploitatie werkt de gemeente als locatieontwlkkelaar en maakt
de locatie bouw en woonrijp. Ook worden het openbaar gebied en de natuurontwikkeling
door de publieke partij ontwikkeld . Om de natuurontwikkeling te kunnen financieren worden
de kosten meegenomen in de gebiedsexploitatie. Op deze wijze betaalt de
projectontwikkelaar in de grondprijs mee aan de natuur. Vanuit het oogpunt van de steeds
schaarsere bouwlocaties krijgt de overheid in dit kader een groeiende machtspositie.
Een volledige publieke grondexploitatie behoort tot de mogelijkheden wanneer de
gemeente de planvorming in een vroeg stadium in eigenhand wil houden. Het feit dat de
meeste grond in eigendom is, biedt hiervoor veel mogelijkheden. Nadeel is dat de risico's
totaal bij de publieke partij liggen. Sommige gemeenten durven of kunnen dit niet dragen .
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Scenario 2 • Grond In pubhek ergendom
Figuur 39: Scenario 2 - grand in publiek eigendom
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6.3.5 Scenario 3: Geen centrale grondeigenaar
Naast de twee voorgaande scenario's is er nog een scenario waarbij zowel publiek als
privaat niet als grootste grondeigenaar kan worden aangemerkt. In de praktijk komt de
situatie van gemengd grondbezJt meestal voor. Dit geldt zeker voor integrale projecten
zoals Rood voor groen omdat deze een groot oppervlak beslaan.
In dit scenario is er de vraag of partijen elkaar kunnen vinden om een project gezamenlijk
te realiseren. Welke partij in dit scenario het initiatief neemt, is in dit geval minder van
belang. Gemeente en ontwikkelaar tasten af of beide partijen dezelfde intentie hebben om
ergens te gaan ontwikkelen.
Door pro-actief te handelen kan de projectontwikkelaar de gemeente overtuigen van een
mogelijke invulling van een locatie met zowel woningbouw als natuur. lndien de gemeente
overtuigd raakt, kan deze door middel van een concessiemodel het project aan de
projectontwikkelaar toewijzen.
Evenals een projectontwikkelaar kan de gemeente zich ook als actieve partij opstellen,
waarbij het projectontwikkelaars benadert voor medewerking of samenwerking. Door
middel van een bouwclaimmodel kunnen ontwikkelaars betrokken worden in het project
terwijl de gemeente het ontwerp en de exploitatie van de locatie op zich neemt. Vervolgens
kunnen de projectontwikkelaars woningen op de locatie ontwikkelen O
fa basis van hun
1 0
ingebrachte gronden. De gemeente heeft in deze situatie veel invloed
op ontwerp en
invulling van de locatie.

~

0
0
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Een gezamenlijke grondexploitatie, die eventueel wordt uitgevoerd in een joint venture,
komt in dit scenario als meest optimale organisatievorm naar voren. Vanuit het
multidisciplinaire karakter van Rood voor groen heeft deze vorm de voorkeur omdat publiek
en privaat hun eigen kwaliteiten in het project kunnen brengen en de inspraak en het risico
word en verdeeld.
Zodra er duidelijk is dat zowel publiek als privaat een 'Rood voor groen'-project wil
realiseren, is het van belang om in het betreffende gebied gronden te verwerven. Om
grondspeculaties tegen te gaan, dienen de geplande ontwikkelingen daarbij nog niet
geopenbaard te worden. Openheid rondom de plannen zou namelijk een 'run' op de
gronden in de te ontwikkelen gebieden betekenen, hetgeen een prijsstijging zou inhouden.
Door middel van 'stromannen' kan de grond onopvallend worden verworven zonder dat

1

11il

zie kader 'Aanvullende afspraken'
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duidelijk is dat de bestemming zal wijzigen . Maximalisatie van de grondwaardestijging is
101
het gevolg.
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Figuur 40: Scena rio 3 - gro nd in rowel pub/iek als privaat eigendom

Een joint venture heeft als organisatievorm de voorkeur in dit scenario. Alie partijen
binden zich aan een project door inbreng van kapitaal en lopen daarmee risico. Dit zorgt
ervoor dat zij alien hetzelfde nastreven , namelijk maximale kwaliteit uit hun ge'investeerde
kapitaal.

6.3.6 Natuurorganisatie als integrale gebiedsontwikkelaar
In het model wordt de natuurorganisatie als private organisatie aangemerkt. De plaatsing
aan de private kant komt voort uit de zelfstandige status die de natuurorganisaties hebben.
De doelstelling van de natuurorganisaties ligt in de basis anders dan de overige private
partijen in het model. Waar een projectontwikkelaar de ontwikkeling van woningbouw als
uitgangspunt nastreeft, streeft de natuurorganisatie uitbreiding of kwaliteitsverbetering van
natuur na.
Binnen het onderhandelingsmodel bevat he! keuzeproces voor natuurorganisaties dezelfde
afwegingen als een projectontwikkelaar heeft. Door he! instappen in een ander werkveld,
vastgoedontwikkeling, valt de afweging te maken om bij het initiatief een
vastgoedontwikkelaar te betrekken. Hierbij komt de kennis van vastgoedontwikkeling om de
hoek kijken als argument. Er kan echter ook bewust worden gekozen om zelfstandig een
initiatief uit te werken . Beleid en uitgangsposities bepalen dan de weg door
on derhandelingsmodel.
Hoewel het initieren van een 'Rood voor groen'-project door een natuurorganisatie op dit
moment nog niet heeft plaatsgevonden, is het niet uitgesloten dat een natuurorganisatie dat
dit in de toekomst wel gaat doen. Grondposities, professionalisering en een meer proactieve houding van natuurorganisaties kan hierbij de basis vormen.

10 1
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Spruit (2002) PPS-innovatieopgaven in de groene ruimte .
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6.4

Resume

'Rood voor groen'-projecten kunnen warden geschaard onder ontwikkelingsplanologie en
onder integrale gebiedsontwikkeling. Oat betekent dat de projecten verschillende actoren
en disciplines in zich hebben. Rood voor groen kan ook groene projectontwikkeling
genoemd warden. Groene projectontwikkeling verschilt van 'gewone' projectontwikkeling
omdat niet het object centraal staat, maar de te ontwikkelen omgeving als totaal met de
nadruk op natuur.
Het onderhandelingsmodel van dit onderzoek heeft betrekking op de pre-initiatieffase in het
projectontwikkelingsproces. Vanwege de omvang en het integrale karakter van 'Rood voor
groen'-projecten vraagt dit een specifieke werkwijze en houding om tot realisatie te komen.

c:
G.l

0
....
(.!)

Samenwerking tussen publieke en private partijen is noodzakelijk. Om deze samenwerking
tot stand te brengen is het echter nodig om op een lijn met elkaar te komen door
gezamenlijke doelen vast te stellen.
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De samenwerking kan op verschillende wijzen warden georganiseerd:
Publieke grondexploitatie ('traditioneel');
•
Bouwclaim;
•
SamenwerkingsovereenkomsUjoint venture;
.. Concessie;
•
Private zelfrealisatie.
In veel gevallen zijn hierbij randvoorwaarden maatgevend. Globaal zijn er drie scenario's
die gebaseerd zijn op verschillende uitgangsituaties.

0
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In het geval (het grootste deel van) de grand in het bezit is van een projectontwikkelaar
vormt een concessieovereenkomst een ideale organisatievorm. Deze sluit aan op de proactieve houding die de ontwikkelaar zal hanteren om draagvlak bij overheidspartijen te
vinden voor initiatieven op zijn grondpositie.
Wanneer (het grootste deel van) de grand in het bezit is van een publieke partij komt een
traditionele organisatievorm in aanmerking. In dit geval ligt de regie in publieke handen en
is er vrijheid om in een later stadium projectontwikkelaars te vinden bij de
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gebiedsontwikkeling. Wei is er in dit geval consultatie nodig van ontwikkelaars om te
zorgen dat de ontwikkeling aansluit bij de woningmarkt.
Wanneer het grondbezit gemengd is of er is nog geen grond in het bezit van een centrale
partij valt de voorkeur op een joint venture. Alie partijen binden zich aan een project door
inbreng van kapitaal en !open daarmee risico. Optimale inzet en binding aan elkaar is het
resultaat.

s:::
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Een gezamenlijke grondexploitatie of joint venture is, onafhankelijk van de
randvoorwaarden, de optimale samenwerkingsvorm wanneer belang wordt gehecht aan
integraliteit, volledige motivatie en optimale afstemming van belangen van alle partijen.
Deze organisatievorm is onafhankelijk van de randvoorwaarden in de meeste gevallen toe
te passen.

Een nieuwe organisatievorm zou kunnen ontstaan in het geval een natuurorganisatie
C') volwaardig dee! gaat uitmaken van een gebiedsontwikkeling. Daarbij zou de
lnatuurorganisatie als volwaardige risicodragende partij kunnen gaan optreden in de
toekomst. In een minder extreme situatie welke dichter bij de huidige praktijksituatie ligt,
0 zou de natuurorganisatie ook kunnen optreden als adviserende partij. lnhoudelijke
optimalisering van het plan en vergroting van de kans op draagvlak bij de publieke partijen
"'C ontstaat in dit geval.
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Procesmodel: Rood voor groen
Rood voor groen bestaat uit twee verschillende ontwikkelingen. Tot
voor kort vonden deze grotendeels onafhankelijk van elkaar plaats.
'Rood voor groen'-projecten combineren de ontwikkelingen en
kwaliteiten. Combinatie van beide vraagt om een integraal proces.

7. Procesmodel : Rood voor groen
Bebouwd gebied en natuur hebben de overeenkomst dat zij beide een ruimtelijke invulling
vormen . De realisatie en het beheer van deze gebieden valt daarentegen in twee
verschillende vakgebieden.
De realisatie van nieuwe bebouwing valt onder projectontwikkeling dat ook wel
vastgoedontwikkeling wordt genoemd. Dit proces is algemeen beschreven in paragraaf 4.3
van dit rapport. Natuurontwikkeling vindt plaats door middel van een eigen procesgang . In
paragraaf 2.2.4 is het verloop van dit proces beschreven. Beide processen komen bij elkaar
bij een integraal project zoals Rood voor groen. In paragraaf 7.1 wordt een beeld gegeven
hoe in algemene zin de processen in elkaar kunnen vloeien tot een integraal procesmodel.
In paragraaf 7.2 worden de verschillende mogelijkheden beschreven hoe een
natuurorganisatie een actieve rol kan hebben in Rood voor groen als integrale
gebiedsontwikkeling.

7. 1 lntegrale procesgang Rood voor groen
Rood voor groen is een vorm van integrale gebiedsontwikkeling. Dit leidt tot samenvoeging
van verschillende functies binnen een project. De daarbij behorende ontwikkelingstrajecten
dienen in harmonie met elkaar le verlopen om een zo optimaal mogelijk resultaat le
verkrijgen. Het procesmodel 'lntegrale gebiedsontwikkeling Rood voor groen' in dit rapport
geeft een beeld van de integrale procesgang zoals deze zou kunnen verlopen in de
praktijk.

c:

Vanaf het eerste initiatief tot aan de gebruiksfase dienen diverse fasen doorlopen te
worden. Elke fase wordt in de volgende paragrafen van dit rapport beschreven . Hierbij is
een vertaling gemaakt van integrale gebiedsontwikkeling zoals deze plaatsvindt bij
binnenstedelijke projecten. Ondanks de andere context van binnenstedelijke projecten
vertoont het proces in de basis een gelijk verloop.
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7.1.1 Fase 1: ldeevorming
Tijdens de pre-initiatieffase vindt de ideevorming plaats. Er worden doelen gesteld en een
strategie bepaald omtrent een eventuele samenwerking.
Zoals in hoofdstuk 6 van dit rapport is beschreven, komt het in het geval van samenwerking
aan op onderhandeling tussen de betrokken partijen. Hiertoe wordt een globale
exploitatieopzet opgesteld waaruit een voor iedere partij optimaal resultaat moet
voortkomen. In hoofdstuk 8 van dit rapport wordt hierop verder ingegaan door middel van
een rekenmodel.
De resultaten van de onderhandeling leiden tot een intentieovereenkomst. Dit is de eerste
aanzet tot het vormen van een samenwerkingsovereenkomst. De partijen spreken af om
verder onderzoek te doen naar de haalbaarheid van de doelen die zijn voortgekomen uit de
onderhandeling.

c:
Q)

0~

en
~

0
0

>

In de overeenkomst worden de globale doelen van het project omschreven. Het gaat hierbij
om een planformule met een globale beschrijving van de hoeveelheden woningen of
oppervlakte commercieel vastgoed. In geval van een 'Rood voor groen'-project gaat het
naast de omvang van het te verkrijgen bouwcontingent door de projectontwikkelaar ook om
de hoeveelheid en kwaliteit van de aan te leggen natuur.
De intentieovereenkomst moet ervoor zorgen dat partijen, zowel publiek als privaat,
verbonden zijn. Ondanks de relatief eenvoudige wijze om de overeenkomst te ontbinden,
verzekert de overeenkomst dat partijen niet eenvoudig met een andere partij het project
kunnen voortzetten door de eerdere partner aan de kant te zetten.
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7.1.2 Fase 2: lntegrale planvorming

et::

Vanuit de intentieovereenkomst zijn de individuele voorwaarden van alle partijen
vastgesteld. Afhankelijk van de mate waarin de planformule concreet is geformuleerd wordt
tijdens de integrale planvorming deze planformule verder uitgewerkt.
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Zodra de planformule vastgesteld is, wordt op basis van een taakverdeling gestart met een
analyse naar de haalbaarheid. In dit haalbaarheidsonderzoek worden diverse zaken
onderzocht. Ten eerste wordt verkend of grondverwerving binnen de grenzen van het
plangebeid kan plaatsvinden. Ook wordt een stedenbouwkundige schets gemaakt. Hierop
gebaseerd wordt een exploitatieopzet en een risicoanalyse gemaakt die de financiele
haalbaarheid moet aantonen.
Wanneer er een positief oordeel voortkomt uit het haalbaarheidsonderzoek wordt
overgegaan tot grondverwerving en planontwikkeling. Per situatie is hierbij verschillend
welke partij binnen de samenwerking grond aankoopt en of de grond daadwerkelijk al
gekocht wordt of tot aan de realisatie alleen geclaimd wordt.
In de planvormingfase wordt het plan verder uitgewerkt. Zo wordt onder andere tijdens
deze fase het bestemmingsplan gewijzigd indien nodig. Daarnaast wordt een programma
van eisen opgesteld dat als uitgangspunt kan worden genomen voor de drie
deelprocessen. De eisen worden door de betrokken partijen samen bepaald en leggen een
kader vast waarin de deelprocessen moeten plaatsvinden.
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lntegrale planvorming moet ertoe leiden dater een definitieve integrale gebiedsontwikkeling
kan plaatsvinden. De samenwerkingsovereenkomst is het uiteindelijke contractstuk waar de
integrale planvorming toe moet leiden . De samenwerkingsovereenkomst is een juridisch
stuk dat alle partijen aan elkaar bindt en zo zekerheid biedt dat de gemaakte afspraken
nagekomen zullen worden.

7.1.3 Fase 3: lntegrale deelprocessen
Zodra er een samenwerkingsovereenkomst getekend is, kan worden gestart met de
daadwerkelijke ontwikkeling van het gebied . Dit gebeurt in aparte parallel verlopende
ontwikkelingsstromen die door middel van de voorgaande planvorming op elkaar zijn
afgestemd. Daamaast dient door middel van communicatie en procesmanagement
interactie tussen de deelprocessen plaats le vinden .
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bestaat uit de reguliere procesgang van
Het procesverloop van de deelprocessen
respectievelijk natuurontwikkeling, civieltechnische ontwikkeling en vastgoedontwikkeling.
De afstemming in het voortraject zorgt ervoor dat de processen elkaar aanvullen zonder
elkaar te verstoren .
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Per project is de onderlinge planning van de deelprocessen verschillend. Met name het
natuurontwikkelingstraject is hierbij een proces dat kan varieren. Het startmoment kan
bijvoorbeeld worden gekozen in een vroeg stadium zodat tijdens de vastgoedontwikkeling
duidelijk is hoe de natuur er uit gaat zien. Echter zou de start van de natuurontwikkeling om
financiele of logistieke redenen ook vooruitgeschoven kunnen worden.
Het eindresultaat leidt ondanks de diverse mogelijkheden rondom de deelprocessen, tot
een integraal project ingevuld met diverse disciplines.
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Voor een gedetailleerde beschrijving van het procesverloop van de deelprocessen ten behoeve van

natuurontwikkeling en vastgoedontwikkeling word! respectievelijk verwezen naar paragraaf 2.2.4 en paragraaf 4.3
van dit rapport.
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7.1.4 Fase 4: Gebruiksfase
Het realiseren van een project vormt voor de projectontwikkelaar de basis van zijn
activiteiten. Het beheer van het gerealiseerde vormt een vervolg hierop, maar is afhankelijk
van de aard van de ontwikkelende partij van minder belang.
Binnen 'Rood voor groen'-projecten is de gebruiksfase zonder uitzondering van hoog
belang. 'Rood voor groen'-projecten worden altijd opgestart met de gebruiksfase als
uitgangspunt. Behoud en verbetering van kwaliteit van de omgeving is de belangrijkste
drijfveer om een project le initieren waarbij zowel vastgoedontwikkeling als
natuurontwikkeling plaatsvindt.
Een integraal project zoals Rood voor groen resulteert in een gebied met drie verschillende
soorten beheertaken. Naast vastgoedbeheer en het beheer van de openbare ruimte zoals
bij een regulier project, is er in dit geval na afronding ook behoefte aan natuurbeheer.
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Vastgoedbeheer wordt afhankelijk van de gebruiker of afnemer van het vastgoed verzorgd
door woningcorporaties, beleggers of individuele kopers. De infrastructuur binnen het
project, inclusief binnenplanse groenvoorzieningen, wordt na realisatie in de meeste
gevallen overgedragen aan de gemeente die zorg draagt voor de openbare ruimten.
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Het specifieke van Rood voor groen ten opzichte van reguliere gebiedsontwikkelingen is
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deskundigheid rondom het beheer. Natuurorganisaties lijken de beste partij om deze
beheertaken te verzorgen .

C> dat er ook (nieuwe) natuur uit een project voortvloeit. Dit vraagt een specifieke
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7.2 Dee/name groenorganisaties
Uit diverse interviews blijkt dat actieve deelname van groenorganisaties in het
ontwikkelingstraject niet plaatsvindt. Dit komt vooral voort uit het feit dat bouwen en natuur
historisch gezien geen logische combinatie vormen.
Op dit moment is er een verandering ten aanzien hiervan gaande. Natuurorganisaties
erkennen dat het bouwen van woningen en natuurbehoud en -ontwikkeling elkaar kunnen
versterken. Daarom lijken er mogelijkheden om binnen integrale projecten deel te nemen in
de organisatie.
In het onderhandelingsmodel worden de mogelijkheden wanneer een natuurorganisatie
wordt betrokken in het proces weergegeven door middel van opties A Vm F.

..

