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Naar een participatieve start voor gebiedsontwikkeling

PLAN- EN
BESLUITVORMING
GEKOPPELD
Gebiedsontwikkeling is een langdurig en moeizaam proces dat met veel horten en stoten verloopt. Een belangrijke
oorzaak ligt in de start van de ontwikkeling, wanneer plan- en besluitvorming als gescheiden trajecten beginnen.
Er is te weinig aandacht voor de managementopgave van de initiatieffase. Er is veel geschreven over de organisatie
van processen om tot formele, contractuele afspraken tussen partijen te komen en we zijn ook bekend met de rol
van een individuele opdrachtgever van planvorming, maar we weten te weinig over hoe vorm te geven aan een
planvormingsproces waarbij meerdere partijen opdrachtgever zijn (Klijn et al., 2002). Participatieve methoden
bieden een oplossing.

G e r t - J o o s t Pe e k

I

n het vorige themanummer van Real Estate Magazine
over gebiedsontwikkeling (nr. 38) heb ik gebiedsontwikkeling getypeerd als twee parallellopende, onderling
verbonden processen van plan- en besluitvorming (zie
Figuur 1). Planvorming gaat over de invulling van hetgeen er dient te komen, waarbij perioden van variatie en
selectie van mogelijke ontwerpoplossingen elkaar afwisselen. Besluitvorming omvat het formuleren van de
Besluitvorming

Uitsluiten Insluiten
Belangen
Mogelijkheden
Selecteren Variëren
Planvorming

Figuur 1. Koppeling van plan- en besluitvorming bij
gebiedsontwikkeling.
.

