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On peut bien expliquer l’arbre par ses causes, par sa structure, par les
mécanismes qu’il met en jeu, les échanges qu’il entretient avec son
environnement, etc. Mais le comprendre, non: il n’y a rien à
comprendre, et c’est pourquoi aucune théorie ne saurait remplacer
le regard, la simplicité du regard.
Comte-Sponville, 2000 in : de Vries, 2012

You can very well explain a tree in terms of its causes, its structure, the mechanisms it calls into play,
the exchanges with its environment, etc. But understanding it, no: there is nothing to understand,
and that’s why no theory can ever replace looking, simply looking.
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I Voorwoord
“The difficulty lies not with the new ideas, but in escaping the old ones”
(J.M. Keynes In: de Vries, 2012)

Dit afstudeeronderzoek verschaft inzicht in de moeilijkheden rondom transities, maar zorgt tevens
voor een lichtpuntje aan het eind van het veranderproces.
Deze thesis vormt het eindresultaat van een periode die in het teken stond van een uitgebreide
verdieping in de wondere wereld van klimaatverandering, herstructureringsprocessen en
vastgoedontwikkeling. De aanleiding voor het schrijven van dit onderzoek vormt de wens van
Deltares en waterschap de Dommel om meer wetenschappelijke, maar vooral praktische kennis te
verzamelen over investeringen in klimaatbestendige oplossingen. Beide organisaties hebben
dagelijks met het onderwerp te maken en zij zien in dat investeringen noodzakelijk zijn. Door de
terugtrekkende overheid en de economische recessie zijn zij echter op zoek naar andere
investeringsmogelijkheden, waarbij de aandacht wordt gericht op de private partijen.
Het thema is door de hierboven beschreven gebeurtenissen, zoals de economische crisis, onder
hernieuwde aandacht gekomen. Het aantal berichten en publicaties over de verbinding tussen
klimaatverandering en investeringen is hierdoor gestegen. Deze bevinding heeft mij des te meer
gemotiveerd bij het schrijven en onderzoeken. Op die manier is het mogelijk om ook een steentje bij
de dragen aan de kennis rondom dit onderwerp.
Ten tijde van het onderzoeks- en schrijfproces ben ik bijgestaan door verschillende personen. Mede
dankzij de inzet van deze personen heb ik dit resultaat kunnen bereiken. Ik ben hen dan ook veel
dank verschuldigd. In de eerste plaats wil ik Tejo Spit bedanken voor zijn vertrouwen in mijn
wetenschappelijke kwaliteiten en zijn bruikbare aanknopingspunten om mijn onderzoek naar een
hoger niveau te brengen. Tevens zorgde het enthousiasme, maar ook de kritische blik tijdens de
tussentijdse gesprekken, voor een stimulering om een goed eindresultaat op te leveren.
Een woord van dank gaat ook uit naar mijn begeleiders vanuit Deltares en het waterschap de
Dommel. Frans van de Ven (Deltares), Marco Hoogvliet (Deltares), Edwin van der Schoot (waterschap
de Dommel) en Dirk van der Burgt (waterschap de Dommel) hebben aan de hand van hun kennis en
ervaring mij geholpen met het structureren en specificeren van mijn onderzoek. Hun flexibiliteit en
inspirerende en motiverende begeleiding waren van grote waarde tijdens het afstudeertraject.
Daarnaast wil ik ook de overige collega’s bij Deltares en het waterschap de Dommel bedanken voor
hun openheid en interesse.
Natuurlijk wil ik ook de mensen die de tijd hebben gevonden om mij over hun werk en ervaringen te
vertellen, bedanken. Dankzij Annemarie Moons, Erik Luijendijk, Erik van Kronenburg, Erik Wiersema,
Fons Sengers, Frank van Noort, Gerda Roeleveld, Hanne Baudoin, Hans Huver, Hans Koekkoek, Harrie
de Haas, Janco Venderbos, Joop Ketelaers, José Llop, Marjolein Riemer, Mark Lardinoye, Marleen
Donders, Mart van Cleef, Roché Sulley en Tom de Vries, heeft mijn thesis een praktische en
menselijke belichting gekregen.
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Tenslotte wil ik mijn familie en vrienden bedanken die mij de ruimte hebben gegeven om mijn
onderzoek af te ronden. Door met hen te praten over mijn onderzoek en de genomen stappen werd
ik gemotiveerd om verder te gaan. Ook wanneer er tegenslagen op mijn pad kwamen.
Marjolein C.B.D. Dikmans
Utrecht / Boxtel, Juli 2013
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II Samenvatting
Door de terugtrekkende rol van de overheid en het krimpen van de overheidsbudgetten zijn de
publieke partijen afhankelijk van andere actoren voor de realisering van hun ambities, waaronder de
vorming van de klimaatbestendige stad. De veranderende weersomstandigheden zijn van invloed op
de woon- en werkkwaliteit van de Nederlandse steden. Ten gevolge van extremere regenbuien, de
stijging van de rivierwaterstanden, de droogte en de hitte daalt de aantrekkingskracht van steden.
Tenzij hierop geanticipeerd wordt aan de hand van de implementatie van klimaatbestendige
oplossingen. Stedelijke herstructureringsprocessen bieden hierbij een goede uitgangspositie, omdat
tijdens dit proces de ruimtelijke opbouw van een stedelijk gebied wordt aangepast.
Het ruimtelijk ontwerp en de samenstelling van de voorraad van woningen en bedrijfsruimten in
steden worden voornamelijk bepaald door de projectontwikkelaars, de woningbouwcorporaties en
het grondbedrijf van de gemeente. Om de ambitie ‘de klimaatbestendige stad’ te kunnen realiseren
zijn de gemeenten en de waterschappen afhankelijk van deze private partijen, waardoor in dit
onderzoek de volgende centrale vraag wordt gesteld:
In welke mate beperken de (maatschappelijke, technologische, kennis, gebruikerswensen,
financiële en beleidsmatige) relaties, het ontwikkelend bedrijfsleven om te investeren in
klimaatbestendige oplossingen met betrekking tot het water binnen kleinschalige
herstructureringsprocessen in het bestaand stedelijk gebied om op die manier te reageren op
de effecten van klimaatverandering en welke mogelijkheden kunnen er gevormd worden aan
de hand van de praktijkervaringen?
Uit de praktijkvoorbeelden in Aalst en Eindhoven blijkt dat deze partijen in de huidige situatie
voornamelijk zijn gericht op het vergroten van het eigen vermogen, waarbij oog is voor de korte
termijn. Klimaatverandering speelt zich echter op de langere termijn af, waardoor de
projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties en grondbedrijven in hun werkzaamheden hier geen
aandacht aan besteden. De stedelijke ontwerpen zijn hierdoor niet afgestemd op de veranderende
weersomstandigheden. Ondanks de aanwezigheid van het probleem ‘klimaatverandering’ binnen de
maatschappij en de ontwikkeling van verschillende klimaatbestendige oplossingen, blijven de actoren
binnen de arena van herstructureringsprocessen zich vasthouden aan de traditionele manier van
ontwikkelen. De oplossingen, zoals waterpleinen, waterdoorlatende bestrating en strategische
waterplannen, worden onvoldoende verbonden aan het waargenomen probleem. Het ontbreken van
deze verbinding heeft voornamelijk te maken met het handelen van de partijen binnen
herstructureringsprocessen.
Dit onderzoek is gericht op het verkrijgen van inzicht in de beweegredenen van het ontwikkelend
bedrijfsleven en de factoren die hen stimuleren of beperken om te investeren in klimaatbestendige
oplossingen. De respondenten schuiven hierbij verschillende factoren naar voren die bepalend zijn
voor deze beslissingen over investeringen. De belangrijkste factor die naar voren wordt geschoven
vormt de factor ‘kennis’. Volgens de projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties zijn
klimaatbestendige ontwikkelingen duurder in vergelijking met de traditionele wijze van ontwikkelen.
De kennisinstellingen geven echter aan dat dit niet het geval hoeft te zijn. Hieruit blijkt dat actoren
binnen het herstructureringsproces onvoldoende op de hoogte zijn van de kosten en baten van
klimaatbestendige oplossingen, waardoor zij besluiten nemen op basis van onbetrouwbare en
onvolledige informatie. Het gebrek aan investeringen laat tevens een gemis aan maatschappelijke
betrokkenheid zien.
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Tevens wordt de factor ‘beleid en regelgeving’ beschreven als belangrijke factor. De normen vanuit
de gemeente of het waterschap leggen het private bedrijfsleven verplichtingen op, daarnaast zorgen
deze regels er ook voor dat de innovaties worden teruggedrongen. De verplichtingen veroorzaken
namelijk een vermindering van de creatieve denkkracht, waardoor de implementatie van
vernieuwende maatregelen afneemt. Overigens passen deze vernieuwende opties vaak niet binnen
de gestelde normen, waardoor het uiteindelijke doel niet behaald wordt.
Als laatste wordt de factor ‘gebruikerswensen’ aangewezen. Volgens de projectontwikkelaars en
woningbouwcorporaties vragen de bewoners en gebruikers niet om klimaatbestendige woningen of
bedrijfsruimten, waardoor voor hen de prikkel ontbreekt om hier iets mee te doen. De burger ziet
klimaatverandering als een abstract begrip, waarbij onduidelijk is wat de effecten hiervan zijn op het
lokale niveau.
Om het ontwikkelend bedrijfsleven te overtuigen van de toegevoegde waarde van klimaatbestendige
oplossingen is het van belang om het ruimtelijk planvormingsproces te vervormen. Om deze situatie
te bereiken zijn handelingsperspectieven geformuleerd.
1. Houd het proces uniek en flexibel
De actoren binnen de arena moeten allemaal begrijpen dat iedere locatie uniek is, waardoor elk
ruimtelijk planproces op een andere manier wordt ingevuld. Daarnaast wordt de verbreding van het
proces gestimuleerd, waarbij het draait om de belangen van verschillende actoren. Door vroegtijdig
met elkaar aan tafel te gaan, kunnen tegenstrijdige belangen met elkaar worden vergeleken en
afgewogen. De eindgebruiker moet hierbij een plaats krijgen aan het begin van het proces. Het
vraagstuk van integratie en afstemming brengt echter ook een gevaar met zich mee, waarbij de
verwachting wordt gewekt dat aan alle belangen worden voldaan. Het is hierdoor van belang om de
juiste personen te betrekken die noodzakelijk zijn voor de voortgang van het proces, waarbij een
onderscheid wordt gemaakt tussen grote en kleine belangen.
2. Breng de kennis op tafel
Om tot een klimaatbestendig besluit te komen is het van belang dat de kennis over de verandering
van het klimaat wordt gedeeld. Hierbij is het van belang dat tijdens deze vroegtijdige gesprekken
experts op het gebied van water en klimaat hun belangen toelichten, waarbij de informatie moet
worden vertaald naar het lokale niveau. Alleen op deze manier is het mogelijk om burgers en
bedrijven te overtuigen en het draagvlak te vergroten. De vroegtijdige samenwerking zorgt er ook
voor dat partijen elkaar beter begrijpen en waarderen, waardoor het uiteindelijk leidt tot een betere
samenwerking.
3. Zorg voor een gezamenlijk controlepunt
Om het gevormde toekomstbeeld ook daadwerkelijk te vertalen naar de praktijk is het van belang
dat er een controlemoment wordt gevormd. Door het gezamenlijke ontwerp juridisch te verankeren
is het mogelijk om achteraf te toetsen. Hierbij moet er oog worden gehouden voor de flexibiliteit van
het proces. Deze wijze van ontwikkelen biedt de mogelijkheid om draagvlak te vormen voor een
vernieuwend initiatief, waardoor het ontwikkelend bedrijfsleven ontwikkelt met de
klimaatverandering.
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1. Inleiding
“Blijkbaar geeft de term ‘stad’ nog steeds een zekere status…”
(Rutte & van Engen, 2008, p. 15)

Het labyrint aan straten en steegjes, de vriendelijkheid van de spiegelende etalages en de
verademing van de open pleinen worden afgewisseld door de gebergten van hoogbouw en
straatverlichting (Bergmans, 2010). De stad spreekt tot de verbeelding en oefent een
aantrekkingskracht uit op de bevolking en bedrijven. De steden vormen de kern van de Nederlandse
samenleving. Ongeveer 20 procent van het Nederlandse oppervlak wordt ingenomen door het
stedelijk gebied en dit aandeel zal in de toekomst verder toenemen (Van de Ven e.a., 2010).

1.1 Maatschappelijke relevantie
De stedelijke omgeving vormt voor veel inwoners van Nederland de gewenste woonomgeving. In
2012 woonde ongeveer 44,46% van de Nederlandse bevolking in de stad en 37,47% in het landelijke
gebied (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2013a). Het overige aandeel van de inwoners (18,07%)
woonde in 2012 in het overgangsgebied tussen de stad en het landelijk gebied. De verwachting is dat
het aandeel inwoners dat zich vestigt in de stedelijke omgeving in de toekomst zal toenemen (Raspe,
z.j). Tevens is een groot deel van de economische activiteiten in het stedelijk gebied gepositioneerd,
waarbij het bedrijfsleven de voordelen van de stad heeft ontdekt (Centraal Bureau voor de Statistiek,
2005). “Deze voordelen komen bijvoorbeeld voort uit een grotere en gespecialiseerdere
arbeidsmarkt (labour market pooling), markt van toeleveranciers (input sharing) en de aanwezigheid
van gespecialiseerde kennis; wat kan leiden tot kennis-spillovers” (Raspe, z.j, p. 1). Tevens is het
cultureel erfgoed vooral te vinden in deze kernen. Hierdoor vormt de stad het sociaal-, cultureel- en
economisch centrum van de samenleving, waar bedrijven, instellingen en huishoudens zich vestigen.
De Nederlandse steden zijn het resultaat van een eeuwenoud groeiproces, waardoor veel gebouwen,
straten en pleinen jaren geleden zijn gebouwd of aangelegd (Rutte & Engen, 2008). De huidige
ruimtelijke ontwikkelingen richten zich nu niet meer op uitbreiding van het stadsoppervlak, maar
juist op inbreiding. De Nota Ruimte uit 2006 is gericht op de bundeling van verstedelijking, waarbij
ruimtelijke ontwikkelingen grotendeels in het bestaand bebouwd gebied zijn geconcentreerd
(Ministerie van Volkshuisvestiging, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer e.a., 2006). “De ruimte die
in het bestaand stedelijk gebied aanwezig is, moet door verdichting optimaal worden gebruikt”
(Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer e.a., 2006, p. 17). Ook in de
structuurvisie van het Ministerie Infrastructuur en Ruimte (in: Rijksoverheid, 2012) wordt
aangegeven dat de tijd van grootschalige uitbreidingswijken, zoals de VINEX-ontwikkelingen, voorbij
is en dat de nadruk nu ligt op het bestaand stedelijk gebied. Hierdoor ligt binnen dit onderzoek de
nadruk op de herstructurering van de huidige stedelijke inrichting. Tevens vinden ruimtelijke
veranderingen steeds vaker op een klein schaalniveau plaats, waarbij tevens aandacht wordt
geschonken aan de omliggende omgeving (Planbureau voor de Leefomgeving, 2011). De omvangrijke
vastgoedontwikkelingen vormen niet meer het beeld van de huidige ruimtelijke planning. Dit heeft
vooral te maken met de complexiteit rondom de grootschalige projecten, waarbij het stedelijk gebied
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is verdeeld over verschillende eigenaren. In de huidige tijd zijn deze ontwikkelingen niet meer
rendabel, waardoor in dit onderzoek de focus ligt op kleinschalige herstructureringsprocessen.
Herstructureringen proberen aan de hand van ruimtelijke ingrepen een verbetering teweeg
te brengen, waarbij de verbeteringen gericht zijn op de sociale en economische vitaliteit van
achtergestelde stedelijke gebieden (Kokx, 2010; Van Kempen & Priemus, 1999). Deze
processen worden vaak gekenmerkt door de sloop van de bestaande stadsstructuur en
nieuwbouw.
Doordat herinrichtingen duur en ingrijpend zijn, vinden ze hooguit eenmaal per 50 tot 100 jaar plaats
(Van de Ven e.a., 2010). De aanpassingen die worden gedaan moeten hierdoor voor een langere
periode houdbaar en bruikbaar zijn, waardoor het van belang is dat er rekening wordt gehouden met
de toekomstige veranderingen. Één van deze toekomstige veranderingen vormt de verandering van
het klimaat.
Klimaatverandering
Ondanks de enorme aantrekkingskracht is de kwaliteit van de leefomgeving aan verandering
onderhevig. Deze kwaliteit wordt onder andere beïnvloed door de klimaatverandering. “There is now
a broad scientific consensus that the global climate is being influenced by antropogenic emissions of
greenhouse gasses like carbon dioxide” (Hertin e.a., 2003).
Klimaatverandering is de geleidelijk veranderende weersomstandigheden die van invloed zijn
op het watersysteem in de stad en de daaraan verbonden kwaliteit van leven (Drunen &
Lasage, 2007; Van de Ven e.a., 2010; Rijksoverheid, 2011). De effecten van deze beweging
zullen de komende jaren steeds beter merkbaar zijn. De veranderingen hebben betrekking
op de toename en intensiteit van het hemelwater, de waterveiligheid rondom de rivieren en
de kust, de droogte en de hittestress door een langere periode van een tekort aan water.
De ontwikkelde klimaatscenario’s laten de effecten van deze verandering zien (Rijksoverheid, 2011).
Door de stijging van de zeespiegel en de verhoogde rivierafvoeren wordt de kans op overstromingen
groter. Daarnaast treden er ook veranderingen op met betrekking tot neerslag. De winters zullen
natter worden. In de zomer neemt het aantal regendagen af, maar de intensiteit van de buien neemt
toe (Drunen & Lasage, 2007). Door de grote hoeveelheden aan verhard oppervlak in de stad neemt
de kans op infiltratie in de bodem af, waardoor het hemelwater langer op straat blijft staan. Tevens
kunnen de hevigere buien zorgen voor problemen met betrekking tot de capaciteit van de riolering.
Hiernaast heeft de klimaatverandering ook invloed op de temperatuur. In de toekomst zullen de
winters zachter worden en de gemiddelde temperatuur zal stijgen met 0,9 tot 2,3 graden Celsius
(Drunen & Lasage, 2007). Ook de zomers worden warmer en de gemiddelde temperatuur zal hier
stijgen met 0,9 tot 2,8 graden Celsius. Samen met de afname van het aantal regendagen in de zomer,
leidt dit tot een vergroting van de kans op droogte in Nederland. Indien deze droogte lang aanhoudt,
ontstaan er problemen binnen de stad. De grote hoeveelheid aan verharding zorgt namelijk voor een
absorptie van warmte, waardoor er hitte-eilanden en hittestress kunnen ontstaan.
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De verandering van het klimaat heeft invloed op de kwaliteit van het leven en ondernemen in de stad
(Van de Ven e.a., 2010). De Nederlandse steden, die jaren of zelfs eeuwen geleden zijn gebouwd, zijn
niet ontworpen rekening houdend met de extreme omstandigheden die zich in de toekomst zullen
afspelen. De veranderingen kunnen zorgen voor een bedreiging van de gezondheid van de bewoners
en ondernemers. Tevens kan het zorgen voor verpaupering van de gebouwen en het openbaar
gebied. De daling van de kwaliteit van de stedelijke omgeving heeft gevolgen voor de
aantrekkingskracht van het gebied op individuen en ondernemingen.
Om deze problematiek te voorkomen, is het van belang dat de stad zich aanpast aan de
veranderende weersomstandigheden. “In broad terms, a society’s vulnerability to natural climate
variability or to human-induced climate change reflects its degree of exposure and its capacity to
adapt” (Burton, 2006, p.3). Door gebruik te maken van klimaatbestendige oplossingen, zoals
vegetatiedaken en vermindering van het verharde oppervlak, is de stad in staat om haar kwaliteiten
te behouden.
Klimaatbestendige oplossingen zijn technische maatregelen die bijdragen aan de adaptatie
van een stedelijk gebied aan de veranderende weersomstandigheden om op die manier de
kwaliteit van leven in de stad te waarborgen (Van de Ven e.a., 2010).
Wie neemt echter deze rol op zich? Vooral overheden, zoals de gemeente en het waterschap, zetten
zich in voor de ontwikkeling van zogenoemde klimaatbestendige steden (Rijksoverheid, 2012). Er
worden verschillende visies en beleidsstukken ontwikkeld om Nederland en de Nederlandse steden
te beschermen tegen de toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot het klimaat. De werkelijke
uitvoering van dit beleid is echter beperkt (Van de Ven e.a., 2010). Dit heeft onder andere te maken
met de verandering van de rol van de overheid.
In de jaren van de zeventig had de overheid een bepalende rol met betrekking tot de ruimtelijke
inrichting van de leefomgeving (Bergmans, 2010; Spit & Zoete, 2009). Zij was verantwoordelijk voor
de vorming en realisering van een ruimtelijk plan voor een gebied. Deze vorm van ontwikkelen komt
in de huidige tijd echter weinig meer voor. Door de afbouw van de verzorgingsstaat, trekt de
overheid zich steeds vaker terug als uitvoerende partij (Bergmans, 2010). Om de ruimtelijke
ontwikkelingen voort te zetten, moet er gezocht worden naar private partijen en actoren die deze
verantwoordelijkheid op zich willen nemen.
Deze ontwikkeling in het denken over de verdeling van verantwoordelijkheden wordt versterkt door
de economische recessie en de eisen vanuit de EU met betrekking tot het financieringstekort
(Bergmans, 2010; Nozeman, 2012). “…mocht de afgelopen jaren met omvangrijke
vastgoedontwikkelingen groot zijn, toekomstige ontwikkelingen lijken dat minder vanzelfsprekend te
maken” (Nozeman, 2012, p.6). De komende jaren zullen er aanzienlijk minder publieke middelen
worden ingezet op het behoud en de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit (Bergmans, 2010). De
financiële steun vanuit de publieke partijen voor de aanpasbaarheid van de stad met betrekking tot
klimaatverandering is hierdoor beduidend minder.
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Ondanks de teruglopende gemeentelijke budgetten voor de ruimtelijke kwaliteit en de
aanpasbaarheid van de stad voor toekomstige veranderingen, is er een groeiende aandacht voor
klimaatverandering waarneembaar (Rijksoverheid, 2011). De effecten van klimaatverandering
vormen aandachtspunten die hoog op de politieke en wetenschappelijke agenda staan. Hierdoor is er
veel onderzoek gedaan naar de effecten van klimaatverandering op het leven in de stad en bestaat er
een uitgebreid aanbod aan wetenschappelijke artikelen over dit onderwerp (Drunen & Lasage, 2007;
KNMI, 2006; Van de Ven e.a., 2010; Verhage, 2011).
Daarnaast blijkt deze aandacht onder andere uit de oprichting van verschillende kennisallianties,
zoals de Stichting Kennis voor Klimaat. Deze stichting werkt samen met de Nederlandse overheid, het
bedrijfsleven en de wetenschap aan toegepaste kennis om de kwetsbaarheid van Nederland met
betrekking tot klimaatverandering kleiner te maken (Kennis voor klimaat, 2013). Ook de oprichting
van de Deltacommissie in 2008 laat zien dat er aandacht is voor de effecten van klimaatverandering.
Deze commissie heeft als doelstelling dat Nederland ook op de langere termijn veilig blijft en robuust
is tegen de veranderingen binnen het watersysteem (Deltacommissie, 2013).
De positieve initiatieven, die voortvloeien uit deze kennisallianties, stranden echter dikwijls bij de
uitvoering of blijven beperkt tot slechts één project (Van de Ven e.a., 2010). Het geringe budget van
de overheid vormt een drempel voor de realisering van de ambities. Dit leidt er toe dat de kwaliteit
van de woon- en werkomgeving in de stad onder druk komt te staan. De kans is hierdoor groter dat
de stad de strijd met de klimaatverandering verliest, waardoor haar aantrekkingskracht en
economische kracht verminderen. De publieke partijen moeten hierdoor op zoek naar andere
partijen die willen bijdragen aan de realisering van de klimaatbestendige stad.
Het belang dat ontwikkelend bedrijfsleven heeft bij de kwaliteit van de ruimtelijke inrichting van de
stad kan een aanleiding vormen om het bedrijfsleven te betrekken bij de ruimtelijke ordening.
Hierdoor wordt binnen dit onderzoek aandacht geschonken aan de rol van het ontwikkelend
bedrijfsleven binnen de vastgoedontwikkeling, namelijk de projectontwikkelaar, het grondbedrijf en
de woningbouwcorporatie. De verantwoordelijkheden van deze ondernemingen zijn namelijk
verbonden aan de ruimtelijke inrichting van de stad (De Klerk, 2010; Van de Weerd, 2007). Een
uitbreiding van het aantal actoren binnen ruimtelijke ontwikkelingen biedt kansen voor het ontstaan
van een andere verdeling van kosten en verantwoordelijkheden. Deze bedrijven hebben namelijk een
bepalende rol met betrekking tot de samenstelling van de voorraad van woningen en overige
panden. “Overall, it emerges that actors at the beginning of the supply chain (suppliers, developers,
architects, etc) will have a strong influence on the future, vulnerability and adaptive capacity of the
housing stock…” (Hertin e.a., 2003, p.288). De partijen kunnen bijdragen aan het vergroten van de
realiseerbaarheid van de klimaatbestendige stad, waarbij gebruik kan worden gemaakt van de
kwaliteiten van de private partijen (Eversdijk & Korsten, 2008).