Pl;.lnvormingf~-s•

D••lpl.Jn"'ormingfase

I

Flguur 43: lnstapmomenten 'Rood voor groen '-proces natuurorganisalie
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Optie A geeft de mogelijkheid weer dat een natuurorganisatie volledig vanaf het eerste
initiatief deelneemt aan een project. Dit kan doordat zij een grondpositie bezit die
gekoppeld kan warden aan woningbouw. Een scenario is mogelijk waarbij de
natuurorganisatie een marktpartij benadert om deel te nemen aan de ontwikkeling van de
locatie . Argument hiervoor kan zijn dat de ontwikkeling van woningbouw door de marktpartij
de groene doelstelling van de natuurorganisatie mogelijk kan maken .
Voorwaarde voor optie A is dat de natuurorganisatie gronden in eigen bezit heeft.
In geval van optie B komt de natuurorganisatie in het proces op het moment dat gronden
warden gekocht door de ontwikkelaar. Het blijkt dat de situatie zoals bij optie A in de
praktijk niet vaak voorkomt. Natuurorganisaties bezitten weinig gronden en als zij gronden
bezitten zijn deze aangemerkt als natuurgebied . Nieuwe locaties warden op dit moment
door natuurmonumenten via DLG verworven en kant-en-klaar overgenomen.
In de toekomst zou de verwerving ook direct door de natuurorganisatie plaats kunnen
vinden. Ook is er een mogelijkheid dat de natuurorganisatie in de toekomst samen met de
projectontwikkelaar uit eigen financien meedeelt in de grondverwerving . De
natuurorganisaties lijken hier terughoudend in omdat er risico's aan kleven die zij niet of in
beperkte mate willen nemen met hun maatschappelijk kapitaal.
In het latere stadium van optie C ligt er vooral een rol als adviseur in het proces. De
natuurorganisatie geeft advies over de natuurontwikkeling aan de exploitatiemaatschappij
of de individuele ontwikkelaar.
De fase waarin de locatie bouwrijp wordt gemaakt en uiteindelijk kavels warden uitgegeven,
is de fase van optie D. Natuurorganisatie kunnen ook hier advies geven hoe het 'bouwrijp'
maken van de natuurlocaties optimaal kan plaatsvinden .
In de praktijk zou de natuurorganisatie tijdens optie E de 'groene' kavels kunnen kopen van
de ontwikkelingsmaatschappij. De natuurontwikkeling wordt geheel verzorgd door de
ontwikkelaar waardoor het deelgebied kant-en-klaar overgedragen wordt aan de
natuurorganisatie die het beheer voor haar rekening zal nemen.
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De natuurorganisatie kan tot slot ook in een heel laat stadium worden betrokken bij Rood
voor groen. Optie F geeft de mogelijkheid weer dat de natuurorganisatie bij oplevering van
het totaal ontwikkelde gebied het beheer van het groen op zich neemt. De beheertaken
kunnen worden uitgevoerd zonder dat er sprake is van overdracht van grondbezit.
Projectontwikkelaars zullen echter geen belang hebben bij het eigendom van de gronden.
Overdacht van de gronden aan de natuurorganisatie blijft daarom een mogelijkheid .
Belangrijk feit daarbij is dat bij de overdracht aan Staatsbosbeheer en particuliere
101
natuurorganisaties hierbij geen overdrachtsbelasting
verschuldigd is, terwijl dit bij
overdracht naar natuurlijke of rechtspersonen wel verschuldigd is.

7.3

Resume

Rood voor groen is een vorm van integrale gebiedsontwikkeling. Dit leidt tot samenvoeging
van verschillende functies binnen een project. De daarbij behorende ontwikkelingstrajecten
dienen in harmonie met elkaar te verlopen om een zo optimaal mogelijk resultaat te
verkrijgen . Het procesmodel 'lntegrale gebiedsontwikkeling Rood voor groen' in dit rapport
geeft een beeld van de integrale procesgang zoals deze zou kunnen verlopen in de
praktijk. Daarbij worden 4 planfasen gehanteerd .
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De eerste fase van het model beschrijft de pre-lnltiatleffase waarin de ideevorming
plaatsvindt. Zoals in hoofdstuk 6 van dit rapport is beschreven, komt het in deze fase aan
op onderhandeling tussen de betrokken partijen indien zij tot een samenwerking willen
komen. De resultaten van de onderhandeling leiden tot een intentieovereenkomst.
Aansluitend op de intentieovereenkomst start de tweede planfase waarin de integrate
planvorm lng zal plaatsvinden . In deze fase wordt de planformule voor de totale
gebiedsontwikkeling omschreven en getoetst op haalbaarheid ten aanzien van
verschillende aspecten . lndien nodig zal in deze fase ook de grondverwerving plaatsvinden.
De juridische verankering van de samenwerking vindt plaats door middel van een
samenwerkingsovereenkomst.
Waar in de tweede planfase de nadruk ligt op he! totale plan en de bijbehorende
planvorming, ligt in de derde planfase de nadruk op de deelontwikkelingen in he! gebied .
He! kader is gesteld, zodat de ontwikkelingen van vastgoed, infrastructuur en natuur als
integrate deetprocessen parallel aan elkaar kunnen plaatsvinden . Afhankelijk van de
organisatievorm worden de ontwikkelingen door individuele partijen of door een
samenwerkingsverband verder gerealiseerd.
In de vierde planfase vindt he! beheer plaats van he! gebied . In de praktijk zal he! beheer
veelal worden opgedeeld in een drietal planonderdelen . Het vastgoed zal worden beheerd
door de eigenaar, het openbaar gebied door de gemeente en natuurgebied door een
natuurorganisatie.
Rood voor groen biedt ruimte en kansen voor natuurorganisaties om direct bij
gebiedsontwikkeling betrokken te zijn . Voordeel voor deze partijen is invloed en inspraak
op de planvorming en daarmee ook op het eindresultaat. Deelname aan een project kan
daarnaast voor marktpartijen meer draagvlak opleveren bij publieke partijen om
medewerking aan hun initiatief le krijgen. Advies en zekerheid van afname van 'groene

m Zie kader 'Vrijstelling Overdrachtsbelasting'

93

kavels' is een realistische mogelijkheid waarmee natuurorganisaties hun deelname kunnen
invullen in een samenwerking . Meer risicovol is de deelname door inbreng van kapitaal aan
een integrale gebiedsontwikkeling. Dit vraagt een cultuuromslag van natuurorganisaties,
waarbij het vraag blijft om het moreel haalbaar is om risicovol te investeren met geld dat
voor maatschappelijke doelen is verkregen.
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Rekenmodel: Rood voor groen
Bij Rood voor groen wordt er een 'win-win'-situatie nagestreefd.
Financien en kwaliteit zijn daarbij factoren die onderling tot een
optimale combinatie moeten worden gebracht. Het snijpunt moet
worden gezocht waar kwaliteit en kosten elkaar kruisen.

8. Rekenmodel: Rood voor groen
Een projectontwikkelaar probeert door middel van een berekening vooraf in te schatten
welk resultaat uit een project behaald kan warden . Op basis van een stichtingskostenopzet
wordt een plan financieel beoordeeld waarna de beslissing volgt om het initiatief al of niet
verder uit te werken .
Dit hoofdstuk beschrijft op basis van globale exploitatieopzetten hoeveel 'rood' hoeveel
'groen' mogelijk kan maken in verschillende situaties. Hiertoe wordt in de paragraaf 8.1
beschreven wat een gebiedsexploitatie inhoudt. In paragraaf 8.2 volgt hieruit een
rekenmodel. In paragraaf 8.3 wordt dit model toegepast voor verschillende situaties.

8. 1 Exploitatieopzet
Een grondexploitatie is een hulpmiddel bij de besluitvorming . De becijfering van kosten en
baten wordt op~ esteld in een grondexploitatiebegroting, welke ook wel exploitatieopzet
04
wordt genoemd .

8.1.1 Gebiedsexploitatie
Voor gebiedsontwikkelingen warden gebiedsexploitaties opgesteld . Wanneer er sprake is
van de exploitatie van een gebied zoals bij 'Rood voor groen'-projecten wordt er
onderscheid gemaakt tussen een aparte exploitatie voor het gebied en voor de opstal die
105
hierop wordt gerealiseerd .
Grondexploitatie
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Figuur 44: Gabiedsexploitetie

Door middel van deze twee vormen van een exploitatieopzet wordt de haalbaarheid van
een nog te starten project in een vroeg stadium getoetst. Daartoe warden kosten en baten
behorend bij de grond en/of bij de te realiseren opstal tegenover elkaar gezet. Het verschil
tussen deze kosten en baten geeft het mogelijk te behalen resultaat na afloop van het
(deel)project.

8.1.2 Rode en groene exploitatie
'Rood voor groen'-projecten warden gevormd door verschillende soorten ontwikkelingen die
elk een eigen exploitatie hebben wanneer zij zelfstandig worden ontwikkeld . Er valt een
onderscheid te maken tussen een 'rode' exploitatie die betrekking heeft op de
vastgoedontwikkeling en een 'groene' exploitatie die betrekking heeft op de
natuurontwikkeling .

'°" Wigmans, G. (2002) De grondexp/oitalie
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Zie figuur 44 Gebiedsexploitatie
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De 'rode' exploitatie
resulteert in een vergelijking tussen de opbrengsten van de
kavelverkoop en/of woningverkoop tegenover de kosten die gemaakt moeten worden voor
de grond en de ontwikkeling en realisatie van de opstallen.

Grondverwerving

Opbrengst woningen
Exploitatieresultaat

Fig u11r 45: 'Rode ' exploit a lie
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Het verschil tussen de opbrengsten en de investeringskosten van natuurontwikkeling wordt
107
weergegeven in een 'groene' exploitatie . De opbrengsten worden in dit geval gevormd
door overdracht van een gebied aan een natuurorganisatie. Met het oog of de
verwervingskosten zal dit maximaal kostendekkend of een negatief rendement opleveren.
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Figuur 46: 'Groene ' exploitatie

8. 2 Rekenmode/
Tijdens de pre-initiatieffase is het van belang te weten of een idee haalbaar is in de praktijk.
Veel hangt er in dit geval af van financien . Zonder financiele grondslag komt een plan maar
in weinig gevallen tot realisatie. He! rekenmodel in di! onderzoek geefl een beeld van de
haalbaarheid bij het initiatief tot Rood voor groen en is een hulpmiddel in de
onderhandeling tussen publieke en private partijen. Gebruik van he! rekenmodel is vooral
bedoeld tot aan de planvormingfase zoals deze in hoofdstuk 7 van dit rapport beschreven
is.

8.2.1 Principe rekenmodel Rood voor groen
Bij Rood voor groen geldt dat de winst die voortkomt uit het rode deel van de
grondexploitatie, direct ten gunste komt aan het groen binnen het project. De
waardevermeerdering die voortkomt doordat agrarische grond wordt omgezet in
bouwkavels is in verhouding in veel gevallen aanzienlijk ten opzichte van de winst die uit de

97

1
••

Zie figuur 45 'Rode' exploitatie
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Zie figuur 46 'Groene' exploitatie

opstal zelf voortvloeit
de risico's loopt.
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Deze winst komt toe aan de partij die grondexploitatie uitvoert en

Wanneer gekeken wordt naar de (financiele) haalbaarheid van een bepaald
woningbouwprogramma wordt de opstalexploitatie gebruikt. De residuele grondwaarde die
voortkomt uit de opstalexploitatie, heeft een relatie met de kavelprijs uit de grondexploitatie.
Wanneer de kavelprijs overeenkomt met de residuele grondprijs die de ontwikkelaar heeft
uitgerekend op zijn project, kan het project als haalbaar worden aangenomen.
Anderzijds kan de gebiedsontwikkeling ook vanuit de invulling van het gebied worden
benaderd. Binnen deze studie wordt daarbij de doelstelling ten aanzien van het groen als
uitgangspunt genomen. Hierop aansluitend volgt een exploitatie met een vooraf gekozen
rendement. Verkoopprijzen van de kavels volgen als resultaat uit de grondexploitatie op
basis van een grondquote. De individuele ontwikkelaar baseert zijn opstalexploitatie op
deze kavelprijzen. Daarmee staat de opstalexploitatie financieel gezien los van de
grondexploitatie.

Exploitalie ROOD

RESULTAAT
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Exploitatie GROEN

Figuur 4 7: Exptottatie Rood voor groen

Uitgangspunt bij Rood voor groen is dat de ontwikkelaar kwaliteit en continu"iteit nastreeft.
Die kwaliteit moet voortkomen uit het 'groen'. De continu"iteit uit het 'rood'. Dit laatste
betekent dater niet naar winstmaximalisatie gestreefd zal worden bij de opstalexploitatie.

8.2.2 Variabelen rekenmodel
Het rekenmodel geldt als hulpmiddel bij het analyseren welke mogeljjkheden er zijn op een
bepaalde locatie. Door middel van het rekenmodel kan op een globale wijze worden
verkend hoeveel rood en groen gerealiseerd kan worden met een sluitende
grondexploitatie.
Daartoe dient een aantal variabelen ingevuld te worden . Deze kunnen op basis van
ervaring gekozen worden en/of zijn afhankeljjk van de situatie waarin he! project moet
plaatsvinden.

'
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Interview met o.a. dhr. Jansen van Bouwfonds MAB Onlwikkeling
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In het rekenmodel van dit onderzoek zijn er de volgende variabelen :
• Oppervlakte plangebied;
Het totale plangebied is het uitgangspunt van het rekenmodel. Hier binnen wordt gezocht
naar een optimale verhouding tussen woningbouw en natuurontwikkeling . De omvang is
daarbij van aanzienlijk belang omdat hieraan ook de schaal van de gebiedsontwikkeling is
gekoppeld.
• Verhouding grond uitgeefbaar- niet-uitgeefbaar;
Het 'rode' deel binnen de gebiedsontwikkeling bestaat uit uitgeefbare grond die ruimte biedt
aan de bouwkavels en niet-uitgeefbare grond die het ruimtebeslag voor de openbare ruimte
en infrastructuur rondom deze kavels beschrijft. De verhouding tussen de oppervlaktes is
een indicatie voor de stedenbouwkundige invulling van het project.
Natuurdoeltype ;
Er zijn 27 verschillende natuurdoeltypen. De kosten van de realisatie van elk
natuurdoeltype verschilt en is daarom van invloed op het eindresultaat.
Aantal woningen :
Het aantal woningen in een 'Rood voor groen'-project is de grondslag van de haalbaarheid
van het project. Samen met de keuze voor het natuurdoeltype en de omvang van het totale
plangebied vormt het aantal woningen de basis waarop de plannen haalbaar gemaakt
moeten worden vanuit financieel opzicht.
Grondquote;
Door de opbrengst van de bouwkavels te bepalen als evenredig deel van de VON-prijs van
de woningen in het woningprogramma wordt de opstalexploitatie losgekoppeld van de
grondexploitatie . De grondquote kan in dit geval wel een onderhandelpunt gaan vormen in
de samenwerking tussen publiek en privaat omdat dit getal het resultaat van de
opstalexploitatie sterk be'invloedt. Met het oog op de meerwaarde die groen heeft op de
waarde van woningen wordt de grondquote verhoogd met een opslagpercentage ten
opzichte van de gangbare grondquotes bij reguliere projecten .
•
Woningbouwprogramrna;
De invulling van het woningbouwprogramma is van belang voor het projectresultaat. Naast
het feit dat er nominaal meer inkomsten te verkrijgen zijn voor grond in het duurdere
woningbouwsegment, is ook het ruimtebeslag van belang. Duurdere woningen nemen
veelal meer ruimte in beslag door ruimere kavels . Dit ruimtebeslag wordt ook be"invloed
door de bouwvorm .
Tabel 7: Opbouw woningprogramma In verschll/ende scenario 's (gebaseerd op Fokkema (2003))

I

Gestapeld

36

€ 150.000

€ 165.000
€ 175.000
€ 200.000
€ 225.000
€ 225.000
€ 250.000
€ 350.000
€ 100.000

II

Huur

Eengezins rij

131

Ill

Koop

Eengezins rij

143

IV

Koop

Eengezins rij

165

v

Koop

Appartement

36

VI

Koop

Herenhuizen

240

VII

Koop

2"1-kap

270

VIII

Koop

Vrijstaand

420

IX

Koop

Vrije kavels

490

10

99

Huur

•

Alterra (2003) De (on)geschreven regets van he/ spet el al

€ 150.000
€ 165.000
€ 200.000
€ 250.000
€ 250.000
€ 275.000
€ 400.000
€ 600.000
€ 200.000

10%

0

0

0

10%

0

0

0

60%

15%

0

0

10%

25%

0

0

10%

25%

15%

0

0

25%

10%

0

0

10%

25%

40%

0

0

50%

30%

0

0

0

30%

Kosten grondverwerving;
Dit betreft de kosten van grondverwerving van het exploitatiegebied . lndien deze functies
binnen bestaande bestemmingsplannen vastgelegd zijn, verschilt de verwervingswaarde
aanzienlijk. In het model is er de mogelijkheid de verwervingsprijs voor 'rode' en 'groene'
grond afzonderlijk op te geven .
Kosten bouwrijp ma ken;
Hieronder vallen de kosten voor het tijdelijk beheer, opruiming, milieukosten, geotechnisch
en hydrologisch onderzoek, grondwerken , bouwwegen, waterhuishouding, brandkranen,
civieltechnische kunstwerken, verharding en (tijdelijke) ontsluiting .
Kosten inrichting openbare ruimte (woonrijp maken);
Bij de inrichting van het gebied gaat het om de kosten die gemaakt worden voor ontwerp en
uitvoering van de openbare ruimte. lnfrastructuur, riolering, verharding en aanleg van
hoogwaardig (openbaar) groen binnen het totale exploitatiegebied vallen hieronder.
Opbrengst natuurgebied ;
Het groen vraagt een partij die het beheer op zich neemt om het gebied in stand te houden.
Dit vraagt om deskundigheid die meestal bij de grote natuurorganisaties gevonden word!.
Doordat deze partijen op non-profit basis werken, kan de gerealiseerde natuur niet met
wins! worden overgedragen. De verkoopprijs zal maximaal liggen op de kostprijs . Dit komt
neer op een grondprijs met natuurfunctie verhoogd met de kosten voor de natuurrealisatie .

8.3

Toepassing rekenmodel

8.3.1 Uitgangspunten model
Bij de toepassing van het rekenmodel word! een aantal berekeningen gemaakt. Deze
berekeningen gaan uit van een aantal vaste aannames om de hoeveelheid variabelen te
beperken. De vaste aannames beschrijven de fictieve locaties waarop de berekeningen
110
van toepassing zijn. Daarbij is getracht een zo realistisch mogelijke situatie te schetsen .
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Bruto oppervlakte plangebied is 100 hectare. Binnen het "rode" deel van het plangebied
geld! er een verdeling van 70% uitgeefbare grond en 30% niet-uitgeefbare grond . Deze
verdeling geld! als zeer verdicht bij een woningprogramma met hoofdzakelijk
grondgebonden woningen . De afweging voor deze keuze is gemaakt met het oog op de
directe aanwezigheid van nabjj gelegen natuur. Door een optimaal stedenbouwkundig
ontwerp is de Jigging van zoveel mogelijk woningen gunstig en moet worden voorkomen dat
leefbaarheid in gevaar komt op langere termijn .

(.!)
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Er zijn 27 verschillende natuurdoeltypen . Er word! in de berekeningen standaard
uitgegaan van het doeltype "Bos van bron en beek". Dit type is een functioneel type voor
toepassing van Rood voor groen en is gekoppeld aan bovengemiddelde normkosten voor
realisatie.
De grondquotes en de VON-prijzen van de woningen in het woningprogramma zijn
verdeeld in de regio's "duur" en "goedkoop". In de berekeningen word! de regio "goedkoop"
als uitgangspunt gehanteerd .
Als grondprijs word! een splitsing gemaakt tussen de verwervingskosten voor de "rode"
grond en voor de "groene" grond. Voor de "rode" grond word! in de berekeningen € 50,00
110

Gegevens uit interviews met o.a. dhr. Plomp van Bouwfonds MAB Ontwikkeling
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Bijlage 05 27 Natuurdoe/typen

100

per m2 gerekend en voor de "groene" grond de agrarische waarde van € 75.000 per
hectare. De bouwbestemming en de agrarische bestemming zijn in dit geval vastgelegd in
het vigerend bestemmingsplan. Er wordt in de berekeningen uitgegaan van het feit dat de
grond geen bouwbestemming heeft, maar dat de bestemmingsplanwijziging wordt gedaan
omdat Rood voor groen als maatschappelijk gewin wordt gezien door de betreffende
overheidspartij .
Voor de kosten per m2 van het bouw- en woonrijp maken worden respectievelijk € 30,00 en
€ 20,00 aangehouden.
In de berekeningen is er van uitgegaan dat de natuurgebieden zonder tegenprestatie
worden over gedragen aan een natuurorganisatie. Hier zou in werkelijkheid wel sprake van
kunnen zijn om kosten te kunnen beperken. Bijvoorbeeld een agrarische grondprijs.

