
Herbestemmen	  in	  gebiedstransforma0e	  
Vijf	  Dilemma’s	  

in	  opdracht	  van:	  



Ac0vis0sche	  denktank	  voor	  herbestemmen	  



Verbouwen,	  niet	  bouwen	  
De	  gebouwen	  voor	  de	  komende	  genera6es	  staan	  er	  al,	  ze	  hoeven	  
slechts	  aangepast	  te	  worden	  aan	  hun	  wensen.	  
	  



De	  brandhaarden	  van	  leegstand	  
Opgetelde	  kantoren,	  winkel	  en	  woningleegstand	  laat	  gemeenten	  zien	  
waar	  qua	  leegstand	  een	  hoop	  aan	  de	  hand	  is.	  	  



Rondje	  gemeenten	  
Welke	  dilemma’s	  spelen	  bij	  stedelijke	  gebiedstransforma6es?	  

Den	  Haag	  

Heerlen	  

Leeuwarden	  

RoFerdam	  

Tilburg	  

Utrecht	  



•  	  	  

Hoe	  biedt	  je	  ruimte	  aan	  ini0a0even	  en	  stuur	  je	  als	  
gemeente	  toch	  op	  lange	  termijn	  ontwikkelingen?	  
Er	  is	  een	  spanningsveld	  tussen	  enerzijds	  het	  faciliteren	  van	  ini6a6even	  en	  
anderzijds	  de	  publieke	  rol	  van	  gemeenten.	  Dit	  levert	  onduidelijkheid	  op.	  

De	  Binckhorst,	  Den	  Haag	  

#1	  	  



•  	  	  

Hoe	  biedt	  je	  ruimte	  aan	  de	  stad	  en	  stuur	  je	  als	  
gemeente	  toch	  op	  lange	  termijn	  ontwikkelingen?	  
Ondernemers	  kiezen	  zelf	  hun	  loca6es,	  in	  welke	  mate	  faciliteer	  je	  
ini6a6even	  die	  buiten	  de	  ‘aandachtsgebieden’	  vallen?	  

Bluecity010,	  Ro8erdam	  

#1	  	  



Hoe	  kan	  je	  als	  overheid	  leegstaande	  m2	  inzeEen	  om	  gebieden	  
te	  versterken	  zonder	  programma	  elders	  weg	  te	  trekken?	  
Met	  hulp	  van	  overheid	  getransformeerde	  leegstand	  wordt	  vaak	  onder	  marktprijzen	  
verhuurd.	  Is	  dit	  oneerlijke	  concurren6e	  voor	  andere	  ini6a6even?	  

Carbon	  6	  
Heerlen	  

#2	  	  



Hoe	  kan	  je	  als	  overheid	  leegstaande	  m2	  inzeEen	  om	  gebieden	  
te	  versterken	  zonder	  programma	  elders	  weg	  te	  trekken?	  
Wanneer	  een	  groot	  complex	  herontwikkeld	  wordt,	  hoe	  borg	  je	  dan	  
dat	  dit	  plan	  ook	  een	  posi6ef	  effect	  heeO	  op	  gebiedsniveau?	  

Blokhuispoort,	  Leeuwarden	  

#2	  	  



Tijdelijk	  programma,	  zit	  daar	  ook	  toekomst	  in?	  
Tijdelijke	  ini6a6even	  leveren	  vaak	  onvoldoende	  op	  om	  gebouwen	  op	  
te	  knappen	  en	  te	  behouden.	  

Kennismakerij,	  Spoorzone	  Tilburg	  

#3	  	  



Moet	  erfgoed	  voorrang	  krijgen	  bij	  herbestemming?	  
Bij	  een	  krimpende	  vraag	  naar	  ruimte	  moeten	  keuzes	  gemaakt	  worden,	  omdat	  er	  
niet	  genoeg	  programma	  is	  om	  alle	  gebouwen	  van	  nieuw	  leven	  te	  voorzien.	  

Roijal	  theater,	  Heerlen	  

#4	  



Openbare	  ruimte	  en	  voorzieningen	  ontwikkelen,	  
met	  of	  zonder	  de	  markt?	  
Door	  terugtrekkende	  overheid	  zijn	  kwalita6eve	  voorzieningen	  en	  openbare	  ruimte	  
bij	  gebiedstransforma6es	  zelfs	  voor	  groeiende	  gemeenten	  onmogelijk	  geworden	  

Cartesiusdriehoek,	  Utrecht	  

#5	  



	   	   	  #1	  Hoe	  biedt	  je	  ruimte	  aan	  ini0a0even	  en	  stuur	  je	  
	   	   	  als	  gemeente	  toch	  op	  lange	  termijn	  ontwikkelingen?	  

	  
#2	  Hoe	  kan	  je	  als	  overheid	  leegstaande	  m2	  inzeEen	  om	  
gebieden	  te	  versterken	  zonder	  programma	  elders	  weg	  te	  
trekken?	  
	  
#3	  Tijdelijk	  programma,	  zit	  daar	  ook	  toekomst	  in?	  
	  
#4	  Moet	  erfgoed	  voorrang	  krijgen	  bij	  herbestemming?	  
	  
#5	  Openbare	  ruimte	  en	  voorzieningen	  ontwikkelen,	  met	  of	  
zonder	  de	  markt?	  
	  
#6	  …?	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  



De	  5	  +1	  duivelse	  dilemma’s	  van	  herbestemming	  

	  	  	  	  	  #6:	  Wat	  is	  jouw	  dilemma?	  
	  
Gemeenten	  worstelen	  bij	  gebiedstransforma6es	  met	  dezelfde	  
dilemma’s	  en	  uitdagingen	  
	  
Vaak	  proberen	  ze	  het	  wiel	  opnieuw	  uit	  te	  vinden.	  
	  
Dit	  vraagt	  om	  een	  community	  of	  prac6ce.	  



www.herbestemmingsteam.nl	  

Ac0vis0sche	  denktank	  voor	  herbestemmen	  