1.2 Wetenschappelijke relevantie
Naast de hierboven beschreven maatschappelijke relevantie draagt dit onderzoek ook bij aan de
verrijking van de wetenschappelijke kennis. Het onderzoek is namelijk gericht op het invullen van een
leemte binnen de literatuur. Het onderwerp ‘klimaatverandering’ vormt echter geen nieuwe trend.
Vanaf het begin van de 21ste eeuw groeide de belangstelling voor dit onderwerp en het aantal
publicaties met betrekking tot klimaat breidde zich uit. Deze onderzoeken waren vooral gericht op
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waarneembare trends, zoals de stijging van de temperatuur. Houghton (1992) beschrijft bijvoorbeeld
in zijn publicatie verschillende modellen die duidelijkheid moeten verschaffen over de effecten van
de stijging van de hoeveelheid broeikasgassen in de lucht op het klimaat.
De literatuur over de adaptatie van klimaatbestendige oplossingen richt zich voornamelijk op de rol
van de overheden binnen dit proces. Adger e.a. (2005) beschrijven in hun onderzoek dat
klimaatverandering zich afspeelt binnen verschillende ruimtelijke schalen. Een succesvolle adaptatie
van klimaatbestendige oplossingen is hierdoor afhankelijk van het schaalniveau waarop de realisatie
plaatsvindt. Binnen dit onderzoek wordt slechts alleen gekeken naar de rol van de overheid en de
afstemming tussen overheden met betrekking tot de vorming van klimaatbestendige gebieden.
In de publicaties van Brown en Keath (2008), Brown & Farrelly (2007) en Farrelly en Brown (2008)
worden de barrières die professionele watermanagers in Australië tegenkomen in hun werkgebied
beschreven. Ondanks het inzicht in de gevolgen van klimaatverandering, is de stap naar
implementatie nog moeizaam. “Despite the ‘new’ philosophy, urban water management remains a
complex and fragmented area relying on traditional, technical, linear management approaches”
(Brown & Farrelly, 2007, p.1).
Een zoekactie in de literatuur over de rol van het bedrijfsleven binnen de adaptatie van
klimaatbestendige oplossingen laat zien dat de wetenschap zich hierbij vooral richt op besparingen
van het energiegebruik. De Groot e.a. (2001) en Bradford & Fraser (2008) richten zich bijvoorbeeld
op het in beeld brengen van het gedrag van ondernemingen, waarbij ze aandacht schenken aan de
besluitvorming met betrekking tot investeringen in energiebesparende en energiezuinige
oplossingen. Binnen de publicaties komen de verschillende barrières om te investeren in
energiebesparing aan bod. Hierbij zijn de karakteristieken van het bedrijf ook bepalend. “The key
results of the research indicate that categories of firms differ in terms of energy use behaviours,
internal constraints and attitudes toward possible policy options” (Bradford & Fraser, 2008, p. 156).
In de publicatie van DeCanio (1993) worden andere barrières aangedragen, zoals het gebrek aan
informatie of het beleid vanuit de overheid. Deze publicatie laat zien dat een bedrijf gericht is op het
maximaliseren van de financiële uitkomst.
De focus op energieverbruik binnen de discussie over klimaatverandering wordt ook benadrukt door
het onderzoek dat uitgevoerd is door Van de Water (2011). Het onderzoek vormt een analyse van de
effectiviteit van beleidsmaatregelen met betrekking tot klimaatverandering. Aan de hand van een
inventarisatie van de effecten van beleidsinstrumenten gericht op klimaat, blijkt dat
energiebesparing het belangrijkste doel is, waardoor het onderzoek zich uiteindelijk focust op het
beleid met betrekking tot energiebesparingen.
De literatuur geschreven over de koppeling van klimaatadaptatie en het bedrijfsleven is erg schaars.
Henriques & Sadorsky (1995) beschrijven in hun artikel de resultaten van het onderzoek naar
bedrijfsmilieuplannen die gevormd zijn door het bedrijfsleven. “Our results indicate that a firm’s
formulation of an environmental plan is positively influenced by customer pressure, shareholder
pressure, government regulatory pressure, and neighbourhood and community group pressure but
negatively influenced by other lobby group pressures and a firm’s sales-to-asset ratio” (Henriques &
Sadorsky, 1995, p. 392). Het vormen van een beleidsstuk vormt echter niet altijd de aanleiding om
een actieve rol te spelen bij de uitvoering van klimaatbestendige oplossingen.
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Daarnaast is in het Verenigd Koninkrijk een onderzoek uitgevoerd naar de effecten van
klimaatverandering op de bouwsector, waarbij in wordt gegaan op de vraag hoe ondernemers om
moeten gaan met de effecten van klimaatverandering (Hertin e.a., 2003). Binnen dit onderzoek
wordt gewerkt aan een realistisch model over het gedrag van bouwbedrijven, waarbij aandacht is
voor de technische, financiële, commerciële en organisatorische uitdagingen. Uit de bovenstaande
inzichten blijkt dat er binnen de wetenschappelijke literatuur een gebrek is aan inzichten met
betrekking tot het veld tussen klimaatverandering en het ontwikkelend bedrijfsleven.

1.3 Onderzoeksdoelstelling
Het doel van dit onderzoek is het verkennen van de mogelijkheden om het ontwikkelend
bedrijfsleven te betrekken bij de realisatie van een klimaatbestendige stad. Hierbij wordt de
hierboven beschreven problematiek rondom klimaatverandering en ruimtelijke ontwikkelingen aan
elkaar verbonden. Kleinschalige herstructureringsprocessen bieden namelijk de mogelijkheid om het
stedelijk gebied om te vormen tot een klimaatbestendig geheel. Door de huidige verandering binnen
de ruimtelijke ordening zijn ruimtelijke ontwikkelingen steeds vaker afhankelijk van investeringen
buiten het overheidsbudget. Het ontwikkelend bedrijfsleven vormt hierbij een veelbelovende partij
om deze ontwikkelingen door te zetten (Bergmans, 2010; Hertin e.a., 2003). In de huidige situatie
besteden projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties en grondbedrijven weinig aandacht aan
klimaatbestendigheid van het vastgoed en de omgeving, waaruit blijkt dat de verbinding tussen beide
probleemvelden niet vanzelfsprekend is (Hertin e.a., 2003; Van de Ven e.a., 2010). Dit onderzoek
richt zich hierdoor op het nagaan van de beperkende en stimulerende factoren die van invloed zijn
op het investeringsgedrag van het ontwikkelend bedrijfsleven met betrekking tot klimaatbestendige
oplossingen tijdens herstructureringsprocessen in het stedelijk gebied.
Dit onderzoeksgebied vormt een onderbelicht onderwerp binnen de wetenschap, maar het heeft
daarnaast ook een maatschappelijke relevantie. Hierbij heeft dit onderzoek een tweeledig doel.
Enerzijds wordt er inzicht verschaft in de factoren en relaties die het bedrijfsleven beperken om te
investeren in klimaatbestendige, ruimtelijke ontwikkelingen binnen de stad op een kleinschalig
niveau. Anderzijds worden binnen dit onderzoek de verschillende mogelijkheden bestudeerd naarr
de manier waarop de rol van het bedrijfsleven binnen de ruimtelijke ordening vergroot kan worden,
waardoor zij kunnen bijdragen aan de realisering van de klimaatbestendigheid van de stad.
Om het tweeledige doel van dit onderzoek te bereiken, is de beantwoording van de volgende
centrale vraag noodzakelijk:
In welke mate beperken de (maatschappelijke, technologische, kennis, gebruikerswensen,
financiële en beleidsmatige) relaties, het ontwikkelend bedrijfsleven om te investeren in
klimaatbestendige oplossingen met betrekking tot het water binnen kleinschalige
herstructureringsprocessen in het bestaand stedelijk gebied om op die manier te reageren op
de effecten van klimaatverandering en welke mogelijkheden kunnen er gevormd worden aan
de hand van de praktijkervaringen?
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De beantwoording van deze vraag gebeurt aan de hand van een literatuurstudie en een
praktijkonderzoek. Hierbij worden de inzichten vanuit de wetenschappelijke literatuur getoetst aan
de werkelijkheid aan de hand van een casestudie onderzoek. Het is noodzakelijk dat de centrale
vraag eerst wordt uitgesplitst in heldere onderzoeksvragen.
1. Wat wordt bedoeld met de kleinschalige herstructurering in het stedelijk gebied?
2. In welke mate beïnvloedt het macroniveau (klimaatverandering) en het microniveau
(klimaatbestendige oplossingen) het ontwikkelend bedrijfsleven om te investeren in
klimaatbestendige oplossingen tijdens kleinschalige herstructureringsprocessen in het
bestaand stedelijk gebied?
3. Hoe gedraagt de actor ‘het ontwikkelend bedrijfsleven’ zich in de huidige situatie?
4. Welke (maatschappelijke, technologische, kennis, gebruikerswensen, financiële en
beleidsmatige) relaties oefenen invloed uit op het gedrag van het ontwikkelend bedrijfsleven
en in welke mate beperken deze relaties het ontwikkelend bedrijfsleven om te investeren in
klimaatbestendige oplossingen tijdens kleinschalige herstructureringsprocessen in het
bestaand stedelijk gebied?
5. Welke veranderingen in de relaties moeten er optreden zodat het ontwikkelend bedrijfsleven
gestimuleerd wordt om te investeren in klimaatbestendige oplossingen binnen kleinschalige
herstructureringsprocessen in het bestaand stedelijk gebied?
Figuur 1.1: Conceptueel model op hoofdlijnen

Bron: Auteur
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Om onderzoeksvragen te beantwoorden wordt gebruik gemaakt van de multi-levelbenadering van
Geels en Kemp (2000) (figuur 1.1). De benadering is gericht op veranderingen met betrekking tot het
gedrag. Het model wordt geplaatst binnen de context van een stedelijk herstructureringsproces (1).
Daarnaast sluit het model aan bij de ontwikkelingen die zich afspelen op de verschillende
schaalniveaus. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen externe en interne invloeden op het
gedrag van het ontwikkelend bedrijfsleven. De externe invloed wordt vorm gegeven door het macroen het microniveau. Het gedrag van de projectontwikkelaars, de woningbouwcorporaties en het
grondbedrijf is gedeeltelijk afhankelijk van de trend ‘klimaatverandering’ en de ontwikkeling van
klimaatbestendige oplossingen (2). Dit onderzoek richt zich voornamelijk op het bestuderen van het
mesoniveau, echter ook de verbindingen met het macro- en microniveau zijn van belang.
Het mesoniveau wordt vormgegeven door de verschillende partijen binnen de arena van
herstructureringsprocessen en hun gedrag. Eén van de partijen vormt het ontwikkelend bedrijfsleven
(3). Het gedrag van deze partij is tevens afhankelijk van de relaties met de verschillende partijen
binnen de arena. Deze interne invloed wordt bepaald aan de hand van de maatschappelijke,
technologische, kennis, gebruikerswensen, financiële en beleidsmatige relaties (4). Door transities in
de relaties tussen de verschillen actoren binnen de arena kunnen er veranderingen optreden met
betrekking tot het gedrag van het ontwikkelend bedrijfsleven. Deze beïnvloeding is uiteindelijk
bepalend voor de besluitvorming met betrekking tot investeringen in klimaatbestendige oplossingen
(5). Op basis van de informatie vanuit de cases worden een aantal mogelijkheden gevormd, die zich
richten op het gedrag van het bedrijfsleven.
De beide cases bevinden zich in het werkveld van het waterschap de Dommel. Aan de keuze van de
cases liggen bepaalde randvoorwaarden ten grondslag. Ten eerste moet de case in het stedelijk
gebied liggen. Als tweede randvoorwaarde geldt dat er sprake moet zijn van een
herstructureringsproces, waarbij de bestaande ruimtelijke structuur wordt veranderd. Ten derde
moet er minimaal één van de drie ontwikkelende bedrijven betrokken zijn bij het ruimtelijk proces.
Als laatste geldt dat er sprake moet zijn van problemen of toekomstige problematiek met betrekking
tot klimaatverandering. Doordat de context van beide cases, het micro- en macroniveau,
overeenkomstig is, kan er een vergelijking worden gemaakt tussen beide voorbeelden.
Het eerste praktijkvoorbeeld vormt het Brabantieterrein in Aalst. De case is gekozen op basis van de
hierboven beschreven randvoorwaarden. Daarnaast vormt het een goed voorbeeld om het gedrag
van projectontwikkelaars, de afdeling ruimtelijke ordening van de gemeente en het waterschap weer
te geven. Het tweede praktijkvoorbeeld vormt het plan Celsius voor de woonwijk Woensel-West in
Eindhoven. Het voorbeeld in Eindhoven laat de complexiteit rondom woningbouwcorporaties en
ruimtelijke ontwikkelingen zien.
1.4 Leeswijzer
In de acht hoofdstukken van het onderzoek wordt ingegaan op de bovenstaande onderzoeksvragen
(Figuur 1.2). Het onderzoek naar het handelen van het ontwikkelende bedrijfsleven is opgebouwd uit
twee verschillende onderdelen, namelijk:
Theoretische inzichten
Praktische inzichten
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De hoofdstukken 2 tot en met 5 vormen het eerste onderdeel van het onderzoek en geven een
compact beeld over de theoretische inzichten rondom het onderwerp. De informatie is nodig om de
noodzaak en de complexiteit van het onderzoek te begrijpen. In hoofdstuk 2 wordt aandacht besteed
aan het herstructureringsproces, waarbij in wordt gegaan op het begrip ‘herstructurering’. Het
proces van herstructureren wordt verklaard aan de hand van het groeiproces en de typen
herstructureringen die er bestaan. Tevens worden hierbij de complexiteit en de moeilijkheden
rondom deze processen beschreven.
Figuur 1.2: Beantwoording onderzoeksvragen

Bron: Auteur

De hoofdstukken 3 tot en met 5 zijn vormgegeven aan de hand van de multi-level benadering van
Geels en Kemp (2000). In hoofdstuk 3 wordt deze benadering nader verklaard.
In hoofdstuk 4 wordt vervolgens ingegaan op het macro- en microniveau van het multi-levelmodel.
Er wordt aandacht geschonken aan het proces ‘klimaatverandering’ (macroniveau) en de
klimaatbestendige oplossingen (microniveau). Hierbij wordt beschreven wat de effecten van
klimaatverandering zijn op het stedelijk schaalniveau, waarbij oog is voor de aspecten
waterveiligheid, wateroverlast, droogte en hittestress. Tevens komen de verschillende
klimaatbestendige oplossingen aan bod.
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In hoofdstuk 5 wordt het mesoniveau besproken. In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van het
gedrag van het ontwikkelend bedrijfsleven. De rollen, regels en verantwoordelijkheden van de
projectontwikkelaars, het grondbedrijf van de gemeente en de woningbouwcorporaties binnen
herstructureringsprojecten in het stedelijk gebied komen uitgebreid aan bod. Tevens worden de
relaties tussen het ontwikkelend bedrijfsleven en de overige partijen binnen
herstructureringsprocessen beschreven. Het bedrijfsleven staat namelijk in verbinding met de
overige actoren, zoals de overheden, de kennisinstellingen, de maatschappelijke
belangenorganisaties, de gebruikers, de financiers, de verzekeringsmaatschappijen en de technici.
Deze relaties zijn van invloed op het gedrag van het bedrijfsleven en zijn hierdoor bepalend of een
onderneming wel of niet investeert in klimaatbestendige oplossingen.
Na de uitleg van de theoretische inzichten, wordt in hoofdstuk 6 de overgang naar de praktijk
gemaakt. De hoofdstukken 6 tot en met 8 geven vorm aan dit gedeelte van het onderzoek. In
hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de onderzoeksmethoden. Binnen dit hoofdstuk wordt beschreven
hoe de onderzoeksvragen en de daaraan verbonden theoretische inzichten worden vertaald naar
meetbare variabelen. Uiteindelijk leidt dit tot de vorming van het conceptuele model dat bepalend is
voor het praktijkonderzoek. Daarnaast wordt in hoofdstuk 6 aandacht besteed aan de manier waarop
het praktijkonderzoek wordt uitgevoerd.
In hoofdstuk 7 worden de resultaten van de cases weergegeven. Hierbij wordt aandacht besteed aan
de verschillende factoren die het bedrijfsleven stimuleren of beperken om te investeren in
klimaatbestendige oplossingen binnen herstructureringsprocessen. In het hoofdstuk wordt aandacht
besteed aan het project Brabantiaterrein in Aalst en het plan Celsius in Eindhoven. Uiteindelijk
worden in hoofdstuk 8 de conclusie en de daarbij horende mogelijkheden beschreven. Hierbij wordt
antwoord gegeven op de centrale vraag en de deelvragen van dit onderzoek.
Vervolgens vormt de bijlage een denkexercitie, waarbij een mogelijk klimaatbestendig business
model voor het ontwikkelend bedrijfsleven wordt beschreven. “A business model describes the value
that an organization offers to various customers and portrays the capabilities and partners required
for creating, marketing, and delivering this value and relationship capital with the goal of generating
profitable and sustainable revenue streams.”(Osterwalder, 2009). Alle bedrijfsaspecten worden op
deze manier overzichtelijk in beeld gebracht, waarbij de veranderende weersomstandigheden gezien
worden als een economische kans voor de bedrijven.
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2. Kleinschalige herstructurering
Het beleid gericht op de ruimtelijke ordening laat zien dat de nadruk ligt op de herontwikkeling van
de bestaande ruimtelijke structuren (Hoofdstuk 1). Hiermee wordt de tijd van grootschalige,
ruimtelijke uitbreidingen naar de achtergrond geschoven. De Nota Ruimte uit 2006 richt zich
bijvoorbeeld op het benutten van de kansen en mogelijkheden die de bestaande steden bieden,
waardoor er ‘krachtige steden’ kunnen ontstaan (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer e.a., 2006). Dit terwijl de vorige nota, de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening
Extra, zich nog richtte op grootschalige uitbreidingswijken aan de randen van steden, de Vinexwijken. “Herstructurering, stedelijke vernieuwing, transformatie en ontwikkeling van stedelijke
centra hebben […] een plek gekregen in deze Nota Ruimte” (Ministerie van Volkshuisvestiging,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer e.a., 2006, p.23).
Binnen dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de kleinschalige herstructureringen van woon- of
werkgebieden. De levenscyclus van woon- of werkgebieden in de stad wordt beschreven in paragraaf
2.1. In paragraaf 2.2 wordt vervolgens ingegaan op de definitie van kleinschalige herstructurering,
waarbij aandacht is voor de verschuiving die heeft plaatsgevonden binnen het beleid. De
verschillende typen herstructureringsprocessen komen aan de orde in paragraaf 2.3, waarna in
paragraaf 2.4 de aandacht wordt gericht op de moeilijkheden met betrekking tot dit ruimtelijk
proces. De laatste paragraaf vormt de conclusie van het hoofdstuk.

2.1 Levenscyclus
De levenscyclus van een woonomgeving, winkelstraat, -centrum of bedrijventerrein kan worden
weergegeven aan de hand van een groeimodel. Binnen dit model worden vier verschillende fasen
onderscheiden, namelijk (Mulder, 2010; Olden, 2010) (Figuur 2.1):
Introductiefase
Groeifase
Consolidatiefase
Teruggangfase
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Figuur 2.1: Levenscyclus

Bron: Olden, 2010

Het verloop van de cyclus is afhankelijk van het handelen en de interpretaties van de verschillende
actoren die betrokken zijn bij het functioneren van de woonomgeving, winkelstraat, –centrum of
bedrijventerrein.
Binnen deze paragraaf wordt de levenscyclus besproken van een winkelcentrum, maar deze cyclus is
ook van toepassing op een woonwijk of bedrijventerrein. In de eerste jaren van het bestaan van een
winkelcentrum is er doorgaans een grote instroom van ondernemers (1 en 2) (Mulder, 2010; Olden,
2010). Tijdens deze introductie- en groeifase gaat de instroom van bedrijven gepaard met een groei
van de werkgelegenheid. De stijging van het aanbod en diversiteit aan winkels zorgen voor een
toename van het aantal bezoekers en de inkomsten van de winkeliers. Na deze fase komt een
winkelcentrum in de fase van consolidatie terecht (3). Deze fase wordt gekenmerkt door het feit dat
het winkelcentrum volgroeid is, waardoor het aantal winkels, arbeidsplaatsen en bezoekers
stabiliseren. Tijdens deze fase kunnen de eerste problemen optreden met betrekking tot de
achteruitgang van de ruimtelijke kwaliteit. Deze problemen zijn echter relatief eenvoudig op te
lossen, waardoor de kwaliteit van het centrum op peil blijft. Wanneer de problematiek niet wordt
opgelost, dan daalt de kwaliteit van het gebied verder (4). Tijdens de fase van teruggang ontstaan
grotere problemen met betrekking tot de ruimtelijke en sociale kwaliteit van het centrum die van
invloed zijn op het functioneren van de ondernemingen. Enkele winkels zullen wegtrekken, waardoor
de aantrekkelijkheid van het centrum afneemt. “Vanwege de problemen die op deze gebieden de
kop op steken, zijn de vrij gekomen locaties niet erg gewild en zullen de prijzen van onroerend goed
of de huurprijs dalen” (Mulder, 2010, p.20). Als gevolg zal het winkelcentrum een laagwaardiger type
bedrijven en winkels aantrekken, of wellicht geen bedrijven, waardoor er leegstand ontstaat. Op
deze manier komt het winkelcentrum in een negatieve spiraal terecht, waarbij het centrum zijn
toegevoegde waarde voor de omgeving verliest.
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Als gevolg van de beschreven sociale of ruimtelijke problematiek binnen en rondom een
winkelcentrum, woongebied of bedrijventerrein kan worden overwogen om de ruimtelijke structuur
van het gebied aan te passen (Blijie e.a., 2012). Hiermee wordt beoogd de aantrekkelijkheid en het
functioneren van het gebied te verbeteren, waardoor de fase van teruggang opgeheven kan worden.
Kortom, door middel van herstructurering kan de levensduur van het gebied worden verlengd.

2.2 Herstructurering
Binnen de literatuur zijn verschillende opvattingen te onderscheiden van het begrip ‘stedelijke
herstructurering’. De definitie die gehanteerd wordt binnen dit onderzoek benadrukt de brede
benadering van stedelijke herstructureringsprocessen, waarbij niet alleen oog is voor het vastgoed
(Paragraaf 1.1). Hierdoor worden alle aspecten van het proces meegenomen bij de beantwoording
van de probleemstelling.
De definitie, zoals beschreven in paragraaf 1.1, kan worden verbonden aan de benadering die vanaf
de jaren 80 als leidend principe is aangenomen. In de jaren ’60 en ’70 lag de nadruk bij
herstructurering op interventies in het onroerend goed (Kokx, 2010; Priemus & Philipsen, 1999;
Verhage, 2011). De overheid zag het toevoegen van verschillende typen vastgoed als middel om de
diversiteit binnen een wijk te vergroten, waardoor deze armere wijken ook aantrekkelijk werden
voor de individuen die behoren tot de midden- of hoge klasse. Op deze wijze werd getracht de
uniformering van de bewonerssamenstelling af te remmen. Vanaf de jaren 80 kwam geleidelijk het
besef dat het aanpassen van de vastgoedvoorraad onvoldoende daadkracht bood om de vitaliteit van
de wijk te verbeteren. De herstructureringsopgave werd vanaf deze periode op een integrale manier
bekeken, waarbij de kwaliteit van de ruimtelijke omgeving het vertrekpunt vormde. De verschillende
sectoren, zoals infrastructuur, economie, recreatie, sociale kwaliteit en natuur werden betrokken
binnen de ruimtelijke planvormingsprocessen in het stedelijk gebied (Priemus & Philipsen, 1999;
Verhage, 2011).
Deze overkoepelende benadering zorgt voor een stijging van de complexiteit van
herstructureringsprocessen, aangezien nu niet alleen de gemeente en de woningbouwcorporaties
een rol spelen binnen het proces (Kokx, 2010; Verhage, 2011). Eveneens zijn bewoners,
maatschappelijke belangenorganisaties en andere private of publieke partijen betrokken, waardoor
de diversiteit aan belangen in het proces is gestegen. Hierdoor is stedelijke herstructurering niet
meer op te vatten als enkel een verbetering van de vastgoedvoorraad, maar het draait ook om de
sociale, ruimtelijke, natuurlijke en economische vitaliteit van een wijk of buurt binnen het stedelijk
grondgebied.

2.3 Typen herstructureringen
Herstructureringsprocessen komen in verschillende gradaties voor. Door het Ministerie van
Economische Zaken worden er vier vormen onderscheiden, waarvan de impact op het gebied
verschillend is (Brummelkamp, 2008).
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1. Facelift: “Hierbij is er sprake van een grote opknapbeurt. Deze wordt toegepast indien sprake
is van fysieke veroudering van openbare ruimte en gebouwen” (Taskforce, 2009, p.4). De
maatregelen zijn vooral gericht op achterstallig onderhoud, dat het gevolg is van slecht
beheer. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het verbeteren van de infrastructuur of
openbare verlichting en het aanpassen van de groenvoorzieningen (Brummelkamp, 2008).
2. Revitalisering: Er is sprake van revitalisering wanneer een omvattend pakket aan
maatregelen wordt getroffen om een grootschalige verbetering teweeg te brengen. Ondanks
de omvang van de maatregelen blijft de huidige economische functie van het gebied
gehandhaafd. De aanleg van nieuwe infrastructuur, de verplaatsing van bedrijven of
woningen en het verbeteren van de vorm van de kavels vormen activiteiten die behoren tot
revitalisering (Brummelkamp, 2008).
Als sprake is van zware revitalisering is het noodzakelijk om de gronden te verwerven en
opnieuw bouwrijp te maken. Hierna kunnen deze gronden worden uitgegeven, waarbij
kansen ontstaan voor nieuwe ontwikkelingen.
3. Herprofilering: Wanneer de functie van het gebied verouderd is, kan er gekozen worden voor
herprofilering. “Hierbij is er sprake van een zware vorm van revitalisering die leidt tot
functiewijziging waarbij echter wel sprake is van het behoud van de werk- of woonfunctie”
(Taskforce, 2009, p.4). Vaak wordt hierbij gekozen voor een alternatieve invulling met een
hogere grondwaarde, zoals de overgang van sociale huurwoningen naar koopwoningen
(Brummelkamp, 2008).
4. Transformatie: “In tegenstelling tot herprofilering wordt het terrein aan de voorraad
onttrokken en er worden nieuwe, […] functies op de locatie gevestigd. Er is sprake van een
totale herinrichting van het terrein” (Taskforce, 2009, p.4). Hierbij is het niet noodzakelijk dat
de huidige functie wordt behouden, waardoor er bijvoorbeeld een overgang plaatsvindt van
een werkgebied naar een woongebied.
Binnen dit onderzoek wordt een facelift niet gerekend tot het proces van herstructurering, omdat
hier slechts sprake is van een beperkte aanpassing met betrekking tot de ruimtelijke structuur.