8.3.2 Goedkoop woningprogramma
De resultaten van "Scenario goedkoop woningprogramma" in het rekenmodel zijn als volgt:
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Plangebied
Rode gebied
- uitgeefbare grond
- niet-uitgeefbare grond
Groene gebied

100,0 ha
7,0 ha

5%

2%

4,9 ha
2,1 ha
93,0 ha
93%

Aantal woningen:
Resultaat gebiedsexploitatie:
Dichtheid "Rode" gebied :
Dichtheid totale plangebied :
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402woningen
€ 0,57, 1 woningen/ha
4,0 woningen/ha

Verhouding hectare Rood - Groen in dit scenario:

• Utgeefbare grond a Net-ultgeefbare grood: a "Grneoe" grood

Figuur 48: Ruimtegebrulk "goedkoop "

1 : 13,2
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Het resultaat van dit scenario vertoont een verhouding tussen rood en groen die zeer
aantrekkelijk lijkt. Het feit dat goedkopere woningen veelal op relatief kleine kavels llggen,
zorgt ervoor dat er een hoog rendemen t gehaald kan worden om een beperkte
oppervlakte van het plangebied . Met het oog op de woningdichtheid in het rode gebied za l
er echter veel creativiteit nodig zijn om stedenbouwkundig een leefbare woonomgeving te
real iseren bij dit woningaantal.

8.3.3 Midden woningprogramma
De resultaten van "Scenario midden woningprogramma" in het rekenmodel zijn als volgt:
Plangebied
Rode gebied
- uitgeefbare grond
- niet-uitgeefbare grond
Groene gebied

100,0 ha
7,0 ha

5%

2%

4,9 ha
2,1 ha
93,0 ha
93%
• Utgeefbare grood a Net-uogeefbare grood: a "G<oeoe· grood

Figuur 49: Ruimtegebruik "midden"
112

101

Opbouw woningprogramma volgens scenario 'goedkoop' in label 7 in paragraaf 8.2.2 van dit rapport

Aantal woningen:
Resultaat gebiedsexploitatie:
Dichtheid "Rode" gebied:
Dichtheid totale plangebied:

113

306 woningen
€ 0,44, 1 woningen/ha
3, 1 woningen/ha

Verhouding hectare Rood - Groen in dit scenario:

1 : 13,4

Dit scenario levert een vergelijkbaar resultaat op als het scenario met l1et goedkope
woningprogramma. Oak hier Hgt de woningdichtheid op een hoog niveau en zal hier
aandacht aan besteed moeten worden om dit tot een commercieel en leefbaar succes le
laten resulteren .

8.3.4 Middelduur woningprogramma
De resultaten van "Scenario middelduur woningprogramma" in het rekenmodel zijn als
vol gt:
Plangebied
Rode gebied
- uitgeefbare grond
- niet-uitgeefbare grond
Groene gebied

100,0 ha
9,2 ha

6%

3%

6,4 ha
2,7 ha
90,8 ha

Aantal woningen:
Resultaat gebiedsexploitatie:
Dichtheid "Rode" gebied:
Dichtheid totale plangebied:

91%

114

209woningen
€ 0,22,8 woningen/ha
2, 1 woningen/ha

• Utgeefbare grond a l'iet-urgeefbare grond: a "'Groene~ grond

Flguur 50: Rliimregebruik "middelduur"
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Verhouding hectare Rood - Groen in dit scenario:
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Binnen dit scenario wordt duidelijk dat ondanks lagere VON-prijzen in een regio er veel
mogelijk is op het gebied van Rood voor groen . Door middel van een beperkte
hoeveelheid woningen is het mogelijk een hoog percentage natuur in het plangebied le
rea liseren . De dichtheid in het rode deel ligt hierbij op een niveau dat vergelijkbaar is met
reguliere nieuwbouwplannen .

8.3.5 Duur woningprogramma
De resultaten van "Scenario duur woningprogramma" in het rekenmodel zijn als volgt:
Plangebied
Rode gebied
- uitgeefbare grond
- niet-uitgeefbare grond
Groene gebied

100,0 ha
61,6 ha
43,1 ha
18,4 ha
38,4 ha
18%

• Llgeefbare grond a
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grond:
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Figuur 51 : Ruimtegebruik '"duur·
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Opbouw woningprogramma volgens scenario 'midden' in label 7 in paragraaf 8.2.2 van dit rapport
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Opbouw woningprogramma volgens scenario 'middelduur' in label 7 in paragraaf 8.2.2 van dit rapport
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Aantal woningen:
Resultaat gebiedsexploitatie:
Dichtheid "Rode" gebied:
Dichtheid totale plangebied:

115

1133 woningen
€ 0,18,4 woningen/ha
11 ,3 woningen/ha

Verhouding hectare Rood - Groen in dit scenario:

1 : 0,6

Dure woningen op grote kavels gaan ten koste van natuur. Het ruimtegebruik van de
woningen drukt een te zware stempel op het plangebied waardoor er relatief lage
opbrengsten zijn m het rode gebied . Om deze lage opbrengsten le compenseren moet het
woningaantal toenemen om voldoende opbrengst te genereren dat het tekort op de
groenexploitatie kan verevenen .

8.3.6 Conclusies rekenmodel
Algemeen kan gesteld worden dat grondgebonden woningen tot een minder gunstige
verhouding tussen rood en groen leiden. Dit geldt vooral voor woningen met grote kavels .
Het verdient daarom de aanbeveling woningen te clusteren en appartementen op te nemen
in het woningprogramma .
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Daarnaast blijkt dat wanneer er in een dure woningmarkt in tegenstelling tot de goedkope
woningmarkt die in de berekeningen van de voorgaande paragrafen is toegepast als
uitgangspunt, er een gunstigere verhouding tussen rood en groen ontstaat. De opbrengsten
in het "rode" gebied zijn dan aanzienlijk hoger waardoor er minder woningen gerealiseerd
hoeven worden en het aandeel natuur hoger kan uitvallen . Het effect van de duurdere
woningmarkt treedt het sterkst op in het scenario met het du re woningprogramma 116 .
Het verschil tussen grondgebonden woningen en gestapeld bouwen, komt in de scenario's
van het woningprogramma niet specifiek aan bod . Extra berekeningen geven aan dat
gestapeld bouwen een aanzienlijke impuls geeft aan de verhouding tussen rood en groen.
Tabel 8: Verschil Rood-groen-verhouding bij verschillende woningmarktsituaties

Rood-groen

103

woningen

117

Rood-groen

402

1 : 13,2

288

1 : 18,9

306

1 : 13,4

185

1: 22,9

209

1 : 9,9

77

1 : 28,6

1133

1 : 0,6

134

1: 12,7

256

1 : 74,8

218

1 : 88, 1
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Zie label 8 "Verschil Rood-groen-verhouding bij verschillende woningmarktsituaties"

117

Zie bijlage 08 Uitwerking scenario's rekenmode/

Uitgaande van 40% huurappartementen en 60% in de koopsector zijn er in een goedkope
markt 256 woningen nodig en in een duurdere betere markt 218 woningen . Dit komt neer
op een extreem effectieve verhouding tussen rood en groen van respectievelijk 1 : 74,8 en
1 : 88, 1. Het effect van gestapeld of geclusterd bouwen komt hier duidelijk naar voren en
dient meegenomen te warden in de afweging hoe het plangebied op een zo gunstig
mogelijke wijze ingericht kan worden. De verdeling tussen uitgeefbare en niet-uitgeefbare
grond komt in dit scenario onder druk le staan vanwege benodigde ruimte voor parkeren .
lndien er voor auto's parkeergelegenheid gesitueerd dient te warden in het gebied , vraagt
dit op deze schaal al snel een hectare aan ruimte. Ondergronds parkeren lost dit op , maar
voert een hoge druk uit op de haalbaarheid binnen de opstalexploitatie.

8.4

Resume

Het "Rekenmodel Rood voor groen" zoals dat in hoofdstuk is beschreven is gebaseerd op
een scheiding in de gebiedsexploitatie tussen de grondexploitatie en de opstalexploitatie
van de woningen. Binnen de grondexploitatie van het totale plangebied moet in het
rekenmodel een verevening plaatsvinden tussen de winsten uit de woningbouwontwikkeling
en de kosten van de natuurontwikkeling . Het resultaat moet uiteindelijk tot een financieel
rendement van 0% leiden en maximale kwaliteit en hoeveelheid natuur.
Toepassing van het rekenmodel geeft een beeld van wat een 'Rood voor groen'-project zou
kunnen opleveren in verschillende scenario's waarbij het onderscheid wordt gemaakt door
middel van verschillende woningbouwprogramma's .
Uit de resultaten komt naar voren dat niet per definitie binnen een plan dure woningen
gerealiseerd hoeven te worden in plaats goedkope woningen. Het rekenmodel gaat uit van
ruimtegebruik en het rendement dat hieraan is gekoppeld.
Dure woningen op grote kavels gaan ten koste van natuur. Het ruimtegebruik van de
woningen drukt een te zware stempel op het plangebied waardoor er relatief lage
opbrengsten zijn in het rode gebied . Om deze lage opbrengsten te compenseren moet het
woningaantal toenemen om voldoende opbrengst te genereren dat het tekort op de
groenexploitatie kan verevenen . De vraag is of het grote aantal woningen dat dan nodig is
om het project mogelijk te maken haalbaar is om te kunnen verkopen .
De scenario's midden en middelduur komen daarom meer in aanmerking om toegepast te
warden in Rood voor groen projecten. Vooral wanneer dit gebeurt op locaties waar de
woningmarkt goed is en er hogere VON-prijzen gehanteerd kunnen warden, is de
verhouding tussen rood en groen aanzienlijk.
Gestapeld en geclusterd bouwen maakt 'Rood voor groen'-projecten nog optimaler, waar er
echter rekening gehouden moet worden dat er op het gebied van parkeren dat de nodige
extra ruimte vraagt ten opzicht van grondgebonden woningen.
In antwoord op de deelvraag uit hoofdstuk 1 kan warden gesteld dat een minimale
verhouding tussen rood en groen van 1 : 10 te behalen valt bij een goedkope woningmarkt
en een woningprogramma dat bestaat uit woningen in het middensegment. Voor elke
hectare woningbouw is er minimaal 10 hectare natuur te realiseren door middel van
verevening binnen de grondexploitatie.
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Praktijksituatie: Meerstad Groningen
Rood voor groen klinkt ideologisch. Beleldsmatig komt het
veelvuldig aan bod in verschillende nota's. Toepassing vindt echter
nog op beperkte schaal plaats. Meerstad in Groningen lijkt hierin een
doorbraak te kunnen vormen en als voorbeeldfunctie te gaan dienen
voor projecten in de toekomst.

9. Praktijksituatie: Meerstad Groningen
Rood voor groen in de vorm van integrale gebiedsontwikkeling is een nieuw type project
dat in de praktijk nog niet is toegepast. Wei zijn er initiatieven die deels gebaseerd zijn op
het principe om natuurontwikkeling en woningbouwontwikkeling in hetzelfde project te
combineren.
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op Meerstad Groningen 118 . Dit project geldt als
voorbeeldproject voor gebiedsontwikkeling . Het Rijk wil door middel van onder andere dit
voorbeeldproject meer ervaring opdoen met het uitvoeringsgereed maken van regionale
119
ruimtelijke projecten .
Meerstad Groningen bevindt zich nog in de planvormingfase Ondanks dat de
daadwerkelijke uitvoering van het project nog moet beginnen, is het project een relevante
praktische benadering van de theorie die in dit rapport is beschreven . Juist omdat de
nadruk in dit onderzoek op de pre-inltiatief- en planvonningfase ligt.

9. 1

Projectbeschrijving

9.1.1 Wat is Meerstad Groningen?
In het gebied tussen Groningen en Slochteren verrijst Meerstad Groningen. Kenmerk van
Meerstad is de combinatie van het buiten wonen vlakbij de stad. Het gebied heeft nu een
agrarische bestemming met veel groen en water. Er zijn natuurgebieden en natuurwaarden
en er ligt een aantal kleine lintdorpen. In dit gebied worden woningen random een meer
gebouwd, er komen recreatiemogelijkheden en de ecologische hoofdstructuur wordt
versterkt. Bovendien is het uitgangspunt dat het project een sluitende grondexploitatie moet
kennen.
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9.1.2 Waarom Meerstad Groningen?
Het plan voor Meerstad komt voort uit een regionale visie voor Groningen en Assen . De
komende 20 tot 30 jaar zijn er in deze regio 50.000 nieuwe woningen nodig. Deze
huisvestingsopgave is echter niet de enige grondslag waarop Meerstad is gebaseerd .
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De grondslag voor de ontwikkeling van Meerstad ligt bij diverse uiteenlopende argumenten:
•
Woningbouwontwikkeling;
• Waterberging en -buffering;
• Aanleg van een Robuuste verbinding ;
Recreatie;
•
Landschap.
Woningbouw is niet de enige motivatie geweest om Meerstad te ontwikkelen . Ook
problemen door wateroverlast moesten worden verholpen door ingrepen in het Groninger
landschap. Een nieuw aan te leggen meer zou een waterbergingsfunctie krijgen . Als de
m Gegevens op basis van het Masterplan Meerstad en een interview met dhr. Prak en dhr. De Boer van hel

Projeclbureau Meerstad
''" Adviescommissie Gebiedsontwikkeling (2005) Ontwikkel kracht!
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waterstand in het Eemskanaal en het Winschoterdiep bij extreme wateroverlast te hoog
wordt, kan deze waterstand verlaagd worden door het overtollige water tijdelijk in het meer
van Meerstad te laten stromen . Het meer wordt dus zo aangelegd, dat in noodsituaties ter
voorkoming van overstroming , de waterstand in het meer met een halve meter kan worden
verhoogd . Wateroverlast in 1998 le id den ertoe dat waterproblematiek hog er op de agenda
kwam te staan bij de overheid .
Op het gebied van natuur was op Rijksniveau besloten
dat er een 'Robuuste verbinding' moest komen die
Midden-Groningen
moet
verbinden
met
het
Zuidlaardermeer. De precieze locatie van de verbinding
ligt binnen de Nola Ruimte niet vast. Wei was duidelijk
dat deze oostelijk van Groningen gesitueerd kon
worden .
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Aansluitend op de aanleg van een 'Robuuste verbinding'
is er ook aandacht geweest voor het behoud en
landschap
rondom
kwaliteitverbetering
van
het
Groningen .
Tot slot is er ook nog recreatie als argument geweest om
Meerstad te initieren. Veel inwoners uit de stad
Groningen vertrokken naar meer dorpse woonlocaties.
Om deze trend te buigen was er de noodzaak om een
nieuw gebied in de nabijheid van de stad te in te richten
dat wonen , werken en recreeren kon aanbieden.

Figuur 52. Wateroverlast bij o.a.
het Groninger Museum maakte
in 1998 dal waterbeheer meer
priorileit kreeg in Groningen.

9.1. 3 Planbeschrijving
In Meerstad zullen circa 10.200 woningen worden gerealiseerd welke verdeeld worden over
17 woonbuurten . Elk van deze buurten krijgt een eigen karakter dat aansluit bij de
oorspronkelijke waarden van de locatie. Dichtheid en typologie van de woningen verschillen
per woonbuurt. Een verdeling naar segmenten ziet er als volgt uit: 10% sociale
woningbouw, 40% middensegment, 40% hoger segment en 10% in het topsegment. In
totaal beslaat de woonfunctie van Meerstad 714 hectare, waarbij dichtheden varieren van
6, 9, 15 en 27 woningen per hectare.
Naast won ingbouw in een lage dichtheid speelt natuur een belangrijke rol in het project. In
totaal is er 830 hectare groen in het project en nog eens 226 hectare buiten het plangebied .
Onder dit groen valt zowel natuur en recreatiegroen. In totaal beslaan groen en rood
(woningen en bedrijven) evenveel ruimte waardoor een verhouding van 1: 1 zal ontstaan .
Meerstad levert voor de EHS direct
twee robuuste verbindingzones van in
totaal 500 hectare natuur op. Binnen
twee jaren zal voor beide verbindingen
een integraal inrichtingsplan worden
opgesteld . Globaal verdeeld over 330
ha binnen het plangebied en 170
hectare buiten het plangebied .

Grondgebruik Meerstad totaal
1. Wornngbouw en voorz1ernngen
2. Bedrijven
3. Hoofdinfrastrucluur & kunslwerken
4. Water
5. Voorzieningen sportvelden

6. GIOS
7. GIOS-natuur
8. EHS
Totaal :
(Projectbureau Meerstad , 2005)
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714 ha
135 ha
31 ha
598 ha
27 ha
350 ha
130 ha
349 ha
2324 ha

Voor bedrijven is er 130 hectare ingepland. Hieronder vallen diverse soorten bedrijvigheid
die in vijf clusters zijn opgedeeld. Naast natuur en wonen en werken beslaat infrastructuur
in totaal 30 hectare van het plangebied. Deze infrastructuur levert wegen, fietsroutes en
OV-verbindingen.
Oat Meerstad een omvangrijk project is, blijkt uit het feit dat het ruimtelijk een gelijke
omvang heeft als de gehele stad Groningen, de totale kosten 3 miljard euro bedragen en
0
de realisatie volgens planning in 2025 afgerond moet zijn. 12·
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Figuur 53: Masterplan Meerstad Groningen
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9.2 lntegrale gebiedsontwikkeling
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9.2.1 Actoren
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De grondexploitatiemaatschappij van Meerstad (GEMM) wordt gevormd door de volgende
partijen:
•
Provincie Groningen;
• Gemeente Groningen;
Gemeente Slochteren;
•
Ministerie van LNV;
• AM Grondbedrijf B.V.;
• Geveke Ontwikkeling b.v.;
Heijmans IBC Vastgoedontwikkeling B.V.;
•
BPF Bouwinvest B.V.

•tt

Projectbureau Meerstad (2005) Masterplan Meerstad Groningen
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Ten opzichte van de partijen die eerder betrokken waren bij de intentieverklaring is hierbij
alleen Volker Wessels Vastgoed geen deelnemende partij meer. Deze partij kon het
evenredige deel van de financieringskosten van de grondbank niet dragen en heeft zich
daarom teruggetrokken uit de samenwerking.
De gemeente Groningen ziet naast het belang van het scheppen van een nieuw
aantrekkelijk woongebied ook het belang om met de projectwinst uit deze nieuwbouw een
aantal bovenwijkse voorzieningen, infrastructuur en andere meer en minder gerelateerde
vraagstukken te financieren.
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De Gemeente Slochteren wil meewerken aan de grootschalige ontwikkeling , maar wil de
projectwinst gebruiken voor het verhogen van het voorzieningenniveau in het aan het
plangebied grenzende dorp. De provincie hecht veel aan een veiliggestelde financiering
voor het nieuwe streekplan met een integrale ontwikkeling van groen en blauw en op
termijn rood.
Het Ministerie van LNV streeft naar een hogere kwaliteit van het in het gebied te realiseren
groen en wenst daartoe de meeropbrengst van het rood, door de aanwezigheid van het
vroegtijdig aangelegde groen, aan te wenden. Verder speelt het probleem wie de financiele
verantwoordelijkheid van het beheer op zich neemt.
De marktpartijen hadden interesse in Meerstad vanwege de mogelijkheid om grote
aantallen woningen te ontwikkelen. Het project bood daarnaast optimale mogelijkheden
een totaal ander product te realiseren in de regio . In combinatie met het experimentele
karakter van de gebiedsontwikkeling en de maatschappelijke bijdrage aan natuur en
samenleving was het ook een kans om het imago van de bedrijven een impuls te geven.

9.2.2 Organisatie
In het plangebied waren een beperkt aantal partijen in het bezit van gronden. Het ging hier
voornamelijk om de Dienst Landelijk Gebied (DLG) van het ministerie van LNV, de
gemeente Slochteren en Groningen en een aantal marktpartijen dat zich verenigd heeft in
een consortium . Het zijn deze grondbezittende partijen die de intentie hebben uitgesproken
risicodragend te willen participeren in de ontwikkeling van Meerstad .
Dit uitgangspunt was de grondslag voor een joint venture organisatie. Daarbinnen werd een
grondexploitatiemaatschappij opgericht met een fifty-fifty verhouding tussen publiek en
privaat. Omdat publieke partijen voorafgaand aan de PPS-organisatie al actief waren
geweest om te kijken hoe een integraal plan eruit zou kunnen zien, werd dit als onderlegger
gebruikt voor de publiek-private afstemming. Het plan heeft hierdoor duidelijke invloeden
van zowel marktbenadering als van een overheidsbenadering.
Oorspronkelijk stonden de marktpartijen een ontwikkeling voor van verspreide kavels en
kleine kernen rond het meer, ook wel het 'Hagelslagmodel ' genoemd. Sommige overheden
wilden de concentratie in hogere dichtheden van alle woningbouw tegen de stad Groningen
aan . Andere overheden hadden als doelstelling bij hun participatie het realiseren van
robuuste natuurgebieden . Door deze partijen in alle werkgroepen te laten participeren en
veelvuldig inspraakmomenten voor de bevolking te integreren, kan de planvorming van
Meerstad tot het poldermodel worden aangemerkt.
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9.3

Procesgang Meerstad

Het project valt op door de gedegen voorbereiding. Het masterplan (met kwaliteitscriteria
voor groene en blauwe onderdelen) is tot stand gekomen via een open planproces. Zoals in
de vorige paragraaf beschreven zijn bewoners, belangenorganisaties, marktpartijen en
volksvertegenwoordigers hierbij intensief betrokken. Het plan kan, mede daardoor, rekenen
op een groot draagvlak. Vanaf de start is onderkend dat alle onderdelen van het plan met
elkaar samenhangen. Het gebiedsplan zelf, maar ook de afspraken tussen partijen en de
grondexploitatie zijn in een pakket opgenomen. In een samenwerkingsovereenkomst zijn
de financiele en organisatorische afspraken vastgelegd. De risico's warden door acht
publieke en private partijen gezamenlijk gedragen.