plandoelen en het beschikbaar krijgen van de middelen
– investeringen en toestemming – waarbij perioden van
uit- en insluiten van belangen elkaar afwisselen. Plan- en
besluitvorming zijn zo onlosmakelijk met elkaar verbonden (Peek, 2005a).
In de praktijk leidt deze verbondenheid tot problemen. Het blijkt niet eenvoudig om beide processen, die
geheel anders in elkaar zitten, op elkaar af te stemmen.
Planvorming is gericht op het vaststellen van de ruimtelijke en functionele oplossing voor het gebied. Uit de
vele mogelijkheden die er aan het begin van het proces
zijn, blijft er uiteindelijk maar één over die tot in detail
wordt uitgewerkt. Dit proces van veel mogelijkheden
naar één oplossing heet ontwerpen en loopt van grof
naar fijn, van groot naar klein en is daarmee goed te
faseren. In het begin zijn er weinig mensen en partijen
betrokken, terwijl aan het eind een grote groep van
specialisten aan het werk is.
Hoe anders zit de besluitvorming in elkaar. Hier gaat
het om het bijeen krijgen van de middelen voor het
realiseren van het plan en daaraan gekoppeld het
samenstellen van de eisen waaraan het plan dient te voldoen. Dit gaat hand in hand, omdat partijen geen mid-
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delen beschikbaar stellen wanneer het plan niet aan hun het ontwerp gepresenteerd aan partijen wiens middelen
voor de ontwikkeling nodig zijn, zoals de gemeente en
doelen bijdraagt. Aangezien de initiatiefnemer zelf nooit
overige grondeigenaren, en deze raken betrokken. De
alle middelen voor de ontwikkeling tot zijn beschikking
nieuwe partijen hebben allemaal vanuit hun eigen
heeft, zijn andere partijen nodig. Dit betekent de introbelangen wat op te merken over het
ductie van nieuwe plandoelen en daarplan. De ontwerper verwerkt deze
aan gekoppelde eisen. Uiteindelijk gaat
in een nieuw plan. Onderhet erom een combinatie van partijen te
WAT VOOR DE opmerkingen
tussen heeft de lokale pers lucht van het
vinden die voldoende middelen bijeen
kan brengen een te realiseren plan dat
ÉÉN EEN DETAIL initiatief en het nieuwe plan gekregen
wat leidt tot nieuwe deelnemers met
aan hun gezamenlijke doelen bijdraagt
IS, IS VOOR DE nieuwe eisen en wensen. De ontwerper
èn dat maatschappelijk wordt geaccepzijn plan wederom aan te passen.
teerd.
ANDER VAN HET dient
Deze gang van zaken, waarin het ontWanneer er geen consensus is over de
werp wordt gebruikt als communicatietoegevoegde waarde voor de maatschapGROOTSTE
middel om er achter te komen wat men
pij, verwerft het plan onvoldoende
BELANG
nu echt wil, levert een tijdrovend prodraagvlak en wordt het via procedures
ces van trial and error op waarbij veel
van democratische legitimering afgesertussentijds ontwerpwerk in de prullenveerd. Voorbeelden hiervan zijn het masbak verdwijnt, omdat men na iedere
terplan met de champagneglazen voor
ronde de opdracht aan de ontwerper op
Rotterdam Centraal uit 2001 en het
basis van de reactie op het vorige ontUtrecht Centrum Project dat aanleiding
werpvoorstel verandert (Peek, 2005b). De ontwerpvoorwas voor de overwinning van Leefbaar Utrecht in de
stellen worden door alle partijen vanuit andere beoorgemeenteraadsverkiezingen van 2000. Planvorming is
delingscriteria beoordeeld dan die waarop de initiatiefdaarmee weer terug bij af. Besluitvorming verloopt niet
nemer anticipeerde (Verbart, 2004: 58). Het is via deze
volgens de fasen van het ontwerpproces en kent geen
weg moeilijk een totaaloverzicht te krijgen van alle doeopbouw van grof naar gedetailleerd. Wat voor de één
len en belangen van de benodigde partijen, omdat deze
een detail is, is voor de ander van het grootste belang.
slechts in termen van kritiek op de ontwerpvoorstellen
Er is geen consensus over de waardehiërarchie en de
naar voren komen. Bovendien wordt het steeds moeilijsamenstelling van betrokkenen wisselt geregeld, afhanker om het plan, waar de ontwerper bij gebrek aan een
kelijk van de inhoud van het plan. Dit betekent dat de
planvorming niet altijd volgt op de besluitvorming, maar gedetailleerde opdracht veel van zijn persoonlijke voorkeuren heeft ingestopt, aan te passen. Riek Bakker
ook leidend kan zijn. De inventiviteit van het plan
(1998: 36) stelt daarom in haar oratie: ‘Maar al te graag
bepaalt uiteindelijk het maximum aan doelen waaraan
grijpt men (te) snel naar het potlood of laat men schetshet in relatie tot de beschikbare middelen kan voldoen:
jes maken. Daarmee kunnen goede initiatieven absoluut
dit is wat we veelal met kwaliteit bedoelen.
vermoord worden. Het motto is “bezint eer gij begint”,
daar heb je later in het proces alleen maar plezier van.’
De gebrekkige afstemming van plan- en besluitvorming leidt in de praktijk tot een moeizaam proces dat
verloopt met horten en stoten en snel kan leiden tot de
Starten met de doelen
stapeling van ambities tot onrealiseerbare hoogten. Het
Het kan ook anders. Namelijk als besluitvormers het
gebrek aan afstemming start al bij het begin van de
voortouw te nemen. De initiatiefnemer wil niet overgebiedsontwikkeling. In de initiatieffase ligt de nadruk
haast een ontwerpopdracht de deur uit doen en start
veelal op een van beide processen, waarmee de kwaliteit met een zogenaamde stakeholder-analyse. Een adviesbuvan koppeling tussen beide afhankelijk is òf van de
reau wordt gevraagd om een lijst te maken van alle paromgang met belangen in de planvorming òf van de
tijen die mogelijk iets van de gebiedsontwikkeling kunomgang met mogelijkheden in de besluitvorming. Ik
nen vinden om deze vervolgens naar hun mening en
geef een gechargeerd beeld van beide aanpakken in de
wensen te vragen. Er is nog geen plan en alle mogelijke
praktijk.
stakeholders worden aangemoedigd een verlanglijstje in
te dienen. Zo ontstaat een lange lijst van wensen die
opgeteld tot een torenhoge ambitie leiden.
Starten met het plan
Er kleven belangrijke bezwaren aan deze start van de
Wanneer de planvorming in de lead is, wordt gestart
initiatieffase. Door niet te starten met een wervend plan,
met een globale ontwerpopdracht aan een stedenbouwwaaraan partijen hun middelen kunnen toekennen,
kundige of architect op basis van de wensen van de inimaar de doelen en belangen van partijen te inventarisetiatiefnemer van de ontwikkeling. De ontwerper wordt
ren wordt een grote hypotheek op het ontwerp genoop pad gestuurd met een beperkte opdracht en moet
men. Het zal moeilijk zijn met een oplossing te komen
een groot deel daarvan zelf invullen. Vervolgens wordt
.
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die aan alle wensen voldoet en op basis waarvan partijen hun middelen beschikbaar willen stellen. Een aantal
wensen zal überhaupt niet te realiseren zijn, omdat een
aantal belanghebbenden de potentie van de locatie hebben overschat. Bovendien zal een dergelijke inventarisatie altijd partijen missen, omdat deze op dit vroege
moment in het proces de relevantie van de ontwikkeling
nog niet (kunnen) zien. Maar het belangrijkste bezwaar
van de start met een stakeholder-analyse is wel dat de
eisen en wensen van de belanghebbenden niet goed
kunnen worden geïntegreerd. Dit in tegenstelling tot
het starten met een plan, waarin de ontwerper juist keer
op keer zoekt naar de integratie van wensen. In plaats
daarvan worden de eisen en wensen opgeteld, wat maar
al te snel leidt tot een maatschappelijk gewenst programma van hoogwaardige kwaliteit, zowel architectonisch, economisch, ecologisch als sociaal, dat tegelijkertijd onrealiseerbaar is.
Start de gebiedsontwikkeling met het plan dan is het
moeilijk om een totaalbeeld van de eisen en wensen van
de belanghebbenden te krijgen. Start de ontwikkeling
met de inventarisatie van de eisen en wensen dan is het
risico op een onrealiseerbare opeenstapeling van wensen groot. Een betere afstemming van plan- en besluitvorming in de initiatieffase is noodzakelijk.