2.4 Complexiteit rondom herstructureringen
Uit de levenscyclus van woonwijken, winkelcentra en bedrijventerreinen vormt herstructurering een
logisch gevolg op de veroudering en verloedering van het gebied. Wanneer de kwaliteit van een
woon- of werkgebied daalt, zal door middel van herstructurering gewerkt worden aan vernieuwing.
Uit de praktijk blijkt echter dat in veel gevallen herstructurering niet mogelijk of moeilijk te
volbrengen is (Spit & Zoete, 2009).
Herstructurering draait namelijk om het creëren van een meerwaarde. De meerwaarde wordt
gevormd door het proces van waardecreatie (Goud, 2010; Spit, 2009) (Figuur 2.2).
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Figuur 2.2: Waardecreatie

Bron: Goud, 2010

Deze waardecreatie is gebaseerd op de gedachte dat interventies de waarde van het gebied
kunnen verhogen (Goud, 2010). Deze waardecreatie vormt voor private en publieke partijen
een stimulans om in ontwikkelingen te investeren. Betrokken partijen investeren kapitaal om
uiteindelijk de betekenis van het gebied te vergroten. Wanneer er minder kapitaal wordt
geïnvesteerd dan de opgeleverde waarde, is er sprake van waardecreatie. Wanneer dit niet
het geval is, wordt dit waardevernietiging genoemd.
Herstructureringen en andere ruimtelijke ontwikkelingen zijn mogelijk wanneer de investeerder er
iets aan kan verdienen, de meerwaarde. “Technisch gezien betekent het eenvoudigweg dat de
(geschatte) opbrengsten, de kosten voor (her)ontwikkeling in zijn geheel moeten opbrengen …” (Spit,
2009, p.1).
Financieel model

Het onderstaande financiële model geeft inzicht in de economische verdeeldheid rondom
herstructureringsprocessen (Figuur 2.3). Het model is gebaseerd op een appartement van 65 m 2
binnen de stedelijke omgeving (Buitelaar & Witte, 2011; Van Hoek e.a., 2011). De opbrengsten
binnen het model gaan gepaard met de verkoop van gronden en vastgoed.
De kosten die gemaakt worden tijdens een herstructureringsproces omvatten meerdere
kostenposten (Buitelaar & Witte, 2011; Van Hoek e.a., 2011). Ten eerste is er de kostenpost met
betrekking tot de grondexploitatie. Om het ruimtelijk veranderproces mogelijk te maken, moet
een locatie worden verworven van de eigenaar. De opstallen worden gesloopt. Binnen dit model
worden deze sloopkosten ook gerekend tot de verwervingskosten. Wanneer de grond vervuild is,
zal deze gesaneerd moeten worden. Vervolgens moeten er kosten worden gemaakt om de kavel
bouw- en woonrijp te maken. “Het gaat dan om de aanleg van riolering, grondverzet (egaliseren
en verplaatsen van grond), de aanleg van een sloot, de wegen, het inzaaien van het gras en het
planten van bomen” (Van Hoek e.a., 2011, p. 23). De uitgaven met betrekking tot de openbare
parken, de plantsoenen, de speelplaatsen, de openbare verlichting en het straatmeubilair 24
worden ook gerekend tot de kostenpost bouw- en woonrijp maken. Het tarief dat verbonden is
aan de medewerkers, zoals de gemeentelijke projectleider, wordt binnen dit model gezien als
plankosten. Daarnaast zijn er overige kosten. Ten tweede heb je de kosten die verbonden zijn
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Bron: Auteur (Gevormd op basis van: Blijie e.a., 2012; Buitelaar & Witte, 2011; Funda, 2013; Landwerk, 2013; Segeren,
z.j .; Van Hoek e.a., 2011)
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Uit het financieel model en de literatuur worden verschillende problemen naar voren geschoven die
kunnen optreden binnen een herstructureringsproces (Buitelaar & Witte, 2011; Hulsman, 2007; Spit
& Zoete, 2009; Spit, 2009; Van Hoek e.a., 2011). Deze problemen kunnen worden verdeeld in vier
categorieën:
1. Lage rentabiliteit
2. Verdeeld eigendom
3. Langere doorlooptijd
4. Verdeling kosten en baten

Lage rentabiliteit
Ruimtelijke ontwikkelingen zijn gericht op het creëren van een meerwaarde. Deze meerwaarde is
vaak alleen haalbaar als er een sprong wordt gemaakt met betrekking tot de grondwaarde (Buitelaar
& Witte, 2011). “De bestemming van de grond bepaalt voor een belangrijk deel de waarde. Zo is
grond met een woonbestemming meer waard dan diezelfde grond met een agrarische bestemming”
(Buitelaar & Witte, 2011, p. 18). Hierdoor zijn ontwikkelingen op uitleglocaties rendabeler, omdat
hierbij een overgang plaatsvindt van een agrarische- naar een woonfunctie. Bij de ruimtelijke
veranderingsprocessen in het stedelijk gebied is hier vaak geen sprake van, omdat de functie van een
locatie niet verandert. “Er is een lage rentabiliteit omdat de te genereren grondwaarde van de
toekomstige functies niet hoger is dan de economische waarde op basis van het huidige gebruik”
(Hulsman, 2007, p.16).
Ten tweede wordt de lage rentabiliteit veroorzaakt door de hogere kosten die verbonden zijn aan
herstructureringsprocessen in vergelijking met ruimtelijke processen op uitleglocaties (Van Hoek e.a.,
2011). De hoge kosten hebben vooral te maken met de relatief hoge kosten voor de sloop, de
verwerving en de sanering. Daar staat vaak tegenover dat de kosten voor bouw- en woonrijp maken
gemiddeld iets lager liggen dan op uitleglocaties. “Immers, bij uitleglocaties moet vaak de volledige
verkaveling, infrastructuur en het openbaar groen nog worden gerealiseerd, terwijl bij bestaande
locaties ten dele gebruik kan worden gemaakt van wat er al is” (Buitelaar & Witte, 2011, p.22). Dit
weegt echter niet op tegen de hoge kosten met betrekking tot de aankoop, de sloop en de sanering.
Er zijn echter een aantal alternatieven voorhanden, namelijk verdichten en het verhogen van de
marktprijs (Hulsman, 2007). Door meer woningen terug te bouwen dan er voorheen waren, is het
mogelijk om een binnenstedelijke herstructurering rendabel te maken. Hierbij stijgen namelijk de
opbrengsten, waardoor de initiatiefnemer meer kosten kan dekken. Daarnaast zorgt de stijging van
de verkoopprijs voor grotere opbrengsten. De verkoopbaarheid van de woning, de winkel of het
bedrijfspand daalt hierdoor echter, omdat de prijs dan vaak niet overeenkomt met het aanbod. Ook
binnen de huidige economisch crisis dalen de prijzen van vastgoed snel, waardoor het verhogen van
verkoopprijzen geen logische stap vormt.
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Verdeeld eigendom
De hoge verwervingskosten van gronden kunnen worden verbonden aan de verdeeldheid van de
grond. De eigendomsrechten van het bestaand stedelijk gebied zijn vaak verdeeld over verschillende
actoren. Al deze verschillende partijen hebben andere belangen en optieken richting het project
(Hulsman, 2007). Zo heerst er onder de bewoners en gebruikers een verdeeldheid over de waarde en
kwaliteit van een stedelijk gebied. Als gevolg van deze verdeeldheid liggen de plankosten met
betrekking tot herstructureringsprojecten hoger dan bij projecten op uitleglocaties (Buitelaar &
Witte, 2011). Er is namelijk meer tijd en geld nodig om overeenstemming te bereiken over de
ruimtelijke toekomstrichting.
Daarnaast is het noodzakelijk dat de initiatiefnemer in bezit is van de grond, wanneer er sprake is van
herprofilering of transformatie (Spit & Zoete, 2009). Het proces van verwerven vormt door de
verdeeldheid van het eigendom, een complexe procedure. Tevens zijn hieraan hoge kosten
verbonden.
Langere doorlooptijd
De doorlooptijd van herstructureringen is verbonden aan het type herstructurering. Bij een facelift of
revitalisatie is de doorlooptijd beperkt, terwijl herprofilering en transformatie een langere periode in
beslag nemen (Hulsman, 2007). Bij herprofilering en transformatie moeten de huidige bewoners en
gebruikers uitgekocht en/of verplaatst worden, waarna de gebouwen worden gesloopt en de grond
bouwrijp wordt gemaakt. Daarna wordt gestart met de bouw van nieuwe woningen, winkels of
bedrijfsruimten. Gezien de langere doorlooptijd zijn partijen langer aan elkaar verbonden, waardoor
het noodzakelijk is dat er duurzame samenwerkingsrelaties ontstaan (Kokx, 2010; Teisman e.a.,
2009). Het hebben van vertrouwen in de samenwerkingsrelaties en het behouden van dynamiek zijn
van belang. Op deze manier kan de ontwikkeling zich eventueel aanpassen wanneer er
veranderingen optreden binnen de omgeving.
Verdeling kosten en baten
Het laatste probleem dat verbonden is aan herstructurering is de verdeling van de kosten en de
baten (Spit & Zoete, 2009). De verdeling is afhankelijk van de taakverdeling binnen ruimtelijke
ontwikkelingen. Wanneer de gemeente de verantwoordelijkheid op zich neemt met betrekking tot
het verwerven van de vastgoedobjecten moet deze partij hoge kosten maken (Kenniscentrum PPS,
2006). Dit terwijl de opbrengsten gegenereerd worden door degene die de woningen realiseert en
verkoopt. Deze taak wordt vaak volbracht door de projectontwikkelaar of woningbouwcorporatie.

2.5 Conclusie
Binnen dit hoofdstuk is de context geschetst waarbinnen het onderzoek plaatsvindt.
Herstructureringsprojecten vormen een lastige en complexe opgave. De projectontwikkelaars, de
woningbouwcorporaties en het grondbedrijf verbinden, als gevolg van deze complexiteit, hoge
risico’s aan deze ruimtelijke ontwikkelingen. Het behalen van een financiële meerwaarde wordt door
de hoge kosten en de lage rentabiliteit moeizaam.
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Uit het hoofdstuk blijkt dat binnen de herstructureringsprojecten het niet meer alleen draait om de
belangen en percepties van gemeenten en woningbouwcorporaties. Hierdoor zal binnen de analyse
van de praktijkvoorbeelden ook rekening moeten worden gehouden met de visies van overige
actoren, zoals het waterschap en de architect.
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3. Multi-levelbenadering en transities
Om de projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties en grondbedrijven te overtuigen dat zij
moeten investeren in klimaatbestendige oplossingen, is het noodzakelijk dat er sprake is van een
veranderproces. Deze verandering van het gedrag van het ontwikkelend bedrijfsleven benadrukt het
belang van inzicht in veranderprocessen. Binnen dit hoofdstuk wordt aan de hand van de multilevelbenadering een wetenschappelijk visie verschaft over transitieprocessen. Dit model vormt
tevens het onderzoeksmodel waar dit onderzoek gebruik van maakt.
In paragraaf 3.1 wordt aandacht besteed aan de definitie van transitie en de transitieroutes. De
theoretische benadering, waarbij het micro-, meso- en macroniveau centraal staan, wordt besproken
in paragraaf 3.2. In deze paragraaf wordt tevens ingegaan op de achterliggende argumentatie
waarom gekozen is voor het model van Geels en Kemp. In paragraaf 3.3 wordt een korte conclusie
gegeven, waarbij de verbinding met de volgende hoofdstukken duidelijk wordt.

3.1 Transitie en transitie-routes
Automatische airco, regensensoren, parkeersensoren en een navigatiesysteem. Uit deze
vernieuwende oplossingen blijkt dat de auto-industrie voortdurend innoveert. De nieuwe
ontwikkelingen worden aangeprezen en verkocht door de dealers, waardoor de autotechnologie
gemotiveerd wordt om zich verder te ontwikkelen. Auto’s worden door dit proces nog veiliger,
schoner en comfortabeler.

Maar hoe is het gesteld met de innovatie binnen de ruimtelijke ordening? De manier waarop
woningen, kantoren en bedrijfspanden in de jaren 80 gepland en gebouwd werden, vormt ook in de
huidige samenleving de standaard (Priemus & Philipsen, 1999). Dit aspect geldt ook voor de aanleg
van wegen en de openbare ruimten. Hierdoor lijkt de innovatie binnen de Nederlandse ruimtelijke
planning beperkt te zijn, terwijl dit wel van belang is. Zonder vernieuwingen binnen de ruimtelijke
ordening is de stad niet in staat om te anticiperen op toekomstige veranderingen, zoals de
klimaatverandering (Teisman e.a., 2009). Op deze manier verliest de stad haar aantrekkelijkheid,
waardoor huishoudens en ondernemers op de langere termijn de stad zullen verlaten (Van de Ven
e.a., 2010).
Uit de praktijk blijkt echter dat dit niet het geval is. In de praktijk worden namelijk verschillende
oplossingen geproduceerd om de anticipatie op toekomstige ontwikkelingen te bewerkstelligen.
Vegetatiedaken, waterpleinen, waterplannen en drijvende woningen vormen vernieuwende
oplossingen voor de realisatie van de klimaatbestendige stad. Het probleem binnen de ruimtelijke
ordening vormt de implementatie van deze oplossingen (van de Ven e.a., 2010). Ondanks dat er
verschillende innoverende ideeën zijn bedacht, worden weinig oplossingen werkelijk in de praktijk
gebracht. Hierdoor verliest de stad haar kans om zich te ontplooien tot een dynamisch geheel,
waarbij zij in staat is om zich te aan te passen aan veranderingen met betrekking tot het klimaat.
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Transitie
Om in te kunnen spelen op toekomstige trends is er een verandering noodzakelijk. Bij een
veranderingsproces, zoals binnen de auto-industrie, wordt vaak gesproken over een
innovatieproces, waarbij door het toepassen van een nieuw product een vernieuwing tot stand komt
(Geels & Kemp, 2000).
“… a system innovation can be understood as a change form one socio-technical system to
another. One aspect of a system innovation is technical substitution, which comprises three
sub-processes: (i) emergence of new technologies, (ii) diffusion of new technologies, (iii)
replacement of old by new technology. The second aspect is coevolution. System innovations
not only involve technological subsitutions, but also changes in elements such as user
practices, regulation, industrial networks, infrastructure, and cultural meaning. The third
aspect is the emergence of new functionalities. When radical innovations have particular
technical properties, this may enable the articulation of new functional characteristics”
(Elzen e.a., 2004, p. 33-34).
Innovaties zijn echter menigmaal gericht op technologische verbeteringen, terwijl binnen de
ruimtelijke ordening hier geen sprake van is (Spit & Zoete, 2009). Dit heeft te maken met het feit dat
de ruimtelijke ordening een ander product voortbrengt in vergelijking met de auto-industrie.
“Ruimtelijke ordening omvat het zoekproces voor de ruimtelijke inrichting van een
veranderende samenleving en het maken van keuzes hoe en waar functies tot hun recht
komen, vooral met het oog op de lange(re) termijn ontwikkeling, inclusief de reflectie
daarop” (Spit & Zoete, 2009, p.15).
Het draait binnen de ruimtelijke ordening om het zoekproces naar de optimale oplossing voor de
ruimtelijke inrichting van een gebied, waardoor sprake is van transities in plaats van innovaties. Een
transitie vormt een veranderingsproces. Geels en Kemp (2000) hanteren binnen hun onderzoek over
transities binnen de samenleving de volgende definitie: “Een transitie kan aldus beschreven worden
als een set van samenhangende veranderingen op meerdere terreinen: technologie, structuur,
instituties, gedrag, cultuur en intenties” (Geels & Kemp, 2000, p.4). Hier benadrukken de
onderzoekers dat veranderingen nooit in een isolement plaatsvinden, maar altijd zorgen voor
dynamiek op verschillende schaalniveaus en locaties.
De afhankelijkheid van veranderingen wordt ook benadrukt in het onderzoek van Van der Brugge e.a.
(2005). In hun onderzoek naar de transities binnen het Nederlandse watermanagement gebruiken zij
de volgende definitie: “... a transition can therefore be described as a process of the co-evolution of
markets, networks, institutions, technologies, policies, individual behavior and autonomous trends
from one relatively stable system state to another” (Van der Brugge e.a., 2005, p.166). Binnen dit
onderzoek wordt voor de beantwoording van de onderzoeksvraag een brede definitie van het begrip
‘transitie’ gehanteerd, waarbij voornamelijk oog is voor de verandering van het gedrag. Eveneens
wordt binnen deze begripsbepaling aandacht besteed aan de afhankelijkheid van veranderingen,
waarbij één verandering van het gedrag effecten heeft op het gedrag van andere partijen.
Transitieprocessen laten een overgang zien van een stabiele procesbenadering binnen de
ruimtelijke ordening naar een vernieuwende procesbenadering, waarbij een verandering van
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het gedrag van actoren binnen de arena van herstructureringsprocessen optreedt (Geels &
Kemp, 2000; Van der Brugge e.a., 2005).
Transitieroutes
De overgang van een stabiel systeem naar een ander stabiel systeem kan worden weergegeven aan
de hand van een S-curve (Brown & Clarke, 2007; Geels & Kemp, 2000; Grommen, 2011; Loorbach,
2007; Van der Brugge e.a., 2005). De transitieroute wordt hierbij verdeeld in vier verschillende fasen,
die
samen
het
verspreidingsproces
van
vernieuwingen
vormen
(Figuur
3.1).
Figuur 3.1: S-curve

Bron: Grommen, 2011

1. De fase van voorontwikkeling vormt het niet-zichtbare deel van het proces. De ontwikkeling
van vernieuwende procesbenaderingen zorgen voor veranderingen, maar deze vinden echter
buiten het gezichtsveld van de maatschappij plaats. “A pre-development phase of dynamic
equilibrium where status quo does not visibly change but changes take place under the
surface” (Van der Brugge e.a., 2005, p. 166). Een vernieuwende procesbenadering moet
eerst goed ontwikkeld worden, zodat deze kan concurreren met de bestaande benaderingen
op de markt.
2. In de fase van ‘take-off’ is een bepaalde drempel bereikt en begint het systeem te
verschuiven. Er is voldoende draagvlak gevonden voor de vernieuwende benadering,
waardoor een veranderingsproces op gang komt. “… the product is supported through
system activities such as development investment and other resources” (Brown & Clarke,
2007, p. 4).
3. Wanneer deze fase succesvol verloopt, breekt de versnellingsfase aan. “An acceleration
phase where visible structural changes take place rapidly, through an accumulation of sociocultural, economic, ecological and institutional changes that reinforce each other” (Van der
Brugge e.a., 2005, p.166). In deze fase gaan steeds meer individuen gebruik maken van de
nieuwe benadering, waardoor leerprocessen en diffusies plaatsvinden. Tevens worden
nieuwe spelers betrokken bij de ontwikkeling van de procesbenadering. “This momentum is
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maintained if the product faces little resistance to its adoption and/or this is minimised
through dedicated strategic management programs” (Brown & Clarke, 2007, p. 4).
4. Wanneer de benadering is opgenomen in de praktijk neemt de snelheid van de
maatschappelijke verandering af. Op deze manier ontstaat tijdens de stabilisatiefase een
nieuw dynamisch evenwicht (Grommen, 2011). De pasgevormde sociale organisatie zorgt
ervoor dat nieuwe ontwikkelingen lastig kunnen doorbreken, waardoor de take-off fase voor
vernieuwende concepten lang op zich laat wachten.
Binnen de transitieroutes kunnen twee verschillende typen worden onderscheiden, namelijk
contestatie en cumulatie (Geels & Kemp, 2000). Hierbij vormt contestatie het meest gangbare beeld
van transities. Wanneer sprake is van contestatie moet de nieuwe procesbenadering concurreren
met de bestaande benadering om een plek op de markt te veroveren. Hierdoor gaat de opkomst van
vernieuwende oplossing ten koste van het huidige systeem. Wanneer het oude systeem wordt
getransformeerd naar een vernieuwende vorm, door bijvoorbeeld elementen toe te voegen, is
sprake van cumulatie.

3.2 Ontvankelijkheid van transities
Uit het verloop van het bovenstaande model wordt de illusie geschept dat transitieprocessen een
vanzelfsprekend geheel vormen. Uit de praktijk van de ruimtelijke ordening blijkt echter het
tegenoverstelde. Binnen de wetenschappelijke literatuur komen verschillende theoretische inzichten
naar voren die kunnen bijdragen aan het verklaren van transitieprocessen. Eén van de theorieën
vormt de Actor Netwerk Theorie (ANT) van Latour (in: Elzen e.a., 2004). Deze theorie gaat ervan uit
dat actoren zijn verbonden door middel van een netwerk. Door de wederzijdse beïnvloeding binnen
deze relaties treden transities op. Binnen de adaptieve cyclus van Holling en Gunderson (in: Rotmans,
2003) worden vier verschillende fasen onderscheiden die kenmerkend zijn voor het transitieproces.
Na een verstoring van het huidige systeem, vindt een ontregeling plaats. Hierdoor ontstaat er ruimte
voor de ontwikkeling van een nieuw systeem. “… eerst wordt bestaand kapitaal afgebroken en later
wordt nieuw kapitaal opgebouwd” (Rotmans, 2003, p. 20).
Kolb bekijkt gedragsveranderingen en transities echter op een andere manier. Binnen zijn leercyclus
gaat Kolb (in: Vince, 1998) ervan uit dat actoren open staan voor nieuwe ervaringen, waarbij
individuen niet passief de opgelegde regels volgen. De actoren gebruiken de regels om de
samenleving te interpreteren, besluiten te nemen en gedrag te vertonen. Aan de hand van de
cyclische beweging wordt het gedrag constant gereflecteerd en aangepast. Een andere theoretische
benadering vormt de ‘Theory of Planned Behavior’ van Azjen (1991), waarbij het gedrag van actoren
afhankelijk is van drie factoren. De drie factoren bepalen uiteindelijk bepalen of er een verandering
optreedt van het gedrag van een individu of een groep.
Binnen dit onderzoek is echter gekozen voor de multi-levelbenadering van Geels & Kemp (2000).
Geen van bovenstaande modellen koppellen de transities op het gebied van procesbenaderingen aan
externe veranderingen, zoals de klimaatverandering. De multi-levelbenadering, waarbij een
onderscheid wordt gemaakt tussen drie verschillende niveaus, maakt deze verbinding wel. Hierdoor
32

vormt het model een geschikte basis voor dit onderzoek naar de klimaatbestendigheid van het
gedrag van het ontwikkelend bedrijfsleven.

3.2.1 Multi-levelbenadering
Binnen de wetenschappelijke literatuur zijn uiteenlopende interpretaties van de multilevelbenadering te ontdekken. “Multilevel models are used in sociology to specify the effect of
social context on individual-level outcomes” (DiPrete & Forristal, 1994, p. 331). Het onderzoek wordt
gekenmerkt door een brede kijk, waarbij ontwikkelingen op een hoger of lager schaalniveau van
invloed zijn op het individu. Spady (1973 In: Van den Eeden, 1992) bekijkt bijvoorbeeld aan de hand
van de multi-levelbenadering de invloed van de sociaaleconomische status van schoolbegeleiders op
de studieambitie van kinderen.
De benadering van Geels en Kemp (2000) is gekozen als leidraad voor dit onderzoek. Deze
benadering geeft een brede kijk op transitieprocessen, waarbij aandacht is voor de economische,
technologische, sociale en maatschappelijke factoren die van invloed zijn op het verloop van dat
proces (Geels, 2002; Geels & Kemp, 2000; Grin e.a., 2010; Loorbach, 2007). Het model is vooral
toegepast bij de analyse van de implementatie van innoverende technologieën binnen de autoindustrie. Van der Brugge e.a. (2004) hebben het model echter toegepast op de transitie van de
werkwijze van de Nederlandse waterschappen, waaruit blijkt dat model breed toepasbaar is. Het
multi-levelmodel onderscheidt drie verschillende schaalniveaus, namelijk (Figuur 1.1):
1. Microniveau
2. Mesoniveau
3. Macroniveau
Microniveau
Het microniveau wordt gekenmerkt door niches (Geels & Kemp, 2000). De niches vormen de
plaatsen waar de vernieuwende benaderingen worden ontwikkeld. De ontwikkeling van oplossingen
komt vaak voort uit de erkenning van een bepaald probleem. “Nieuwe ontwikkelingen worden vaak
gezien als ‘hopeful monstrosities’. Ze zijn ‘hopeful’ omdat ze in principe hebben laten zien dat ze een
bepaalde (maatschappelijke) functie kunnen vervullen, maar ze zijn ‘monstrous’ omdat de
performance karakteristieken nog laag zijn. […] Vanwege hun lage performance eigenschappen
kunnen de nieuwe opties vaak niet direct op de markt concurreren. Ze moeten aanvankelijk van de
reguliere markt worden afgeschermd om zich verder te kunnen ontwikkelen” (Geels & Kemp, 2000,
p. 11).
Een niche vormt een afgeschermde omgeving binnen het microniveau waar verschillende
actoren werken aan vernieuwende procesbenaderingen (Geels, 2002; Geels & Kemp, 2000;
Grin e.a., 2010).
De producten komen vanuit de niches op de markt terecht wanneer zij kunnen concurreren met de
huidige producten van de markt (Figuur 3.2). De niches vertegenwoordigen hierdoor de onzekere
fase van de S-curve, de voorontwikkelingsfase (Grin e.a., 2010).
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Figuur 3.2: Concurrentie bestaand en nieuw product

Bron: Geels, 2002

Om een plaats op de markt te kunnen bemachtigen, is het van belang dat er draagvlak wordt
gevormd voor de ontwikkeling van het product of de benadering. Hierbij heeft de niche een
belangrijke functie. “Niches kunnen namelijk ook functioneren als ‘stepping stones’ voor de diffusie
van een nieuwe technologie. Nadat een nieuwe technologie eerst in een bepaalde niche is
ontwikkeld, is het mogelijk dat de technologie daarna ook voor andere toepassingen, in andere
niches, gebruikt kan worden” (Geels & Kemp, 2000, p.14). Op deze manier wordt het netwerk tussen
niches uitgebreid, waardoor meer individuen kennis hebben over de oplossing. Het draagvlak voor de
toepassing wordt vergroot. Het draait hierdoor om het proces ‘leren’. “Innovatie vergt leren. […]
Leren in de zin van […] afleren, het verlaten van gevestigde ingesleten kennis en praktijken”
(Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid, 2000, p. 38).
Mesoniveau
Het mesoniveau vertegenwoordigt de arena en wordt gevormd door een netwerk van verschillende
van actoren (regime) (Geels, 2002; Geels & Kemp, 2000; Paredis, 2009; Ten Pierick & van Mil, 2009).
Een regime is een gemeenschappelijk geheel van regels, normen, gebruiken en percepties die
bepalend zijn voor het gedrag dat de groep van individuen vertoont. De verschillende
actoren die betrokken zijn bij herstructureringsprocessen vormen de arena, waarbij de
relaties tussen de verschillende actoren zorgen voor een wederzijdse beïnvloeding met
betrekking tot het gedrag (Geels, 2002; Geels & Kemp, 2000; Grin e.a., 2010).
Deze begripsbepalingen bieden de handvaten voor de beantwoording van de centrale vraag, waarbij
voornamelijk oog is voor de veranderingen met betrekking tot het gedrag. Het regime bestaat uit
drie typen regels. “Regulerende regels zijn expliciete, formele vastgelegde regels die het gedrag van
en de interactie tussen actoren bepalen. Het gaat dikwijls, maar niet uitsluitend, om
overheidsregulering, zoals bijvoorbeeld vastgelegd in wetten en economische regels
(belastingstructuren, eigendomsrechten, patentenwetgeving), maar ook om protocollen,
standaarden en procedures die bijvoorbeeld tussen bedrijven zijn vastgelegd. Het gaat om opgelegde
regels die stabiliteit geven en de regels van het spel bepalen. Ten tweede zijn er normatieve regels.
Dit betreft normen, rolverwachtingen, verplichtingen, rechten, gedragscodes en
verantwoordelijkheden die mede het gedrag aansturen. Ze bepalen wat als sociaal gepast gezien
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wordt om tot een groep te behoren. Ten derde zijn er cognitieve regels die mede vorm geven aan
hoe mensen de wereld begrijpen en betekenis geven. Het gaat om probleempercepties, typische
manieren om naar oplossingen te zoeken (“heuristieken”), paradigma’s die gehanteerd worden,
schema’s en denkkaders, classificaties, jargon” (Paredis, 2009, p. 16).
De verschillende sociale groepen staan in verbinding met andere partijen. Elke actor binnen de arena
hanteert namelijk bepaalde gewoonten, gebruiken en randvoorwaarden (Figuur 3.3). Het gedrag van
het ontwikkelend bedrijfsleven wordt hierdoor niet alleen bepaald door de regels van ontwerpers
van het product of benadering, maar ook door het gedrag van de technici, de financiers, de
kennisinstellingen, de gebruikers, de overheden en de maatschappelijke belangenorganisaties (Geels,
2002). Deze regels van bijvoorbeeld de gebruikers, de regels van de markt, de voorschriften van
overheden en procedures van verzekeringsmaatschappijen, banken en kapitaalverschaffers zijn
bepalend voor het gedrag van het ontwikkelend bedrijfsleven en tevens voor het verloop van
transitieprocessen. De wederzijdse beïnvloeding tussen actoren zorgt voor een verandering van de
regels, de normen en het gedrag, waardoor sprake is van een transitie.
“De verschillende regels van het netwerk van actoren vormen een semi-coherent geheel. De
coherentie is het gevolg van afstemming. Het is juist deze afstemming die een bepaalde gevestigde
technologie een stabiliteit en inertia geeft” (Geels & Kemp, 2000, p. 10). Door de afstemming van
regels en gedragsnormen tussen de actoren heeft het netwerk een bepaalde stabiliteit. Deze
onderlinge afhankelijkheid maakt het lastig voor vernieuwende oplossingen om zich te ontwikkelen
en een plaats op de markt te veroveren (Grin e.a., 2010; Paredis, 2009).
Figuur 3.3: Socio-technische regime met betrekking tot de auto-industrie