9.3.1 Pre-initiatieffase
De oorsprong van Meerstad ligt aan het eind van de jaren '80. Er waren ideeen om aan de
Oostkant het landschap te beschermen en te versterken. Het streekplan uit 1994
omschreef dater een grote woningbouwopgave lag aan de oostkant van Groningen. In het
verlengde hiervan werd in 1996 de Regiovisie Groningen-Assen gepresenteerd waarin een
ontwerpstudie stond voor Meerstad. Woningen, natuur en een meer werden hierin
genoemd.
De ontwerpstudie 'Maximum Laadvermogen" uit 1998 maakte duidelijk hoe door intensief
ruimtegebruik en voorinvesteren in het landschap een woningbouwprogramma gerealiseerd
kan warden. Deze integrale visie gaf ook aan hoe waterberging een rol kon spelen in een
project. Met de wateroverlast aan het einde van 1998 kreeg deze studie in de regio een
prominente rol in de ruimtelijke besluitvorming.
In het provinciaal omgevingsplan uit 2000 (POP 2000) wordt het gebied nader omschreven.
Het aangewezen gebied moet worden uitgewerkt tot ''waterrijk woongebied"; het is de
bedoeling om een aantrekkelijk woon- en recreatiegebied in een omgeving met veel water,
bos en natuur te ontwikkelen. Een ontwikkeling die om een forse investering in het
landschap en de natuur vraagt.
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Meerstad was hiermee 'geboren', wat begin 2001 leidde tot een publieke intentieverklaring.
De partijen die deze verklaring tekenden waren: gemeente Groningen, gemeente
Slochteren, provincie Groningen, waterschap Hunze en Aa's, ministerie van LNV en Dienst
Landelijk Gebied. Binnen deze samenwerking werden de mogelijkheden onderzocht voor
samenwerking met private partijen. Ook werd direct gestart met verwerving van gronden
ten behoeve van de landinrichting.
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Een groot deel van de gronden was echter al in bezit van private partijen. Deze partijen
hadden de planvorming gevolgd van de publieke partijen en waren daarom al actief op de
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grondmarkt gaan verwerven om posities te verkrijgen in het gebied . In 2002 werd met de
belangrijkste partijen een publiek private intentieverklaring (samenwerkingsprotocol)
afgesloten.

9.3.3 lntegraal gebiedsontwikkelingsproces
Vanuit de intentieovereenkomst was duidelijk welke doelstellingen de partijen onderling
hadden met het integrale plan . Vanuit deze positie werd vervolgens gestart met de
integrale
planvorming
die
zou
moeten
leiden
tot
een
definitieve
samenwerkingsovereenkomst.
De principes van deze integrale aanpak zagen er als volgt uit:
binnen het exploitatiegebied zou 1 ha rood gepaard moeten gaan met de inrichting
van 1 ha groen;
voor het resterende deel van het plangebied zou door de provincie landinrichting
aangevraagd worden ;
• partijen spraken af de haalbaarheid te onderzoeken van een gezamenlijk op te
richten
grondexploitatiemaatschappij
(GEM)
waar
de
gronden
bestemmingsplanonafhankelijk in gebracht zouden worden , zodat gewerkt kon
worden aan een kwalitatief hoogwaardig Masterplan zonder dat oorspronkelijk
grondeigendom een rol speelde;
de gemeenten en DLG/BBL (met het ministerie van LNV als opdrachtgever)
spraken af de grondopbrengsten niet te gebruiken voor andere doelen (zoals de
herstructurering van de stad Groningen of de grondpot van DLG/BBL), maar in het
exploitatiegebied in te zetten ter realisering van ruimtelijke kwaliteit;
het Masterplan zou qua ontwerp zo moeten worden vormgegeven dat zoveel
mogelijk woningen profiteren van het groen en blauw en waarbij de financiele
haalbaarheid van de gewenste ruimtelijke kwaliteit ook inderdaad gewaarborgd kon
worden.
Tijdens de integrale planvormingfase werden de principes omgezet in concrete afspraken
en resultaten . Overheden en marktpartijen gingen gezamenlijk aan de slag met het
opstellen van een Masterplan , dat kon dienen als uitwerking van het streekplan en als basis
voor de bestemmingsplannen .
Ten tijde van de publieke intentieovereenkomst gingen de overheden uit van een
schematische kaart met vlekken voor 1.000 ha rood , 500 ha groen en 500 ha blauw. Uit de
analyse van het grondbezit bleek dat er al substantiele grondposities waren verkregen door
enkele projectontwikkelaars in de strook grenzend aan de stad Groningen. Door middel van
de publiek-private intentieovereenkomst werden private partijen gevonden waarmee samen
de grondverwerving kon plaatsvinden. De private partijen hadden de garantie gronden in te
kunnen brengen waarbij zij meedeelden in de gezamenlijke grondexploitatie.
Op 28 september 2005 is de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) voor het project
Meerstad ondertekend . De SOK bevat afspraken over de financiering, productierechten en
samenwerking. Het gaat om afspraken tussen de partijen onderling, waardoor de precieze
inhoud van de SOK niet openbaar is. De afspraken in de overeenkomst waren nodig voor
de oprichting van de Grondexploitatie Maatschappij Meerstad (GEMM) . De GEMM is vanaf
dat moment verantwoordelijk voor de realisatie van Meerstad .
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Vanu it deze GEMM zal de verdere planvorming gefaseerd worden gedaan . Per deelgebied
word! een grondexploitatie en planning opgesteld . Daarin komen stedenbouw,
planeconomie, wetgeving/contracten en he! civiele technische werk aan bod . Met he!
resultaat hiervan zullen de uiteindelijke afnemers van de deelgebieden, de
projectontwikkelaars, hun gebied invullen met woningen . De gebieden met
natuurdoelstellingen zullen door de GEMM in samenspraak met de toekomstige
beheerders worden ontwikkeld. De precieze fasering van he! totale gebied is nog niet
bekend . Markt en capaciteit zijn hierbij maatgevend. Ook word! er naar gestreefd om de
inrichting van he! gebied vaarafgaand aan de woningbouwontwikkeling plaats te laten
vinden zodat een duidelijk beeld voor toekomstige woonconsumenten ontstaat.

9.4

Meerstad vs. Rood voor groen

In deze paragraaf word! ingegaan op de overeenkomsten en verschillen tussen de
theoretische benadering eerder in di! rapport en de praktijkcase Meerstad Groningen .
Daarbij word! de ruimtelijke benadering geanalyseerd van he! project in he! geheel in
vergelijking tot de theorie van hoofdstuk 5 in di! rapport. Daarnaast word! er gekeken naar
he! proces van de totstandkoming van de totale gebiedsontwikkeling dat aansluit op de
theorie van hoofdstuk 6 en 7. He! rekenmodel van hoofdstuk 8 word! getoetst door middel
van de invoer van de gegevens van het masterplan Meerstad .

9.4.1 Project
Meerstad Groningen is een gebiedsontwikkeling van grote omvang. He! feit dat de
oppervlakte van de ontwikkeling gelijk is aan de totale oppervlakte van de nabijgelegen
stad Groningen geeft hier de schaal van aan .
Meerstad is een 'Rood voor groen'-project. Binnen he! project word! natuur gefinancierd
met de ontwikkeling van woningbouw. De ruimtelijke invulling is niet toe te kennen aan een
specifiek type invulling. Binnen he! gebied zullen verschillende woonmilieus worden
gerealiseerd met een eigen karakter en stedenbouwkundige opzet. Er zullen deelgebieden
worden gerealiseerd die vallen onder de typologie 'losse eenheden in he! landschap' zoals
beschreven in paragraaf 5.3.2 van di! rapport, maar ook gebieden die stedenbouwkundig
onder 'uitbreiding' vallen .
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De ligging van he! project kan worden vergeleken met de voorbeeldsituatie paragraaf 5.2 .2
van dit rapport. He! gebied ligt naast een nieuwe 'Robuuste verbinding' . Daarbij worden de
kenmerken het gebied ingelaten zodat er geen harde grens ontstaat maar een juist een
duidelijk verband tussen 'rood' en 'groen'.
Waar de overeenkomsten een bevestiging op de theorie vormen, kan ook vanuit Meerstad
worden geconcludeerd dat er verschillen zijn. In dit rapport vormt recreatie en water geen
onlosmakelijke combinatie met Rood voor groen . Twee aspecten die bij Meerstad een
wezenlijke rol spelen bij de invulling en grondslag van het project.

9.4.2 Toetsing onderhandelings- en procesmodel
Ondanks dat Meerstad nog volop in ontwikkeling is, kan wel een vergelijking gemaakt
worden tussen het theoretische ontwikkelingsproces en het ontwikkelingsproces zoals dat
tot nu toe verloopt in werkelijkheid.
Er zijn grote overeenkomsten te zien tussen het procesmodel uit hoofdstuk 7 van dit
rapport en de organisatie van de Meerstad. Na een fase waarin ideeen worden
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uitgewisseld wordt besloten via een intentieovereenkomst om samen met andere partijen te
werken aan de integrale ontwikkeling van een gebied. Verschil in het
onderhandelingsmodel en procesmodel van dit onderzoek is dat er bij Meerstad twee
121
stappen zijn totdat er een publiek private intentieovereenkomst tot stand komt . Bij
Meerstad is er voorafgaand aan deze overeenkomst eerst een publieke
intentieovereenkomst tussen alleen overheidspartijen .
Pre-initiatieffase
publleke panlJen
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Figuur 54 : Procesmodel Meerstad

Vernieuwend aan de organisatie van Meerstad was dat vanaf een vroeg stadium natuur
gekoppeld werd aan woningbouw om de haalbaarheid van de natuurontwikkeling te
vergroten. Vervolgens is er bij Meerstad voor het eerst een overheidspartij die met inbreng
van kapitaal (gronden) risico meedraagt in een integrale gebiedsontwikkeling .
Volwaardige deelname door middel van risicodragende participatie heeft er toe
geresulteerd dat een unieke organisatie ontstond doordat DLG, namens het ministerie van
LNV, een partner met beslisrecht werd in de opgezette organisatie. Daardoor werden
discussies gevoerd tussen een 'groene' partij als DLG en Staatsbosbeheer en 'rode'
projectontwikkelaars over de positionering van natuurverbindingen in het ~ ebied, een
materie die voor de meeste projectontwikkelaars waarschijnlijk onbekend was. 1 2

9.4.3 Toetsing rekenmodel
Ondanks dat in Meerstad nog geen realisatie plaatsvindt, kan er wel worden gekeken of het
rekenmodel uit hoofdstuk 8 van dit rapport toegepast kan worden op het project.

"" Zie figuur 54 Procesmode/ Meers/ad

"' Mackay (2003) Weinig rood voor heel vee/ groen.
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Het rekenmodel geldt als hulpmiddel in de pre-initiatleffase om partijen inzicht le geven op
Welke wijze een optimale verhouding tussen rood en groen gerealiseerd kan warden in
een voorgenomen plangebied. Voor Meerstad wordt In dit geval getoetst of het model
uitkomsten vertoont die overeenkomen met de plannen in het masterplan. Aan de hand
van de verkregen grondprijs voor het 'rode' deel wordt een oordeel gegeven over de
waarde van het rekenmodel in dit onderzoek.
In paragraaf 9.1.3 van dit rapport wordt aangegeven hoe de planopbouw van Meerstad er
uitziet op basis van het masterplan. Er is omschreven hoe het woningprogramma eruit ziet
en dater gestreefd wordt naar 10.200 woningen . Ook geefl het masterplan aan dater 714
hectare voor woningen is ingepland. Voor natuur is er 829 hectare ingepland, wat een
verhouding oplevert tussen rood en groen van ongeveer 1 : 1.
In het rekenmodel zijn bedrijfsterreinen en grate waterpartijen zoals het meer van Meerstad
niet mee le nemen in de berekeningen. De overige gegevens zijn wel ingevoerd zodat er
gekeken kon warden of de praktijk in de vorm van het masterplan Meerstad aansluit bij het
rekenmodel "Rood voor groen" uit dit onderzoek. Alie gegevens random het
woningprogramma zijn aangenomen volgens label 7 in paragraaf 8.2.2. Door de
uitgeefbare grand en niet-uitgeefbare grand hierop aansluitend zo te kiezen dat de
ruimtelijke verhouding tussen rood en groen uitkomt op 1 : 1 zoals het masterplan beschrijft
is het rekenmodel verder ingevoerd. De waarde waarop getoetst wordt, is de
verwervingsprijs voor de grand van het 'rode' deel. Wanneer deze prijs hoger ligt dan de
gemiddelde agrarische prijs in de regio kan warden geconcludeerd dat het rekenmodel van
dit onderzoek realistisch is. Deze conclusie gaat ervan uit dat de exploitatie van Meerstad
niet verliesgevend is.
Daarnaast is er een tweede uitwerking gemaakt met een woningprogramma dat ten
opzichte van het oorspronkelijke rekenmodel grotere kavels en hogere VON-prijzen
hanteert die meer overeenkomen met de werkelijke situatie in Meerstad. Het gaat hierbij
om respectievelijk 25% grotere kavels en VON-prijzen die € 5.000 hoger liggen. Om
dezelfde ruimtelijke invulling van het totale plangebied le verkrijgen in het model is de
verhouding tussen de uitgeefbare en niet-uitgeefbare grand in het 'rode' deel van het
plangebied aangepast. Resultaat is dat er weer een verhouding tussen rood en groen is
van 1 : 1. De verwervingsprijs voor de grond in het 'rode' deel moet in dit geval de waarde
van rekenmodel beoordelen .
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Te concluderen valt dat wanneer het woningaantal en woningprogramma wordt opgegeven
dat er volgens het rekenmodel van hoofdstuk 8 in Meerstad aanzienlijk meer ruimte wordt
ingepland voor het 'Rode' gebied. Door de verhouding uitgeefbaar-niet-uitgeefbaar in het
'Rode' gebied aan te passen ten opzichte van de 70-30% zoals deze is gehanteerd in
hoofdstuk 8, kan het geplande ruimtegebruik warden gehaald in het rekenmodel. De
uitgeefbare grand bedraagt in dit scenario dan 33%. Oil is relatief laag, maar biedt daarom
wel ruimle aan veel waterpartijen, parkeren en andere groene elementen in het
woongebied.
In het geval dat het woningprogramma is aangepast met grotere kavels en hogere VONprijzen wordt de uitgeefbare grand 42% in het 'Rode' deel van Meerstad. Ook dit
percentage is realistisch en goed toe le passen in werkelijkheid.
Door in het rekenmodel het exploitatieresultaat van het totale plangebied naar een nulpunt
le rekenen kan warden bepaald welke prijs er minimaal zou zijn belaald voor de 'Rode'
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grand in het plangebied. Daarbij is er van uitgegaan dat de 'Groene' grand voor een
agrarische waarde van€ 7,50 per m2 is ingebracht. Deze aanname is gedaan op basis van
de berekeningen uit hoofdstuk 8. In werkelijkheid lijkt de agrarische waarde in de
noordelijke regio gemiddeld lager te liggen.
123

Het resultaat uit de bereken ingen
staat in de label 09 Conclusie van deze toetsing is
dat het rekenmodel in he! geval van Meerstad toepasbaar is , maar dat een omvangrijk
integraal project als Meerstad wel vereenvoudigd moet warden ingevoerd.
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Het rekenmodel geeft in deze toetsing een resultaat voor de eventueel betaalde
verwervingsprijs als gemiddelde voor de grand van het plangebied. Volgens de
vereenvoudigde berekeningen ligt deze tussen € 8, 11 en € 13, 17 per m2. Uit het feit dat
deze prijs hoger ligt dan
de
agrarische Tabe/ 9. Resultaat toetsing rekenmodel Meerstad
grondwaarde
kan
Scenario
Gemiddelde Gemiddelde
warden geconcludeerd
verwerving
veiwerving
dat dit realistisch is.
'Rood'
totaal
Echter kan dit niet
warden
gevalideerd
€ 8,83
Standaard woningprogramma
€ 8,11
vanwege ontbrekende
woningprogramma
€ 12, 12
Standaard
€ 17.43
praktijkcijfers. Oak is er
en
opbrengst
groen
onzuiverheid
in
de
berekeningen door het
€ 11,05
Woningprogramma
€ 9,14
feit
dat
a Ileen
kavels +25% en VON + € 5.000
woningbouw en natuur
zijn verwerkt in de
Woningprogramma
€ 13,17
€ 19,76
berekeningen
en
in
kavels +25% en VON + € 5.000
werkelijkheid
het
en opbrengst groen
plangebied meer omvat.
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9.5