Alternatief- en waardegerichte benadering
Wanneer we gebiedsontwikkeling beschouwen als een
beslisproces waarbij het probleem nog niet helder is,
dan zijn voor de probleemstructurering twee aanpakken
denkbaar. Ten eerste kan worden begonnen met het formuleren van eisen en wensen van belanghebbenden om
deze vervolgens te vertalen in kenmerken van de toekomstige locatie en vervolgens op basis hiervan een
plan te ontwerpen. Het beginnen met besluitvorming via
een stakeholders-analyse is een vorm van een waardegerichte benadering of value-focused thinking (VFT)
(Corner et al., 2001: 132).
Ten tweede kan begonnen worden met het inventariseren van mogelijke ontwerpoplossingen. ‘The process of first specifying alternatives in the problem
structuring process, and then applying value and
preference information to them in order to make a
choice, is commonly referred to as alternative-focussed thinking (AFT). It is clear from the descriptive
decision-making literature that AFT is easily the
more common procedure’ (Corner et al., 2001: 132).
Het starten met de planvorming via een ontwerpopdracht is een voorbeeld van deze alternatiefgerichte
benadering.
Corner et al. (2001: 137-138) concluderen op basis
van uitgebreide studies dat beslismodellen die beide
benaderingen verenigen succesvoller zijn dan benaderingen waarin enkel vanuit de alternatieven of vanuit de waarden wordt gewerkt. Figuur 2 laat beide
.

benaderingen zien. Vervangen we alternatiefgerichte
benadering door planvorming en waardegerichte benadering door besluitvorming, dan wordt duidelijk dat,
willen we succesvol zijn in de initiatieffase, we op zoek
moeten naar een manier om plan- en besluitvorming bij
de start van gebiedsontwikkeling te koppelen.
In mijn promotieonderzoek stel ik een andere aanpak
van de initiatieffase voor die plan- en besluitvorming
koppelt. Deze is gebaseerd op participatieve probleemstructurerende methoden.

