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Aanleiding

• Bestuurlijke afspraken: jaarlijks 13.000 nieuwe woningen, 
waarvan twee derde betaalbaar

• Groei woningvoorraad loopt terug (circa 10.000 per jaar), 
maar plancapaciteit is op hoog niveau: 182.000 woningen

• Daarom: nadruk op bestaande plannen uitvoeren

• Vertraging treedt vooral op aan ‘voorkant’ planvorming, 
maar ook risico’s aan ‘achterkant’ (kostenstijging, rente) 

• Andere werkwijze en betere samenwerking met partners 
nodig om inhaalslag te maken



Vandaag met u bespreken: 
kern van de aanpak

1. Verstevig visie op ruimtevragende functies
2. Duidelijke kaders aan voorkant en hieraan vasthouden
3. Bestuurlijke tandem en gemandateerd projectleider
4. Werk licht en gericht: prioritaire plannen zijn leidend
5. Loslaten: iedereen doet waar die het beste in is



Handvatten voor gemeenten



1. Goede voorbereiding is het halve werk:
verstevig visie op ruimtevragende functies

• Ruimte is schaars, opgaven zijn groot (wonen, 
klimaat, energie): meer duidelijkheid nodig

• Waar is wonen wel/niet voorstelbaar, onder welke 
voorwaarden, voor welke doelgroepen, etc.

• Voorkom stapeling van te veel ambities
• Voorkom wisseling van bestuurlijke ambities



Altijd doen:
• Versterk gemeentelijke visie op wonen: waar wel en geen 

woningbouw onder welke voorwaarden?
• Formuleer kaders voor gebiedsontwikkeling, waarin 

sectorale belangen onderling zijn afgewogen
• Houd vast aan kaders en ambities voor lopende (of 

prioritaire) woningbouwplannen

Overweeg:
Actief grondbeleid op strategische (binnenstedelijke) 
ontwikkellocaties, zoals vestigen van voorkeursrecht



Reflectie en vragen



2. Niet alles kan: duidelijke kaders aan
voorkant en hieraan vasthouden
• Werken vanuit gezamenlijk doel en vertrouwen
• Bepaal als team welke kaders prioriteit hebben in 

het plan (organisatie-overstijgend)
• Maak kaders niet te strak voor haalbare invulling: 

bijv. excelleren op 3 van 8 ambities, rest basis
• Houd vast aan kaders om herhaaldelijke 

onderhandelingen te voorkomen



Altijd doen:
• Vast projectteam dat organisatie-overstijgend denkt 

en handelt (vanuit gezamenlijk doel)
• Tijdig wensen en eisen van beleidsvelden en 

(markt)partijen op tafel leggen
• Samen vooraf komen tot belangrijkste 

projectspecifieke kaders en hieraan vasthouden
• Energie op belangrijkste doelen (kaders) richten en 

niet op randzaken (invulling)

Overweeg:
Geen bovenwettelijke eisen opnemen in beleid/kaders



Reflectie en vragen



3. Werk altijd met bestuurlijke tandem 
en gemandateerd projectleider
• Belangrijkste versneller!
• Binnen bestuurlijke visie en kaders werken met ambtelijk 

mandaat en doorzettingsmacht: meer dan doorgeefluik
• Werkt beleidssilo overstijgend (overal een tien willen halen):  

focus op doorzetting en realisatie
• Omgevingswet vraagt meer verantwoordelijkheid van 

ambtelijke organisatie: politieke ‘antenne’
• Belangrijk om te borgen met college en gemeenteraad



Altijd doen:
• Stuur gebiedsontwikkeling aan met mandaat en 

doorzettingsmacht. Gemeenteraad stelt kaders op 
waarbinnen gemandateerd projectleider keuzes maakt.

• Per project één aanspreekpunt vanuit gemeente richting 
initiatiefnemer. Dit aanspreekpunt houdt intern contact met 
relevante beleidsvelden.

Overweeg:
Delegatiebesluit vanuit gemeenteraad om 
bestemmingsplannen door college vast te laten stellen.



Reflectie en vragen



4. Werk licht en gericht: snelheid en
prioritaire plannen zijn leidend
Werk als gemeente meer vanuit kaderstellende rol: 
• Haalbaar projectplan, inclusief strakke regie, 

rolverdeling en realistische planning (mijlpalen)
• Prioriteren: triage op wenselijkheid en haalbaarheid
• Organiseer capaciteit en expertise: zet gericht in op 

uitvoering van prioritaire projecten
• Meer outputgericht sturen en toetsen op kaders, 

minder op de invulling (overlaten aan markt)



Altijd doen:
• Haalbaar projectplan, inclusief strakke regie en realistische planning
• Prioriteer projecten die wenselijk en haalbaar zijn: versnel uitwerking
• Werk met intake- en omgevingstafel, voorsorterend op Omgevingswet
• Toekomst is onzeker, stel bestemmingsplan zo flexibel mogelijk op
• Bij uitvraag van onderzoek letten op potentie voor hergebruik
• Bestemmingsplannen en planregels zoveel mogelijk standaardiseren

Overweeg:
• Standaardiseren beoordeling plan-overstijgende kenmerken 
• Benut de provinciale flexpool of vergelijkbare (landelijke) regelingen
• Een 100 dagen-aanpak voor grote of prioritaire plannen
• Vaker gebruik maken van coördinatieregeling of veegplannen



Reflectie en vragen



5. Loslaten: iedereen doet waar die het 
beste in is
Drietrap om doelmatigheid te vergroten:
1. Visievorming door gemeente: keuzes over ambities 

doelen, rollen en vertaling naar uitvoering
2. Uitwerking van planregels door beleidsmedewerker, 

standaardisatie mogelijk
3. Invulling ‘hoe’ overlaten aan markt, bijvoorbeeld 

uitnodigingsplanologie vanuit spelregelkaart



Altijd doen:
• Focus als gemeente op goed neerzetten van visie en kaders.
• Standaardiseren planregels en opzet voor bestemmingsplan.
• Leg samenwerking en rolverdeling vast in een intentie- of 

samenwerkingsovereenkomst.

Overweeg:
• Vaker inzetten op uitnodigingsplanologie.
• Voorbereiden van bestemmingsplanprocedure uit handen 

geven aan corporatie of ontwikkelaar.
• Regionaal bundelen specialistische kennis en expertise
• Fasering en realisatietermijnen opnemen in 

anterieure/posterieure overeenkomst.



Reflectie en vragen



Vragen? Via 026 – 7514100

Lotte Huiskens, l.huiskens@stec.nl
Maartje Lucassen, m.lucassen@stec.nl
Esther Geuting, e.geuting@stec.nl
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