Resume

Meerstad Groningen is een integrate gebiedsontwikkeling met een voorbeeldstatus in
Nederland. De grondslag voor de ontwikkeling van Meerstad ligt bij diverse argumenten
waar natuur er een van is. Meerstad kan daarom als 'Rood voor groen'-project warden
aangemerkt.
De vormgeving van het project hangt nauw samen met een nieuw te realiseren meer. Hier
omheen zullen verschillende woongebieden warden gesitueerd met elk een eigen karakter
en stedenbouwkundige opzet.
Meerstad is ge·lnitieerd door publieke partijen. Nadat deze onderling een intentie hebben
gesloten, hebben zij marktpartijen benaderd voor deelname aan het project. Zowel
(markt)kennis, risicospreiding als kapitaalinbreng van de marktpartijen kon ervoor zorgen
dat eerste ideeen van de publieke partijen haalbaar gemaakt konden warden. Dit
resulteerde in een joint venture organisatie waarbinnen een grondexploitatiemaatschappij
op werd gericht. De GEM verzorgt de verdere planvorming en realisatie van het totale

m Zie bijlage 09 Toepassing rekenmode/ situatie Meers/ad
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gebied. Binnen het woongebied worden de deelgebieden naar kapitaalinbreng verdeeld
aan de individuele partijen.
De behandeling van Meerstad als praktijkcase in dit onderzoek is gekozen vanuit de
gedachte dat dit een 'Rood voor groen'-project zou kunnen zijn. Om de theorie in dit
onderzoek te toetsen aan de praktijk is project Meerstad gespiegeld aan de theorie van
hoofdstuk 6, 7 en 8 van dit rapport . Er is gekeken naar de totstandkoming van het project
en hoe het is georganiseerd richting de realisatiefase. Om het rekenmodel van hoofdstuk 8
van dit rapport te toetsen is er met de gegevens uit het Masterplan Meerstad getoetst of er
een haalbaar resultaat uit het model zou volgen.
Wanneer de pre-initiatieffase van Meerstad wordt vergeleken met de mogelijkheden en het
onderhandelingsmodel van hoofdstuk 6 in dit rapport, kan worden gesteld dat er grote
overeenkomsten zijn. Het verschil in ligt in het feit dat er bij Meerstad een pre-initiatieffase
in twee stappen heeft plaatsgevonden . De eerste slap was een onderhandeling tussen
alleen publieke partijen. Deze hebben door middel van een publieke intentieverklaring de
onderhandeling opgestart met private partijen . Deze tweede slap komt overeen met de
onderhandelingen zoals deze in hoofdstuk 6 van dit rapport zijn beschreven .
Wanneer vervolgens de totale procesgang wordt vergeleken tussen de theorie en Meerstad
wordt duidelijk dat er bij Meerstad is gewerkt zoals het procesmodel in hoofdstuk 7 is
opgesteld. Er is een joint venture ontstaan tussen de partijen en deze werken op basis van
een samenwerkingsovereenkomst de verder planvorming uit. Waar in het procesmodel
fase 2 wordt afgesloten met een samenwerkingsovereenkomst, wordt bij Meerstad deze
overeenkomst al eerder gesloten. Vanuit de joint venture zal de exploitatie van het gebied
worden verzorgt exclusief de woningbouw, die door individuele ontwikkelaars in
deelgebieden zal worden uitgewerkt en gerealiseerd. Er is voor Meerstad nog geen
duidelijkheid rondom de beheerfase van het gebied na de realisatie.
Het rekenmodel uit hoofdstuk 8 is getoetst door een praktijktoets. In deze toets is op basis
van de bestaande plannen in het Masterplan gekeken wat de verwervingsprijs zou moeten
zijn om het exploitatieresultaat van het totale gebied op 0 Euro uit te laten komen. Wanneer
de verwervingsprijs van de grond gemiddeld hoger ligt dan de agrarische waarde is het
project haalbaar volgens het rekenmodel.
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Het rekenmodel geeft in deze toetsing een resultaat voor de eventueel betaalde
verwervingsprijs. Volgens de vereenvoudigde berekeningen ligt deze tussen € 8, 11 en €
13, 17 per m2 . Uit het feit dat deze prijs hoger ligt dan de agrarische grondwaarde kan
worden geconcludeerd dat dit realistisch is . Echter kan dit niet worden gevalideerd
vanwege ontbrekende praktijkcijfers . Ook is er onzuiverheid in de berekeningen door het
feit dat alleen woningbouw en natuur zijn verwerkt in de berekeningen en in werkelijkheid
het plangebied meer omvat. Conclusie van deze toetsing is dat het rekenmodel in het geval
van Meerstad toepasbaar is, maar dat een omvangrijk integraal project als Meerstad wel
vereenvoudigd moet worden ingevoerd. Vooral bij grote projecten als Meerstad dient met
grove schattingen rekening gehouden te worden en is het rekenmodel alleen bruikbaar in
de pre-initiatieffase als hulpmiddel bij onderhandeling over de verdeling van belangen en te
behalen resultaten.
Geconcludeerd kan worden dat de invulling en uitwerking van project Meerstad Groningen
in grote lijnen overeenkomt met de bevindingen in de voorgaande hoofdstukken van dit
rapport. De overeenkomsten met de theorie uit eerdere hoofdstukken van dit rapport
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bevestigen dat theorie en praktijk van Rood voor groen als integrale gebiedsontwikkeling
dicht bij elkaar liggen. Dit komt deels ook voort uit het feit dat Meerstad en de theorie een
nauwe band hebben . De praktijk vormt een voorbeeldproject en moet leiden tot ervaring en
bijsturing van de theorie .
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Conclusies en aanbevelingen
Conclusies en aanbevelingen. Een handreiking voor partijen die een
sprong in het diepe durven te wagen ...
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10. Conclusies en aanbevelingen
10.1 Conclusies onderzoek
Dit onderzoek is er op gericht antwoord te krijgen op de vraag: "Hoe kan
projectontwikkeling een bijdrage /everen aan natuurontwikkeling en -beheer?". Het doel van
dit onderzoek was om initiatiefnemers een
handreiking te bieden
hoe
woningbouwontwikkeling nabij natuur tot stand kan komen en zo een bijdrage kan leveren
aan natuurontwikkeling en -beheer. Om dit doel te kunnen bereiken zijn er zeven
onderzoeksvragen opgesteld. De antwoorden op deze vragen bieden de input voor het
antwoord op de centrale onderzoeksvraag.

10 .1.1 Antwoord op deelvragen

I Wat word! verstaan ender natuurontwikkeling en -beheer in Nederland?
Natuurontwikkeling in Nederland van een restrictief beschermend beleid verschuift naar
een pro-actief beleid. Door ontwikkeling wordt natuur voor toekomstige generaties
veiliggesteld en wordt in de ruimtelijke omgeving een balans gezocht tussen bebouwd
gebied en 'open' ruimte.

I

Wal is ruimtelijke ordening en welke rol speell de overheid hierin?

Ten aanzien van de deelvraag uit hoofdstuk 1 kan worden gesteld dat ruimtelijke ordening
een ruimtelijke bescherming biedt aan natuur en dat de (lokale) overheid hier ten opzichte
van marktpartijen de bepalende rol in speelt.

I Wat wordt verstaan onder projectontwikkeling?
Dit onderzoek hanteert de volgende definitie: "Een projectontwikkelaar is een parlij op het
gebied van ruimte/ijke ordening, die bij de rea/isatie van een vastgoedobject en de
bijbehorende omgeving betrokken is vanaf het initiatief tot en met de ingebruikname
ervan, waarbij deze minimaa/ een coordinerende functie heeft in de conceptuele en
ontwikkelingsfase en vervo/gens de realisatie van het betreffende object en/of gebied voor
eigen rekening en risico uitvoerl, daarbij geen intentie heeft tot het zelf exploiteren ervan
gedurende een /angere periode."
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Waaruit bestaat Rood voor groen en is er markt voor deze projecten?

Rood voor groen als integrale gebiedsontwikkeling kan worden gekoppeld aan de behoefte
om robuuste verbindingen en ecologische verbindingszones aan te leggen. Door langs of in
deze zones woningbouwplannen te ontwikkelen kan de natuurdoelstelling haalbaar
gemaakt worden. Voor de woningbouwplannen zijn er globaal drie ruimtelijke opzetten toe
te passen: uitbreiding, clustering en losse eenheden.

I

Welke organisatievorm kan een initiaUefnemer van Rood voor groen kiezen?

Een gezamenlijke grondexploitatie of joint venture is onafhankelijk van de randvoorwaarden
de optimale samenwerkingsvorm wanneer belang wordt gehecht aan integraliteit, volledige
motivatie en optimale afstemming van belangen van alle partijen. Deze organisatievorm is
onafhankelijk van de randvoorwaarden in de meeste gevallen toe te passen.
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I

Hoe ziet het proces van integrale gebiedsontwikkeling er uit wanneer natuur hier deel van
uitmaakt?

De procesgang van Rood voor groen als integrale gebiedsontwikkeling globaal bestaat uit
vier planfasen. Deze fasen zijn verdeeld in een pre-initiatieffase, integrals planvormingfase,
deelprocesfase en beheerfase.

I

Hoe verhoudt het financieel resultaat van woningbouwontwikkeling zich tot dat van
natuurontwikkeling?

Er valt een minimale verhouding tussen rood en groen van 1 : 10 le behalen bij een
goedkope woningmarkt en een woningprogramma dat bestaat uit woningen in het
middensegment. Voor elke hectare woningbouw is er minimaal 10 hectare natuur le
realiseren door middel van verevening binnen de grondexploitatie.

10.1.2 Antwoord op hoofdvraag
De centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek is als volgt omschreven:

I Hoe kan projectontwikkeling een bijdrage leveren aan natuurontwikkeling en -behoud?
c
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Duidelijk is dat le behalen winsten door middel van vastgoedontwikkeling financiele
haalbaarheid van natuurontwikkeling vergroten en bovendien een aangenamere, en
daarmee commercieel aantrekkelijke, woonomgeving oplevert. Daartoe kan Rood voor
groen in de vorm van integrale gebiedsontwikkeling een instrument zijn dat zowel optimale
afstemming van bouwen en natuur oplevert als zekerheid biedt aan partijen die bij deze
gebiedsontwikkeling betrokken zijn .

> 10.2 Aanbevelingen uit onderzoek
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Rood voor groen blijkt een concept le zijn dat projectontwikkeling en natuurontwikkeling en
-behoud aan elkaar koppelt waarbij beide onderdelen elkaar versterken . Wei wordt er van
de actoren in beide disciplines gevraagd in een vroeg stadium aan te geven welke eisen zij
hebben aan de kwaliteit van het te realiseren gebied. lndividueel zullen de diverse partijen
daarbij moeten afwegen wat de invloed is van deze eisen op de haalbaarheid van het
project.

I

Aanbeveling : Partijen moeten onderzoeken welke rol zij willen aannemen in Rood voor
groen als gebiedsontwikkeling voordat zij er aan beginnen.

De marktpartijen zullen in dit kader duidelijkheid moeten verschaffen over hun intentie om
een 'Rood voor groen'-project te realiseren. Daarbij is de factor vertrouwen zeer belangrijk.
Naast een financiele 'drive' dient de kwaliteit van het te realiseren project meer dan bij
reguliere vastgoedontwikkelingen
vooropgesteld
le worden,
hetgeen
in
de
intentieovereenkomst heel duidelijk dient te worden geformuleerd.

I

Aanbeveling : Duidelljk en helder geformuleerde prestatiedoelen op het gebied van
financien en kwaliteit in de intentieovereenkomst.

De overheid dient in dit kader planologisch mogelijkheden te scheppen om projecten le
kunnen ontwikkelingen op locaties die daarvoor in streek- en bestemmingsplannen nu niet
zijn aangemerkt. Het restrictieve ruimtelijke beleid dient gehanteerd te warden zonder dat
dit betekent dat er geen aanpassingen meer mogelijk zijn. De 'win-win'-situatie dient
daartoe als uitgangspunt genomen le worden .
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Aanbeveling : De overheid zou een uitzondering voor Rood voor groen moeten opnemen
in de Wet Ruimtelljke Ordenlng waardoor het eenvoudiger is om 'Rood voor groen'locaties in bestemmingsplannen op te kunnen nemen .
Natuurorganisaties zullen in dit kader ook moeten afwegen of zij hun doelen kunnen
behalen door zich pro-actief te gedragen door intensief te zoeken naar samenwerking met
marktpartijen. Dit in tegenstelling tot het bestaande beleid dat er vooral op gericht is eigen
doelen te behalen en waar het nodig wordt geacht tegenspraak te bieden aan commerciele
activiteiten in de ruimtelijke omgeving. Actief samenwerken met bijvoorbeeld
projectontwikkelaars kan ervoor zorgen dat natuurorganisaties de ontwikkelaars prikkelen
om zich niet alleen met bouwen maar ook met de omgeving, het landschap en de natuur
bezig te houden.

I

Aanbeveling : Natuurorganisaties stimuleren Rood voor groen op le nemen in hun
bedrijfsdoelstellingen .

De onbekendheid van de combinatie bouwen en natuur kan door samenwerking worden
weggenomen door middel van toenadering van zowel marktpartijen in de vorm van
projectontwikkelaars en natuurorganisaties.

I

Aanbeveling : Hat stimuleren van publicaties over dit onderwerp in vakbladen en op.zetten
van een discussie tussen de diverse disciplines vanuit overkoepelende organlsaties

10.2.2 Aanbevelingen vervolgonderzoek
Dit onderzoek geeft een beeld van Rood voor groen als concept voor gebiedsontwikkeling.
Er wordt een beeld gegeven van de mogelijkheden die dit concept kan hebben voor de
diverse partijen die een raakvlak hebben met natuur en/of woningbouw. In een
vervolgonderzoek kan meer nadruk gelegd worden op de facetten die voor de individuele
partijen van belang zijn.
Dit onderzoek gaat ervan uit dat er kansen ontstaan om te kunnen bouwen op locaties
waar dit op dit moment nog niet toegestaan is volgens bestaande streek- en
bestemmingsplannen. Rood voor groen moet een argument vormen om toestemming te
verkrijgen van de overheid om een bestemming mogelijk te maken voor
vastgoedontwikkeling. Er is vervolgonderzoek nodig om het draagvlak bij de diverse
overheden in Nederland te inventariseren.
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Tevens is er vervolgonderzoek nodig om te achterhalen welke natuurorganisaties in de
procesgang deel kunnen nemen en welke rol zijn kunnen en willen spelen. Welke
mogelijkheden
zijn
er voor
natuurorganisaties
om
deel te
nemen
aan
gebiedsontwikkelingen en welke risico's lopen zij dan?
Ook is het nodig om het rekenmodel van dit onderzoek te verfijnen met extra factoren.
Rentekosten kunnen in sterke mate oplopen in het geval een proces langere periode
tussen verwerving en aanleg nodig heeft. Daarom kunnen deze kosten de haalbaarheid
sterk be'invloeden.
De uitkomsten van het rekenmodel geven een indicatie van de financiele haalbaarheid.
Ondanks dat de ingevoerde parameters in reguliere projecten gehanteerd worden, is het
van belang om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de uitkomsten ruimtelijk vorm
te geven. Parkeerruimte en situering van de woningen in een gebied dienen in dit geval
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verder onderzocht te worden om de praktische haalbaarheid van Rood voor groen verder
aan te tonen.

10.3 Evaluatie onderzoek
10.3.1 Verloop onderzoek
Naar aanleiding van het rapport 'Niet po/deren, maar rekenen' uitgebracht door het
Nationaal Groenfonds en Bouwfonds was het plan deze visie verder uit te werken. Dit
onderzoek heeft een andere wending gekregen dan vooraf was aangenomen. De
berekeningen die in dat rapport specifiek betrekking hadden op Het Groene Hart, zouden in
dit onderzoek naar een nationaal niveau worden aangepast en plannen zouden worden
getoetst op hun efficiency.
Tijdens het onderzoek bleek na literatuuronderzoek en diverse interviews dat Rood voor
groen een nieuw concept is dat in de praktijk nog niet van de grond is gekomen. Toetsing
was dan ook niet de eerste prioriteit. Veel belangrijker is het om partijen bekend te maken
met het concept. Dit verklaart de theoretische benadering van het onderzoek.

c

10.3.2 Meerwaarde onderzoek

Cl)
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De meerwaarde van dit onderzoek ligt op drie verschillende vlakken :

>
Q,)

De wetenschappelijke waarde van dit onderzoek komt voort uit het feit dat integrale
gebiedsontwikkeling waarbij natuurontwikkeling deel uitmaakt van het totale plan niet of in
beperkte mate onderwerp van onderzoek is geweest. Rood voor groen als
gebiedsontwikkeling vraagt om een eigen organisatievorm en procesgang. Door het feit dat
er in de praktijk nog weinig 'Rood voor groen'-projecten van de grond zijn gekomen, kan
theoretische analyse een bijdrage leveren hier verandering in te brengen.
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Het maatschappelijke belang van dit onderzoek wordt gevonden in het feit dat
natuurbehoud en ruimtegebruik een steeds belangrijker dilemma vormt in onze
samenleving . De ruimtedruk in Nederland wordt steeds hoger volgend op de toename van
de bevolkingsomvang en algehele welvaart . Nieuwbouwplannen voor woningbouw vragen
in dit opzicht een gedegen afweging hoe de nu nog onbebouwde ruimte ingevuld en
beheerd moet worden . Niet alleen woningaantallen, maar zeker ook leefomgeving spelen
een belangrijke rol in de nieuwe plannen. Rood voor groen beantwoordt zowel de vraag
naar woningen als de behoefte om natuur te behouden .
Voor de persoonlijke waarde van dit onderzoek ligt de oorsprong in het feit dat de
interesse voor projectontwikkeling van de auteur van dit onderzoek wordt gevoed door de
invloed die bouwen heeft op onze samenleving. De gebouwde omgeving heeft in
belangrijke mate invloed op de wijze waarop de maatschappij functioneert. Rood voor
groen is een concept dat een positieve bijdrage hieraan kan leveren.
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Bijlage 01: Natuurbeleid door de jaren heen
De Economische Hoofdstructuur (EHS) is voor achtereenvolgende kabinetten speerpunt van het
natuurbeleid geweest. In de Relatienota van 1975 formuleert de overheid onder kabinet Den Uyl de
taakstelling om aan de toenmalige 480.000 hectare bestaande natuur 200.000 hectare nieuwe natuur
toe te voegen : 100.000 ha moet aangekocht en ingericht warden tot reservaatgebied door de overheid
en nog eens 100.000 ha wordt landbouwgebied met verhoogde natuurwaarden, door boeren beheerd .
De overheid sluit met boeren beheersovereenkomsten over de wijze waarop natuurkwaliteit op
landbouwgrond verbeterd kan warden. Naast deze uitbreiding van 200.000 hectare heeft de overheid
zichzelf ook ten doel gesteld om 36.000 hectare van de bestaande natuur aan te kopen, de
zogenaamde afrondingsaankopen, om deze gebieden beter te integreren met naastgelegen
natuurgebieden.
De natuuruitbreiding krijgt onder het derde kabinet Lubbers een vervolg in het Natuurbeleidsplan van
1990. De bestaande taakstelling wordt uitgebreid met 50.000 hectare. Deze 50.000 hectare is
landbouwgrond die aangekocht moet warden om tot natuurontwikkelingsgebied te warden ingericht.
De inrichtingswerkzaamheden zijn ingrijpender dan de inrichting van de reservaatgebieden. In het
Natuurbeleidsplan valt voor het eerst de naam Ecologische Hoofdstructuur (EHS). In het
Structuurschema Groene Ruimte van 1994 (SGR) is de ruimtelijke taakstelling van de EHS
planologisch uitgewerkt. De EHS krijgt hierdoor de status van planologische kernbeslissing (PKB).
Het SGR bevat ook andere 'groene' taakstellingen, zoals doelstellingen voor stedelijk groen, recreatie,
bos en landschap. Deze gebieden hebben een lagere natuurwaarde dan de EHS-gebieden, maar wel
een belangrijke recreatieve functie in het stedelijk gebied.
De Nota Natuur voor mensen. mensen voor natuur (2000) van het tweede kabinet Kok brengt een
verdere verbreding van het natuur- en landbouwbeleid tot uitdrukking . Natuur is niet langer alleen doel
op zich, maar steeds meer bedoeld om te gebruiken, te beleven. Ook wordt een taakstelling
toegevoegd van 27.000 hectare voor zeven robuuste verbindingszones ter versterking van de EHS.
Daarnaast wordt de taakstelling voor overheidsaankopen verhoogd met 1.500 ha en de taakstelling
voor agrarisch natuurbeheer met 10.000 ha.
De Agenda Vitaal Platteland (AVP) en de Nota Ruimte (2004) van het tweede kabinet Balkenende
hebben als motto 'decentraal wat kan, centraal wat moet' . De Nota bevat een duidelijke prioritering
van rijksdoelen . De EHS is en blijft een rijksdoel, maar natuur buiten de EHS valt niet langer meer
onder de verantwoordelijkheid van het rijk (tenzij het gebieden betreft onder de werking van
bestaande Europese of nationale wet- en regelgeving). Zo komen bijvoorbeeld de bosdoelstellingen
buiten de EHS te vervallen. De verantwoordelijkheid voor bos, ook in financiele zin, ligt nu bij de
provincies. Daarentegen wijst het rijk wel 20 Nationale Landschappen aan waarvoor een
rijksverantwoordelijkheid geldt.
Een belangrijke wijziging in het EHS-beleid zelf is de ombuiging van grondaankoop voor natuur door
de overheid naar natuurontwikkeling en -beheer door particulieren. Deze koerswijziging is met het
Regeerakkoord 2003 al in gang gezet en in de AVP en Nota Ruimte verder uitgewerkt. De doelstelling
van de EHS is in de Nota Ruimte vastgesteld op 728.500 ha.
De financiering van het gehele investeringsproject EHS is een complex geheel. Binnen de kaders van
het Regeerakkoord, dat voor elke kabinetsperiode van vier jaar wordt vastgesteld, doet de overheid
toezeggingen voor slechts een jaar vooruit. Aanvankelijk was een bedrag begroot van ruim EUR 3
miljard over een periode van 25 jaar. Grondprijsstijgingen maakten deze cijfers al gauw achterhaald.
lnmiddels zijn de totale kosten van de EHS geraamd op EUR 4,3 miljard, inclusief grondprijsstijgingen.