Bron: Geels & Kemp, 2000

Macroniveau
Het macroniveau wordt gevormd door het socio-technische landschap. “Hierbij gaat het om
ontwikkelingen en factoren die extern zijn aan het regime en de niches, maar daar wel invloed op
hebben” (Geels & Kemp, 2000, p.15).
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Het landschap wordt onder andere gevormd door de sociale en maatschappelijke waarden,
politieke cultuur, economische ontwikkeling en overige trends die bepalend zijn voor het
gedrag van actoren binnen het mesoniveau (Geels, 2002; Geels & Kemp, 2000).
Deze brede begripsbepaling is noodzakelijk om alle aspecten uit de context te betrekken binnen de
analyse. Het landschap bevat hierdoor drempels en belemmeringen die de route naar de markt voor
vernieuwende ontwikkelingen moeilijker maken (Figuur 3.4) (Loorbach, 2007). Daarnaast zorgt het
landschap ook voor mogelijkheden en kansen, die deze loopbaan sneller later verlopen.
Figuur 3.4: Het socio-technische landschap

Bron: Geels & Kemp, 2000

Multi-levelmodel
De drie verschillende niveaus oefenen continu invloed op elkaar uit (Figuur 3.5)(Geels, 2002; Paredis,
2009). De ontwikkelingen in de niches proberen door te breken op de markt, waardoor zij invloed
moeten uitoefenen op het netwerk van actoren om het draagvlak te vergroten. Hierdoor ontstaat
een druk van onderaf, die aanleiding kan geven tot het veranderen van het bestaande regime.
Daarnaast zorgen ontwikkelingen op het macroniveau voor de druk van boven. Hierbij is echter
sprake van een wederzijdse beïnvloeding, doordat het mesoniveau ook invloed uitoefent op het
micro- en macroniveau (Geels, 2002). De intentie van de druk van boven en onder is het op gang
brengen van transities (Loorbach, 2007). Door interacties tussen verschillende niveaus kunnen
veranderingen in de normen en regels, die de actoren hanteren, optreden. Dit heeft tot gevolg dat
het gedrag van individuen zich aanpast (Geels, 2002).
Het effect van de beïnvloeding van het micro- en macroniveau richting het mesoniveau is afhankelijk
van de aanwezigheid van een ‘window of opportunity’. Dit model van Kingdon richt zich op het
ontstaan van mogelijkheden binnen de verschillende agenda’s (Teisman e.a., 2009). Hij verklaart het
ontstaan van ‘window of opportunity’ aan de hand van drie verschillende stromen, namelijk een
stroom van problemen, beleid en politiek. De koppeling van deze drie stromen zorgt ervoor dat
bepaalde problemen hoog op de politieke, publieke en maatschappelijke agenda komen te staan. Op
deze manier ontstaat de noodzaak om ook daadwerkelijk acties te ondernemen om deze
problematiek te verhelpen of de effecten ervan te verlichten. “He suggests that the coupling of
problem–solutions with favourable contexts is most likely when a ‘‘policy window’’ is open and that
policy windows are opened either by the appearance of compelling problems (e.g., a catastrophic
disaster) or by events in the political realm (e.g., policy discourses or political actors that can be
promoted through a positive response to the problem)” (Birkmann e.a., 2008, p. 639).
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Het ontstaan van veranderingen binnen de politieke agenda is hierdoor afhankelijk van de
samenkomst van problemen, beleid en politiek. Geels en Kemp hebben het model van Kingdon
gebruikt binnen de multi-levelbenadering (Geels & Kemp, 2000). Hierbij worden transities mogelijk
gemaakt door de juiste samenkomst van het macro-, micro- en mesoniveau. De koppeling tussen de
verschillende niveaus kunnen namelijk leiden tot het ontstaan van ‘change events’. “It is assumed
that there are large numbers of events happening in the context of processes, but that only some
evolve into real change events. […] The difference between events and change events seems to be
related to the reactions of and interactions between subsystems active in a governance process. An
event can be seen as a stimulus. Its effects, however, seem to be guided by a chain of reactions. If
this happens, the course or direction of a development can be changed” (Teisman e.a., 2009, p.79).
Figuur 3.5: Multi-level innovatie

Bron: Geels & Kemp, 2000

Het macroniveau zorgt voor de stroom van problemen en het microniveau brengt de oplossingen
voort. De koppeling tussen problemen en oplossingen is afhankelijk van het gedrag van de actoren
binnen de arena, waardoor de relaties tussen de actoren van belang zijn (Paredis, 2009). Door de
wederzijdse beïnvloeding tussen de actoren ontstaan veranderingen binnen de relaties, waardoor
mogelijk een ‘window of opportuniy’ ontstaat.
Door het toevoegen van dynamiek binnen de arena worden veranderingen gecreëerd (Geels & Kemp,
2000). Deze beweging, ‘change event’, wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door nieuwe kennis,
vernieuwend beleid of technische veranderingen. Als gevolg van de voortgaande dynamische
ontwikkelingen ziet een netwerk van actoren op een bepaald tijdstip er anders uit als op een ander
moment (Figuur 3.6). “It is well accepted that transforming dominant management cultures is
particularly challenging when the change required is highly dependent on successfully establishing a
new vision and value set across multiple organizations, professions and tiers of government” (Brown
& Clarke, 2007, p. 1). De nieuwe samenstelling van het netwerk kan een goed uitgangspunt vormen
waar een nieuwe procesbenadering vanuit de niches aan kan haken.
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3.3 Conclusie
Het multi-levelmodel van Geels en Kemp is bepalend voor de structuur van dit onderzoek. Aan de
hand van de drie niveaus zal de problematiek rondom herstructureringsprocessen en
klimaatverandering worden bekeken. Allereerst zal in hoofdstuk 4 met een wetenschappelijke
zienswijze naar het macro- en microniveau gekeken worden, waarna in hoofdstuk 5 het mesoniveau
wordt besproken. Tevens worden de casestudies binnen het onderzoek geanalyseerd aan de hand
van de multi-levelanalyse, waarbij de drie verschillende niveaus worden onderscheiden (Hoofdstuk
7).

38

4. Het macro- en microniveau
Zoals blijkt uit hoofdstuk 3 komen transities binnen het gedrag van actoren niet zomaar tot stand. Ze
zijn onder andere afhankelijk van ontwikkelingen op het macro- en het microniveau (Figuur 1.1).
Binnen dit onderzoek naar het gedrag van de projectontwikkelaars, de woningbouwcorporaties en
het grondbedrijf met betrekking tot investeringen in klimaatbestendige oplossingen voor het
stedelijk gebied, betekent dit dat het gedrag van deze partijen afhankelijk is van de gebeurtenissen
op het macro- en microniveau. Het macroniveau wordt vormgegeven door de maatschappelijke
trends, waar klimaatverandering onderdeel van uitmaakt (Geels, 2002; Van der Brugge e.a., 2005).
Het microniveau vormt daarentegen het niveau waarop nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden, zoals
de oplossingen die bijdragen aan de ontwikkeling van klimaatbestendige steden (Hoofdstuk 3).
Binnen dit hoofdstuk wordt aandacht geschonken aan beide niveaus. Paragraaf 4.1 gaat in op het
macroniveau en paragraaf 4.2 besteedt aandacht aan het microniveau. Uiteindelijk wordt in
paragraaf 4.3 de invloed van beide niveaus besproken op de besluitvorming van het ontwikkelende
bedrijfsleven.

4.1 Macroniveau
Maatschappelijke trends zijn van invloed op het gedrag van actoren binnen deze maatschappij
(Paragraaf 3.2.1). Klimaatverandering vormt één van deze trends. De effecten van
klimaatverandering worden geschetst aan de hand van scenario’s. “Een scenario is een beschrijving
van de huidige toestand van de samenleving (of een gedeelte daarvan), van mogelijke en/of
wenselijke toekomstige omstandigheden van die samenleving alsmede van reeksen van
gebeurtenissen die vanuit de huidige toestand naar die toekomsten zouden kunnen leiden” (Spit &
Zoete, 2009, p.217). Het Deltaprogramma in Nederland heeft vier integrale scenario’s ontwikkeld
voor de toekomst van Nederland, waarbinnen klimaatverandering en sociaaleconomische
ontwikkelingen zijn meegenomen (Figuur 4.1) (Rijksoverheid, 2011). De consequenties van
klimaatverandering zijn namelijk
gedeeltelijk afhankelijk van de sociale en economische
ontwikkelingen (Van de Ven e.a., 2010).
De scenario’s Druk en Stoom worden gekenmerkt door sociaaleconomische groei (Rijksoverheid,
2011). Deze groei gaat gepaard met een groeiende en meer welvarende bevolking. Dit heeft vooral
te maken met de groei van het aantal economische migranten die aangetrokken worden door de
mogelijkheden binnen Nederland. De groei wordt vooral opgevangen in de steden, waardoor de
Randstad verdicht. De stedelijke groei gaat ten koste van de ruimte voor natuur en
cultuurlandschappen. Tevens heeft de groei ook effect op de vraag naar energie, grondstoffen, water
en voedsel. De schaarste, die ontstaat door de toenemende vraag, is het grootst bij het scenario
Stoom omdat hierbij de klimaatverandering zich het snelste voltrekt. Door de droogte is het
moeilijker om de voorraad grondstoffen aan te vullen.
De scenario’s Rust en Warm worden echter gekenmerkt door een krimp met betrekking tot de
sociaaleconomische groei (Rijksoverheid, 2011). West-Europa kan binnen de mondiale concurrentie
minder goed meekomen, waardoor de economie krimpt. De aantrekkingskracht van Nederland op
economische migranten loopt terug, waardoor individuen in andere landen werk gaan zoeken. De
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bevolkingsgroei en de verstedelijking nemen als gevolg daarvan af. Hierdoor ontstaat er meer ruimte
voor natuur en cultuurlandschap. Het verschil tussen beide scenario’s heeft te maken met het
verschil in klimaatverandering. Bij de scenario Rust is, net zoals bij het scenario Druk, sprake van een
matige klimaatverandering. Bij de scenario’s Warm en Stoom wordt gesproken van een snelle
klimaatverandering.
Figuur 4.1: Deltascenario’s

Bron: Rijksoverheid, 2011

4.1.1 Effecten van klimaatverandering op het stedelijk gebied
De effecten van klimaatverandering zijn divers. Binnen dit onderzoek ligt de focus op het stedelijk
gebied. De steden vormen de kern van de Nederlandse samenleving, doordat zij ruimte bieden aan
huishoudens met betrekking tot wonen, werken en de vrijetijdsbesteding (Hoofdstuk 1). Om ook in
de toekomst te kunnen voldoen aan de behoeften van huishoudens, is het van belang dat de
ruimtelijke inrichting van de stad inspeelt op de veranderingen van het klimaat. De effecten van
klimaatverandering worden uitgesplitst in vier onderdelen, namelijk waterveiligheid, wateroverlast,
droogte en hitte.
Waterveiligheid
Nederland is onderhevig aan een constante waterdreiging. Ongeveer tweederde van het land ligt
minder dan 1 meter boven het Normaal Amsterdams Peil (NAP) en zelfs een kwart van het oppervlak
ligt onder het NAP (Verhage, 2011). In de huidige situatie beschermen de dijken ons tegen eventuele
overstromingen vanuit de zee of de rivier. Door de klimaatverandering zal de temperatuur op aarde
stijgen, waardoor de ijskappen in Groenland en Antarctica smelten (Meyer e.a., 2010). Het
smeltwater zorgt voor een stijging van de zeespiegel, waardoor de kans op kustafslag en de druk op
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de dijken worden verhoogd. Ongeveer 30 procent van het stedelijk gebied is gebouwd in gebieden
die zijn blootgesteld aan het overstromingsgevaar (Van de Ven e.a., 2010).
Daarnaast zorgt het smelten van de ijskappen voor een kanteling van de tektonische plaat waarop
Antarctica en Nederland zich samen bevinden (Meyer, e.a., 2010). Hierdoor zakt de plaat ter hoogte
van Nederland. Tevens wordt er om Nederland droog te houden constant gepompt, waardoor het
niveau van het grondwater daalt. Als gevolg van de intreding van zuurstof in de ondergrond, vindt
inklinking plaats (Drunen & Lasage, 2007). Beide processen zorgen ervoor dat het effect van de
stijging van de zeespiegel wordt versterkt. Het KNMI verwacht in Nederland een stijging van de
zeespiegel van 35 tot 85 centimeter in 2100 (VROM-Raad, 2007).
De stijging van de zeespiegel is ook van invloed op de rivieren die hier in open contact mee staan
(Dikmans, 2012). De fluctuaties van de zeespiegel zorgen bovendien voor een stijging van de
rivierwaterstanden, waardoor de druk op het buitendijks gebied en de rivierdijken verhoogd wordt.
De hogere waterstanden in de rivier en de zee zorgen tevens voor een grotere kweldruk, waardoor
de grondwaterstand op sommige plaatsen stijgt. Daarnaast zullen de rivieren door de stijging van de
zeespiegel meer moeite hebben om het water naar de zee te vervoeren.
Wateroverlast
In de toekomst gaat het vaker en heviger regenen. De winters zullen natter worden. In de zomer
neemt het aantal regendagen af, maar de intensiteit van buien neemt toe (Drunen & Lasage, 2007).
Vooral het stedelijk gebied is kwetsbaar voor deze ontwikkeling. Door de huidige ruimtelijke
inrichting, waarbij een groot deel van het oppervlak verhard is, is de kans op infiltratie in de bodem
klein. Hierdoor moet het rioleringsstelsel een groot deel van het regenwater voor zijn rekening
nemen. In een doorsnee woonwijk zakt ongeveer 40 procent van de neerslag weg in de ondergrond
en 25 procent wordt afgevoerd via het riool (Deltares, 2008). Het overige deel wordt opgenomen
door de bomen en planten of verdampt. De opnamecapaciteit van de bodem is sterk afhankelijk van
de eigenschapen van de bodem. “The runoff levels for areas in the West which are located on clay
based soils are substantially higher than those for the East of the Netherlands” (Van de Ven e.a.,
2010, p. 55).
Doordat slechts een klein deel van de neerslag wordt opgenomen door de bodem kunnen er
problemen ontstaan. Het huidige rioleringsstelsel is namelijk niet berekend op de hevigere buien in
de toekomst. Hierdoor blijft het water langer op straat staan en ontstaat er schade aan de stedelijke
bebouwing (Arcadis, z.t). Deze problemen worden vergroot wanneer een stad geen scheiden
rioolstelsel heeft. Vooral oudere steden maken nog gebruik van een gemengd riool, waarbij het
afvalwater van woningen wordt samengevoegd met het hemelwater. De problematiek ontstaat
hierbij wanneer de capaciteit van het riool wordt overschreden. Dan wordt gebruik gemaakt van het
principe ‘overstort’. Het ingezamelde rioolwater wordt dan afgevoerd naar de singels en sloten in de
buurt. Het vervuilde water zorgt voor ernstige schade aan het milieu. Tevens zal het rioolwater langs
de afvoerputten omhoog kolken, waardoor het verdunde rioolwater zich verspreidt over de straten.
Dit proces komt niet ten goede aan de bevolkingsgezondheid en de kwaliteit van de leefomgeving
(Dikmans, 2012).
Tevens stijgt door de grotere hoeveelheid aan neerslag het grondwater. Het gevolg van deze stijging
is drieledig. Ten eerste kan het grondwater doordringen tot de kruipruimtes van woningen (Van de
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Ven e.a., 2010). Doordat deze ruimtes vaak zijn opgebouwd uit houten materialen, bestaat er een
kans op schimmelvorming. De vochtoverlast en de schimmelvorming kunnen gevolgen hebben voor
de gezondheid van de bewoners van het pand. Ten tweede zorgt de te hoge grondwaterstand voor
een onstabiele leefomgeving voor planten en bomen. Niet alle planten en bomen kunnen tegen deze
hoge waterstanden en zullen als het ware ‘verdrinken’. Hierdoor gaat de kwaliteit van de groene
ruimtes in de stad achteruit. Als laatste is ook de infrastructuur gevoelig voor hoge
grondwaterstanden. Het bevriezen van water, net onder het wegdek, kan leiden tot schade aan de
infrastructuur.
Eveneens heeft de toename van neerslag invloed op het functioneren van de rivieren (Drunen &
Lasage, 2007). Het Nederlandse landschap wordt door vele rivieren doorkruist, zoals de Rijn, de Maas
en de Schelde. Door de toenemende neerslag zullen de rivieren een grotere hoeveelheid water
moeten afvoeren, waardoor de waterhoogte in de rivierbedding stijgt. De kwetsbaarheid van de
rivierdijken neemt toe. De gevoeligheid wordt vergroot doordat de afzetting van zand en klein in de
bedding gebeurt. De rivieren komen hierdoor hoger te liggen ten opzichte van het omringende land.
Droogte
Klimaatverandering heeft daarnaast ook invloed op de temperatuur. In de toekomst zullen de
winters zachter worden en de gemiddelde temperatuur zal stijgen met 0,9 tot 2,3 graden Celsius
(Drunen & Lasage, 2007). Ook de zomers worden warmer en de gemiddelde temperatuur zal hier
met 0,9 tot 2,8 graden Celsius stijgen. Samen met de afname van het aantal regendagen in de zomer
neemt de kans op droogte in Nederland toe. Ook de droogte heeft gevolgen voor de hoogte van het
grondwater. Door langere perioden van droogte daalt de grondwaterstand. Dit heeft vier
verschillende effecten op de stad (Van de Ven e.a., 2010). Ten eerste heeft het effect op de groene
ruimten in de stad, omdat bomen en planten geen lange perioden zonder water kunnen. Ten tweede
geldt dat veel historische gebouwen gevoelig zijn voor de hoogte van het grondwater. De gebouwen
zijn vaak gebouwd op houten palen. Wanneer het waterpeil daalt, kunnen deze funderingen rotten,
waardoor de gebouwen kunnen verzakken. Ten derde heeft de daling effect op de kwaliteit van het
stedelijk water. Om de waterkwaliteit in de stad te garanderen worden de grachten en singels
doorgespoeld (Deltares, 2008). Hiervoor wordt oppervlaktewater gebruikt uit een ander
watersysteem, dat vaak niet voldoet aan de kwaliteitseisen van het water in de stad. Als laatste heeft
de lage grondwaterstand effect op de onderliggende infrastructuren. “Finally, subsidence can also
result in damages to subsurface structures. While electricity and telephone communication lines are
constructed using flexible tubes, most storm water drainage networks are constructed out of
concrete. Land subsidence leads to cracks and leaky fittings between drainage tubes” (Van de Ven
e.a., 2010, p. 16). Ook waterleidingen kunnen kapot gaan door ernstige droogte, wat leidt tot lokale
overstromingen. Tevens zorgt de droogte en verdamping voor een daling van de waterstand van het
oppervlakte water. De drinkwaterbedrijven kunnen hierdoor in de problemen komen (Beter Bouwen Woonrijp Maken, 2009).
Bovendien hebben de perioden van droogte invloed op de stroming van het water door de
rivierbeddingen. De droogte heeft negatieve gevolgen op de waterstand in de rivier. “De invloed van
de zouttong, de landinwaartse instroom van zout in de rivieren, neemt hierdoor toe. Dit heeft tot
gevolg dat de kwaliteit van de landbouw, de natuur en de biodiversiteit afneemt” (Dikmans, 2012, p.
16).
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Hitte-stress
De stijging van de temperatuur heeft vooral effect op de steden. De temperatuur in de stad is tot 6
graden Celsius hoger dan in het omliggende gebied (Drunen & Lasage, 2007). Vooral ’s nachts is dit
verschil groot. Door de grote hoeveelheden bestrating en gebouwen wordt er meer zonlicht en
warmte geabsorbeerd. De afkoeling is lager doordat er minder groene ruimten aanwezig zijn die de
warmte opnemen in vergelijking met het buitengebied (Van de Ven e.a., 2010). Zo blijkt dat steden
een 10 tot 20 procent lagere evapotranspiratie, de som van transpiratie en evoporatie door planten,
hebben omdat ze grotendeels uit verhard oppervlak bestaan. Daarnaast zorgen de gebouwen voor
een barrière voor de wind, waardoor de verkoeling van de stad langzamer verloopt. Tevens komt er
meer warmte vrij in de stad uit antropogene bronnen, zoals airconditioning, industrie en
gemotoriseerd vervoer. De steden kunnen hierdoor uitgroeien tot hitte-eilanden (Drunen & Lasage,
2007). Deze eilanden hebben een negatief effect op de gezondheid en de arbeidsproductiviteit van
inwoners.

4.1.2 Kwetsbaarheid
De hierboven beschreven effecten van klimaatverandering zijn niet voor elk stedelijk gebied gelijk,
maar afhankelijk van de specifieke eigenschappen van de locatie. De kwetsbaarheid van een stedelijk
gebied is onder andere afhankelijk van de ruimtelijke inrichting van de stad of een gedeelte van het
stedelijke gebied (Van de Ven e.a., 2010). De ruimtelijke inrichting van het gebied heeft betrekking
op de locatie, de positionering van gebouwen, de inrichting van de openbare ruimten en de
gebruikte materialen. Een stad gepositioneerd aan de kust is bijvoorbeeld gevoeliger voor de
effecten met betrekking tot de stijging van de zeespiegel dan steden in het binnenland. Daarnaast is
een stedelijke leefomgeving met veel verharding kwetsbaarder voor hevigere neerslag, dan gebieden
met veel groene oppervlakten.
“De toename van de kwetsbaarheid van stedelijke gebieden wordt niet alleen veroorzaakt door
verandering van het klimaat, maar zeker ook door de stedelijke groei. Nieuwbouw op laaggelegen
gronden, toename van de industriële productiviteit, verdichting van functies en verouderende
infrastructuur zijn ontwikkelingen waardoor de kwetsbaarheid wordt vergroot …”(Van de Ven e.a.,
2010, p. II). Hierdoor is de gevoeligheid van de stad ook afhankelijk van de inhoudelijke invulling van
het stedelijk gebied, waarbij de nadruk ligt op de verschillende functies. Een voorziening kan namelijk
functioneren op verschillende schaalniveaus, waarbij dit niveau bepalend is voor de effecten. De
beschadiging van een gebouw met een regionale functie, zoals bijvoorbeeld een energiecentrale
zorgt voor grotere effecten dan een gebouw met een lokale functie.
Tevens wordt de kwetsbaarheid van een gebied bepaald door het menselijk handelen. Het handelen
van personen is onder ander afhankelijk van de kennis over- en aandacht voor de effecten van
klimaatverandering (Van de Ven e.a. 2010). Beide aspecten zijn bepalend of personen bij de
vaststelling van de ruimtelijke invulling van een gebied aandacht besteden aan klimaatverandering.
Wanneer een persoon op de hoogte is van de gevaren van deze verandering zal hij of zij risicovolle
locaties proberen te ontwijken of de benodigde maatregelen treffen om het risico te verkleinen. De
kennis en de aandacht zijn hierdoor ook bepalend voor de invulling van het ruimtelijk beleid van
gemeenten, provincies en het Rijk.
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De drie factoren die de kwetsbaarheid van een gebied bepalen zijn aan elkaar verbonden. Het
handelen van personen is namelijk van invloed op de uiteindelijke ruimtelijke en inhoudelijk
inrichting van het gebied.

