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Inhoud 
• Mensen zijn geen koeien: 

– verschil uitleggebieden en bestaande stad;
– participatie nu en in de omgevingswet.

• Opgave Hart van Zuid: 
– eisen uit de aanbesteding (snelheid (boete), participatie);
– keuze voor proactief ruimtelijk ontwikkelen.

• Proactief ruimtelijk ontwikkelen:
– wat is het en hoe werkt het? 



Inhoud 
– Alles meegenomen in het voortraject? 
– Hoe zit het dan met de sociale opgave? 

• in het voortraject;
• wat waren en zijn de vervolgstappen?; 
• conclusies over aanpak van de sociale opgave.

– Vragen? – ook tijdens de inleidingen.











Participatie in Omgevingsrecht

• Inspraak in de Wet Ruimtelijke Ordening: 
– vaak eerst plan <> reactie; 
– meer proces dan inhoud.

• Straks in de Omgevingswet:
– verplicht bij locatieontwikkeling initiatiefnemer;
– wens van gemeenten bij transformatie,  

herstructurering of inbreiding gebieden; 
• veel gemeenteraden eisen dat!



Participatie in Omgevingsrecht
• En nu? 

– zijn er methodes die werken? 
– die niet vertragen?
– die inhoud combineren met proces? 

• Ja! 
– een voorbeeld is: proactief ruimtelijk ontwikkelen, 

waarin PPBS en VE worden gebruikt;
– voorbeelden over de laatste 20 jaar;

• Strijp R, Veghel Oranjewijk, Arkel betondak, HvZ 
Hengelo……..;

– ik vertel u er straks meer over …..



De uitdaging: Hart van Zuid



Plangebied Hart van Zuid



Wat maakt de opgave bijzonder?

‒ De gemeente heeft op de plankwaliteit gestuurd. Hierbij heeft de 

gemeente gegund op meeste kwaliteit voor een vaste prijs.

‒ Ruimtelijke, economische én sociaal-maatschappelijke 

samenhangend. 

‒ Langdurige samenwerking gemeente Rotterdam / Ballast Nedam.

‒ Het uiteindelijke plan moet de meest maatschappelijke waarde 

bieden.

‒ Eisen: start op tijd (boeteclausule). 

‒ Participatie met de omgeving.



Wat maakt de opgave bijzonder?



Bron: bewerking Algemeen Dagblad 

Het nieuwe Hart van Zuid



Hart van Zuid: een ontwikkelopgave

Hotel

Bioscoop

Ahoyplein

Congrescentrum 
& muziekhal

Renovatie hallen Ahoy

Gooilandsingel

Winkelcentrum
Zuidplein

Zwembad

OV knoop

Busstation
Uitbreiding 
Winkelcentrum

Kunstenpand
Plein op Zuid

Realiseren woningen &
uitbreiding Hoornbeeckcollege



Proactief ruimtelijk ontwikkelen 

• Een methode, die inhoud en proces 
combineert, tot een plan of bouwstenen voor 
een plan
– Inhoud: 

• analyse vooraf (RO, milieu, programma, etc.).
– Proces:

• PPBS (PubliekPrivateBuurtSamenwerking); 
• VE (Value Engineering). 





Proactief ruimtelijk ontwikkelen 

• Proactief ruimtelijk ordenen kenmerken:
– vooraf:

• in plaats van achteraf.
– multidisciplinair & interdisciplinair:

• in plaats van disciplines volgordelijk.
– interactief met omgeving:

• in plaats van mededelen + formeel traject.
– ontwerpen op basis van al die input.

• Basis is …………..
– respect & kennis !!



P+P+BS       VE
 (Publiek + Privaat + Buurtsamenwerking en Value Engineering)

Informatieavond
informatie halen

Spelregels proces

VE - studie 

Informatieavond
terugkoppeling uitkomsten 

VE-studie

Plan

Randvoorwaarden 
Overheid / Initiatiefnemer

Randvoorwaarden 
Ruimtelijke Ordening en 

Milieu 
(Grip op locatie)

Tijdens de informatieavond kunnen belanghebbenden zich opgeven voor de plangroep/VE-studie. 
Deze zal bestaan uit omwonenden, gemeente, ontwikkelaar, enz.

Overheid
terugkoppeling uitkomsten 

VE-studie

Initiatiefnemer
terugkoppeling uitkomsten 

VE-studie

Vervolgproces

Basis voor plan



Public Private Buurt Samenwerking

– PPBS
• mediation-driven
• gefaciliteerd 

onderhandelen op 
basis van belangen



VE – brainstorm > alternatieven
• Value Engineering: 

– vanuit functie werken en brainstormen;
– gezamenlijke criteria; 
– uitwerken van ideeën en ontwikkelen;
– evaluatie op basis van geld en waarden. 