Ecologische Hoofdstructuur
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Bijlage 02: Toelichting beschermde natuurgebieden
Natura 2000-qebieden
Het internationale natuurbeleid bepaalt in steeds sterkere mate het natuurbeleid van Nederland. Oat
gebeurt in het bijzonder via de Vogelrichtlijn ( 1979) en Habitatrichtlijn ( 1992). Deze richtlijnen
verplichten de lidstaten om beschermde gebieden aan te wijzen en om soorten binnen en buiten die
gebieden te beschermen. De gebieden aangewezen onder de twee richtlijnen worden samen
aangeduid als Natura 2000-gebieden .
Er is een grote ruimtelijke overlap tussen de diverse Natura 2000-gebieden en de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS). Afgezien van enkele verschillen in de begrenzing vallen alle Natura 2000gebieden volledig of grotendeels in de EHS. Dit geldt voor 88% van de gevallen. In de meeste
gevallen is op hetzelfde gebied dus een doelstelling vanuit het Natura 2000-gebied als ook een
natuurdoel van de EHS van toepassing. Het overige deel dat geen overlap met elkaar heeft komt voort
uit de aanwijzingsmethodiek en het feit dat niet elke provincie de precieze grenzen van de EHS heeft
vastgelegd (NPB, 2003) 124 .
Naast het internationale Natura 2000-beleid worden nationaal ook nog Beschermde
Natuurmonumenten aangemerkt die voor Nederland als waardevol landschap worden gezien.
EHS
Het Ministerie van LNV heeft in 1990 de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) ge"introduceerd. Met de
EHS worden natuurgebieden in Nederland vergroot en met elkaar verbonden tot een samenhangend
netwerk. Veel Nederlandse Natura 2000-gebieden maken bijvoorbeeld deel uit van dit netwerk.
Concreet wordt ernaar gestreefd om in 2018 circa 728.500 hectare aan EHS gerealiseerd te hebben.
Oat is zo'n 20% van het landoppervlak van Nederland . Daarbij komen dan nog eens de ruim zes
miljoen hectare natte natuur: meren, rivieren, zeearmen en de Nederlandse delen van de Noordzee
en de Waddenzee. De EHS is opgebouwd uit bestaande gebieden zoals de Veluwe en de Biesbosch,
en wordt aangevuld met de ontwikkeling van nieuwe natuur.
Nationale Parken
Nederland heeft twintig Nationale Parken. Een Nationaal Park is een aaneengesloten gebied met een
oppervlakte van ten minste 1.000 hectare. De parken zijn geselecteerd omdat ze voor Nederland
bijzondere natuur herbergen. Gezien de waardevolle natuur in de Nationale Parken maken deze bijna
alle onderdeel uit van Natura 2000 en/of tot de Ecologische Hoofdstructuur.
De Nationale Parken staan voor een hoogwaardig aanbod van natuur, voorzieningen en activiteiten .
Door de combinatie van natuurschoon en goede mogelijkheden voor recreatie en educatie, ontvangen
veel parken meer dan een miljoen bezoekers per jaar. Nationale Parken vormen daarmee een
belangrijke brug tussen de natuur als abstract begrip en de mogelijkheid om natuur zelf te beleven.
Oat kan leiden tot een grotere waardering van de natuur en draagvlak voor het natuurbeleid.
Nationale Landschappen
Nederland is rijk aan landschappen die waardevol zijn door hun cultuurhistorische, natuurlijke en
landschappelijke kwaliteiten. Deze landschappelijke kwaliteit zorgt voor een aantrekkelijke omgeving
om le wonen, werken en recreeren. Om waardevolle gebieden le beschermen, heeft het Ministerie
van LNV (in samenwerking met het Ministerie van VROM*) de twintig meest unieke of kenmerkende
landschappen aangewezen als Nationaal Landschap: 800.000 hectare in totaal , waarvan ongeveer
600 .000 hectare landelijk gebied. Behoud, beheer en versterking van landschap, natuur,
cultuurhistorie en recreatieve waarden staan er voorop . Voorbeelden van Nationale Landschappen
zijn het Groene Hart, het Heuvelland en het Rivierengebied. Anders dan bij de Nationale Parken wordt
in de Nationale Landschappen gewoond en gewerkt.
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Bijlage 04: Politieke standpunten inzake natuurbehoud en
ontw1kkeling
Standpunten politieke partijen op basis van hun partijprogramma's van de verkiezingen van 2003 en

2006 .
Partij

Zetels

Verkiezingsprogramma landelijke verkiezingen

2006
CDA

41

De overheid stelt voldoende middelen ter beschikking om de Ecologische
Hoofdstructuur te realiseren, waarbij rekening gehouden wordt met het
draagvlak in de streek en met inschakeling van agrariers. Gemaakte
afspraken worden nagekomen . Waar mogelijk en haalbaar, wordt gestreefd
naar een versnelling van de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur.
Het CDA wil met een · databank natuurgegevens' inzichtelijk maken welke
natuurgegevens van belang zijn voor bouwlocaties. Deze online-voorziening
kan een einde maken aan de vertraging van bouwprojecten als onbedoeld
neveneffect van het beleid om natuur en biodiversiteit te beschermen.

PVDA

33

De realisatie van de EHS gaat niet snel genoeg . Daarom mag het budget
niet omlaag . lntegendeel; er moet gestreefd worden om al in 2010 de EHS
af le ronden . Er wordt in de PVDA-begroting daarom extra kapitaal
vrijgemaakt. De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) wordt volledig
uitgevoerd. De provincies krijgen daartoe de noodzakelijke middelen.
Karakteristieken van het landschap moeten behouden blijven. Een nieuw
dorp biedt daarvoor soms betere kansen dan het verder uitbreiden van
bestaande dorpen.

WO

22

De WO heeft in 2003 een amendement ingediend, dat een verschuiving
beoogt van middelen voor robuuste verbindingszones naar het instrument
landinrichting. Het extra geld dat hierdoor beschikbaar komt voor het
instrument landinrichting kan worden ingezet voor versnelling van de
realisatie van de EHS (Ecologische Hoofdstructuur) door middel van
landinrichting. Door middel van inzet van dit instrument kunnen agrarisch
ondernemers worden uitgeplaatst uit gebieden waar de EHS dient te worden
gerealiseerd, zodat er een aaneengesloten gebied van natuur zal ontstaan.
Extra geld voor landinrichting draagt zowel bij aan realisatie van de EHS als
ook aan structuurversterking van de agrarische sector.

066

3

De samenhang tussen ruimtelijk beleid en milieubeleid moet beter
gewaarborgd worden . Gemeenten moeten geen financieel nadeel
ondervinden als zij kiezen voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. Voor
bebouwing van open ruimte wil 066 een hefting invoeren waarvan de
opbrengsten ten goede komen aan leefbaarheid en natuurontwikkeling.
Vooral in verstedelijkte gebieden moet er nieuw groen bijkomen. Het plan
voor een groen netwerk met extra groen bij steden, karakteristieke nationale
landschappen en een robuust ecologische hoofstructuur moet ruimtelijk
samenhangend, slim en snel worden uitgevoerd. De Wet voorkeursrecht
gemeenten moet ook een toepassing krijgen voor de realisatie van
natuurbestemmingen.

SP

25

Natuurgebieden moeten zoveel mogelijk gevrijwaard worden van
economische activiteiten. We steunen het Nationaal Natuur Offensief. Om
de samenhang tussen de belangrijke natuurgebieden te waarborgen moet
de ecologische hoofdstructuur zo snel mogelijk worden voltooid . De overheid
moet zichzelf meer mogelijkheden geven om de benodigde gronden sneller

en goedkoper te kunnen verwerven. Uitbreiding van de infrastructuur (en
bebouwing) bedreigt de samenhang van natuurgebieden.
Boeren moeten voor hun taak als landschapsbeheerder warden beloond.
Naast een snelle uitbouw van de Ecologische Hoofdstructuur willen we in de
komende kabinetsperiode een onderzoek laten uitvoeren naar de voor- en
nadelen van de inpoldering van het Markermeer.
Groenlinks

7

Er komt een openruimte-heffing van een dusdanige omvang dat het bouwen
in de open ruimte niet langer goedkoper is dan bouwen in het stedelijk
gebied . Uitertijk in het jaar 2010 is de verwerving van gronden voor de
realisering van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) afgerond. Daarvoor
wordt meer geld vrijgemaakt en warden zonodig instrumenten als
onteigening en voorkeursrecht ingezet. De bestaande versnippering van de
EHS is in dat jaar met negentig procent gereduceerd.

LPF

0

Geen natuur opgenomen in het programma

Christenunie

6

Uitbreiding van steden en dorpskernen ('rode' functies) dient een regionale
afweging te zijn. De provincie dient bindende bovenlokale samenwerking te
faciliteren bij de bouw van woningen of de aanleg van bedrijventerreinen,
bijvoorbeeld door een fonds voor regionale kostenverevening in te stellen.
Door handhaving van strikte ruimtelijke contouren en de inzet van een openruimteheffing, of vergelijkbare instrumenten, wordt het bouwen in open
agrarische ruimte tegengegaan. In stedelijke gebieden wordt ingezet op de
realisatie van 20.000 - 40.000 ha stedelijke groenstructuur bovenop de
huidige van 30.000 ha. De EHS wordt versneld gerealiseerd in 2012, waar
mogelijk door agrarisch natuurbeheer.

SGP

2

Zij ziet graag dat landbouwbedrijven een grotere rol krijgen bij het beheer
van het landschap dan dat overheden grate gebieden opkopen en dat zelf
gaan beheren. Verwerving van gronden voor de Ecologische Hoofdstructuur
(EHS) kost de overheid al meer dan genoeg inspanning (zowel bestuurlijk
als financieel) om deze op tijd gerealiseerd te krijgen . In plaats van
uitbreiding van de EHS door "robuuste verbindingen" kiest de SGP voor
win/win-oplossingen, zoals het agrarisch natuurbeheer.

PvdD

2

Herallocatie van ruimte kan op vrijwillige basis leiden tot aanwas van
natuurgebieden en een betere benutting van infrastructuur. Om die reden
komt er een ruimtelijk planbureau dat zich bezig houdt met het ontwikkelen
en beschermen van de groene ruimte, waarbij speculatie door commercieel
georienteerde derden wordt uitgesloten . De overheid streeft ernaar bij
uitkoop van grondeigenaren en bij herbestemming van de gronden in alle
omstandigheden een verdeling te maken naar een deel natuurbestemming,
een deel ecologisch verantwoorde woningbouw en -bedrijfshuisvesting en
een deel ecologisch verantwoorde agrarische productie met een accent op
plantaardige productie.

PW

9

Geen natuur opgenomen in het programma

Bijlage 05: 27 natuurdoeltypen
1
2
3
4
5

Beek- en zandboslandschap
Rivierenlandschap
Veen- en zeekleilandschap
Duinlandschap
Grote wateren:
a Meer
b Begeleid getijdengebied
c Getijdengebied en Zee
Beek
Stilstaande wateren:
a Brak water
b Ven en duinplas
Moeras
Natte graslanden:
a Nat schraalland
b Nat, matig voedselrijk grasland
Droog schraalgrasland
Kalkgrasland
Bloemrijk grasland
Zilt grasland
Natte heide en Hoogveen
Droge heide
Zandverstuiving
Reservaatsakker
Bos van laagveen en klei
Bos van arme gronden
Bos van rijke gronden
Bos van bron en beek
Multifunctionele grote wateren
Overig stromend en stilstaand water
Multifunctionele graslanden:
a Multifunctioneel grasland
b Wintergastengrasland
Overige natuur
Middenbos, Hakhout en Griend
Multifunctioneel bos

6
7

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27

KLAS SE

NATUURDOELEN

1
2
3
4

1, 10, 11, 12, 13, 17, 24, 25
5a,5b, 5c,9b, 23
3, 6, 9a, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 26, 27
2,4, 7a, 7b,8

NORM KOSTEN
(€per ha)
4.900
7.400
10.200
24.000

(Bron: interview dhr. Van de Brink, Dienst Landelijk Gebied)

OJ
..:::

~

cc

C'D
0

Onderhandellngsmodel Pre-lnitiatleffase Rood voor groen

(7)
lnitiatiel
Rood voor groen

0

::3

c.

PUBLIEKE PARTIJ

PRIVATE PARTIJ

C'D
~

::r

-

~

::3
NATUllR·
ORGANISATIE

l.c:.m.

........... .

.TC:m."

GEMEENTE
(pubtiek belang)

PROJECTONTWIKKELAAR

··-~:!.'.':

rc:n.•

GEMEENTE
(privaat belang)

c.

-

C'D

::3

cc
(fl
Zeltrealisatie

Zelfreal isatie
NEE

C'D

EE

1OOo/o priv aat
grondbezit

JA

NEE

JA

NE

Gemengd
grondbez"t

JA

JA

Gemengd
grondi:ez·,1

Oncerhandelin;i
grondeigenaren

NEE
EE

100% publiek
gronobezit

JA

Gemeenschappelijke
doelen
JA + NEE

JA

Gemeenschappelijke
doelen

PPS

JA+

JA

NEE

Toe st e m11ling

•.··J bestanm·1ngs1>lan
/ NEE

.•

Vri;s-=illing d.m.v.
an. 19-prccedlXe

Private
ontwikkeling

Onderhandelen met
publieke panij

OnlWikkeling door
PP&-organisatie

NEE

I

I

~nprojeCI

I

•
GO

or NO GO

Onde rh andelen

I

:::0
0
0

c.
<
0

0

~~....L.~~_.~--1"

!
GO or NO GO

3
c.
0

Publleke
grondexploitatie
y

c:o~rio:J

~

cc
~

0

C'D
::3

.,O'::.:
-·

<Cc:J
C'D I»

::sec
C'D

0

......

Procesmodel lntegrale gebledsontwikkeling Rood voor groen

I

II

lntegrale Gebiedsontwikkeling

Beheer

I

.,"'tJ
0

n

(t)

t/l

Pre-initiatieffase
(hoofdstuk 6)

----~~~~;;:---]

·------------·-

l:~~:;;~~::J
:=::::_--:::::====-]

·----Grondverwerving

c-;~::~~~~:~-1
lntentieovereenkornst

---Sarnenwerkingsovereenkomst

3

Natuurontwlkkeling "Groen"

..J

[~

Planvorming }}

•

0

Realisatie

E~J

Natuurbeheer

lnteractie

}

Planvorming

lnfra-ontwikkeling

• }}
!
:

}

Realisatie

}

Beheer
openbare ruimte

Q.
(t)

-

:J
C'D
<C
I»

.,
(t)

<C

lnteractie

• »

Planvorming

Opstalontwikkeling "Rood"

(I)

Realisatie

}

Vastgoedbeheer

er
(t)

Q.

tll

0

:J

~.

""
;:ti:"

~

:::::s

<C

~

0

c.
<
0

.,0

Bijlage 08: Uitwerking scenario's rekenmodel
Blad 1:

Scenario goedkoop woningprogramma.
goedkope woningmarktregio

VON-prijzen

Blad 2:

Scenario goedkoop woningprogramma. VON-prijzen en grondquote volgens dure
woningmarktregio

Blad 3:

Scenario midden woningprogramma. VON-prijzen en grondquote volgens goedkope
woningmarktregio

Blad 4:

Scenario midden woningprogramma. VON-prijzen en grondquote volgens dure
woningmarktregio

Blad 5:

Scenario middelduur woningprogramma . VON-prijzen
goedkope woningmarktregio

Blad 6:

Scenario middelduur woningprogramma. VON-prijzen en grondquote volgens dure
woningmarktregio

Blad 7:

Scenario duur woningprogramma. VON-prijzen en grondquote volgens goedkope
woningmarktregio

Blad 8:

Scenario duur woningprogramma.
woningmarktregio

Blad 9:

Scenario gestapeld woningprogramma. VON-prijzen en grondquote volgens goedkope
woningmarktregio

Blad 10:

Scenario gestapeld woningprogramma. VON-prijzen en grondquote volgens dure
woningmarktregio

VON-prijzen

en

en

en

grondquote

grondquote

grondquote

volgens

volgens

volgens

dure

Het rekenmodel is door middel van een aantal stappen toe te passen. (Evenwichtsberekenlng)
Stap 1:
Kies de oppervlakte van het plangebied
Stap 2:

Kies het percentage uitgeefbare grond binnen het "rode" gebied

Stap 3:

Kies het type natuur dat gerealiseerd dient te warden

Stap 4:

Geef aan of de VON-prijzen
woningmarktregio vallen.

Stap 5:

Kies een scenario voor het woningbouwprogramma (goedkoop, midden, middelduur,
duur) dat aansluit bij de lokale woningmarkt.

Stap 6:

Vul de verwervingskosten voor de grond in en de kosten voor het bouw- en woonrijp
maken .

Stap 7:

Bereken het aantal woningen dat nodig is om het exploitatieresultaat voor het gehele
gebied op 0 euro te laten uitkomen .

Stap 8:

Het resultaat dat volgt geeft aan hoeveel woningen en hoeveel natuur ontwikkeld kan
warden .

en

grondquotes

in

een

goedkope

of dure

Blad 01

Rekenmodel Rood voor groen

Evenwlchtsbereken ing

Scenario Goedkoop woningprogamma

Oppervlakte gebied
Bruto plangebied
100 lhectare
Netto plangebied ("Rood")
uitgeefbaar (kavels)
niet-uitgeefbaar (infra+inrichting)

70%
30%

Natuur I groan
Natuurdoeltype l

=>

Bos van bron en beek

Woningbouwprogramma I rood
Hoeveelheid woningen

II
Ill

IV

v
VI
VII
VIII
IX

Type
Huur
Huur
Koop
Koop
Koop
Koop
Koop
Koop
Koop

xJ

=>

Gestapeld
Eengezins rij
Eengezins rij
Eengezins rij
Appartement
Herenhuizen
2•1-kap
Vrijstaand
Vrije kavels

I

Regio goedkoop

1.000.000 m2

Klasse Ill

402

0
0
0
0
0
0
0
0

oedkoop
€ 150.000
€ 165.000
€ 175.000
€200.000
€ 225.000
€225.000
€250.000
€ 350.000
€ 100.000

131
143
165
36
240
270
420
490

I

I

Totaal:

I

Grondquote
oedkoop Meerwaarde
8%
10,0%
10,0%
8%
20,0%
8%
22,0%
8%
18,0%
8%
20,0%
8%
26,0%
8%
30,0%
8%
nvt
8%
8%

SCENARIO
Goedkoop

%

10
10
60
10
10
0
0
0
0
0
100

#
40
40
241
40
40
0
0
0
0
0
402

Woningbouwprogramma Goedkoop
Uitgeefbare grond
Niet-uitgeefbare grond:
"Rode" grond
"Groene" grond
Opbrengst woningen :
Grondopbrengst kavels:
Kosten grondverwerving "Rood"
Kosten bouwrijp maken "Rood"
Kosten inrichting (woonrijp maken)
Planontwikkelingskosten
Exploitatieresultaat "Rood"

49.231
21.099
70.330
929.670

70%
30%
100%

m2
m2
m2
m2

Dichtheid Rode gebied
Dichtheid totale plangebied
Verhouding Rood - groen

€ 60.402.824 (excl. BTW)
€

15.832.964

=>
=>
=>
=>

€
€

3.516.524
2.109.915
1.406.610
879.131
7.920.784

93,0

ha

l/m2
I € € 7,50
1,02 /m2

=>
=>

E
€

€0 ,00 l /m2

=>

€

€ 50,00 /m2
€ 30,00 /m2
€ 20,00 /m2
25%

€
€
€

Natuurontwikkeling
"Groene" grond
Kosten grondverwerving "Groen"
Kosten inrichting
{Klasse 111)
Opbrengst "natuurgebied"
Kosten "n;1tuurgebied"
Explo\tatieresurtaat "Groen"

929.670 m2

=>

€

6.972.521
948.263

7.920.784
7920 784"

(dit model maakt dee/ uit van afstudeeronderzoek "Rood voor groen, projectontwikkeling in een groene omgeving")

57,1 Won/ha
4 ,0 Won/ha

1 : 13,2

Rekenmodel Rood voor groen

Blad 02

Evenwichtsberekening

Scenario Goedkoop woningprogamma

Oppervlakte gebied
Bruto plangebied
100 !hectare
Netto plangebied ("Rood")
uitgeefbaar (kavels)
niet-uitgeefbaar (infra+inrichling)

Natuur I groen
Natuurdoeltype

I

Ill
IV

v
VI
VII
VIII
IX

t<llop

Koop
Koop
Koop
Koop
Koop
Koop

xi

Gestapeld
Eengezins rij
Eengezins rij
Eengezins rij
Appartement
Herenhuizen
2•1-kap
Vrjjstaand
Vrije kavels

=>

I

288
lnhoud Kavelopp
0
36
131
0
0
143
165
0
36
0
0
0
0
0

1.000.000 m2

70%
30%

Bos van bron en beek

Woningbouwprogramma I rood
Hoeveelheid woningen
Type
Huur
Huur

=>

240
270
420
490

Regio duur

Klasse Ill

eenheden
VON-som
duur
€ 150.000
€. 165.000
€ 200.000
€ 250.000
€ 250.000
€ 275 .000
€400.000
€ 600.000
€ 200.000

