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Project 1: Entree Zoetermeer 

Entree, Zoetermeer



Projec 1: Entree Zoetermeer 

Kenmerken

• Opgave: transformatie (kantoren naar wonen); binnenstedelijk, direct tegen het centrum aan; 4.500 woningen en 150.000 m2 

voorzieningen

• Eigendom: zes eigenaren/ ontwikkelaars; gemeente Zoetermeer

• Procedure: Masterplan en planuitwerkingskader vastgesteld; bestemmingsplan, MER, BKP en exploitatieplan in procedure.

• WBi subsidie toegekend.

• Samenwerkingsvorm:

• “Developing apart together”, met een mix van zelfrealisatie en publiek kostenverhaal

• Gemeente investeert in transformatie openbare ruimte

• Eigenaren ontwikkelen vastgoed

• Contracten: met vijf grondeigenaren zijn er anterieure overeenkomsten afgesloten: programma, kostenverhaal, fasering.

Project 1: Entree Zoetermeer 



Projec 1: Entree Zoetermeer 

 Prioritair project; voor iedereen

 Duidelijke rolverdeling

 Grote ontwikkelkavels

 ‘Simpele’ zakelijke afspraken

 Eigenaars zijn niet altijd           
(gebieds)ontwikkelaars

 Lang en lastig verleden

 Nauwelijks onderwerp van gesprek

 Geen regie; niet publiek, niet privaat

 Veel ambities, weinig eisen en                   
afspraken

 Betaalbaar wonen geborgd; niet persé              
naar WoCo

 Voorzieningen als wens en ambitie

 ‘Klassieke’ participatie



Project 2: Spoorzone Zwolle

Spoorzone, Zwolle



Project 2: Spoorzone Zwolle

Kenmerken

• Opgave: transformatie naar stadswijk; binnenstedelijk, niet standkant van het station; ca. 1.200 - 1.500 woningen en            

ca. 51.000 m2 voorzieningen (gebied NS).

• Maatschappelijke en culturele ontwikkeling: museum de Fundatie, kunstacademie ArtEZ, vakschool Cibap.

• Eigendom: veel eigenaren/ ontwikkelaars, NS grootste, groot deelgebied en gemeente Zwolle

• Procedure: Nota van Uitgangspunten voorgelegd aan gemeenteraad.

• WBi subsidie toegekend

• Samenwerkingsvorm:

• Zelfrealisatie door NS, met publiek kostenverhaal

• Gemeente e.a. Investeren in enkele grote infrastructurele ingrepen

• NS organiseert tender(s) voor ontwikkeling

• Contracten: anterieure afspraken op hoofdlijnen tussen alle eigenaren over kostenverhaal (impuls WBi).



Project 2: Spoorzone Zwolle

 Kwaliteit Zwolle en locatie; prioritair              
project

 Grote positie NS; voorbeeldrol

 Te integraal organiseren zorgt voor          
vertraging

 Continuïteit team

 Ambities weergegeven in o.a. circulariteit            
en klimaatadaptatie: 30% plangebied                   
wordt groen

 Nog geen onderdeel van afspraken

 Straks wel?

 Betaalbaar wonen: 30% sociale               
woningbouw. Overige conform        
Ontwikkelkader Zwolle

 Veel werken, niet-wonen en           
maatschappelijk programma

 Participatie hoog op agenda



Project 3: Stationsgebied Leiden

Stationsgebied, Leiden



Project 3: Stationsgebied Leiden

Kenmerken

• Opgave: verstedelijking stationsgebied; ca. 2.500 woningen en ca. 15.000 m² voorzieningen.

• Eigendom: versnipperd eigendom; gemeente relatief veel posities, ook vastgoed; ook intensivering op gemeentelijke posities

• Gerealiseerd: Lorenz fase 1. In ontwikkeling: Lorenz fase 2, Octagon, De Geus.

• Procedure: Gebiedsvisie, gebiedsagenda en BKP vastgesteld.

• WBi subsidie toegekend

• Samenwerkingsvorm

• Traditionele ontwikkeling, soms met zelfrealisatie

• Gemeente verwerft, investeert in openbare ruimte en geeft kavels uit

• Plotsgewijze onmtwikkeling

• Contracten: aankoop, verkoop en soms anterieur



Project 3: Stationsgebied Leiden

 Duidelijke rolverdeling

 Gemeente neemt risico en                         
investeert

 Burgeninitiatief heeft plan helemaal       
omgegooid

 Bestaand vastgoed niet passend,                       
maar hoge waarde

 Duurzaamste kilometer van                     
Nederland; intenties

 Nog niet in afspraken geborgd

 Betaalbaar wonen: 30% sociale huur.                 
85% van alle nieuwe woningen dient                     
te bestaan uit appartementen

 Wens tot werkgebied

 Participatie relatief laat op agenda



Overview

 Samenwerkingsvormen vaak verschillend

 De vorm zelf bepaalt niet het succes; de afspraken daarbinnen wel

 WBi subsidie werkt versnellend; in ieder geval in samenwerking en afspraken

 Simpele afspraken werken beter dan complexe

 Verevening vaak geen / beperkt issue; ondanks dat wetgeving het mogelijk maakt

 Inclusiviteit best goed geregeld; concrete afspraken betaalbaar wonen en breed programma; participatie vaak hoofdbreker

 Klimaat en duurzaamheid pas relatief laat op de agenda; vaak wel ambities, maar geen concrete afspraken
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