4.2 Microniveau
De groene daken, de waterpleinen en de waterdoorlatende bestrating vormen slechts enkele
voorbeelden van klimaatbestendige oplossingen, die gericht zijn op het verkleinen van de
kwetsbaarheid van de stad tegen de effecten van klimaatverandering. De verschillende maatregelen
kunnen worden onderverdeeld in vier categorieën (Figuur 4.2). “Category ‘Built elements’ includes all
buildings and infrastructure that are located above and underground in urban areas. Category
‘Ecology’ includes all green and aquatic living environments in urban areas. Category ‘Soil’ includes
soil types and ground level profiles. The category ‘People and business’ includes adaptation
measures that are directly aimed at influencing behavioural change of people and businesses”(Van
de Ven e.a., 2010, p.22). Om het inzicht rondom de mogelijkheden van klimaatbestendige
oplossingen te vergroten, worden binnen deze paragraaf enkele voorbeelden van elke categorie
toegelicht.
Figuur 4.2: Categorieën van klimaatbestendige oplossingen

Bron: Van de Ven e.a, 2010

Built elements
Het waterplein vormt .één van de oplossingen die behoort tot deze categorieHet waterplein vormt
een unieke oplossing om hemelwater op te vangen op het oppervlak (De Urbanisten, 2013). Op deze
manier wordt een waterberging gecreëerd in de stad om op die manier het riool te ontlasten. Na de
bui loopt het bassin langzaam leeg en wordt het water geïnfiltreerd in de bodem of toch afgevoerd
via het riool. Naast het bergen van hemelwater vormt het waterplein een aantrekkelijke openbare
ruimte, waarbij ontmoeten, sport en spel centraal staan.
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Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een vegetatiedak aan te leggen (Drunen & Lasage, 2007). De
groene bedekking zorgt ook voor de berging van het hemelwater, waardoor het rioolstelsel wordt
ontlast. Tevens draagt de toevoeging van de groene elementen bij aan de verkoeling van het stedelijk
gebied, waardoor de kans op hittestress afneemt. Andere oplossingen vormen de waterdoorlatende
bestrating en semi-verharde oppervlakten. Beide typen bestrating zorgen ervoor dat de infiltratie van
regenwater in de bodem toeneemt, waardoor het water een kortere periode op het oppervlak
aanwezig is. Daarnaast kan de opvang van hemelwater ook op een kleiner schaalniveau plaatsvinden,
zoals het plaatsen van een regenton in de tuin.
Ecology
Een wadi vormt een oplossing die behoort tot de categorie ‘Ecology’. “Een wadi is een systeem voor
afvoer en opvang van hemelwater waarbij plaatselijk gebruik wordt gemaakt van de opslagcapaciteit
van de grond” (AquaRO, 2013). Daarnaast zorgt de toevoeging van meer groen of water in de stad
ook voor een verkleining van de gevoeligheid voor de effecten van klimaatverandering. Water en
groen zorgen namelijk voor de opname van warmte, waardoor de temperatuur binnen de stad daalt.
Soil
Een oplossing die behoort tot de categorie ‘Soil’ vormt bijvoorbeeld de bouw van infiltratiekratten.
De kratten zorgen voor een verhoging van de wateropnamecapaciteit van de bodem, waardoor de
bodem grotere hoeveelheden hemelwater kan verwerken in een kortere periode (Beter Bouw- en
Woonrijp maken, 2009).
People and Business
Naast de materiële oplossingen zijn er ook immateriële oplossingen. Eén van deze oplossingen vormt
het strategisch waterplan van gemeenten, provincies of het Rijk (Beter Bouw- en Woonrijp maken,
2009). In het strategische beleid geeft het overheidsorgaan aan hoe zij omgaat met de huidige of
toekomstige waterproblematiek binnen het grondgebied. Daarnaast zijn er oplossingen die gericht
zijn op noodsituaties, zoals het opstellen van rampenplannen.

4.3 Conclusie
Dit hoofdstuk geeft inzicht in het micro- en macroniveau die van invloed zijn op het gedrag van het
ontwikkelend bedrijfsleven. De trends op het gebied van klimaatverandering en de ontwikkeling van
klimaatbestendige oplossingen worden meegenomen binnen het onderzoek naar het gedrag en de
perceptie van de projectontwikkelaars, de woningbouwcorporaties en het grondbedrijf. De beide
niveaus geven namelijk vorm aan de context waarbinnen de herstructureringsprocessen
plaatsvinden.
Ondanks de aanwezigheid van het probleem ‘klimaatverandering’ en de hieraan verbonden
oplossingen, worden deze twee niveaus in de huidige situatie niet aan elkaar gekoppeld (Paragraaf
1.3). Het ontbreken van de koppeling zorgt ervoor dat partijen tijdens de besluitvorming geen
aandacht besteden aan de verandering van het klimaat, waardoor de kwetsbaarheid van het gebied
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toeneemt. De problematiek bevindt zich hierdoor vooral binnen het mesoniveau, waarbij het
handelen van partijen centraal staat (Hoofdstuk 5).
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5. Het mesoniveau
Naast de invloed van het macro- en microniveau hebben de interne verbindingen binnen het
mesoniveau ook effect op de houding van het ontwikkelend bedrijfsleven. Binnen dit hoofdstuk
wordt aandacht besteed aan het mesoniveau. Het mesoniveau bestaat uit negen verschillende
actoren die betrokken zijn bij herstructureringsprojecten.
Het model voor het mesoniveau wordt besproken in paragraaf 5.1. In paragraaf 5.2 wordt het gedrag
van het ontwikkelend bedrijfsleven beschreven, waarbij in wordt gegaan op de taken, de
verantwoordelijkheden, de percepties en het gedrag van deze partijen. Vervolgens worden in
paragraaf 5.3 de overige actoren besproken. Uiteindelijk vormt paragraaf 5.4 de conclusie.

5.1 Het model voor het mesoniveau
Om het ontwikkelend bedrijfsleven te stimuleren om te investeren in klimaatbestendige oplossingen
is het noodzakelijk om het gedrag van deze partijen te beïnvloeden. Het gedrag van personen is
immers afhankelijk van de verbinding en de afstemming met het gedrag van de overige partijen
(Paragraaf 3.2.1). Het gedrag van het ontwikkelend bedrijfsleven is hierdoor afhankelijk van de
overige actoren binnen de arena. De arena wordt vormgegeven door alle actoren die betrokken zijn
bij herstructureringsprojecten (Spit & Zoete, 2009; Wolting, 2008). Een actor is een individu of een
groep van individuen met vergelijkbare kenmerken en belangen die betrokken zijn bij de
ontwikkeling in de stad (Bergmans, 2010). Binnen dit onderzoek wordt de arena vormgegeven door
de verschillende afdelingen van de gemeente en het waterschap, de kennisinstellingen, de
woningbouwcorporaties, de projectontwikkelaars, het grondbedrijf, de financier, de
verzekeringsmaatschappij, de gebruiker, de vastgoedbelegger, de maatschappelijke
belangenorganisaties, de aannemers, de architecten en de leveranciers. Het mesoniveau wordt
binnen dit onderzoek bekeken vanuit het gedrag van de projectontwikkelaars, de
woningbouwcorporaties en het grondbedrijf. Hierdoor zijn de pijlen binnen het conceptueel model
getekend vanuit hun perspectief (Figuur 5.1).
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Figuur 5.1: Het mesoniveau

Bron: Auteur

5.2 De actor ’het ontwikkelend bedrijfsleven’
De actor ‘het ontwikkelend bedrijfsleven’ wordt vormgegeven door drie verschillende actoren,
namelijk de projectontwikkelaar, woningbouwcorporatie en de grondbedrijven. De drie partijen
worden gerekend tot één actor omdat het gedrag en de perceptie van de drie partijen
overeenkomstig zijn (Huisman, 2004; Wolting, 2008).
Het gedrag van deze drie partijen wordt vooral verbonden aan de financieel-economische afweging,
die bepalend is voor de uiteindelijke besluitvorming. Alle partijen zijn voornamelijk gericht op het
vergroten van hun eigen vermogen, waardoor deze partijen vooral oog hebben voor de korte termijn
(Huisman, 2004; Kranenburg, 2007; Wolting, 2008). Deze visie is bepalend voor de besluitvorming,
waarbij partijen niet of nauwelijks belangstelling hebben voor gebeurtenissen op de langere termijn.
Om het eigen vermogen te vergroten hanteren de projectontwikkelaars, de woningbouwcorporaties
en het grondbedrijf van de gemeente bepaalde marges, zoals een vast winstpercentage bij elke
ruimtelijke ontwikkeling.
Het Grondbedrijf
De lokale overheid wordt vaak gezien als een ‘veelkoppige actor’ (Huisman, 2004; Kranenburg, 2007;
Needham, 2008; Spit & Zoete, 2009; Van der Weerd, 2007). Dit heeft te maken met de dubbele rol
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van de gemeente binnen ruimtelijke processen, namelijk het vervullen van de publiek- en
privaatrechtelijke rol. Binnen de actor ‘het ontwikkelend bedrijfsleven’ draait het echter alleen om de
privaatrechtelijke rol. Doordat deze actor tevens beschikt over publiekrechtelijke belangen en
instrumenten, vormt zij een bepalende partij binnen het regime.
Het privaatrechtelijke onderdeel van de gemeente richt zich op het verwerven, bouwrijp maken en
verkopen van gronden (Wolting, 2008). Na de Tweede Wereldoorlog is de gemeente zich actief met
de woningbouw bezig gaan houden om op die manier de woningnood op te lossen. Naar verloop van
tijd heeft de maatschappelijke positie plaats gemaakt voor een economische werkwijze. Hierbij heeft
het grondbedrijf een economisch belang (Jansen, 2012). Binnen het grondbeleid zijn twee typen te
onderscheiden, namelijk:
1. Actief grondbeleid bestaat uit het verwerven en bouwrijp maken van grond door het
grondbedrijf van een gemeente, waarna de bouwkavel wordt uitgegeven. Het
grondbedrijf is hierbij actief op zoek naar potentiële economische kansen, waardoor de
gemeente geen mogelijkheden laat liggen (Overwater, 2012; Spit & Zoete, 2009). Om
controle en zeggenschap te houden over de ruimtelijke inrichting van de gronden kan de
gemeente verschillende (publiekrechtelijke) instrumenten toepassen of contracten
opstellen. Voorbeelden van de instrumenten die zij kunnen inzetten zijn Onteigening en
de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (Jansen, 2012; Huisman, 2004). Op deze manier
heeft het grondbedrijf de controle over de distributie en de prijs van de grond.
De dubbele rol, waarbij de gemeente naast het algemeen belang ook het eigen belang
nastreeft, kan problemen opleveren. “De overheid die het programma definieert (de
beleidsdienst), verdient ook aan locatieontwikkeling (het grondbedrijf)” (Kranenburg,
2007, p. 29).
2. “Passief (facilitair) grondbeleid bestaat uit het door de gemeente aanwenden van haar
publiekrechtelijke bevoegdheden ten behoeve van bouwers die grond hebben
verworven”
(Overwater,
2002,
p.27).
Hierbij
neemt de gemeente geen risico’s, waardoor zij het verwerven van gronden dikwijls over
laat aan de private partijen.
Sinds de jaren negentig is het actieve grondbeleid minder vanzelfsprekend (Buitelaar, 2010; Huisman,
2004; Overwater, 2002). Als gevolg van de gestegen grondprijzen en de prijzen van huizen werd het
voor veel marktpartijen inzichtelijk dat er met de exploitatie van bouwgrond veel geld te verdienen
was, waardoor er concurrentie ontstond tussen de marktpartijen en het grondbedrijf. De
woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars hebben hierdoor veel geïnvesteerd in gronden om
op die manier een belangrijke onderhandelingspositie te verkrijgen binnen ruimtelijke
planprocessen. De gemeente richt zich over het algemeen niet meer op de ontwikkeling van
woningen en commerciële functies, maar beperkt zich tot de aanleg en het onderhoud van het
openbaar gebied en de infrastructuur. Het gevolg is dat zij beperkt kunnen sturen op het verloop van
het proces (Huisman, 2004; Kranenburg, 2007).
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Projectontwikkelaar
De projectontwikkelaar is een partij die risicodragend investeert in de ontwikkeling van
vastgoedprojecten voor de markt. De gebouwen vervullen volgens deze partij twee verschillende
doelen, namelijk de gebruikersfunctie en de functie als een investeringsobject en beleggingsobject
(Kranenburg, 2007; Nozeman, 2010). Door de hieraan verbonden risico’s is het noodzakelijk dat zij de
markt kennen. De maatschappelijke trends en wensen zijn namelijk voortdurend aan verandering
onderhevig, waar ontwikkelaars op in moeten spelen. Ontwikkelaars investeren vaak in gronden om
op deze manier een betere onderhandelingspositie te krijgen binnen planvormingsprocessen, waarbij
zij op de hoogte moeten zijn van eventuele ontwikkelkansen.
Het ontwikkelde vastgoed wordt uiteindelijk verkocht of verhuurd om winst te generen en te zorgen
voor continuïteit van de onderneming op langere termijn. Er kunnen twee typen
projectontwikkelaars worden onderscheiden, namelijk:
1. De onafhankelijke ontwikkelaar: Hierbij vormt het ontwikkelen van vastgoed de ‘corebusiness’ van de onderneming.
2. De gelieerde ontwikkelaar: Hierbij maken ontwikkelaars onderdeel uit van bedrijven met
een andere ‘core-business’, zoals bouwbedrijven, vastgoedbeleggers, financiële
instellingen, woningbouwcorporaties en overige bedrijven (Huisman, 2004; Nozeman,
2010). De projectontwikkelaars die gelieerd zijn aan vastgoedbeleggers of
woningbouwcorporaties, ontwikkelen vooral voor de eigen vastgoedportefeuille, terwijl
de projectontwikkelaars die verbonden zijn aan banken of bouwbedrijven een dubbel
belang hebben. De laatstgenoemden richten zich namelijk ook op het verschaffen van
financiële producten, zoals leningen of hypotheken, aan de eindgebruiker. De
projectontwikkelaars, die verbonden zijn aan bouwbedrijven, zijn naast het ontwikkelen
van vastgoed ook gericht op de bouw van het vastgoed.
Woningbouwcorporatie
“Een woningbouwcorporatie is een privaatrechtelijke instelling (stichting of vereniging) die
uitsluitend werkzaam is op het gebied van de volkshuisvesting, voor mensen die niet of onvoldoende
in staat zijn in hun huisvesting te voorzien” (De Klerk, 2010, p. 19). Hierdoor zouden zij zich in moeten
zetten voor het maatschappelijk belang, waarbij het winstoogmerk niet van belang is. De
woningbouwcorporaties richten zich niet alleen op het huisvesten van huishoudens, maar leveren
ook een bijdrage aan de leefbaarheid en duurzaamheid van de woongebieden.
Deze positie van de woningbouwcorporatie binnen ruimtelijke ontwikkelingen is de afgelopen jaren
echter veranderd (De Klerk, 2010; Kokx, 2010; Kranenburg, 2007). Door de privatisering van de
corporaties in de jaren negentig heeft er een verschuiving plaatsgevonden van de
verantwoordelijkheden binnen de realisatie van ruimtelijke ontwikkelingen. Door de financiële
onafhankelijkheid, zijn zij nu volledig verantwoordelijk voor hun activiteiten en moeten zij zelf de
risico’s dragen. De corporaties zijn zich hierdoor meer gaan richten op het eigen belang en het
maximaliseren van de winst, waardoor de maatschappelijke functie meer naar de achtergrond is
geschoven. Door de verzakelijking ligt de focus op het ontwikkelen van koopwoningen of duurdere
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huurwoningen. Het onderscheid tussen woningbouwcorporatie en projectontwikkelaar is hierdoor
minder scherp (Jansen, 2012).
De woningbouwcorporaties worden vaak betrokken bij herstructureringsprocessen, omdat zij in bezit
zijn van woningen in de buurt of er in de toekomst huizen willen bezitten. Ze gebruiken
herstructurering om de slechte verhuurbaarheid, de leegstand en de waardevermindering van de
woningen tegen te gaan (Jansen, 2012). Doordat de woningbouwcorporatie het vastgoed in haar
bezit houdt, is deze partij meer betrokken bij de kwaliteit van de leefomgeving en de
toekomstwaarde van de woningen.

5.3 De overige actoren
De overige actoren die van invloed zijn op het gedrag van de projectontwikkelaar, de
woningbouwcorporatie en het grondbedrijf zijn uitgesplitst in acht verschillende groepen.
Kennisinstellingen
Kennisinstellingen dragen aan de hand van onderzoeken bij aan de verwerving van systematische
kennis (Deltares, 2013). Op deze manier maken de wetenschappelijke medewerkers van de
universiteit en de onderzoeksinstellingen de complexiteit van de praktijk inzichtelijk en hanteerbaar.
Binnen de herstructureringsprocessen in het stedelijk gebied wordt ook gebruik gemaakt van de
kennis van deze instellingen. Zo leveren universiteiten of onderzoeksinstellingen kennis over het
verloop van ruimtelijke processen en de rollen van de verschillende actoren binnen de arena van
herstructureringsprocessen. Tevens kan de wetenschap bijdragen aan de kennis en de
wetenschappelijke data rondom klimaatverandering en de klimaatbestendige oplossingen. Door de
ontwikkeling en verspreiding van kennis kunnen besluiten worden gevormd op basis van
betrouwbare informatie.
Overheden
De relatie tussen het ontwikkelend bedrijfsleven en de overheden kan worden onderverdeeld in de
relatie met de afdeling ruimtelijke ordening, water en beheer van de gemeente en de plantoetsers
en projectleiders van het waterschap. Alle partijen hebben andere instrumenten om deze relatie te
bewerkstelligen.
Afdeling Ruimtelijke Ordening
De afdeling met betrekking tot de ruimtelijke ordening houdt zich bezig met de publiekrechtelijke
taak van de gemeente. Deze taak sluit aan bij de verantwoordelijkheid van overheden die vermeld
staat in de Nederlandse grondwet:
“De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming
en verbetering van het leefmilieu” (Nederlandse Grondwet, 2013).
De vertaling van deze zorgplicht is uitgewerkt in de Wet Ruimtelijke Ordening, waarin de regulering
van het ruimtegebruik is beschreven. De gemeente, waaronder de afdeling ruimtelijke ordening, is
het overheidsniveau dat het dichtst bij de maatschappij staat en is hierdoor direct betrokken bij
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ruimtelijke ontwikkelingen. Hierdoor vertegenwoordigt dit overheidsorgaan het algemeen belang,
waarbij rekening moet worden gehouden met de diverse belangen van bewoners, bedrijven en
instellingen (Huisman, 2004; Van der Weerd, 2007).
Om het algemeen belang uit te dragen en de kwaliteit van de leefomgeving te waarborgen, vervult
de afdeling ruimtelijke ordening hierbij de rol als beleidsmaker en regulator binnen ruimtelijke
ontwikkelingen. De gemeente heeft namelijk de verplichting om één of meerdere
bestemmingsplan(nen) en structuurvisie(s) op te stellen voor het gehele grondgebied, waarbij
rekening wordt gehouden met de kaders die gesteld zijn vanuit het Rijk en de provincie (Spit & Zoete,
2009; Van der Weerd, 2007). Het bestemmingsplan geeft de verschillende functies van de gronden
aan en de regels en voorschriften, waaraan ruimtelijke plannen en voorstellen worden getoetst. De
structuurvisie is echter vrijblijvender en geeft de toekomstrichting aan van een bepaald gebied.
Daarnaast beschikt de afdeling Ruimtelijke Ordening over andere instrumenten om haar positie
binnen een herstructureringsproces te versterken, zoals de Wet Voorkeursrecht Gemeente (WVG),
subsidies en Onteigening. Deze instrumenten zorgen ervoor dat het ruimtelijke ordeningsbeleid van
oudsher een sterk regulerend karakter heeft, waarbij de overheid een sterke positie inneemt.
Doordat de afdeling ruimtelijke ordening zich richt op het behouden en versterken van de ruimtelijke
kwaliteit, is het handelen van deze partij gericht op de langere termijn, waarbij rekening wordt
gehouden met de toekomstige ontwikkelingen. Klimaatverandering vormt hierdoor ook één van de
onderwerpen binnen de strategische visies van de gemeente. De afbouw van de verzorgingstaat en
de krimpende overheidsbudgetten zorgen er echter voor dat deze partij voor de uitvoering
afhankelijk is van marktpartijen (Huisman, 2004; Nagtegaal, 2005; Spit & Zoete, 2009).
Afdeling Water
De gemeente, waaronder de afdeling water, is verantwoordelijk voor het functioneren van de
riolering en de afvoer van het hemelwater (Schwartz, 2004). Niet in elke gemeente bestaat hiervoor
een aparte afdeling. Deze partij werkt aan de hand van scenario’s en normen die tijdens ruimtelijke
planprocessen worden meegegeven aan de ontwikkelaar. De getallen laten zien dat er oog is voor
ontwikkelingen op de lange termijn.
Afdeling beheer
De afdeling beheer van de gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de openbare
ruimte, waaronder de groene gebieden en de infrastructuur (Wolting, 2008). Om deze functie zo
effectief mogelijk te kunnen uitvoeren hanteren zij bepaalde normen waaraan ruimtelijke
ontwikkelingen moeten voldoen, zoals een onderhoudsstrook langs sloten. Bij het nemen van
beslissingen redeneert deze partij vooral vanuit het eigen belang, waarbij rekening wordt gehouden
met het budget van de afdeling.
Waterschap (Projectleider/Plantoetser)
Het waterschap vormt een functioneel overheidsorgaan, waarbij de functie van deze organisatie
verschilt van de overige overheden. “Waterschappen zijn, net als gemeenten, provincies of rijk
overheidslichamen. Er is echter een belangrijk verschil tussen waterschappen en andere
overheidsinstanties: waterschappen hebben een beperkte, afgebakende taak: de waterstaatkundige
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verzorging van een gebied. Voor gemeenten, provincie en rijk is in principe het territorium, het
gebied, bepalend. Binnen deze administratieve grens kunnen ze zich in principe met elke taak
bezighouden“ (Schwartz, 2004, p.10). Het takenpakket van het waterschap is echter divers. “In
general, water boards are responsible for three tasks: flood defense, water quantity management
and water quality management. Flood defense involves ensuring that dikes, dams and dunes are in
good condition. Water quantity management implies maintaining certain water levels in streams and
canals, and using pumping stations to discharge surface water surpluses. Water quality management
involves monitoring industrial and urban wastewater and guaranteeing that water quality in ditches
and canals is good enough for uses like recreation and agriculture” (Woltjer & Al, 2007, p. 213). Het
waterschap heeft door haar functie met betrekking tot het watersysteem aandacht voor twee
effecten van klimaatverandering, namelijk de wateroverlast en waterveiligheid. In de verschillende
strategische beleidsvoorstellen en regelgeving komen deze aspecten terug. De taken worden
voornamelijk door het bestuur van het waterschap omgevormd tot jaarlijkse doelstellingen.
Om deze doelen te vervullen kan het waterschap gebruik maken van de regelgeving met betrekking
tot de Keur en de Legger, strategische visies en subsidies (Wolting, 2008). Tevens dragen de
medewerkers binnen het waterschap allemaal op een andere manier bij aan het behalen van de
doelen. Een projectleider en plantoetser beleiden ieder op hun eigen manier het proces, waarbij de
projectleider verbonden is aan een specifiek project en een plantoetser zich voornamelijk richt op de
regelgeving.
In de afgelopen periode is er een verandering opgetreden in de rolopvatting van het waterschap. In
de periode na de jaren ‘70 werd duidelijk dat de technische benadering van de waterbeheerders niet
meer voldoende was om de problematiek rondom het waterbeheer te verhelpen. Het Waterbeleid
voor de 21e eeuw richt zich namelijk op het bieden van ruimte voor water en het anticiperen op de
veranderingen met betrekking tot het watersysteem. Binnen deze werkwijze worden de bredere
perceptie en de relatie met andere disciplines, zoals de ruimtelijke ordening, benadrukt (Reinhard &
Folmer, 2009; Van der Brugge e.a., 2005).
Bovendien zorgde de introductie van de Watertoets in 2002 voor de accentuering van deze
verandering. “Its goal is to guarantee that water interest are taken into account in spatial and land
use planning, so that a negative effect on the water system is prevented or compensated for
elsewhere” (Reinhard & Folmer, 2009, p.192). Het waterschap beperkt zich hierdoor niet tot het
stellen van randvoorwaarden waar de ruimtelijke ordening rekening mee moet houden, maar denkt
ook mee over de mogelijke oplossingen tijdens het proces. De positie van elk waterschap binnen
Nederland verschilt echter, waardoor er grote verschillen ontstaan tussen de verschillende
organisaties. Ook binnen het stedelijk gebied denkt het waterschap mee aan oplossingen, maar het
waterschap zal binnen dit gebied niet optreden als initiatiefnemer. Door aan te haken aan lopende
projecten proberen ze hun doelen te behalen.
Maatschappelijke belangenorganisaties
De maatschappelijke belangenorganisaties, zoals de milieuorganisaties en de winkeliersverenigingen,
komen op voor een specifiek belang. Zij richten zich vaak tegen een bepaalde ontwikkeling of een
aspect van deze ontwikkeling. “Het succes van een belangenorganisatie is sterk afhankelijk van de
achterban: hoe groot is de achterban en hoe betrokken zijn ze?” (Wolting, 2008, p.39).
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Tevens is het succes afhankelijk van de publiciteit en overige activiteiten die de bekendheid rondom
een bepaald onderwerp vergroten, waarbij de individuen zowel oog hebben voor de korte- als de
lange termijn. Deze groep heeft echter alleen een stem en de publiciteit om aandacht te krijgen,
waardoor de effectiviteit niet vergelijkbaar is met de regelgeving van de gemeente.
Gebruikers / Bewoners
De huidige gebruikers en bewoners van het gebied vormen een belangrijke actor binnen
herstructureringsprojecten. De gebruikers en bewoners zorgen immers voor slagen van de
ruimtelijke ontwikkeling. Hierdoor is het van belang dat de ontwikkeling inspeelt op de wensen van
de gebruiker en bewoner. Deze partij kan worden onderverdeeld in drie verschillende groepen,
namelijk de algemeen belanghebbenden, de eigenaar-bewoners en de huurders (Wolting, 2008). De
algemeen belanghebbenden wonen of werken vaak in de omgeving van het plangebied en komen
hierdoor niet direct in aanraking met de ontwikkelingen. Op de langere termijn kunnen zij wel de
negatieve of positieve effecten ondervinden, zoals de waardestijging of -daling van het vastgoed. De
eigenaar-bewoners en de huurders hebben wel een direct belang bij de ruimtelijke ontwikkelingen.
De eigenaar-bewoners streven naar het verhogen van de waarde van het vastgoed en naar het
vergroten van het woongenot, terwijl de huurders zich beperken tot de vergroting van dit genot
(Nijhoff, 2010). De gebruikers en bewoners hebben hierdoor vooral oog voor de korte termijn en de
direct omgeving.
Financiers / Verzekeringsmaatschappijen
De bank vormt een belangrijke speler binnen herstructureringsprocessen, omdat zij vaak
verantwoordelijk is voor het kapitaal dat het ontwikkelend bedrijfsleven nodig heeft voor de
ruimtelijke ontwikkeling (Wolting, 2008). De inkomsten van de bank zijn afhankelijk van de rente die
betaald wordt over deze lening. Het voortbestaan van de bank is hierdoor afhankelijk van de
continuïteit van de bedrijfsvoering van ontwikkelende ondernemingen. Daarnaast verstrekt de bank
hypotheken aan bewoners en gebruikers. De hypotheken worden verstrekt op basis van de waarde
van het onroerend goed en zijn hierdoor afhankelijk van de levensduur van dit vastgoed. Door deze
afhankelijkheid hecht de bank waarde aan de huidige en toekomstige kwaliteit van de woning of
bedrijfspand.
De verzekeraars op het gebied van inboedel en opstallen zijn afhankelijk van het aantal klanten en
de kwaliteit van het verzekerde vastgoed. Bij schade is deze partij verplicht om de opgelopen schade
te vergoeden. Hierdoor heeft ook deze partij een direct belang bij de kwaliteit en het voortbestaan
van vastgoed.
Vastgoedbeleggers
De gerealiseerde vastgoedobjecten kunnen naast de verkoop aan woningbouwcorporaties of
particulieren, ook verkocht worden aan een vastgoedbelegger. “Een belegger heeft als doel het
maximaliseren van het rendement tegen een aanvaardbaar risicoprofiel” (Nijhoff, 2010, p.27). Een
vastgoedbelegger investeert in vastgoed met de gedachte er op de langere termijn profijt uit te
halen. Het profijt bestaat enerzijds uit een aandeel direct rendement, dat gegeneerd wordt door
huurinkomsten en anderzijds uit de waardestijging van het vastgoed, dat het indirect rendement
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wordt genoemd. Hierdoor heeft de belegger, net als banken en verzekeringsmaatschappijen, oog
voor de huidige en toekomstige waarde.
Producenten
Deze partij kan worden onderverdeeld in verschillende groepen, namelijk de grond-, water- en
wegenbouw, de netwerkbedrijven, de architecten en de aannemers. De grond-, water- en
wegenbouwers richten zich op het ontwikkelen van infrastructurele werken, terwijl de aannemers
en architecten zich focussen op vastgoed. Onder de netwerkbedrijven worden de elektriciteit-,
telecom- en waterleidingbedrijven verstaan. De ondernemingen krijgen hierdoor dagelijks te maken
met de technische mogelijkheden van materialen en oplossingen.
De bedrijven werken in opdracht, waardoor zij verbonden zijn aan de normen die gesteld worden
door de opdrachtgever. Als gevolg hiervan hebben deze bedrijven vooral oog voor de korte termijn.
Ze zijn gericht op het vergroten van hun afzetmarkt, waarbij het draait om het maximaliseren van de
winst. Het voortbestaan van deze bedrijven is afhankelijk van onder andere de vraag vanuit het
ontwikkelend bedrijfsleven.
Leveranciers
De leveranciers zijn de ondernemers die verantwoordelijk zijn voor de fabricage en levering van
bouwmaterialen voor de bouw van vastgoed, openbare ruimten en infrastructurele werken. Ook
deze partij bezit hierdoor de specialistische kennis met betrekking tot de techniek. Deze
ondernemers
spelen
net
als
de
producenten
in
op
de
vraag van de klant. De mogelijkheden van de leveranciers worden afgebakend door het budget van
de klant, waardoor ook deze partij slechts gericht is op de korte termijn.