I

Totaal:

I

Grondquote
duur
Meerwaarde
10,0%
8%
10,0%
8%
22,0%
8%
8%
25,0%
20,0%
8%
22,0%
8%
30,0%
8%
35,0%
8%
nv1
8%
8%

SCENARIO
Goedkoop
#
%
10
29
10
29
60 173
29
10
10
29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
288

Woningbouwprogramma Goedkoop
Uitgeefbare grond
Niet-uitgeefbare grond:
"Rode" grand
"Groene" grond
Opbrengst wonlngen :
Grondopbrengst ~avels :
Kosten grondverwerving "Rood"
Kosten bouwrijp maken "Rood'
Kosten inrichlir19 (woonrijp maken)
Planontwikkelingskosten
Exploitalieresultaat "Rood"

35.264
15.113
50.378
949.622

m2
m2
m2
m2

Dichtheid Rode gebied
Dichtheid totale plangebied
Verhouding Rood - groen

70%
30%
100%

57,1 Won/ha
2,9 Won/ha
1 : 18,9

€ 48.705.067 (excl. BTW)

=>
=>
=>
=>

€ 50,00 /m2
€ 30,00 /m2
€ 20,00 /m2
25%

€

13 758.275

€
€
€
€

2.518.886
1.511.332
1.007.554
629.721
8.090.782

€

Natuurontwikkeling
"Groene" gror:id
Koste n grondverwerving "Groen"
Kosten inrichting
(Klasse Ill)
Opbrengst "nat_µurgebied"
Kosten "natuurgebied"
Exploitatleresulra-at "Groen"

949 622. m2

=>

95,0

ha

I € € 7,50 l/m2
/m2

=>
=>

€
€

€0,00 l lm2

=>

€

~. 02

7.1 22.167
968.615

€

€0
(dit model maakt dee/ uit van afstudeeronderzoek "Rood voor groen, projectontwikkeling in een groene omgeving'J

Blad 03

Rekenmodel Rood voor groen

Evenwlchtsberekening

Scenario Midden woningprogamma

Oppervlakte gebied
Brute plangebied
100 hectare
Netto plangebied ("Rood")
uitgeefbaar (kavels)
niet-uitgeefbaar (infra+inrichting)

I

Natuur I green
Natuurdoeltype

I

II
Ill

IV

v
VI
VII
VIII
IX

Type
Huur
Huur
Koop
Koop
Koop
Koop
Koop
Koop
Koop

xJ

Gestapeld
Eengezins rij
Eengezins rij
Eengezins rij
Appartement
Herenhuizen
2'1-kap
Vrijstaand
Vrije kavels

I

1.000.000 m2

=>

70%
30%

=>

Bos van bran en beek

Woningbouwprogramma I rood
Hoeveelheid woningen

Regio goedkoop

Klasse Ill

306
lnhoud Kavelop
36
0
0
131
0
143
0
165
0
36
240
0
0
270
420
0
490
0

€ 165.000
€ 175.000
€ 200.000
€ 225.000
€ 225.000
€ 250.000
€ 350.000
€ 100.000

I

I

Grondquote
oedkoop Meerwaarde
10,0%
8%
10,0%
8%
20,0%
8%
22,0%
8%
8%
18,0%
20,0%
8%
26,0%
8%
30,0%
8%
nvt
8%
8%

Totaal :

SCENARIO
Midden

#

%
0
0

15
25
25
25
10
0
0
0
100

0
0
46
76
76
76
31
0
0
0
306

Woningbouwprogramma Midden
Uitgeefbare grand
Niet-uitgeefbare grand:
"Rode" grand
"Groene" grand
Opbrengst woningen :
Grondopbrengst kavels:
Kosten grondverwerving "Rood"
Kosten bouwrijp maken "Rood"
Kosten inrichling (woonrijp maken)
Planontwikkelingskosten
Exploitatieresultaat "Rood"

48.505
20.788
69.293
930.707

m2
m2
m2
m2

Dichtheid Rode gebied
Dichtheid totale plangebiec
Verhouding Rood - green

70%
30%
100%

€ 54.899.827 (excl. BTW)

€ 50,00 /m2
€ 30,00 /m2
€ 20,00 lm2

=>
=>
=>

25%

=>

€

15.725.108

€
€
€
€
€

3.464.66 1
2.078.796
1.385.864
866.165
7.929.622

Natuurontwikkeling
"G roene" grand
Kosten grondverwerving "Groen"
Kosten inrichting
(Klasse Iii)
Opbrengst "natuurgebied"
Kosten "na!uurgeb1ed"
E)<ploitalieresultaat "Groen"

93,1

ha

l tm2
I € € 7,50
1,02 /m2

=>
=>

€:

ltm2

=>

€
€

930.707 m2

€0.00

=>

€

6.980.301
949.321

7.929 .622
(7 929.ti72-

(dit model maakt dee/ uit van afstudeeronderzoek "Rood voor groen, projectontwikkeling in een groene omgeving'J

44 ,1 Won/ha
3,1 Won/ha

1 : 13,4

Rekenmodel Rood voor green

Blad 04

Evenwichtsberekening

Scenario Midden wonlngprogamma

Oppervlakte gebied
Brute plangebied
100 !hectare
Netto plangebied ("Rood")
uitgeefbaar (kavels)
niet-uitgeefbaar (infra+inrichting)

Natuur I groen
Natuurdoeltype

I

v
VI
VII
VIII
IX

Type
Hour
Hour

Geslapeld
Eengez[ns rt)

Koop
Koop
Koop
Koop
Koop
Koop
Koop

Eenge4ins rij
Eengezins rij
Appartement
Herenhuizen
2A1-kap
Vrijstaand
Vriji.kavels

xi

I

1.000.000 m2

70%
30%

=>

Bos van bron en beek

Woningbouwp rogramma I rood
Hoeveelheid wonln'g en

Ill
IV

=>

Regio duur

Klasse Ill

185

eenheden
VON-som
lnhoiJd Kavelopp
duur
0
36 € 150.000
0
131 € 165 .000
0
143 € 200.000
165 €250.000
0
0
36 €250.000
0
240 € 275.000
270 €400.000
0
420 € 600.000
0
490 € 200.000
0

I

I

Totaal :

Grondquote
duur
Meerwaarde
10,0%
10,0%
22,0%
25,0%
20,0%
22,0%
30,0%
35 ,0%
nv1

8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%

I

SCENARIO
Midden

%

#

0
0
15
25
25
25
10
0
0
0
100

0
0
28
46
46
46
18
0
0
0
185

Woningbouwprogra mm a Midden
Ultgeefbare grand
Niet-uitgeefbare grond:
"Rode" grond
"Groene" grond
Opbrengst woningen:
Grondo pbrengst kavels:
Kosten grondverwerving "Rqod"
Kosten bouwrijp maken "Rood"
Kosten inrichting (woonrijp maken)
Planonlw1kkelingskosten
Explo1talieresult<1at "Rood"

29.310
12.561
41.871
958 .129

m2
m2
m2
m2

70%
30%
100%

Oichtheid Rode gebied
Oichthe1d totale plangebied
Verhoud!ng Rood - groen

€ 40.933.755 (excl. BTW)

=>
=>
=>
=>

€ 50,00 /m2
€30,00 /m2
€20 ,00 lm2
25%

€

12.873.763

€

2..093.558
1.256 .135
837 .423
523 .389
a_ 163.,258

€
€
€

€.

Natuurontwikkeling
"Groene· grand
Kosten g ronclverwerving ''Groen·
Kosten inrichling
(Klasse 111)
Opbrengst "naluurgebied"
Kosten "nall.lurgebied"
Exploitatleresu llaat "Groen·

958.129 m2

=>

95,8

ha

,50 l tmz
I € € 71,02
/m2

=>
=>

€
€

€0,00 l/m2

=>

€
€

7 .185,966
9n.291

8.1 63.258
F"1258

(dit model maakt dee/ uit van afstudeeronderzoek "Rood voor groen, projectontwikkeling in een groene omgeving")

44, 1 Won/ha
1,8 Won/ha
1 : 22,9

Blad 05

Rekenmodel Rood voor groen

Evenwichtsberekening

Scenario Middelduur woningprogamma

Oppervlakte gebied
Bruto plangebied
100 !hectare
Netto plangebied ("Rood")
uitgeefbaar (kavels)
niet-uitgeefbaar (infra+inrichting)

Natuur I groen
Natuurdoeltype

I

II
Ill
IV

v
VI
VII
VIII
IX

xi

Gestapeld
Eengezins rij
Eengezins rij
Eengezins rij
Appartement
Herenhuizen
2'1-kap
Vrijstaand
Vrije kavels

I

1.000.000 m2

70%
30%

Bos van bron en beek

Woningbouwprogramma I rood
Hoeveelheid Woningen
Type
Huur
Huur
Koop
Koop
Koop
Koop
Koop
Koop
Koop

=>

=>

209
lnhoud Kavelop
0
36
131
0
143
0
165
0
36
0
240
0
270
0
420
0
490
0

Reglo goedkoop

Klasse Ill

eenheden
VON-som
goedkoop
€ 150.000
€ 165.000
€ 175.000
€ 200.000
€ 225.000
€ 225.000
€ 250.000
€ 350.000
€ 100.000

I

I
Totaal:

Grondquote
goedkoop Meerwaarde
10,0%
8%
8%
10,0%
8%
20,0%
8%
22,0%
8%
18,0%
8%
20,0%
26,0%
8%
8%
30,0%
nvt
8%
8%

SCENARIO
Middelduur

#

%
0

0

0

0
0
0
31
21
52
104
0
0
209

0
0
15
10
25

50
0
0
100

Woningbouwprogramma Middelduur
Uitgeefbare grond
Niet-uitgeefba(e grond:
"Rode" grond
"Groene" grond
Opbrengst woningen:
Grondopbrengst kavels:
Kosten grondverwerving "Rood"
Kosten bouwrijp maken "Rood"
Kosten inrichting (woonrijp maken)
Planontwikkelingskosten
Exploitatieresultaat "Rood"

64.057
27.453
91.510
908.490

m2
m2
m2
m2

Dichtheid Rode gebied
Dichtheid totale plangebied
Verhouding Rood - groen

70%
30%
100%

€ 51.522.872 (excl. BTW)
€

18.035.198
4.575.494
2.745.296
1.830.198
1.143.874
7.740.336

€ 50,00 /m2
€ 30,00 /m2
€ 20,00 /m2

=>
=>
=>

€
€
€

25%

=>

€
€

Natuurontwikkeling
"Groene" grond
Kosten grondverwerving "Groen"
Kosten inrichtrng
(Klasse 111)
Opbrengst "natuurgebied"
Kosten "natUllrgebied"
Exploitatieresultaat "Groen"

908.490 m2

=>

90,8

ha

l lm2I € € 7,50
1,02 lmZ:

=>
=>

€

€0,00 lim2

=>

€
€

€

6.813.676
926.660

7.740.336

f'7 1-'0 . Jf'-

RESULTAAT Scenario Mlddelduur

(dit model maakt dee/ uit van afstudeeronderzoek "Rood voor groen, projectontwikkeling in een groene omgeving")

22,8 Won/ha
2,1 Won/ha
1 : 9,9

Blad 06

Rekenmodel Rood voor groen

Evenwichtsberekening

Scenario Middelduur woningprogamma

Oppervlakte gebied
Bruto plangebied
100 !hectare
Netto plangebied ("Rood")
uitgeefbaar (kavels)
niet-uitgeefbaar (infra+inrichting)

70%
30%

Natuur I groen
Natuurdoeltype

:>

I

Wonlngbouwprogramma I rood
Hoeveelhe1d won1ngen

II

Ill
IV

v
VI
VII
VIII
IX

Type
Huor
Huur
Koop
Koop
Koop
Koop
Koop
Koop
Koop

xi

Gestapeld
Eengezi11s rij
Eengezln~ rij
Eengez1ns nj
Appartement
Herenhuizen
2'1-kap
Vnjstaand
Vrije kavels

I

77
lnhoud Kavelopp
0
36
0
131
143
0
0
165
36
0
240
0
270
0
420
0
490
0

I

1.000.000 m2

=>

Bos van bran en beek

Klasse Ill

eenheden
VON-som
duur
€ 150.000
€ 165.000
€ 200.000
€ 250.000
€ 250.000
€275.000
€400.000
€ 600.000
€ 200.000

I

Regio duur

Totaal:

I

Grondquote
duur
Meerwaarde
10,0%
8%
10,0%
8%
8%
22,0%
25,0%
8%
8%
20,0%
22,0%
8%
30,0%
8%
35,0%
8%
nvt
8%
8%

SCENARIO
Middelduur
#
%
0
0
0
0
0
0
0
0
15
12
10
8
19
25
39
50
0
0
0
0
77
100

Woningbouwprogramma Middelduur
Ultgeefbare grand
Nlet-ll itgeefbare grond:
"Rode" grand
"Groene' grand
Opbrengst won ingen:
Grondopbrengst kavels:
Kosten grondverwerving "Rood"
Kosten bouwrijp maken "Rood'
Kosten inrichting (woonrlrp maken)
Planontwikkelingskosfen
ExploltaHeresU!taat "Rood"

23.662
10.141
33.803
966.197

m2
m2
m2
m2

Dichlheid Rode gebied
Dichtheid totale plangebied
Verhouding Rood - groen

70%
30%
100%

€ 30.127.639 (exci. BTW)
€

12.034.858

=>
=>
=>

€
€

=>

€
€

1.690.161
1.014.096
676.064
422.540
8.231 .997

96,6

ha

l tm2
I € € 7,50
1,02 /m2

=>
=>

€

€ 0,00 ltm2

=>

€
€

€ 50,00 /m2
€ 30,00 /m2
€20,00 /m2
25%

€

Naluurontwikkeling
"Groene" grand
Kosten grondverwerving ' Groen"
(K lasse Ill)
Kosten lnrich\ing
Opbrengst "natuurgebied"
Kosten ' natuurgebied"
Exploitatieresultaat "Groen"

966.197 m2

=>

€

7 .246.476
985.521

8.231 .997
€823 1 9'17

(dit model maakt dee/ uit van afstudeeronderzoek "Rood voor groen, projectontwikkeling in een groene omgeving")

22,8 Won/ha
0,8 Won/ha

1 ; 28,6

Rekenmodel Rood voor groen

Blad 07

Evenwichtsberekening

Scenario Ouur wonlngprogamma

Oppervlakte gebied
Bruto plangebied
100 !hectare
Netto plangebied ("Rood")
uitgeefbaar (kavels)
niet-uitgeefbaar (infra+inrichting)

70%
30%

Natuur I groen
Natuurdoeltype ..

=>

=>

I ___B_o_s_v_a_n_b_ro_n_e_n_be_e_k_ __.

Woningbouwprogramma I rood
Hoeveelheid woningen
Type
Huur
Huur
Ill
IV

v
VI
VII
VIII
IX

Koop
Koop
Koop
Koop
Koop
Koop
Koop

xi

Gestapeld
Eengezins rij
Eengezins rij
Eengezins rij
Appartement
Herenhuizen
2'1-kap
Vrijstaand
Vrije kavels

I

Regio goedkoop

1.000.000 m2

Klasse Ill

1133

0
0
0
0
0
0
0
0

131
143
165
36
240
270
420
490

€ 165.000
€ 175.000

€ 200.000
€ 225.000
€ 225.000
€ 250.000
€ 350.000
€ 100.000

I

I

I

Grondquote
oedkoop Meerwaarde
10,0%
8%
10,0%
8%
20,0%
8%
22,0%
8%
18,0%
8%
20,0%
8%
26,0%
8%
30,0%
8%
nvt
8%
8%

Totaal :

SCENARIO
Duur
#
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
453
40
340
30
340
30
0
0
100 1133

Woningbouwprogramma Duur
Uitgeefbare grond
Niet-uitgeefbare grond:
"Rode" grond
"Groene" grond
Opbrengst woningen:
Grondopbrengst kavels:
Kosten grondverwerving "Rood"
Kosten bouwrijp maken "Rood"
Kosten inrichting (woonrijp maken)
Planontwikkelingskosten
Exploitatieresultaat "Rood"

431 .503
184.930
616.433
383.567

70%
30%
100%

m2
m2
m2
m2

Dichtheid Rode gebled
Dichtheid totale plangeblea
Verhouding Rood - groen

€ 223.655.670 (excl. BTW)
€

72.616.713

=>
=>
=>
=>

€

30.821 .655
18.492.993
12.328.662
7.705.414
3.267.990

38,4

ha

ltm2
I € € 7,50
1,02 /m2

=>
=>

€
€

l1m2

=>

€

€ 50,00 I m2
€ 30,00 /m2
€ 20,00 /m2
25%

€

€
€
€

Natuurontwikkeling
"Groene" grond
Kosten grondverwerving "Groen"
Kosten inrichting
(Klasse Ill)
Opbrengst "natuurgebied"
Kosten •natlJurgebJed"
Exploitatieresultaat "Groen"

383.567 m2

€0,00

=>

€

2.876 .752
391.238

3.267.990

€ 3 ;11)7 99

Re!ULTAAT Scenatfo ouur

(dit model maakt dee/ uit van afstudeeronderzoek "Rood voor green, projectontwikkeling in een groene omgeving'J

18,4 Won/ha
11,3 Won/ha
1 : 0,6

Rekenmodel Rood voor groen

Blad 08

Scenario Duur wonlngprogamma

Evenwichtsberekening

Oppervlakte gebled
Bruto plangebied
100 !hectare
Netto plangebied ("Rooti")
uitgeefbaar (kavels)
niet-uitgeefbaar (infra+inrichting)

Natuur I groen
Natuurdoeltype

I

II
Ill
IV

v
VI
VII
VIII
IX

KOQp
Koop
Koop
Koop
Koop
Koop
Koop

xi

Gcstapeld
Eengezlns rij
Eengezins rij
Eengezins rij
Appartement
Herenhuizen
2•1-kap
Vrijstaand
Vrije kavels

I

1.000.000 m2

70%
30%

=>

Bos van bron en beek

Woningbouwprogramma I rood
Hoeveelheid woningen
Type
Huur
Huur

=>

Regio duur

Klasse Ill

134

lnhoud
0
0
0
0
0
0
0
0
0

eenheden
VON-som
Kavelopp
duur
36 € 150.000
131 €1 65 .000
143 € 200.000
165 € 250.000
36 € 250.000
240 € 275.000
270 €400.000
420 € 600.000
490 €200.000

I

I

I

Grondquote
duur
Meerwaarde
10,0%
8%
10,0%
8%
22,0%
8%
25,0%
8%
20,0%
8%
22,0%
8%
30,0%
8%
35,0%
8%
nv1
8%
8%

Totaal :

SCENARIO
Duur

%

#

0
0
0
0
0
0
40
30
30
0
100

0
0
0
0
0
0
54
40
40
0
134

Woningbouwprogramma Duur
Uitgeefba re grond
Niet-uitgeefbare grond:
"Rode" gromd
"Groene" grond
Opbrengst wonl ngen:
Grondopbrengst kaveis·
Kosten grondverwervfng "Rood"
Kosten bouwrijp maken ' Rood"
Kosten inrichting (woonrijp rna en)
Planontwikkelfngskosten
Exploitatieresultaat "Rood"

51 .061
21.883
72.944
927.056

70%
30%
100%

m2
m2
m2
m2

Dlchtheid Rode gebied
D1chtheid totale plangebted
Verhouding Rood - groen

18,4 Won/ha
1,3 Won/ha

1 ; 12,7

€ 45 .048.288 (excl. BTW)

=>
=>
=>
=>

€50,00 /m2
€ 30,00 /m2
€ 20,00 /m2
25%

€

16.104.763

€
€
€
€

3.647.222
2.188.333
1.458.889
911 .805
7.898.513

€

Natuurontwlkkellng
"Groene" grand
Kosten grondverwerving "Groen"
Kosten lnrichtlng
(Ktasse 111)
Opbrengst "natuurgebied"
Kosten "haluurgeb1ed"
Exploltatieresultaat "Groen"

927.056 m2

=>

92,7

ha

l/m2
I € €7,50
1,02. /m2

=>

€
€

€0 ,00 l/m2

=>

=>

€
€

6.952.917
945.597

7.898.513
~7 . 9&5'

ED
(dit model maakt dee/ uit van afstudeeronderzoek "Rood voor groen, projectontwikkeling in een groene omgeving'J