• Tot: 
– bouwstenen voor bestemmingsplan;
– alternatieven voor de milieueffectrapportage;
– input voor uitwerking in het vervolgtraject.













Publiek Private Buurt Samenwerking + VE



Hart van Zuid – BP + MER



Echt interactief proces en participatie

• PPBS / VE creëert begrip èn gezamenlijke werken:
– specialisten, verschillende disciplines, belanghebbenden 

omgeving, overheid en initiatiefnemers.
• Bewoners komen vaak met de beste oplossingen:

– ook direct helder wat de issues zijn.
• Versterkt involvement = meer commitment en  

acceptatie voor de lange termijn.
• Latere bezwaren (als ze er zijn): 

– gaan over het echte conflict tussen algemeen en particulier 
belang (inhoud en niet proces).



Proactief ruimtelijk ontwikkelen

• Toekomst bestendig ordenen:  
– “Tante Truus”- toets (TTT);
– maar ook: Tante Truus (en alle andere bewoners) 

aan het woord; 
– de NIET-mondige bewoner bestaat niet!

• Analyse + draagvlak + meerwaarde input:
– “alle hens aan dek”.

• Snel, goed en transparant:
– HvZ 17 maanden: vaststelling BP, mer, 

structuurvisie.



Hoe werkt het in de praktijk? VE-sessie 



Busroutes onder de flat door / mer-studie



Varianten naast de flats – mer - studie



Wat levert het op? Op tijd starten!







Was alles meegenomen? Ook het sociale 
gedeelte? Idee de ‘Globe’



Idee Talent





Sociale opgaven Hart van Zuid

Alles meegenomen in het voortraject?

• Ja/Nee, net niet genoeg…
• Wel behandeld, niet verder gebracht



Sociale opgaven Hart van Zuid

De sociale opgave draai(d)en om:
• werkgelegenheid;
• talentontwikkeling;
• participatie (meedoen aan het gemeenschapsleven in allerlei 

vormen: werk, via evenementen en andere activiteiten). 



Sociale opgaven Hart van Zuid

Waarom belangrijk?

• Rotterdam Zuid vertegenwoordigt 40% van het bijstandsbestand van 
Rotterdam.

• Gemiddeld jaarinkomen ligt rond de 19.500 euro (bron: NPRZ).
• Energiekosten maken vaak tussen de 10% en 20% van een totaal 

beschikbaar maandbudget uit.
• Jonge wijken.
• Hoge jeugdwerkeloosheid.



Sociale opgaven Hart van Zuid

Waar te beginnen?

• rondje door de wijk;
• blauwprint op basis van cijfers wijkprofiel;
• inventarisatie kansrijke bestaande initiatieven;
• selectie van top 5. 



Sociale opgaven Hart van Zuid

Energie gevonden, wat nu?

1. Begonnen met kleinschalige ’experimentele’ initiatieven. Bedoeld om 
uit te proberen waar de energie zat bij organisaties in de wijk. 

2. Vervolgens het plan doorontwikkeld tot een programma wat moet 
leiden tot een sociaal economisch netwerk waarin werkgelegenheid, 
talentontwikkeling en participatie organisch georganiseerd worden 
door netwerkpartners samen.



Sociale opgaven Hart van Zuid

Conclusies over aanpak van de sociale opgave

Coproductie essentieel:
a) effectiever want groter bereik en meer impact; 
b) duurzamer;
c) lange termijn doelstellingen maken aansluiting beleid 

toegankelijk(er);
d) netwerkpartners kunnen sommige dingen beter.



Sociale opgaven Hart van Zuid

Wat heeft het opgeleverd tot nu toe:

18 maanden bezig en…:
a) meer dan 20 actieve partnerschappen met ondernemers, onderwijs 

en semi-overheid met een 6-tal projecten;
b) € 700.000 subsidie voor meerjarige trajecten (uitgevoerd door 

partners);
c) aansluiting bij gemeentelijk beleid – zelfs een extra team in 

oprichting.



Sociale opgaven Hart van Zuid

Conclusie:

• door het toepassen van de werkvorm proactief (ruimtelijk) 
ontwikkelen is meer energie losgekomen; 

• dit gaat nog beter wanneer je hier in het traject zo vroeg mogelijk mee 
begint;

• essentieel is dat de sociale opgave als volwaardig onderdeel wordt 
gezien van de totale gebiedsontwikkeling (maar dan echt, niet alleen 
op schrift);

• deze manier van werken leidt tot meer cohesie en is efficiënter en 
effectiever omdat je gebruik maakt van bestaande energie.



Vragen?
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