5.4 Positionering
De rol van een actor binnen een arena is tevens afhankelijk van de positie binnen het proces. De
arena van herstructureringsprojecten kan worden gevisualiseerd door middel van cirkels, waarbij de
verschillende actoren een plaats krijgen binnen deze cirkels (Figuur 5. 2)(Wolting, 2008). Binnen
herstructureringsprojecten kan een onderscheid worden gemaakt tussen shareholders,
stockholders en stakeholders. De shareholders vormen de actoren die zich bevinden in de kerngroep
van de ruimtelijke ontwikkeling. Zij dragen financieel bij aan het realiseren van het project en hebben
hierdoor invloed op de inhoud van het uiteindelijke resultaat. De buitenste ring wordt gevormd door
de stakeholders. Deze partijen worden gevormd door de belanghebbenden die geïnformeerd
moeten worden over de ontwikkelingen. Deze groep heeft weinig middelen om invloed uit te
oefenen op de inhoud van het project. De stockholders bevinden zich tussen de share- en
stakeholders in. Het onderscheid tussen stakeholders, stockholders en shareholders vormt echter
geen scherpe grens, maar zorgt voor een overzichtelijke weergave van de complexe arena.
De positie binnen het proces heeft effect op de mate van beïnvloeding van de overige actoren.
Wanneer een actor behoort tot de shareholders zijn zij bepalend voor het verloop van het proces. Zij
zijn hierdoor in staat om invloed uit te oefenen op het gedrag van het ontwikkelend bedrijfsleven.
55

In de huidige situatie wordt de kern van herstructureringsprocessen vooral gedomineerd door de
projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, grondbedrijven en de afdeling ruimtelijke ordening
van de gemeente (Huisman, 2004; Wolting, 2008). Het ruimtelijk ontwerp wordt hierdoor vooral
bepaald door deze shareholders. De gebruiker en bewoner spelen binnen het huidige
planvormingsproces een ondergeschikte rol, waardoor deze actor weinig invloed heeft op zijn of haar
uiteindelijke woon- of werkomgeving. Dit geldt tevens voor de maatschappelijke
belangenorganisaties, producenten, leveranciers, verzekeringsmaatschappijen en financiers.
Het waterschap heeft over het algemeen een kleine rol binnen het stedelijk gebied, maar kan aan de
hand van haar instrumenten wel invloed uitoefenen op het proces. Hierdoor behoort het waterschap
tot de stockholders.
Figuur 5.2: Voorbeeld positionering van partijen

Bron: Wolting, 2008

5.5 Conclusie
De geschetste arena binnen dit hoofdstuk van herstructureringsprojecten vormt de leidraad voor het
onderzoek. De invloed van de arena op het gedrag van het ontwikkelend bedrijfsleven is hierdoor
afhankelijk van de gedragskenmerken, hulpmiddelen om het eigen belang te versterken en de positie
binnen het proces. Uit de beschrijving blijkt dat niet iedere actor even krachtige hulpmiddelen heeft,
waardoor de beïnvloeding van de actoren op het gedrag van de projectontwikkelaar, de
woningbouwcorporatie en het grondbedrijf niet evenredig is verdeeld. Tevens heeft elke actor in elk
project een andere positie waaraan verschillende mogelijkheden zijn verbonden.
De informatie binnen dit hoofdstuk zal worden meegenomen binnen de operationalisering in het
volgende hoofdstuk. De genoemde partijen binnen de arena vormen tevens de typen respondenten,
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die worden benaderd in het onderzoek. Hierbij wordt de theoretische beschrijving van hun rol
vergeleken met de praktijk.

57

6. Methodologie
“… that’s why no theory can ever replace looking, simply looking”
(Inleiding, p. 5).

De bovenstaande quote vormt een onderdeel van het citaat dat gekozen is als leidraad voor dit
onderzoek. Hiermee wordt benadrukt dat theorie niet alles kan verklaren en dat praktische inzichten
noodzakelijk zijn om de complexiteit van de werkelijkheid te begrijpen. Binnen dit hoofdstuk wordt
de stap naar de praktijk gezet. De theoretische inzichten uit de vorige hoofdstukken bieden echter
wel ondersteuning bij het ‘kijken’ naar de praktijk.
Binnen dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de theorie uit voorgaande hoofdstukken gekoppeld
wordt aan de praktijk. In paragraaf 6.1 wordt de operationalisering besproken, waarbij de inzichten
van de theorie worden omgevormd naar praktische meetmiddelen. Vervolgens wordt in paragraaf
6.2 de onderzoekmethodologie besproken die aansluit bij de doelstelling van het onderzoek. In deze
paragraaf wordt ingegaan op de gekozen onderzoeksstrategie, het onderzoeksdesign, de
onderzoeksmethoden en de manier van dataverzameling en data-analyse. Ten slotte geeft paragraaf
6.3 een conclusie.

6.1 Operationalisering
6.1.1 Meetbaar maken van het macro- en microniveau
Binnen hoofdstuk 4 is ingegaan op de effecten van de verandering van het klimaat voor het stedelijk
gebied en is tevens aandacht besteed aan de klimaatbestendige oplossingen. Uit de bevindingen van
dit hoofdstuk blijkt dat de problematiek zich voornamelijk afspeelt op het mesoniveau (paragraaf
4.3). Beide niveaus worden wel meegenomen in de interviews, om op die manier de indirecte invloed
van deze niveaus te meten. Aan de hand van vragen met betrekking tot het verloop van het proces
van de ruimtelijke ontwikkeling wordt nagegaan wat de invloed is van het macro- en microniveau. De
beschrijving geeft namelijk inzichten met betrekking tot eventuele veranderingen die zijn opgetreden
tijdens het ruimtelijk planvormingsproces. Hierbij wordt aandacht geschonken aan het optreden van
eventuele ‘change events’ binnen de context, zoals de opkomst van vernieuwende oplossingen uit de
niches of veranderingen binnen het landschap (Paragraaf 3.2.1). Voor deze methode is gekozen
omdat het onderzoek zich richt op de beïnvloeding van het gedrag van het ontwikkelend
bedrijfsleven en het macro- en microniveau hebben hier slechts een indirect effect op.

6.1.2 Meetbaar maken van het mesoniveau
Binnen hoofdstuk 5 is het mesoniveau van de multi-levelbenadering uitgesplitst in acht verschillende
actoren (Paragraaf 5.1). De groep is bepalend voor het gedrag van actoren en is afhankelijk van de
verbinding met de overige actoren. Om de invloed van de relaties tussen de actor ‘het ontwikkelend
bedrijfsleven’ en de overige actoren te meten is het van belang dat de relaties worden omgezet in
meetbare indicatoren. Hierdoor worden de relaties omgevormd tot bepaalde factoren die
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kenmerkend zijn voor de connectie tussen beide actoren. De indicatoren worden onderzocht aan de
hand van variabelen, waarbij gebruik wordt gemaakt van interviewvragen. Deze interviewvragen
staan vermeld in de tabellen, waaruit blijkt hoe de variabelen worden vertaald naar richtlijnen voor
het gesprek met de respondenten.
Kennis
De relatie tussen kennisinstellingen en het ontwikkelend bedrijfsleven wordt gekenmerkt door de
factor ‘kennis’. “Bollinger en Smith (2001 in: Dumpelmann, 2009, p. 21) beschrijven kennis als het
begrip, het besef, of de bekendheid met, opgedaan door middel van studie, onderzoek, observatie of
ervaring over het verloop van tijd”.
Binnen de literatuur (Bradford & Fraser, 2008; De Groot e.a., 2001) gericht op het gedrag van
bedrijven richting investeringen in energiebesparende maatregelen wordt kennis gezien als een
belangrijke factor voor de besluitvorming. Binnen de publicatie van Kerssemeeckers e.a. (2002)
wordt het begrip kennisniveau vertaald in de indicatoren kennisverwerving en bekendheid. De
manier van verwerven en de bekendheid over bepaalde technieken met betrekking tot
energiebesparing zijn bepalend voor gedragsveranderingen. Het aspect van kennisverwerving wordt
ook benadrukt binnen de onderzoeken van Hertin e.a. (2003) en Verstegen e.a. (2003), waar onder
andere uit blijkt dat bouwbedrijven in het Verenigd Koninkrijk weinig aandacht hebben voor de
effecten van klimaatverandering. Volgens de onderzoekers heeft dit te maken met de
kennisverwerving en verspreiding. “Effective […] communication is important to raise awareness
within the company about potential impacts of climate change” (Hertin, e.a., 2003, p. 287).
DeCanio (1993) en De Groot e.a. (2001) benadrukken echter een ander aspect rondom de relaties
tussen kennis en gedrag. “Before proper investment decisions can be made, adequate knowledge is
required on the various alternative investment opportunities. Lack of information is a principal
source of market failures that can account for sub-optimal investment behaviour” (De Groot, e.a.,
2001, p.723). Actoren kunnen hierdoor alleen betrouwbare beslissingen nemen wanneer zij bezitten
over adequate kennis. Dit aspect wordt ook benadrukt door de publicatie van Adger e.a. (2004) en
De Lauwere e.a. (2006). Niet adequate informatie zorgt voor onzekerheden, waardoor beslissingen
genomen worden op basis van onjuiste argumenten. Binnen dit onderzoek wordt de volgende
definitie van de factor kennis gehanteerd:
De wetenschappelijke informatie die beschikbaar is over de effecten van klimaatverandering
voor het stedelijk gebied en die bijdraagt aan het nemen van adequate besluiten.
Voor de beantwoording van de probleemstelling is het namelijk van belang dat een zo breed
mogelijke definitie van ‘kennis’ wordt gehanteerd, waarbij alle aspecten van kennis worden
meegenomen binnen het onderzoek. De beïnvloeding van de factor kennis op het gedrag van het
ontwikkelend bedrijfsleven wordt binnen dit onderzoek bestudeerd aan de hand van de variabelen
bekendheid van de kennis, de onzekerheden en de reikwijdte van de kennis. De bekendheid van
kennis heeft betrekking op de mate waarin individuen op de hoogte zijn van de effecten van
klimaatverandering op het stedelijk gebied. Hierbij is het van belang dat de informatie verspreid
wordt, waardoor de reikwijdte wordt vergroot (Van de Berg, 2003). Daarnaast heeft de variabele
‘kennis’ betrekking op de onzekerheden rondom de toekomst en de effecten van
59

klimaatverandering. Deze drie factoren zijn samen van invloed op het gedrag van het ontwikkelend
bedrijfsleven.
Tabel 6.1: Variabelen en interviewvragen van de factor ‘kennis’
Bekendheid

Wat verstaat u onder klimaatverandering?
Vindt u dat u voldoende kennis bezit over de effecten van klimaatverandering op het
stedelijk gebied?

Onzekerheden

In welke mate beperken de onzekerheden rondom de effecten van
klimaatverandering u om te investeren in klimaatbestendige oplossingen?

Reikwijdte

Vindt u dat er voldoende kennis beschikbaar is op het gebied van klimaatverandering?

Gebruikerswensen
De factor ‘gebruikerswensen’ vormt de indicator die hoort bij de verbinding tussen de gebruikers en
bewoners en het ontwikkelend bedrijfsleven. De relatie met de klant is van belang voor het
voortbestaan van de bedrijfsvoering op de langere termijn, waarbij de klanttevredenheid en
klantgerichtheid centraal staan. “Klantgerichtheid kan worden omschreven als gedrag dat
klanttevredenheid en de behoeften van de klant op lange termijn beïnvloedt” (Dumpelmann, 2009,
p.20). Een hoge klanttevredenheid biedt ondernemers volgens Martens (2011) voordelen. “Het leidt
tot een grotere loyaliteit, reduceert prijsschommelingen, inspanningen van concurrenten hebben
minder invloed, minder kosten voor het aantrekken van nieuwe klanten, minder foutkosten en
minder kosten voor toekomstige transacties” (Martens, 2011, p.14). Binnen zijn onderzoek wordt
klanttevredenheid echter gebruikt om het concurrentievoordeel te meten. Hertin e.a. (2003)
gebruiken daarentegen de vraag van de klant als variabele om eventuele veranderingen in de
gebruikerswensen te meten. Binnen dit onderzoek wordt de volgende definitie gehanteerd voor de
variabele ‘gebruikerswensen’:
De eisen die de eindgebruiker stelt aan het product met betrekking tot de
klimaatbestendigheid van het product en de directe omgeving.
Deze brede definitie is noodzakelijk voor de beantwoording van de probleemstelling, waarbij
aandacht wordt geschonken aan alle aspecten van de indicator ‘gebruikerswensen’. De indicator
wordt vertaald naar twee variabelen, namelijk de vraag- en afzetmogelijkheden en de
concurrentievoordelen. Doordat de vraag van klanten verandert, oefent dit invloed uit op het gedrag
van projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties en grondbedrijven. De omvang van de
gebruikersvraag vormt hierdoor een belangrijke variabele voor deze indicator. Daarnaast kunnen
bedrijven zich onderscheiden door klimaatbestendig ontwikkelen te zien als een mogelijk
concurrentievoordeel, waardoor zij een meerwaarde kunnen bieden ten opzichte van andere
bedrijven.
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Tabel 6.2: Variabelen en interviewvragen van de factor ‘gebruikerswensen’
Vraag- en
afzetmogelijkheden

Vraagt de klant nadrukkelijk om klimaatbestendige oplossingen?
Zou u investeren in klimaatbestendige oplossingen als een deel van uw klanten
nadrukkelijk vraagt om klimaatbestendige oplossingen?
Ontvangt u weleens klachten over problemen met betrekking tot de effecten van
klimaatverandering?
Zou u investeren in klimaatbestendige oplossingen als u veel klachten ontvangt over
problemen met betrekking tot de effecten van klimaatverandering?

Concurrentievoordeel

Levert het investeren in klimaatbestendigheid u concurrentievoordelen ten opzichte
van andere bedrijven?

Maatschappelijke druk
De maatschappelijke druk vormt de factor die kenmerkend is voor de relatie tussen maatschappelijke
belangenorganisaties en het ontwikkelend bedrijfsleven. Volgens de publicatie van Van Wijk e.a.
(2001), waarbij in wordt gegaan op energiebesparing bij ondernemers, vormt de maatschappelijke
druk een drijvende kracht om het investeringsgedrag van ondernemers te veranderen. Om
maatschappelijke druk te meten wordt gekeken naar de publicitaire aandacht en de acties van
milieubewegingen, zoals petities en blokkades.
De ontvankelijkheid van de maatschappelijke druk is afhankelijk van de perceptie van het
ontwikkelend bedrijfsleven. Van Wijk e.a. (2001) zien de maatschappelijke betrokkenheid van
industriële bedrijven als belangrijke reden om te investeren in energiebesparende oplossingen. In de
publicatie van Gadenne e.a. (2011) vormen de perceptie en waarden en normen belangrijke
variabelen voor de sociale betrokkenheid van individuen. Binnen dit onderzoek wordt een
veelomvattende definitie gehanteerd van de term ‘maatschappelijke druk’, waarbij het onderzoek
gericht is op het verkrijgen van een zo breed mogelijk antwoord op de probleemstelling.
De invloed die niet-marktpartijen, zoals actiegroepen en belangenorganisaties, op het
ontwikkelend bedrijfsleven uitoefenen om tot klimaatbestendige besluitvorming over te gaan
en bereidwilligheid van het ontwikkelend bedrijfsleven om een bijdrage te leveren aan deze
transformatie.
De invloed van de indicator ‘maatschappelijke druk’ op het gedrag van het ontwikkelend
bedrijfsleven wordt binnen dit onderzoek gemeten volgens de variabelen van Van Wijk e.a. (2001).
De indicator wordt namelijk gemeten aan de hand van de publicitaire aandacht en de acties van
milieubewegingen, buurtbewoners en andere personen. Tevens wordt gekeken naar de percepties
van het ontwikkelend bedrijfsleven richting de klimaatverandering en de maatschappelijke
betrokkenheid.
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Tabel 6.3: Variabelen en interviewvragen van de factor ‘maatschappelijke druk’
Publicitaire aandacht

Vindt u dat er binnen de publiciteit voldoende aandacht is voor klimaatverandering?
Wordt u wel of niet gestimuleerd door deze publiciteit om te investeren in
klimaatbestendige oplossingen?
Zou u investeren in klimaatbestendige oplossingen wanneer er meer publicitaire
aandacht kwam rondom dit onderwerp?

Acties

Merkt u dat er actiegroepen of maatschappelijke belangenorganisaties zijn die zich
richten op de stimulering van klimaatbestendige oplossingen?
Wordt u gestimuleerd door deze acties om te investeren in klimaatbestendige
oplossingen?
Zou u investeren in klimaatbestendige oplossingen wanneer actiegroepen
effectiever zouden demonstreren of actievoeren?

Perceptie

Hecht u en uw organisatie een groot belang aan de effecten van
klimaatverandering?
Wie heeft volgens u de verantwoordelijkheid hiervoor in het stedelijk gebied?

Technische mogelijkheden
De verbinding tussen de producenten en leveranciers en het ontwikkelend bedrijfsleven wordt vorm
gegeven door de factor ‘technische mogelijkheden’. De Groot e.a. (2001) benadrukken dat de
technische mogelijkheden vooral worden bepaald door de kennis die ondernemers hebben over de
verschillende mogelijkheden die kunnen leiden tot energiebesparing. “As far as perceived knowledge
is concerned, approximately 30% of the firms indicate that they are not, or only to a minor extent,
aware of existing new technologies that are not yet being used in practice by any firms” (De Groot
e.a., 2001, p.724). Ook in de publicatie van DeCanio (1993) worden de kennis en ervaring van
bedrijven gezien als beperkende factoren voor de toepassing van verschillende energiebesparende
oplossingen. Martens (2011) benadrukt dat de technische kennis en ervaring van invloed zijn op het
vertrouwen van klanten in de bedrijfsvoering en hierdoor ook van invloed op de winstgevendheid.
Van Wijk e.a. (2001) bekijken de technische mogelijkheden op een overeenkomstige manier. Naast
de bekendheid van de techniek, vormt de kennisoverdracht binnen en buiten de sector een
belangrijke indicator voor de variabele. “Hoe intensiever, actiever en opener de contacten binnen en
buiten een sector zijn, hoe meer bekendheid er is over energiebesparende maatregelen die er
bestaat” (van Wijk e.a., 2001, p.36). Binnen dit onderzoek worden de technische mogelijkheden als
volgt opgevat:
De effectiviteit en efficiëntie van klimaatbestendige oplossingen voor het stedelijke gebied
en de kennis en ervaring van het ontwikkelend bedrijfsleven om dit te bepalen.
De keuze voor deze brede definitie is verbonden aan de probleemstelling van dit onderzoek. Om alle
aspecten van deze factor te betrekken bij de analyse, is het noodzakelijk om deze begripsbepaling te
hanteren. De factor wordt opgesplitst in drie verschillende variabelen, namelijk de ervaring,
bekendheid en de technische kennis om de oplossingen te beoordelen. Die indicatoren bepalen
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namelijk of het ontwikkelend bedrijfsleven op de hoogte is van de mogelijkheden en de kwaliteit van
de mogelijkheden.
Tabel 6.4: Variabelen en interviewvragen van de factor ‘technische mogelijkheden’
Ervaring

Heeft u ervaring met investeringen in klimaatbestendige oplossingen?
Beperkt het gebrek aan ervaring u om te investeren in klimaatbestendige oplossingen?

Bekendheid

Bent u bekend met de verschillende mogelijkheden op het gebied van
klimaatbestendige oplossingen?

Kennis

Leveren uw producenten u vernieuwende kennis over de technische mogelijkheden
met betrekking tot klimaatbestendige oplossingen?
Zou u investeren in klimaatbestendige oplossingen als u hier meer informatie over zou
ontvangen van uw producenten?

Beleid en Regelgeving
De relatie tussen de overheden en het ontwikkelend bedrijfsleven wordt vormgegeven door de
indicator ‘beleid en regelgeving’. Binnen de literatuur wordt het beleid van overheden gezien als
belangrijke factor die ondernemingen doet bewegen. Binnen verschillende publicaties over
investeringen in energiebesparende oplossingen blijken subsidies of belastingen een direct effect te
hebben op het gedrag van bedrijven (Bradford & Fraser, 2007; DeCanio, 1993; De Groot e.a., 2001;
Van de Water, 2011). “Door middel van subsidies wordt in principe goed gedrag beloond en slecht
bedrag bestraft” (Kerssemeeckers e.a., 2002, p.25). De bewustheid van de regels en subsidies vormt
echter een ander aspect. “Yet not all consumers are aware of the economic incentives that are
offered by their governments or of the opportunity to help with grant submission, which has been
available in some places” (Gadenne e.a., 2011). Binnen dit onderzoek wordt de volgende uitgebreide
definitie gehanteerd, waardoor de verschillende aspecten van het begrip worden meegenomen in
het onderzoek.
De invloed van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling, beheer en water van de gemeente en
het waterschap, middels de inzet van beleidsinstrumenten, die het ontwikkelend
bedrijfsleven en de overige partijen binnen de arena tot klimaatbestendig gedrag proberen te
bewegen.
De indicator ‘beleid en regelgeving’ wordt uitgesplitst in verschillende variabelen, namelijk de
bekendheid, wetten en regelgeving, strategische plannen en subsidies. Doordat dit onderzoek zich
richt op de verbinding tussen klimaatverandering en ruimtelijke ordening wordt de invloed van
verschillende beleidsinstrumenten bepaald, namelijk het bestemmingsplan, de structuurvisie, de
Keur en de Legger, de watertoets en de subsidies met betrekking tot klimaatbestendige oplossingen
(Spit & Zoete, 2009). Naast het ontwikkelende beleid en de regelgeving is het van belang dat het
ontwikkelend bedrijfsleven bekend is met deze beleidsstukken en afspraken.
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Tabel 6.5: Variabelen en interviewvragen van de factor ‘beleid en regelgeving’
Bekendheid

Vindt u dat u voldoende kennis heeft over de wet- en regelgeving, het beleid en de
subsidies van de gemeente /het waterschap met betrekking tot de
klimaatbestendigheid van het stedelijk gebied?

Wet- en regelgeving

Stimuleert de huidige wet- en regelgeving van de gemeente/ het waterschap u om
te investeren in klimaatbestendige oplossingen?
Wat zou uw houding zijn als de gemeente / het waterschap u zou verplichten via de
wet- en regelgeving om te investeren in klimaatbestendige oplossingen?

Strategische plannen

Stimuleren de strategische plannen van de gemeente of het waterschap, zoals een
structuurvisie, u om te investeren in klimaatbestendige oplossingen?
Zou u investeren in klimaatbestendige oplossingen als de gemeente of het
waterschap een strategische visie opstelt?

Subsidies

Stimuleren de gemeente en het waterschap u met subsidies om te investeren in
klimaatbestendige oplossingen?
Zou u investeren in klimaatbestendige oplossingen wanneer u hierover subsidies zou
ontvangen?

Financiële mogelijkheden
De relatie tussen de beleggers, banken en verzekeringsmaatschappijen en het ontwikkelend
bedrijfsleven wordt weergegeven aan de hand van de factor ‘financiële mogelijkheden’. Uit de
wetenschappelijke artikelen van Adger e.a. (2004), Bradford en Faser (2007), en De Groot e.a. (2001)
blijken vooral de financiële aspecten bepalend te zijn voor de investeringsbeslissingen van
ondernemers. “Private-sector decisions are often assumed to focus on economic efficiency …”(Adger
e.a., 2004, p.80). De investeringen in energiebesparende maatregelen, worden hierdoor vaak
bepaald aan de hand van de afweging van de kosten en de baten.
Binnen de literatuur (Brown & Farrelly, 2007; Jeurnink, 2008) rondom de kosten en baten van
klimaatbestendige oplossingen wordt duidelijk dat deze investeringen als niet rendabel gezien
worden. DEen dergelijke investering is niet één op één te vertalen in hogere VON prijs of winsten.
Een consument is namelijk niet bereid een hogere woningprijs te betalen als hij daar alleen een
goede waterberging in het gebied voor terug krijgt (al vindt hij het wel belangrijk)” (Jeurnink, 2009,
p.21). Om de probleemstelling van dit onderzoek te beantwoorden is het nodig dat een brede
begripsbepaling van de indicator wordt gehanteerd, waardoor de volgende definitie zal worden
gehanteerd:
De financieel-economische afweging die het ontwikkelend bedrijfsleven moet maken bij de
besluitvorming met betrekking tot investeringen in klimaatbestendige oplossingen tijdens
herstructureringsprocessen binnen het stedelijk gebied.
De indicator wordt opgesplitst in de variabelen kostenafweging en voorwaarden. Naast de balans
tussen kosten en baten zijn, de voorwaarden die banken en verzekeringsmaatschappijen stellen aan
hun producten bepalend voor het gedrag dat het ontwikkelend bedrijfsleven vertoond.
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Tabel 6.6: Variabelen en interviewvragen van de factor ‘financiële mogelijkheden’
Kostenafweging

Zijn in uw ogen klimaatbestendige oplossingen kostbaar?
Hoe kijkt u tegen de verhouding tussen kosten en baten bij investeringen in
klimaatbestendige oplossingen?