Rekenmodel Rood voor groen

Blad 09

Evenwichtsberekenlng

Oppervlakte gebled
Bruto plangebied
100 lhectare
Netto plangebied ("Rood")
uitgeefbaar (kavels)
niet-uitgeefbaar (infra+inrichting)

Natuur I groen
Natuurdoeltypel

II
Ill
IV

v
VI
VII
VIII
IX

xt

Gestapeld
Eengezins rij
Eengezins rij
Eengezins rij
Appartement
Herenhuizen
2' 1-kap
Vrijstaand
Vrije kavels

I

1.000.000 m2

=>

70%
30%

Bos van bron en beek

Wonlngbouwprogramma I rood
Hoeveelheid woningen
Type
Hu.ur
Huur
Koop
Koop
Koop
Koop
Koop
Koop
Koop

Reglo goedkoop

Scenario Gestapeld wonlngprogamma

Klasse Ill

=>

256
lnhoud Kavelop
36
0
0
131
143
0
0
165
0
36
0
240
0
270
0
420
490
0

€ 175.000
€ 200.000
€ 225.000
€225.000
€ 250.000
€ 350.000
€ 100.000

I

Totaal:

I

Grondquote
oedkoop Meerwaarde
10,0%
8%
8%
10,0%
8%
20,0%
22,0%
8%
18,0%
8%
20,0%
8%
26,0%
8%
30,0%
8%
nvt
8%
8%

SCENARIO
Gestapeld
#
%
40
103
0
0
0
0
0
0
60
154
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
256
100

Wonlngbouwprogramma Gestapeld
Uitgeefbare grond
Niet-uitgeefbare grond :
"Rode" grond
"Groene" grond
Opbrengst woningen:
Grondopbrengst kavels :
Kosten grondverwerving "Rood"
Kosten bouwrijp maken "Rood"
Kosten inrichting (woonrijp maken)
Planontwikkelingskosten
Exploitatieresultaat ''Rood"

9.232
3.957
13.188
986.812

m2
m2
m2
m2

70%
30%
100%

194.4 Won/ha
Dichtheid Rocle gebled
2,6 Won/ha
Dichtheid totafe plangebie<
Verhouding Rood - groen
1 : 74,8

€ 42.022.010 (exd. BTW)

€ 50,00 /m2
€ 30,00 /m2
€ 20,00 /m2
25%

=>
=>
=>
=>

€

9.891 .335

€
€
€
€
€

659.422
395 .653
263.769
164 .856
8.407.634

Natuurontwlkkeling
"Groene" grand
Kosten grondverwerving "Groen"
Kosten inrichting
(Kfasse Ill)
Opbrengst "natuurgebied"
Kosten "natuurgebied"
Exploitatieresultaat "Groen"

98,7

ha

ltm2
I € € 7,50
1,02 /m2

=>

€
€

€ 0,00 l tm2

=>

986.81 2 m2

=>

=>

€
€

7.401.087
1 006.548

8.407.634
t 81107.63-1-

Rekenmodel Rood voor groen

Blad 10

Evenwichtsberekening

Scenario Gestapeld wonlngprogamma

Oppervlakte gebled
Bruto plangebied
100 !hectare
Netto plangebied ("Rood")
uitgeefbaar (kavels)
niet-uitgeefbaar (infra+inrichting)

70%
30%

l ___Bos_v_a_n_b_ro_n_en_b_ee_k_ __.

II
Ill

IV

v
VI
VII
VIII
IX

Type
Huur
Huur
Koop
Koop
Koop
Koop
Koop
Koop
Koop

xi

Gestapeld
Eengezlns rij
Eengezlns rij
Eengezlns rij
Appartement
Herenhuizen
2A1 •kap
Vrifstaand
Vrije kavels

I

1.000.000 m2

=>

Natuur I groen
Natuurdoeltype ..

Wonlngbouwprogramma I rood
Hoeveelheid Wonihgen

Regio duur

Klasse Ill

=>

218

eenheden
VON-som
duur
lnhoud Kavelop
36 € 150.000
0
0
131 € 165.000
0
143 € 200.000
0
165 € 250.000
36 € 250.000
0
240 €275.000
0
270 € 400.000
0
420 € 600.000
0
490 € 200.000
0

I

I

I

Grondquote
Meerwaarde
duur
10,0%
8%
8%
10,0%
8%
22,0%
8%
25,0%
8%
20,0%
8%
22,0%
30,0%
8%
8%
35,0%
nvt
8%
8%

Totaal :

SCENARIO
Gestapeld
#
%
40
87
0
0
0
0
0
0
60 131
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
218

Wonlngbouwpro.gramma Gestapeld
UJtgeefbare grond
Nlet-ultgeefbare grond:
"Rode" grand
"Groene" grand
Opbrengst woningen:
Grondopbrengst kavels·
Kosten grondverwervlng "Rood"
Kosten bouwrijp maken "Rood"
Kosten inrichling (woonrljp maken)
Planontwikkeli ngsko:;;ten
Exploitatieresultaat ' Rood"

7.860
3.369
11 .229
988.771

m2
m2
m2
m2

Dichlheid Rode gebied
194,4 Won/ha
Dichttield totale plangebie<
2,2 Won/ha
Verhouding Rood - groen
1 : 88,1

70 %
30%
100%

€ 38.530.099 (excl. BTW)

=>
=>
=>
=>

€ 50,00 I m2
€ 30,00 I m2
€ 20,00 I m2
25%

€

9.687.568

€
€
€
€

561 .439
336.863
224.575
140.360
8.424,331

€

Natuurontwlkkellng
"Groene" grand
Kosten grondverwervlng ' Groen"
Kosten inrichling
(Klasse Il l)
Opbrengst ' natuurgebied"
Kosten " natuurgebied~
Exploilalieresultaat ' Groen•

988.771 m2

=>

98,9

ha

l tm2
I € € 7,50
1,02 /m2

=>
=>

€
€

€0,00 l /m2

=>

€

€

7.415.784
1 008.547

8.424.331
i" 8421 ]"Ii

Bijlage 09: Toepassing rekenmodel situatie Meerstad
Blad 1: Reguliere woningprogramma zonder opbrengst 'Groene' gebied
Blad 2: Reguliere woningprogramma met opbrengst 'Groene' gebied
Blad 3: Woningprogramma met 25% grotere kavels en VON-prijzen + € 5.000 zonder opbrengst
'Groene gebied'
Blad 4: Woningprogramma met 25% grotere kavels en VON-prijzen + € 5.000 met opbrengst 'Groene
gebied'

Het rekenmodel Is door middel van een aantal stappen toe te passen. (Praktijktoets)
Stap 1:
Kies de oppervlakte van het plangebied
Stap 2:

Kies het type natuur dat gerealiseerd dient te worden

Stap 3:

Geef aan hoeveel woningen ontwikkeld gaan worden

Stap 4:

Geef aan of de VON-prijzen en grondquotes in
woningmarktregio vallen . Of geef hier eigen waardes op .

Stap 5:

Vul het woningbouwprogramma in zoals dat gepland of toegepast is.

Stap 6:

Kies het percentage uitgee1bare grond binnen het "rode" gebied zodat de ruimtelijke
verhoudingen tussen rood en groen overeenkomen met de plannen of met wat is
gerealiseerd .

Stap 7:

Geef een mogelijke opbrengst voor het gerealiseerde groen op.

Stap 8:

Bereken de verwervingskosten voor de rode grond die nodig zijn
exploitatieresultaat voor het gehele gebied op 0 euro te laten uitkomen .

een

goedkope

of

om

dure

het

Regio goedkoop

Rekenmodel Rood voor groen

Blad 01

Praktijktoets rekenmodel

zonderopbrengstgroen

Scenario Meerstad wonlngprogamma

Oppervlakte gebied
Brute plangebied
1543 !hectare
Netto plangebied ("Rood")
uitgeefbaar (kavels)
niet- uitgeefbaar (infra+inrichting)

=>

15.430.000 m2

33%
67%

Natuur I groen
Natuurdoeltype .,I_ _ _B_o_s_v_a_n_b_ro_n_e_n_b_e_e_k_ __.

=>

Klasse Ill

Woningbouwprogramma I rood
HoeveelheiCl wonlngen

II
Ill

IV

v
VI
VII
VIII
IX

Type
Huur
Huur
Koop
j<oop
Koop
Koop
Koop
Koop
Koop

xi

Gestapeld
EengeziJls rij
Eengezins rij
Eengezins rij
Appartement
Herenhuizen
2~1 -kap

Vrijstaarid
Vrije kavets

I

lnhoud Kavelopp
36
0
131 € 165.000
0
143 € 175 .000
ll
0
165 € 200.000
36 € 225.000
0
240 € 225.000
0
(}
270 €250.000
420 € 350.000
0
490 € 100.000
Q

I

I

I

SCENARIO
Meerstad

Grondquote
oedkoop Meerwaarde
10,0%
8%
10,0%
8%
20,0%
8%
22,0%
8%
18,0%
8%
20,0%
8%
8%
26,0%
30,0%
8%
nvt
8%
8%

%

#

0
0
10 1020
0
0
40 4080
0
0
0
0
40 4080
510
5
510
5
0
0
100 10200

Totaal:

Woningbouwprog ramma Goedkoop
Uitgeefbare grand
Niet-uitgeefbare grond .
"Rode" grond
"Groene" grand
Opbrengst wonlngen:
Grondopbrengst kavels:

2.372.520
4.816.935
7.189.455
8.240.545

33%
67%
100%

m2
m2
m2
m2

D1ct"ttheid Rode gebied
D1chtheid totale plangebied
Verhoudlng Rood - green

€ 1.877.142.857 (excl. BTW)

=>
=>
=>
=>

€ 8,83 /m2

Kosten grondverwerving "Rood"
Kosten bouwrijp maken "Rood"
Kosten lnrichting (woonrijp rnaken)
Planontwikkelingskosten
Exploitatteresultaat "Rood"

€ 30,00 lm2
€ 20,00 lm2
25%

€

583.028.571

€
€

63.478.215
21 5.683.636
143.789,091
89.868.182
70.209.447

€
€
€

Natuurontwlkkellng
"Groene" grand

8.240.545 m2

Kosten grondverwervl ng "Groen"
(Klasse 111)
Kosten innchtlng

I

Opbrengst "natuurgebied"
Kosten ' natuurgebied"
Exploitalieresultaat "Groen•

=>

824, 1

ha

€ 7,50 l /m2
€ 1,02 /m2

;>

€
€

61.804 .091
8.405 356

€ 0,00 l/m2

=>

€
€

70;209.447

=>

~o

r.

(dit model maakt dee/ uit van afsludeeronderzoek "Rood voor groen, projectontwikke/ing in een groene omgeving'J

14,2 Won/ha
6,6 Won/ha

1 : 1, 1

Blad 02

Rekenmodel Rood voor groen

Praktijktoets rekenmodel

Scenario Meerstad woningprogamma

Oppervlakte gebied
Bruto plangeb ied
1543 !hectare
Netto plangeb ied ("Rood")
uitgeefbaar (kavels)
niet-uitgeefbaar (infra+inrichling)

33%
67%

Natuur I groen
Natuurdoeltype

=>

I

II
Ill
IV

v
VI
VII
VIII
IX

Type
Huur
Huur
Koop
Koop
Koop
Koop
Koop
Koop
Koop

xi

=>

Bos van bron en beek

Woningbouwprogramma I rood
Hoeveelheid woningen

I

Regio goedkoop

Gestapeld
Eengezins rij
Eengezins rij
Eengezins rij
Appartement
Herenhuizen
2'1 -kap
Vrijstaand
Vrije kavels

I

met opbrengst groen

15.430.000 m2

Klasse Ill

10200

0
0
0
0
0
0
0
0

I

131
143
165
36
240
270
420
490

€ 175.000
€200.000
€225.000
€ 225.000
€ 250.000
€ 350.000
€ 100.000

I

I

Grondquote
oedkoop Meerwaarde
10,0%
8%
8%
10,0%
20,0%
8%
22,0%
8%
8%
18,0%
20,0%
8%
26,0%
8%
8%
30,0%
nvt
8%
8%

Totaal:

SCENARIO
Meerstad
#
%
0
0
10 1020
0
0
40 4080
0
0
0
0
40 4080
510
5
5
510
0
0
100 10200

Woningbouwprogramma Goedkoop
Uitgeefbare grond
Niet-uitgeefbare grond:
"Rode" grond
"Groene" grond
Opbrengst woningen:
Grondopbrengst kaveis:
Kosten grondverwerving "Rood"
Kosten bouwrijp maken "Rood"
Kosten inrichting (woonrijp maken)
Planontwlkkelingskosten
Exploitatieresultaat "Rood"

2.372.520
4 .816.935
7.189.455
8.240.545

m2
m2
m2
m2

Dichtheid Rode gebled
Oichtheid totale plangebieC!
Verhouding Rood - groen

33%
67%
100%

€ 1.877.142 .857 (excl. BTW)

=>
=>
=>
=>

€17,43 l m2
€ 30,00 lm2
€ 20,00 /m2
25%

€

583.028.571

€
€

125.282.306
215.683.636
143.789.091
89.868.182
8.405.356'

€
€

€

Natuurontwikkeling
"Groene" grond

8.240.545 m2

Kosten grondverwerving "Groen"
Kosten inrichting
(Klasse 111)
Opbrengst "natuurgebl ed"
Kosten "natuurgebied"
Exploitatieresultaat "Groen"

824,1

ha

l i m2
I € € 7,50
1,02 /m2

=>
=>

€
€

61 .804 .091
8.405.356

€ 7, 50 l lm2

=>

€
€

61.804.091
70.209.447
'"II 05.JSO.

=>

(dit model maakt dee/ uil van afstudeeronderzoek "Rood voor groen, projectontwikkeling in een groene omgeving")

14,2 Won/ha
6,6 Won/ha
1 : 1, 1

Rekenmodel Rood voor groen

Blad 03

Praktijktoets rekenmodel

=>

I ___B_o_s_v_a_n_b_ro_n_e_n_be_e_k_ __

Woningbouwprogramma I rood
Hoeveelheid woningen

II
Ill
IV

v
VI
VII
VIII
IX

H ~ur

Koop
Koop
Koop
Koop
Koop
Koop
Koop

xi

I

15.430.000 m2

42%
58%

Natuur I groen
Natuurdoeltype ..

Gestapeld
EetJgezins rij
Eengezins rij
Eengezins rij
Appartement
Herenhuizen
2'1-kap
Vrijstaand
Vrije kavels

zonder opbrengst green

Scenario Meerstad woningprogamma

Oppervlakte gebled
Bruto plangebied
1543 !hectare
Netto plangebied ("Rood")
ultgeefbaar (kavels)
niet-uitgeefbaar (infra+inrichting)

T ype
Huur

Wonlngmarkt Meerstad

=>

Klasse Ill

10200

lnhoud
0
0
0
0
0
0
0
0
0

eenheden
VON-som
Kavelopp Meers tad
45 € 155.000
164 € 170.000
179 € 180.000
206 € 205.000
45 € 230.000
300 € 230.000
338 €255.000
525 € 355.000
613 € 105.000

I

I

Totaal:

I

Grondquote
Meerwaarde
Meers tad
10,0%
8%
10,0%
8%
20,0%
8%
8%
22,0%
8%
18,0%
20,0%
8%
8%
26,0%
8%
30,0%
8%
nvt
8%

SCENARIO
Meerstad
#
%
0
0
10 1020
0
0
40 4080
0
0
0
0
40 4080
5 510
5 510
0
0
100 10200

Woningbouwprogramma Goedkoop
Uitgeefbare grand
Niet-uitgeefbare grand :
"Rode" grand
"Groene· grond
Opbrengst woningen :
Grondopbrengst kavels :
Kosten grondverweN1ng "Rood"
Kosten bouwrijp maken "Rood"
Kosten inrlchtlng (woonrijp rnaken)
Planontwikkelingskosten
Exploitatieresultaat "Rood"

2.965.650
4 .174.350
7.140.000
8.290.000

m2
m2
m2
m2

42%
58%
100%

Diotilheid Rode gebied
Dlohthe1d totale plangetiied
Verhoudlng Rood - groen

€ 1.920.000 .000 (excl . BTW)

€ 11 ,05 /m2
€ 30,00 /m2
€ 20,00 /m2
25%

€

595 .757 .143

=>
=>
=>
=>

€
€
€
€
€

78.876 .343
214 .200.000
142 .800 .000
89.250.000
70.630.800

829,0

ha

Natuurontwlkkeling
=>

"Groene" grond

8.290.000 m2

Kosten grondverwerving "Groen·
(Klasse 111)
Kosten inrlchtlng

l /m2
I € € 7,50
i ,02 1m2

=>
=>

€
€

€ 0,00 lim2

=>

€
€

Opbrengst "natuurgebied"
Kosten "noituurgebied"
Explo1latieresultaat •Groen"

62.1 75.000
8.455.800

70.630.800
3080

-o

(dit model maakt dee/ uit van afstudeeronderzoek "Rood voor groen, projectontwikke/ing in een groene omgeving")

14 ,3 Won/ha
6, 6 Won/ha

1 : 1,2

Rekenmodel Rood voor groen

Blad 04

Praktijktoets rekenmodel

Scenario Meerstad woningprogamma

Oppervlakte gebied
Brute plangebied
1543 !hectare
Netto plangebied ("Rood")
uitgeefbaar (kavels)
niet-uitgeefbaar (infra+inrichting)

=>

Woningbouwprogramma I rood
Hoeveelheid woningen

Ill

IV

v
VI
VII
VIII
IX

xi

Gestapeld
Eengezins rij
Eengezins rij
Eengezins rij
Appartement
Herenhuizen
2'1-kap
Vrijstaand
Vrije kavels

I

10200
lnhoud Kavelop
45
0
0
164
179
0
0
206
0
45
0
300
338
0
0
525
0
613

met opbrengst groen

15.430.000 m2

42%
58%

Natuur I groen
Natuurdoeltype l..,___B_o_s_v_a_n_b_ro_n_e_n_b_e_e_k_ __

Type
Huur
Huur
Koop
Koop
Koop
Koop
Koop
Koop
Koop

Woningmarkt Meerstad

Klasse Ill

=>

eenheden
VON-som
Meers tad
€ 155.000
€ 170.000
€ 180.000
€ 205.000
€ 230.000
€ 230.000
€ 255.000
€ 355.000
€ 105.000

I

I

Grondquote
Meerwaarde
Meers tad
10,0%
8%
8%
10,0%
8%
20,0%
22,0%
8%
18,0%
8%
20,0%
8%
26,0%
8%
30,0%
8%
nv1
8%
8%

Totaal:

SCENARIO
Meers tad

%

#

0
0
10 1020
0
0
40 4080
0
0
0
0
40 4080
5 510
5 510
0
0
100 10200

Woningbouwprogramrna Goedkoop
Uitg eefbare grond
Niet-uitgeefbare grond:
"Rode" grond
"Groene" grond
Opbrengst woningen:
Grondopbrengst kavels:
Kosten grondverwerving "Rood"
Kosten bouwrijp maken "Rood"
Kosten inrichting (woonrijp maken)
Planontwikkelingskosten
Exploitatieresultaat "Rood"

2.965.650
4.174.350
7.140.000
8.290.000

m2
m2
m2
m2

42%
58%
100%

Dichtheid Rode gebied
Dichtheid totale plangebied
Verhouding Rood - green

€ 1.920.000.000 (excl. BTW)

€ 19,76 I m2
€ 30,00 I m2
€ 20,00 I m2
25%

€

595.757.143

=>
=>
=>
=>

€
€
€
€
€

141.051.343
214.200.000
142.800.000
89.250.000
8.455.800

829,0

ha

Natuurontwikkeling
=>

"Groene" grond

8.290.000 m2

Kosten grondverwerving "Groen "
Kosten inrichting
(Klasse Ill)

l/m2
I € € 7,50
1,02 /m2

=>

€

=>

€

€ 7,50 l/m2

.:>

€
€

Opbrengst "natuurgebied"
Kosten "natuurgebied"
Exploitatieresultaat "Groen"

62.175.000
8.455.800
62.175.000
70.630.800
~ 8455.80[}..

(dit model maakt dee/ uit van afstudeeronderzoek "Rood voor groen, projectontwikkeling in een groene omgeving'J

14 ,3 Won/ha
6,6 Won/ha

1 : 1,2