Een participatieve start
De participatieve aanpak is erop gericht een beperkte
groep van belanghebbenden samen de mogelijkheden
van de locatie en van elkaars doelen en belangen te
laten ontdekken. Vanuit de gedachte dat partijen willen
samenwerken wanneer er meerwaarde te behalen is,
staat locatiesynergie centraal. Deze extra opbrengsten
ontstaan doordat duurzame shareholders samenwerken
om een plan te realiseren dat gekenmerkt wordt door
een samenhang die anders niet tot stand was gekomen.
Duurzame shareholders zijn partijen die over middelen
beschikken om de ontwikkeling mogelijk te maken, in
de gebruiksfase nog steeds bij de locatie betrokken blijven en zodoende de meerwaarde van de samenhang
kunnen ervaren als een bijdrage aan hun doelen (Peek,
2005a). De groep van belanghebbenden dient zodoende
te bestaan uit duurzame shareholders. Dit zijn partijen
die over middelen beschikken om de ontwikkeling
mogelijk te maken, in de gebruiksfase nog steeds bij de
locatie betrokken zijn en zodoende de meerwaarde van
de synergie kunnen ervaren (Peek, 2005a).
De participatieve aanpak start vanuit de waardegerichte benadering met een oefening waarbij de participanten een zogenaamde mindmap maken met een overzicht van waarden waaraan de herontwikkeling dient bij
te dragen, zoals rendement, architectonische kwaliteit
en verbetering sociale veiligheid. Vervolgens voegen ze
kenmerken van de locatie aan de mindmap toe die
Waarde
gerichte
benadering
Waarden
Alternatief
gerichte
benadering
Alternatieven

Figuur 2. De alternatief- en waardegerichte benadering van beslisproblemen.
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het kweken van onderling vertrouwen. De participanten
invloed op deze waarden hebben. De laatste stap is het
waarderen (van -9 tot +9) van de waarden en de relaties zelf gaven aan dat de methode op een snelle en gemakkelijke wijze inzicht geeft in elkaars belangen en de
met de kenmerken. De mindmaps van de participanten
gedeelde en verschillende standpunten. En dat dit snelle
worden samengevoegd in één overzicht dat een beeld
gezamenlijke beeld tijd en ruimte biedt
geeft van de gezamenlijke, al dan niet
om al vroeg in het proces samen op
gedeelde, belangen en middelen.
zoek te gaan naar kansen voor meerIedere participant wordt tevens
RISICOwaarde.
gevraagd naar de kenmerken van de herEen belangrijke randvoorwaarde voor
ontwikkeling die cruciaal zijn voor het
VERDELING IS
het slagen van deze participatieve aansucces of falen van de nieuwe locatie.
GEEN OPLOS- pak is dat de juiste mensen aan tafel zitOp basis van deze inventarisatie wordt
ten. De participanten dienen voldoende
een tiental belangrijke kenmerken op
SING DIE PER
ervaring te hebben om snel de conseeen rijtje gezet. Onder deze hot items
worden vijf of zes alternatieve invullinDEFINITIE MEER- quenties van alternatieven te doorzien.
En ze dienen voldoende mandaat van
gen onder elkaar gezet. Op deze manier
WAARDE
hun organisatie mee te krijgen om een
ontstaat de ontwerptabel. Vervolgens is
betrouwbare partner te zijn en de uithet de bedoeling dat de participanten in
OPLEVERT
komsten ‘thuis’ overeind te kunnen
groepjes een ‘plan’ ontwerpen door per
houden. Daarnaast is de kwaliteit van
item een alternatief te kiezen dat zoveel
de begeleiding cruciaal voor het slagen
mogelijk voldoet aan hun doelen en
van de aanpak.
belangen. De deelnemers checken hun
plan op interne consistentie, waarna de plannen onderDeze participatieve start van gebiedsontwikkeling
ling worden vergeleken. Zo worden overeenkomsten en
biedt kansen voor het ontstaan van een goed ‘collectief ’
verschillen zichtbaar. Dit is een goede basis voor onderopdrachtgeverschap in de richting van stedenbouwer en
handeling om uiteindelijk tot een goede ontwerpopdracht te komen voor de architect of stedenbouwkundige. architect. Dit collectief, bestaande uit duurzame shareholders, kan door de ontwikkelingsopgave eerst afwisselend vanuit alternatieven en waarden te hebben benaIn de dissertatie wordt deze participatieve aanpak,
derd, vervolgens op een professionelere wijze opdracht
waarin de alternatief- en waardegerichte benadering zijn
gecombineerd, en de toepassing ervan in de praktijk uit- geven aan de planvorming vanuit hun rol als besluitvormers. Zo starten plan- en besluitvorming gekoppeld, wat
gebreid beschreven.
betere kansen biedt op een soepeler verloop van het
ontwikkelingsproces en op de realisatie van synergie.
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