Voorwaarden

Wordt u beperkt of gestimuleerd om te investeren in klimaatbestendige oplossingen
door de voorwaarden die banken stellen aan hun leningen?
Wat zou uw houding zijn als de banken randvoorwaarden stellen aan hun leningen?
Wordt u beperkt of gestimuleerd om te investeren in klimaatbestendige oplossingen
door de voorwaarden die verzekeringsmaatschappijen stellen aan hun
verzekeringen?
Wat zou uw houding zijn als de verzekeringsmaatschappijen randvoorwaarden
stellen aan hun verzekeringen?

6.1.3 Samenvattend model
De bovenstaande factoren vormen de verschillende dimensies die van invloed zijn op het gedrag van
het ontwikkelend bedrijfsleven. Samen construeren ze een alomvattend model dat bepalend is voor
het praktijkonderzoek (Figuur 6.1). Binnen dit conceptueel model zijn de onderzoeksvragen
(Paragraaf 1.3) terug te vinden. Het model wordt namelijk geplaatst binnen de context van stedelijke
herstructureringsprocessen, waarbij het wordt verbonden aan de eerste onderzoeksvraag:
1. Wat wordt bedoeld met de kleinschalige herstructurering in het stedelijk gebied?
Tevens wordt de invloed van het macro- en microniveau gemeten tijdens de interviews aan de hand
van de beschrijving van het verloop van het ruimtelijk herstructureringsproces. Hieruit zal blijken of
ontwikkelingen binnen het landschap of de vorming van vernieuwende oplossingen uit de niches
leiden tot procesveranderingen. Hierbij wordt de tweede onderzoeksvraag beantwoord:
2. In welke mate beïnvloedt het macroniveau (klimaatverandering) en het microniveau
(klimaatbestendige oplossingen) het ontwikkelend bedrijfsleven om te investeren in
klimaatbestendige oplossingen tijdens kleinschalige herstructureringsprocessen in het
bestaand stedelijk gebied?
Aan de hand van de antwoorden met betrekking tot het ruimtelijk planvormingsproces van de cases
kan tevens de arena van herstructureringsprocessen worden geschetst. Hieruit zal blijken welke
actoren betrokken zijn bij het proces en welke rol deze personen aannemen. De rol van het
ontwikkelend bedrijfsleven is hierbij afhankelijk van de overige partijen binnen de arena (Paragraaf
4.3.1). Bovendien zal worden ingegaan op de derde onderzoeksvraag:
3. Hoe gedraagt het ontwikkelend bedrijfsleven zich in de huidige situatie?
Aan de hand van de interviewvragen in de tabellen wordt geanalyseerd in welke mate de
verschillende factoren invloed uitoefenen op het gedrag van het ontwikkelend bedrijfsleven. Deze
indicatoren worden gemeten aan de hand van de variabelen. Hierbij is gebruik gemaakt van de
Likertschaal, waarbij respondenten een cijfer verbinden aan de invloed van de zes verschillende
factoren. Hierbij wordt het cijfer 5 gekenmerkt door een zeer groot effect en het cijfer 1
representeert een zeer klein effect. Op deze manier kunnen de variabelen in een hiërarchie worden
65

geplaatst, waarbij de factoren op een gelijkwaardige manier worden gewogen. Hierbij wordt
antwoord gegeven op de vierde onderzoeksvraag:
4. Welke (maatschappelijke, technologische, kennis, gebruikerswensen, financiële en
beleidsmatige) relaties oefenen invloed uit op het gedrag van het ontwikkelend bedrijfsleven
en in welke mate beperken deze relaties het ontwikkelend bedrijfsleven om te investeren in
klimaatbestendige oplossingen tijdens kleinschalige herstructureringsprocessen in het
bestaand stedelijk gebied?
Door gebruik te maken van de Likertschaal is het mogelijk om de belangrijkste factoren te
achterhalen. Hierdoor is ook duidelijk welke veranderingen er moeten optreden om het
ontwikkelend bedrijfsleven te stimuleren om te investeren in klimaatbestendige oplossingen voor de
stad. Hiermee wordt antwoord gegeven op de vijfde onderzoeksvraag:
5. Welke veranderingen in de relaties moeten er optreden zodat het ontwikkelend bedrijfsleven
gestimuleerd wordt om te investeren in klimaatbestendige oplossingen binnen kleinschalige
herstructureringsprocessen in het bestaand stedelijk gebied?
Figuur 6.1: Conceptueel model

Bron: Auteur
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6.2 Onderzoeksmethodologie
Binnen de literatuur (Brown e.a., 2007; Hertin e.a., 2003; De Groot, e.a., 2001) bestaat een
verdeeldheid rondom de keuze van de onderzoeksstrategie en de daaraan verbonden
onderzoeksmethoden en onderzoeksdesign. De Groot e.a. (2001) hanteren in het onderzoek naar de
factoren die bedrijven belemmeren of stimuleren om te investeren in energiebesparende
oplossingen een kwantitatieve benadering. Aan de hand van de gegevens die verzameld zijn bij 135
bedrijven wordt gezocht naar de barrières. Ook Brown e.a. (2007) deden onderzoek aan de hand van
data die verkregen was door het afnemen van enquêtes bij verschillende waterprofessionals, om op
deze manier de stimulerende en beperkende factoren van deze personen beter in kaart te brengen.
Onderzoeken kunnen echter ook gebaseerd zijn op de kwalitatieve onderzoeksstrategie, zoals het
onderzoek van Hertin e.a. (2003) naar de percepties over klimaatverandering van medewerkers
binnen de bouwsector in het Verenigd Koninkrijk. Verschillende woningbouwcorporaties en
projectontwikkelaars zijn aan de hand van een diepte-interview benaderd, om op die manier
kwalitatieve data te verzamelen over de houding van deze personen. Ook Grin e.a. (2010) namen
binnen hun onderzoek een kwalitatieve blik aan, waarbij aan de hand van een casestudie onderzoek
inzicht is verkregen in de complexiteit van transitieprocessen binnen overheidslagen.

6.2.1 Onderzoeksstrategie
Een onderzoeksstrategie bepaalt de oriëntatie van het onderzoek, waarbinnen een onderscheid
wordt gemaakt tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek (Bryman, 2012). Binnen dit onderzoek is
gekozen voor een kwalitatieve benadering. Het draait hierbij om het begrijpen van actoren, waarbij
getracht wordt om de wereld te zien vanuit het perspectief van de actoren. Door de realiteit te
begrijpen vanuit de actoren wordt bepaald welke factoren het gedrag van deze personen bepalen.
Bij de beantwoording van de centrale vraag worden verschillende mogelijkheden geformuleerd die
gericht zijn op het stimuleren van het bedrijfsleven. Om te komen tot het advies is specifieke kennis
nodig van processen, waarbij inzicht wordt verkregen in de complexiteit en diversiteit van de
werkelijkheid. Deze informatie kan alleen verkregen worden aan de hand van de kwalitatieve
methode.

6.2.2 Onderzoeksdesign
Een onderzoeksdesign vormt een framewerk voor de verzameling en de analyse van data (Bryman,
2012). Hierbij is gekozen voor een casestudie onderzoek. Een casestudie onderzoek vormt een
intensieve en gedetailleerde analyse van één of meerdere cases die op zichzelf een interessant
voorbeeld vormen. De onderzoeksresultaten uit dit onderzoeksdesign zijn moeilijk generaliseerbaar.
Het onderzoek richt zich echter niet op het vormen van een algemene theorie, maar probeert inzicht
te verschaffen in de complexiteit rondom herstructureringsprocessen.
Binnen dit onderzoek is gekozen voor het onderzoeken van twee cases. De gekozen cases liggen
binnen het werkgebied van waterschap de Dommel. “Waterschap De Dommel heeft haar werkgebied
in het middelste deel van de provincie Noord-Brabant, grofweg tussen de steden ’s-Hertogenbosch,
Eindhoven en Tilburg” (Van de Vorst & Roelofs, 2009). Uit paragraaf 4.3 blijkt dat deze analyse zich
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voornamelijk richt op het onderzoeken van de verschillen op het mesoniveau, waardoor het van
belang is dat het micro- en macroniveau van beide cases gelijkwaardig zijn. Doordat de context van
beide voorbeelden overeenkomt, kan er een vergelijking worden gevormd tussen beide voorbeelden.
Hierdoor leveren de cases geselecteerd een relevante bijdrage aan de beantwoording van de
onderzoeksvragen.
Daarnaast zijn er verschillende randvoorwaarden waaraan een case aan moet voldoen. De case moet
ten eerste in het stedelijk gebied liggen. Tot het stedelijk gebied worden de plaatsen gerekend die
een gemiddelde dichtheid hebben van minimaal 500 adressen per vierkante kilometer (Centraal
Bureau voor de Statistiek, 2013b). Tevens moet sprake zijn van een herstructureringsproces, waarbij
de bestaande ruimtelijke structuur veranderd wordt. Hierbij wordt gesproken over een zware
revitalisatie, herprofilering of transformatie (Hoofdstuk 2). Ten derde moet minimaal één van de drie
ontwikkelende bedrijven betrokken zijn in het ruimtelijk proces, zoals de projectontwikkelaar, de
woningbouwcorporatie of het grondbedrijf (Hoofdstuk 5). Tevens moet het project kampen met
problemen of toekomstige problematiek met betrekking tot de klimaatverandering, zoals de
problematiek rondom hemelwater, waterveiligheid, droogte en hittestress (Hoofdstuk 4).
De eerste case vormt het Brabantiaterrein in Aalst. Binnen dit project wordt een voormalig
industrieterrein omgevormd tot een woonwijk. Bij dit project zijn drie verschillende
projectontwikkelaars betrokken, de gemeente Waalre en het waterschap de Dommel. Tevens wordt
het plan Celsius, dat zich afspeelt in een gedeelte van de woonwijk Woensel-West in Eindhoven,
onderzocht. De huidige woonwijk wordt geherstructureerd, waarbij een woningbouwcorporatie, een
projectontwikkelaar, de gemeente Eindhoven en het waterschap de Dommel betrokken zijn. Beide
cases laten de problematiek rondom de implementatie van klimaatbestendige oplossingen zien,
waardoor de vergelijking tussen beide cases verhelderende inzichten opleveren.

6.2.3 Onderzoeksmethoden
De onderzoeksmethode vormt de techniek of methode die gebruikt wordt voor het verzamelen van
de data (Bryman, 2012). De gekozen methoden zijn verbonden aan de vraagstelling die wordt
beantwoord binnen dit onderzoek. Aan de hand van de afweging van de voor- en nadelen van de
verschillende methoden zijn uiteindelijk drie verschillende onderzoeksmethoden gekozen voor het
onderzoek, namelijk:
1. Literatuurstudie
2. Secundaire literatuur
3. Semi-gestructureerde interviews
Literatuurstudie
“De literatuurstudie vormt een verzameling van relevante academische literatuur over een bepaald
onderwerp” (Bergmans, 2010, p. 46). Deze informatie vormt de theoretische basis voor het
onderzoek. De theorieën en modellen die voortkomen uit deze informatie worden op een
analytische manier weergegeven in de hoofdstukken 2 tot en met 5. Ze bieden steun aan het vormen
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van de context van het onderzoek en schetsen de relatie met de praktijk. Hierdoor helpt de
literatuurstudie de onderzoeker om een focus te bepalen.
Secundaire literatuur
Aan de hand van de secundaire literatuur wordt inzicht verschaft over de praktijksituaties. De
secundaire literatuur biedt de mogelijkheid om achtergrondinformatie te verzamelen over de cases.
Op deze manier wordt de kennis over de politieke, culturele en historische context verzameld,
waardoor de informatie uit interviews, beter wordt begrepen. De secundaire literatuur wordt
verkregen via het informatiesysteem van waterschap de Dommel, waarbij informatie beschikbaar is
over de momenten van besluitvorming en de bestemmingsplanprocedure.
Semi-gestructureerde interviews
Binnen dit onderzoek is gekozen voor semi-gestructureerde interviews, waarbij een gesprek wordt
aangegaan met de respondent aan de hand van een interviewschema. Een interviewschema is een
lijst met onderwerpen en vragen die de interviewer in de loop van het gesprek aan bod wil laten
komen. Tijdens het interview komen de verschillende factoren aan bod die besproken zijn in dit
hoofdstuk. Met behulp van een Likertschaal wordt bepaald welke factoren van groot belang zijn voor
het gedrag van het ontwikkelend bedrijfsleven.
Doordat de vragen en de volgorde niet vast staan vormt het een flexibele methode, waarbij het
gesprek eventueel af kan wijken van de onderwerpen die in het schema staan (Bryman, 2012). De
ongestructureerdheid van semi-gestructureerde interviews biedt de respondent de kans om
onderwerpen te bespreken waar de interviewer niet aan heeft gedacht, maar in zijn of haar optiek
wel belangrijk zijn.
Verder is gekozen om de gesprekken met de respondenten op te nemen met behulp van een
geluidsrecorder. Het opnemen en uitschrijven van gesprekken zorgen voor een gedetailleerde
uitkomst, waarbij de mogelijkheid bestaat om op een ander tijdstip het gesprek terug te luisteren of
te lezen. De uitgetypte interviews zijn niet opgenomen in de bijlage omwille van de privacy van de
respondenten.
De respondenten die benaderd zijn, zijn betrokken bij het ruimtelijk planproces in Aalst of Eindhoven.
Hierbij is het van belang dat de verschillende perspectieven binnen de arena vertegenwoordigd zijn.
De gesprekken vertegenwoordigen hierdoor allemaal één van de zes standpunten, waardoor het
onderwerp vanuit de kennis, de gebruikers, de maatschappij, de techniek, het beleid en de financiën
wordt bekeken (Bijlage II). Alleen de factor ‘maatschappelijke druk’ is niet specifiek
vertegenwoordigd, maar aan de hand van interviews worden de overige respondenten ook vragen
gesteld over deze zienswijze.

6.2.4 Data analyse
De verzamelde informatie wordt aan de hand van het programma ‘Nvivo’ geanalyseerd. Nvivo biedt
ondersteuning bij het analyseren van de verschillende kwalitatieve data, waarbij gebruik wordt
gemaakt van coderen (Bryman, 2012). Aan de hand van de informatie kunnen de mogelijkheden
worden geformuleerd. Binnen dit proces is het van belang dat de interpretatie van de onderzoeker
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overeen komt met de interpretatie van de respondent. Om dit te garanderen worden de uitgewerkte
informatie en de daaraan verbonden aanbevelingen teruggekoppeld naar de respondenten.
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7. Casestudies ‘Brabantiaterrein’ en ‘Plan Celsius’
Vanaf de jaren 80 is de betrokkenheid van private partijen binnen ruimtelijke projecten toegenomen
(Paragraaf 2.2). In samenwerking met de overheden worden de projecten gerealiseerd, waarbij
gepoogd wordt om de belangen van beide partijen in het proces mee te nemen. Gemeenten,
provincies en waterschappen benadrukken het belang van klimaatbestendig ontwikkelen (Paragraaf
5.3). Besteden de projectontwikkelaars, de woningbouwcorporaties en het grondbedrijf hier echter
ook aandacht aan?
In dit hoofdstuk wordt een analyse gegeven van de manier waarop de effecten van
klimaatverandering worden meegenomen binnen herstructureringsprocessen, waarbij vooral wordt
gekeken naar de rol van het ontwikkelend bedrijfsleven. In paragraaf 7.1 zal allereerst een
beschrijving worden gegeven van het project op het Brabantiaterrein, waarbij tevens aandacht wordt
besteed aan het verloop van het planproces. Hierbij wordt geanalyseerd welke events leiden tot een
verandering binnen het planproces (Paragraaf 3.2.1). Vervolgens zal in paragraaf 7.2 een
gelijksoortige analyse worden gevormd over het project ‘Plan Celsius’. In paragraaf 7.3 worden de
verschillende percepties beschreven over de verantwoordelijkheid van deze waterproblematiek. De
redenen waarom projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties of grondbedrijven wel of niet
investeren komen aan bod in paragraaf 7.4. Deze beschrijving leidt uiteindelijk tot een kritische
reflectie in paragraaf 7.5 en een conclusie in paragraaf 7.6.
7.1 Case ‘Brabantiaterrein’
Het voormalig Brabantiaterrein is gelegen in het Noord-Brabantse Aalst (Figuur 7.1). Aalst ligt ten
zuiden van Eindhoven en maakt onderdeel uit van de gemeente Waalre. Het Brabantse stadje heeft
ongeveer 11.000 inwoners (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2013c). Het terrein van Brabantia is in
1919 ingevuld als werkterrein voor het bedrijf van Elderen & Co, waar melkzeven, gieters, trechters,
emmers en sigarenblikjes werden geproduceerd (Brabantia, 2013). Enkele jaren later werden de
fabrieken overgenomen door Brabantia en werd de productie verbreed tot allerlei producten
verwant aan het huishouden.
Figuur 7.1: Ligging Brabantiaterrein in Aalst

Bron: GeoWeb, 2013; Faculteit Geowetenschappen, 2013
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In de jaren 90 hebben verschillende projectontwikkelaars bij het bedrijf Brabantia aangetoond
interesse te hebben in het gebied en het terrein te willen transformeren naar een woongebied. Het
terrein is hierdoor aangekocht door Wooninc. en Aert Swaens, echter bleef het terrein nog enkele
jaren in gebruik door Brabantia (Van Noort, 2013). Ondertussen zijn de ontwikkelaars wel na gaan
denken over de toekomstige invulling voor het terrein. Het stedenbouwkundig plan, dat uit dit
denkproces voortvloeide, kwam alleen niet overeen met de visie van de gemeente Waalre, waardoor
het plan is geweigerd. In de hierop volgende periode bleef het stil, totdat in 2008 opnieuw werd
nagedacht over de toekomstmogelijkheden. De projectontwikkelaar BanBouw is in deze periode
inmiddels betrokken geraakt, waarbij tevens een adviesbureau is ingeschakeld om de contracten
tussen de drie ontwikkelaars te faciliteren. Bovendien is het plangebied vergroot doordat er een
aantal gemeentelijke gronden zijn opgekocht (Van Noort, 2013; Donders, 2013).
Het plan is om op het voormalig Brabantiaterrein een karakteristieke woonwijk te realiseren. De drie
projectontwikkelaars, Aert Swaens, Wooninc. en Ban Bouw richten zich op de ontwikkeling van
ongeveer 230 woningen in zowel de huur- als koopsector (Gemeente Waalre, 2012a; Aert Swaens,
2013; Wooninc., 2013; Ban Bouw, 2013). Er zullen ongeveer 100 betaalbare huurappartementen
worden gerealiseerd, waarvan ongeveer 59 appartementen specifiek voor mensen van 55 jaar en
ouder en 41 overige huurappartementen. Daarnaast zullen er 71 luxe koopappartementen worden
gerealiseerd en 61 grondgebonden woningen. De luxe koopappartementen zijn gepland in het gebied
rondom de rivier de Tongelreep, namelijk het Brabantiapark. De overige woningen zijn getekend
binnen het plangebied Brabantiadorp. Halverwege 2011 zijn deze voornemens door de betrokken
partijen verwerkt tot een nieuw stedenbouwkundig ontwerp (Van Noort, 2013). Hierbij waren de
architecten van het bedrijf Mulleners & Mulleners uit Amsterdam betrokken. Zij hebben hierbij
verschillende ontwerpen gemaakt, waarbij uiteindelijk is gekozen voor het ontwerp dat bestaat uit
het Brabantiadorp en –park (Riemer & Lardinoye, 2013). Tijdens dit tekenproces zijn ook de
gemeente Waalre en de overige partijen benaderd.
De projectontwikkelaar van de afdeling ruimtelijke ordening van de gemeente Waalre en de
projectleider van het waterschap de Dommel hebben beiden ingestemd met het stedenbouwkundig
plan, waardoor Aert Swaens, Wooninc. en Ban Bouw de visie verder hebben uitgewerkt in
samenwerking met de architect en het adviesbureau Royal HasKoning (Riemer & Lardinoye, 2013;
Van der Burgt, 2013). Bij de start van het bestemmingsplanproces werd duidelijk dat zowel de
gemeente, als het waterschap niet al hun belangen op tijd hadden ingebracht. De afdeling ruimtelijke
ordening was bijvoorbeeld laat met de informatie met betrekking tot de geluidsoverlast van de
Eindhovenseweg, de weg ten westen van het plangebied (Riemer & Lardinoye, 2013). Daarnaast
bleek dat de projectleider van het waterschap onvoldoende op de hoogte was van de doelen en
belangen van het waterschap, waardoor het ontwerp niet overeenkwam met de normen die de
plantoetsers hanteren bij de beoordeling van een plan (Koekkoek, 2013). Het conceptontwerp is
namelijk niet houdbaar op de langere termijn, waardoor er in de toekomst problemen kunnen
ontstaan met betrekking tot het watersysteem (van der Burgt, 2013). De problematiek kan worden
gesplitst in twee problemen met betrekking tot wateroverlast en waterveiligheid.
Wateroverlast
In de tijd dat het terrein ingevuld was als werkterrein, was ongeveer tachtig procent van het
oppervlak verhard (Baudoin, 2013; Koekkoek, 2013). Door het verhogen van de hoeveelheid verhard
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oppervlak door de ruimtelijke ontwikkelingen is de initiatiefnemer verplicht om, op basis van het
toets-instrumentarium ‘Hydrologisch neutraal ontwikkelen’, de capaciteit oppervlaktewateropvang
te compenseren. Het waterschap ziet de herstructurering echter als kans om de opvangcapaciteit van
het oppervlak te vergroten. De projectontwikkelaars besteden hier echter geen aandacht aan, omdat
zij benadrukken dat ze volgens de wet en regelgeving slechts 20 procent hoeven te compenseren.
Daarnaast heeft het Brabantiaterrein door zijn voormalige functie als industriegebied te maken met
een vervuiling van de bodem. Hierbij hebben Brabant Water, de Provincie Noord-Brabant en het
waterschap de Dommel aangegeven dat infiltratie van hemelwater binnen het gebied niet gewenst is
(Royal HaskoningDHV, 2012). Het hemelwater zal op een andere manier moeten worden afgevoerd.
Waterveiligheid
Daarnaast hebben de projectontwikkelaars geen rekening gehouden met de waterveiligheid met
betrekking tot de rivier de Tongelreep. Het waterschap heeft de intentie om deze rivier op de korte
termijn binnen het gebied van het Brabantiaterrein te gaan hermeanderen (Baudoin, 2013;
Koekkoek, 2013; Royal HaskoningDHV, 2012). Hierbij wordt de rivier gedeeltelijk terug gebracht in
zijn oorspronkelijke staat, waarbij de waterweg gezien wordt als een natuurlijke rivier. De grenzen
van de rivier worden hierdoor niet gewaarborgd, maar de waterstroom is vrij om zich door het
gebied te bewegen. Hierdoor kunnen de grenzen in de loop der jaren verschuiven. Daarnaast treedt
de Tongelreep sporadisch uit zijn oevers, waar het omliggende gebied rekening mee moet houden.
Om rekening te houden met deze eventuele overstromingen, de beweegbaarheid van de rivier en de
onderhoudsmogelijkheden, hanteert het waterschap een strook van 25 meter aan weerszijden van
de rivier waarbinnen niet gebouwd mag worden. De projectontwikkelaars Aert Swaens, Wooninc. en
Ban Bouw hebben hier echter geen rekening mee gehouden en hebben appartementenblokken
gepland binnen de 25 meter zone (Riemer & Lardinoye, 2013). Tevens blijken de actoren binnen de
arena van het herstructureringsproces in Aalst geen aandacht te hebben voor de overige aspecten
van klimaatverandering, waaronder de droogte en de hitte. Het toevoegen van verharding heeft
namelijk ook effect op de verhoging van de temperatuur binnen het stedelijk leefgebied.
Uit het ontwerpbestemmingsplan, dat is opgesteld door de projectontwikkelaars in samenwerking
met de gemeente, blijkt dat er geen rekening gehouden is met de belangen van het waterschap de
Dommel, waardoor de plantoetsers een zienswijze hebben ingediend (Gemeente Waalre, 2012b; Van
der Burgt, 2013). Doordat de zienswijze zich richt op het gebied rondom de rivier, hebben de
betrokken partijen besloten om het bestemmingsplan in twee fasen te splitsen. De eerste fase is
gericht op de ontwikkeling van de huurappartementen in het Brabantiadorp, waarbij alleen de
problematiek rondom de hemelwateropvang en de bodemverontreiniging speelt. De architecten van
Mulleners & Mulleners hebben verschillende oplossingen aangeboden om deze problematiek te
verhelpen, waaronder de aanleg van waterdoorlatende bestrating (Riemer & Lardinoye, 2013).
Ondanks de presentatie van de medewerkers van AquaFlow, de producent van deze bestrating, is
niet gekozen voor deze oplossing. De afdeling ruimtelijke ordening van de gemeente Waalre heeft de
voorkeur voor traditionele bestrating in verband met de beheerkosten van de waterdoorlatende
bestrating. Hierdoor is er uiteindelijk besloten om een dynamische waterbuffer aan te leggen buiten
het gebied, waar het hemelwater wordt opgevangen. Daarna zal het water vertraagd worden
afgevoerd naar de Tongelreep (Donders, 2013; Huver, 2013). Op deze manier komt het schone water
niet in aanraking met de vervuilde grond ten zuiden van het gebied, waardoor verontreiniging van
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het grondwater voorkomen wordt. Ondanks dat de architect niet tevreden is over deze oplossing, is
Wooninc wel te spreken over het besluit. “De retentievijver is eigenlijk een grote wadi, waardoor het
een moerassige uitstraling heeft. Het heeft hierdoor eigenlijk een dubbele kwaliteit, want het zorgt
voor een geschikte leefomgeving voor planten en dieren. Daarnaast zien wij het ook als een kwaliteit
voor de woonomgeving” (Donders, 2013). Begin 2013 is gestart met de bouw van de eerste fase van
het Brabantiaterrein, waarbij Aert Swaens is begonnen met de bouw van 41 huurwoningen
(Huver,2013; Sengers, 2013). Het bouwbedrijf Moeskops uit Bergeijk is verantwoordelijk voor de
uitvoering.
De tweede fase vormt echter een problematisch geheel, omdat hierbij de discussie speelt rondom de
rivier de Tongelreep. Om de woningbouw en de hermeandering mogelijk te maken, is er
overeengekomen dat de meanders ten oosten van de huidige rivier komen te liggen. Op deze manier
verschuift de beschermingszone van 25 meter (Baudoin, 2013; van der Burgt, 2013). De grond ten
oosten van de rivier is echter in handen van de Gemeente Waalre en de gemeente wil de grenzen
van het bestemmingsplan niet verbreden (Baudoin, 2013). Het gevolg van deze beslissing is dat de
meanders niet worden opgenomen binnen het nieuwe bestemmingsplan voor fase twee, waardoor
de afspraken tussen de gemeente en het waterschap de Dommel niet op kaart worden vastgelegd.
Het waterschap pleit om die reden voor een verbreding van het bestemmingsplan, anders gaan zij
niet akkoord met de bouwplannen. De hoeken van de appartementen bevinden zich nog steeds in
deze zone. De architect heeft hierbij voorgesteld om de woningen op pilaren te bouwen, waardoor
de appartementen als het ware boven het groen uitstijgen (Riemer & Lardinoye, 2013). Hierover is
echter nog geen overeenstemming. Daarnaast beraden de woningbouwcorporaties zich over de
invulling van deze tweede fase aan de Tongelreep. De huurappartementen behoren namelijk tot de
dure huursector. Door de economische crisis is de vraag naar deze woningen klein, waardoor de
haalbaarheid van het project in het geding is. In de voorverkoop zijn er namelijk pas twee serieuze
kopers voor de appartementen (Donders, 2013).
Conclusie
Samenvattend kan gesteld worden dat vooral de projectontwikkelaars, Aert Swaens, Ban Bouw en
Wooninc. samen met de afdeling ruimtelijke ordening van de gemeente Waalre en het waterschap
de Dommel bepalend zijn voor de invulling van het stedenbouwkundig ontwerp (Baudoin, 2013;
Donders, 2013; Huver, 2013; Koekkoek, 2013). Zij vormen hierdoor de kern van deze ontwikkeling
(Figuur 7.2). De publieke partijen maken hierbij gebruik van instrumenten om hun belangen te
waarborgen. De gebruikers/bewoners hebben geen invloed op het uiteindelijke ruimtelijke plan,
waardoor zij zich in de buitenste ring van de arena bevinden. Ook de leveranciers en producenten,
zoals Mulleners & Mulleners Architecten en Bouwbedrijf Moeskops, hebben geen zeggenschap over
de invulling. Ze krijgen een opdracht van de kerngroep en zij moeten zich aan deze eisen houden
(Riemer & Lardinoye, 2013; Sengers, 2013). Eveneens speelt de financier een beperkte rol, waardoor
deze partij slechts verantwoordelijk is voor de verstrekking van het investeringsbudget.
Deze samenstelling van de arena zorgt voor een beperkte beïnvloeding van het ontwikkelend
bedrijfsleven, waarbij gekeken wordt naar het optreden van ‘change events’ (Paragraaf 3.2.1).
Binnen het planproces zijn verschillende events opgetreden, maar slechts drie events leiden tot een
verandering van het verloop van het proces en de invulling van het plan. De presentatie van de
medewerkers van Aquaflow zorgde bijvoorbeeld niet voor een verandering van de inhoud van het
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plan. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat de leveranciers tot de buitenste ring van de
ontwikkeling behoren, waardoor hun invloed gering is. Daarnaast heeft deze partij beperkte
middelen om de overige partijen te overtuigen of te verplichten.
De inbreng van de informatie vanuit de gemeente Waalre en het waterschap de Dommel leverde wel
een ‘change event’ op. Door deze kennisgeving heeft de architect zijn ontwerp moeten aanpassen,
waardoor het Brabantiaterrein een andere invulling heeft gekregen. Daarnaast zorgde de zienswijze
vanuit het waterschap ook voor een ‘change event’, waarbij de projectontwikkelaars in
samenwerking met de gemeente hebben besloten om het plan in twee delen op te knippen en een
retentievijver te realiseren. Als laatste zorgt de huidige economische situatie voor een
heroverweging voor de invulling van het Brabantiapark. Dit is echter een ontwikkeling die zich
afspeelt buiten het mesoniveau, namelijk op het macroniveau.
Figuur 7.2: Positionering partijen binnen de case ‘Brabantiaterrein’

Bron: Auteur

7.2 Case ‘Plan Celsius’
Het plan ‘Celsius’ vormt één van de verschillende herstructureringsprojecten die zich afspelen of
hebben afgespeeld in de woonwijk Woensel-West in Eindhoven (Figuur 7.3). De woonwijk WoenselWest is gelegen ten noordwesten van het centrum van Eindhoven. De wijk is gebouwd in de jaren 20
als dorp voor de arbeiders van de Philipsfabriek (De Haas, 2013; Van den Ham, 2011). Het dorp
Woensel is in der loop der jaren opgenomen door de stad Eindhoven. Sinds de jaren ‘80 vormt de
wijk een aandachtsgebied, door de achtergestelde maatschappelijke positie van bewoners, de
prostitutie en de drugshandel. In 2007 is de wijk ook aangewezen als één van de 40 Vogelaarwijken,
waardoor er extra aandacht wordt besteed aan deze woonwijk.
In de periode vanaf 2004 hebben de verschillende woningbouwcorporaties besloten om de kwaliteit
van de woningvoorraad en daarmee ook de kwaliteit van de wijk te verhogen (De Haas, 2013). De
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gemeente Eindhoven heeft in samenwerking met de woningbouwcorporaties een visie opgesteld
voor de gehele wijk Woensel-West, die de basis vormt voor de ontwikkelingen binnen de wijk. In de
hierop volgende jaren zijn verschillende ruimtelijke plannen gevormd (De Haas, 2013; Van Cleef,
2013). In het zuiden van de wijk is reeds de wijk Volta-Galvani gerealiseerd, waarbij een bestaand
gedeelte van de woonwijk is gesloopt. Tevens zijn de Speelstraat en de Groenewoudseweg
vernieuwd en is er een speelcentrum gerealiseerd aan de Boschdijk. Daarnaast zal in de toekomst de
Edisonstraat worden aangepakt. Het ‘Plan Celsius’ vormt ook één van de projecten die nog
gerealiseerd moeten worden.
Figuur 7.3: Ligging Plan Celsius in Eindhoven

Bron: GeoWeb, 2013; Faculteit Geowetenschappen, 2013

De woningbouwcorporaties Trudo, Woonbedrijf en Domein spelen een belangrijke rol binnen deze
ontwikkelingen in Woensel-West, omdat een groot deel van de woningvoorraad in hun handen is.
Het gebied moet zich anders gaan profileren. Het moet een aangenaam gebied vormen, waartoe
jongeren worden aangetrokken. Het initiatief’ ‘Plan Celsius wordt getrokken door Trudo, waarbij
nauw wordt samengewerkt met de afdeling ruimtelijke ordening van de gemeente Eindhoven (De
Haas, 2013). Trudo heeft hierbij de verantwoordelijkheid over de woningbouw, de openbare ruimte
en het planproces op zich genomen.
De verschillende projecten binnen de wijk Woensel-West worden op een cyclische wijze
geherstructureerd, waarbij de ontwikkelingen in het verleden moeten worden aangesloten op de
toekomstige ruimtelijke plannen (Wiersema, 2013). Het plan Celsius moet hierdoor aangesloten
worden op de wijk Volta-Galvani, de speelstraat en het speelcentrum. Het plan ‘Celsius’ bevindt zich
in het noorden van de wijk Woensel-West en wordt omsloten door de Stephensonstraat,
Newtonstraat, Brugmanstraat en Celsius-/Jan van der Bildtstraat (Trudo, 2013b; DNC
Vastgoedontwikkeling, 2013). Het plan bestaat uit vier verschillende fasen, waarbij in totaal 400
woningen worden gesloopt. Binnen het gebied zullen er minstens evenveel woningen voor worden
teruggebouwd in de periode tot aan 2021, waarbij het vooral gaat om grondgebonden woningen of
hooguit 2 tot 3 woonlagen. Er zal meer variatie komen op het gebied van woontypen dan nu het
geval is (Trudo, 2013a).
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Trudo heeft in samenwerking met de gemeente een opdracht gegeven aan het architectenbureau
ADP Architecten in Amsterdam (de Haas, 2013; Wiersema, 2013). Hierbij zijn de randvoorwaarden
van de ruimtelijke ontwikkeling vastgesteld. Binnen deze stedenbouwkundige visie zijn vooral
uitspraken gedaan over de invulling van de openbare ruimte. Het plan wordt vormgegeven door vier
straten in de vorm van een kruis, die samenkomen op het Celsiusplein. Langs deze straten zal
intensief worden geparkeerd, waardoor de vier woonwijken autovrij zijn. De straten worden breed
genoeg gemaakt, zodat er tevens ruimte is voor groen. Eén van deze straten sluit aan op de
Edisonstraat. Hierbij hebben de afdeling ruimtelijk ordening en Trudo het plan om de huidige
monofunctionele functie te wijzigen, waardoor er tevens ruimte wordt gecreëerd voor werklocaties,
ateliers, buurtvoorzieningen en praktijkruimten aan deze straat (De Vries,2013; Van Cleef).
Daarnaast worden binnen de visie ook uitspraken gedaan over de invulling van de vier woonwijken.
De huidige samenstelling van de woonwijk is zeer divers, waarbij er grote verschillen zijn binnen de
wijk (Wiersema, 2013). De architect heeft hierbij aangegeven dat deze verschillen ook bepalend
moeten zijn voor het toekomstige karakter. Deze verkenning vormt een inspiratiebron waar andere
architecten rekening mee moeten houden.
In de huidige situatie wordt er door de woningbouwcorporatie en de gemeente aan drie architecten
een opdracht gegeven voor drie projecten, namelijk de invulling van de woonbuurten, de invulling
van de openbare ruimte en de invulling van de Edisonstraat (De Haas, 2013). Tevens is gestart met de
bestemmingsplanprocedure. DNC Vastgoedontwikkeling vormt de projectontwikkelaar van het plan,
waardoor deze partij verantwoordelijk is voor de sloop en nieuwbouw van de woningen en
infrastructuur (De Vries, 2013).
Wateroverlast
Bij de vorming van de stedenbouwkundige visies wordt weinig rekening gehouden met het aspect
water (Van Kronenburg, 2013). Op het gebied van de waterhuishouding zijn er nu geen problemen
binnen de wijk Woensel-West, doordat al het afval- en hemelwater in een gemengd rioolstelsel
wordt afgevoerd. In de nieuwe situatie krijgen de vier woonwijken wel een gescheiden rioolstelsel
(de Vries, 2013; Cleef, 2013). Deze riolering wordt echter aangesloten op het hoofdriool, wat nog niet
gescheiden is. Dit hoofdriool voldoet volgens de gemeente nog aan de eisen, waardoor er voor deze
partij geen reden is om dit te vervangen. Het waterschap de Dommel bekijkt het probleem echter
vanuit een breder perspectief en laat zien dat Eindhoven in zijn geheel wel last heeft van
waterproblematiek met betrekking tot hevige regenval (Van Kronenburg, 2013). Binnen de wijk kan
hierdoor worden bijgedragen aan het stedelijke probleem. Doordat er geen verandering optreedt op
het gebied van de hoeveelheid verharding kan het waterschap echter geen wateropgave formuleren.
Overigens heeft de GGzE (Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen), de organisatie die
ten noorden van de wijk Woensel-West ligt, aangegeven dat zij kunnen bijdragen aan de opvang van
het hemelwater (Van Kronenburg, 2013). Deze onderneming wil namelijk water over haar terrein
laten stromen, om water te bergen en de natuur te stimuleren. Hierdoor ontstaat de kans om de
ambitie van het waterschap te realiseren. Desondanks is het voorstel afgewezen door de gemeente
Eindhoven.
Tevens treden er interne veranderingen op binnen de organisatie Turdo. Door de economische crisis
en de hieraan verbonden bezuinigingen binnen de woningbouwcorporatie Trudo is de haalbaarheid
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van haar projecten, waaronder het plan Celsius, in het geding (De Haas, 2013; Van Cleef, 2013). De
realisering van het project is hierdoor onzeker.
Conclusie
Samenvattend kan worden gesteld dat woningbouwcorporatie Trudo en de afdeling ruimtelijke
ordening bepalend zijn voor de invulling van het ruimtelijk ontwerp (Figuur 7.4) (De Haas, 2013; De
Vries, 2013; Van Cleef, 2013; Van Kronenburg, 2013). De overige partijen, waaronder het waterschap
en de gebruikers en/of bewoners spelen hierbij een ondergeschikte rol. Hierdoor bevinden deze
partijen zich in de buitenste ring van de arena.
Uiteindelijk blijkt dat er binnen het planproces weinig gekeken wordt naar de effecten van
klimaatverandering. De partijen die zich in de kern van de ontwikkeling bevinden, hebben hier
namelijk weinig oog voor vanuit hun functie. De gemeente kijkt namelijk naar de ruimtelijke kwaliteit
en ook gedeeltelijk naar de riolering. In het planproces zijn er verschillende gebeurtenissen
opgetreden die konden leiden tot een bredere blik van de woningbouwcorporatie. De optie van GGzE
zou kunnen leiden tot een aanpassing, toch hielden de gemeente en de woningbouwcorporatie zich
vast aan het huidige idee. Hierdoor heeft er maar één ‘change event’ plaatsgevonden, die leidde tot
een verandering (Paragraaf 3.2.1). De economische crisis zorgt namelijk voor dynamiek, echter speelt
dit zich niet binnen het mesoniveau af. Het effect hiervan is vooralsnog onduidelijk.
Figuur 7.4: Positionering partijen binnen de case ‘Plan Celsius’

Bron: Auteur
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7.3 Verantwoordelijkheden
De actoren binnen de arena van het herstructureringsproces in Aalst en Eindhoven hanteren allemaal
een andere definitie van het begrip ‘klimaatverandering’, waardoor er op een andere manier
gekeken wordt naar de waterproblematiek rondom het Brabantiaterrein en het plan Celsius.
Klimaatverandering wordt gezien als een abstract en omvattend begrip, waarbij personen het
verbinden aan hun functie binnen de organisatie. De medewerkers van het waterschap de Dommel
benadrukken hierdoor vooral de wateraspecten.
“Ik werk bij een waterschap en kijk vooral naar de aspecten van klimaatverandering waar ik
dagelijks mee te maken krijg…”
Het waterschap kijkt naar de aspecten van klimaatverandering die voortkomen uit hun doelen en
belangen (Baudoin, 2013; Koekkoek, 2013; Llop, 2013; Van der Burgt, Van Kronenburg, 2013; 2013;
Venderbos, 2013). De verantwoordelijkheid met betrekking tot de waterveiligheid en de
wateroverlast is vastgelegd in het beleid en de regelgeving, zoals de Keur en de Legger en de
‘Hydrologisch Neutraal Ontwikkelen’-tool. Hittestress en de stijging van de temperatuur binnen het
stedelijk gebied vormen daarentegen de factoren die het waterschap niet specifiek meeneemt in
haar beleid. Dit kan te maken hebben met het feit dat de invloed van het waterschap in de stad over
het algemeen beperkter is dan in het landelijk gebied (Paragraaf 5.3).
De scope van het waterschap met betrekking tot klimaatverandering verschilt van het beeld van de
projectontwikkelaars en de woningbouwcorporatie binnen de arena. Huver, Donders en De Vries
(2013) verstaan de extremere weersomstandigheden onder klimaatverandering, waarbij gedacht
wordt aan hevigere regenval, extremere temperaturen en stormen. De projectleidster van Wooninc.
verbindt deze aspecten duidelijk aan de problematiek die ze in haar werkveld tegen komt (Donders,
2013). Temperatuurswisselingen of extreme regenbuien zorgen er namelijk voor dat planners anders
over ruimtelijke processen gaan nadenken en hierdoor projecten anders vormgeven. Zo zal
bijvoorbeeld worden gekozen voor bouwmaterialen die minder gevoelig zijn voor weersinvloeden.
Het bouwbedrijf Moeskops vertaalt klimaatverandering ook direct naar zijn werkveld en benadrukt
de invloed op de normen voor materialen (Sengers, 2013).
De kennisinstellingen hebben een breed beeld van klimaatverandering, waarbij bijvoorbeeld naast de
reeds genoemde effecten ook wordt gekeken naar de daling van de kwaliteit van de lucht, de
zeespiegelstijging en de effecten op de drinkwater- en voedselvoorzieningen (Van de Ven, 2013;
Roeleveld, 2013). Mevrouw Roeleveld van Deltares kijkt hierbij niet alleen naar de invloed op
individuen, maar ook naar de effecten op parken, bomen en het omliggende landschap. Het begrip
‘klimaatverandering’ wordt hierdoor vertaald naar het werkgebied, de functie en belangen van een
bepaalde partij, waardoor partijen een andere zienswijze hebben over deze verandering.
Ondanks het grote belang bij klimaatbestendig ontwikkelen, is er een grote verdeeldheid over de
verantwoordelijkheid binnen deze discussie. De respondenten wijzen hierbij vooral naar de
overheden. Eveneens binnen het waterschap de Dommel zijn meningen over deze rol verschillend.
Mevrouw Baudoin (2013) en de heer Venderbos (2013) van waterschap de Dommel zijn van mening
dat de overheid sturend moet zijn bij de realisatie van de klimaatbestendige stad.
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“Het zijn vooral de overheden, zoals de gemeente, de provincie en vooral het waterschap, die
bepalend moeten zijn, omdat zij hier verstand van hebben. Wij hebben hier de specialisten
voor in dienst”
De trekkende rol van de overheid is noodzakelijk om te voorkomen dat alle goede ideeën stranden.
Andere medewerkers binnen het waterschap geven echter aan dat de rol en de invloed van het
waterschap binnen het stedelijk gebied heel beperkt zijn (Llop, 2013; Van der Burgt, 2013; Van
Kronenburg, 2013). De gemeente heeft volgens hen een grotere invloed op de ruimtelijke invulling
van de stad, waardoor zij deze rol op zich moet nemen. Volgens Wiersema (2013) van ADP
Architecten vraagt klimaatverandering om lange termijn beleid. Marktpartijen zijn niet in staat om
afspraken te maken voor deze termijn, waardoor dit vraagt om een actieve rol van de gemeente. De
projectontwikkelaars en woningbouwcorporatie ondersteunen dit standpunt ook, waarbij zij slechts
de normen volgen van deze overheidsinstanties. “De gemeente filtert alle belangen en eisen van de
verschillende organisaties en vormt dit om tot het beleid, dat bepalend is voor de
projectontwikkeling”.
Ondanks deze grotere beïnvloeding vanuit de overheid, is deze partij niet de enige partij die deze
verantwoordelijkheid moet dragen. De sturing van bovenaf wordt namelijk niet door iedere
respondent gesteund. De projectontwikkelaar Wooninc. benadrukt ook in eerste instantie het belang
van de overheid, maar later blijkt dat zij zelf ook een belangrijke rol willen spelen binnen dit
transitieproces (Donders, 2013). Klimaatbestendige initiatieven zouden veel meer van onderaf
moeten komen, zoals vanaf de werkvloer. De woningbouwcorporatie Trudo bevestigt dit standpunt
van mevrouw Donders en geeft aan dat zowel de politiek als het bedrijfsleven gezamenlijk
verantwoordelijk zijn voor de realisering van de klimaatbestendige stad (Van Cleef, 2013).
Daarentegen geven de kennisinstellingen en de bank aan dat het te makkelijk is om alleen naar de
overheid te wijzen, want wij zijn allemaal verantwoordelijk voor de verandering van het klimaat. Het
is hierdoor ook aan private partijen om initiatieven te nemen. De overheid moet hierbij volgens
Sulley (2013) van ABN AMRO wel een leidende rol hebben, maar er moet voldoende ruimte voor
burgers en bedrijven zijn om een eigen invulling te geven aan de richting die overheden hebben
uitgestippeld. De heer van der Burgt (2013) van het waterschap benadrukt bijvoorbeeld het belang
van de overige partijen binnen deze discussie. Iedereen moet bijdragen aan de anticipatie met
betrekking tot klimaatverandering, waarbij burgers, bedrijven en overheden samen moeten werken.
Uiteindelijk blijkt dat er niet alleen onenigheid is over de definitie van klimaatverandering, maar ook
over de verantwoordelijkheid voor de anticipatie op de effecten van klimaatverandering. Dit heeft
voornamelijk te maken met het feit dat iedere actor een andere plaats heeft binnen de arena en
hierdoor op een andere manier te maken krijgt met de veranderende weersomstandigheden.
7.4 Beperkende en stimulerende factoren
Zoals blijkt uit de vorige paragraaf worden vooral de overheden aangewezen als verantwoordelijke
partij voor de realisatie van klimaatbestendige steden. Door de huidige economische crisis en de
terugtrekkende overheidsrol zijn de publieke partijen echter afhankelijk van de private partijen
(Paragraaf 1.1). Binnen dit onderzoek wordt gekeken naar de rol van het ontwikkelend bedrijfsleven.
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De benaderde medewerkers van het waterschap en de gemeenten merken dat projectontwikkelaars
en woningbouwcorporaties zich slechts beperken tot de verplichtingen die gesteld worden door de
overheden (Van der Burgt, 2013; Venderbos, 2013). Dit aspect wordt ook benadrukt door de analyse
van de cases in Aalst en Eindhoven, waarbij de ‘change events’ voornamelijk veroorzaakt worden
door verplichtingen vanuit publieke partijen.
Projectontwikkelaar en woningbouwcorporaties streven naar de realisatie van het onroerend goed,
zodat zij dit voor een goede prijs kunnen verhuren of verkopen (Paragraaf 5.2)(Sulley, 2013). De
ontwikkelaars denken hierdoor te veel aan de korte termijn, waardoor de aandacht voor de effecten
van klimaatverandering beperkt is.
“Een projectontwikkelaar kan erg begaan zijn met onze planeet, maar hij of zij is ook erg
begaan met wat er 31 december op de bankrekening staat. Dit heeft alles te maken met de
balans tussen financiële en maatschappelijke belangen. Dit ligt anders bij de gemeente, want
wij kijken vanuit een ruimere context”
Binnen het project op het Brabantiaterrein en het plan Celsius is er niet bewust door de
projectontwikkelaars of woningbouwcorporatie gekeken naar de effecten van klimaatverandering.
“Het is geen hoog ambitieproject, waarbij er bijvoorbeeld gestreefd wordt naar totale
energiezuinigheid” aldus Huver (2013) over het project in Aalst. Binnen deze paragraaf wordt
gekeken welke factoren van invloed zijn op het investeringsgedrag van het ontwikkelend
bedrijfsleven.

7.4.1 Kennis
De projectontwikkelaars en woningbouwcorporatie, Aert Swaens, DNC Vastgoedontwikkeling, Trudo
en Wooninc. geven aan dat ze weinig kennis hebben over de effecten van klimaatverandering. Huver
(2013) en De Vries (2013) benadrukken dat zij als projectontwikkelaar hier ook niet echt naar op zoek
zijn, omdat zij deze specifieke kennis niet nodig hebben. Projectontwikkelaars en
woningbouwcorporaties beperken zich tot hun hoofdtaak, namelijk het ontwikkelen en eventueel
beheren van vastgoed. Wanneer er specifieke kennis nodig is, wordt er een adviseur ingeschakeld.
“Als het heel ingewikkeld wordt, dan schakel ik een adviseur in. Als projectontwikkelaar
bedenk je meestal niet zelf een oplossing”
“Het is hierbij echter noodzakelijk dat er binnen een proces de goede deskundigen worden
geselecteerd …”
Wierseman (2013) van ADP Architecten vindt dit echter een opvallend standpunt. Hij is van mening
dat je betrouwbare en volledige kennis nodig hebt om het probleem te begrijpen, waardoor
projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties niet slechts kunnen varen op de kennis van de
adviseur. Pas wanneer er kennis genomen wordt van het probleem, kunnen er goede oplossingen
worden geformuleerd.
“… want hoe beter je het probleem begrijpt, hoe beter je een oplossing kunt bedenken waar
iemand anders misschien nog niet aan heeft gedacht”
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Ook de heer Luijendijk (2013) benadrukt, net als Wiersema, het belang van een duidelijke uitleg.
Door op een vroegtijdig moment met elkaar aan tafel te gaan, kunnen vragen worden gesteld en
keuzen worden toegelicht. Door samen te werken wordt duidelijk waarom bepaalde beslissingen
worden genomen.
Tevens laten ontwikkelaars enorme kansen liggen (Van de Ven, 2013). De kennis over de effecten van
klimaatverandering kunnen ontwikkelaars namelijk gebruiken om zich te onderscheiden van de
concurrenten. Eveneens benadrukken mevrouw Moons (2013) en de heer Sulley (2013) het belang
van experts. Om een opdracht binnen te halen moet een ontwikkelaar laten zien dat hij of zij er
verstand van heeft en dat de bewoner op de langere termijn beter af is met een klimaatbestendige
oplossing. Vooral in de huidige economische crisis moeten ze proberen onderscheidend te zijn aan de
hand van innovatie. Roeleveld heeft echter haar twijfel over deze discussie. “Milieumaatregelen
kunnen je je imago op poetsen. Klimaatverandering staat echter verder van gebruikers af, waardoor
ik denk dat het daarbij minder het geval is”. Het ontwikkelend bedrijfsleven ondersteunt de mening
van mevrouw Roeleveld en zij zien klimaatbestendige oplossingen niet als een verkoopargument (De
Vries, 2013; Huver, 2013).
Het ontwikkelend bedrijfsleven geeft verschillende redenen waarom zij niet goed op de hoogte zijn
van de effecten van klimaatsverandering. Ten eerste is het gebrek van kennis verbonden aan de
onzekerheden rondom de toekomstige weersveranderingen (De Vries, 2013; Donders, 2013; Huver,
2013). Binnen projectontwikkeling draait het om garanties. Klimaatverandering wordt gezien als een
proces dat zich op de lange termijn afspeelt en hierdoor onzekerheden met zich mee brengt. De
risico’s rondom klimaatverandering zijn niet goed in beeld, waardoor partijen af zien van de
investeringen.
“Als je een huis bouwt en je weet zeker dat er over vijftig jaar problemen ontstaan, dan
onderneem je nu actie. Maar zolang de berekeningen die je nu maakt over vijftig jaar nog
gelden, dan ga je nu geen extra investeringen doen”
Het gebrek aan kennis heeft ten tweede te maken met de versnippering van kennis (Donders, 2013;
Ketelaers, 2013; Roeleveld, 2013; Van de Ven, 2013). Zowel binnen als buiten de organisatie is de
kennis over de effecten van klimaatverandering uiteengedreven. Dit is ook terug te zien aan de
definities die verschillende partijen hanteren bij het begrip klimaatverandering. De versnipperde
kennis zorgt ervoor dat elk individu een ander beeld heeft van de verandering van het klimaat en
hierdoor op een andere manier handelt.
De versnippering van de kennis heeft ook te maken de manier waarop de kennis is verwerkt. Private
partijen vormen zelden de klanten van kennisinstellingen, zoals Deltares. De beschikbare kennis is
hierdoor vaak voor een andere doelgroep geschreven (Luijendijk, 2013; Van de Ven, 2013).
Uiteindelijk blijkt dat de invloed van de huidige kennis zeer beperkt is. Aert Swaens, DNC
Vastgoedontwikkeling, Trudo en Wooninc. geven aan dat kennis binnen de organisatie slechts één
van de randvoorwaarden vormt voor investeringen in klimaatbestendige oplossingen. Het is
regelmatig verbonden aan andere factoren.
“Kennis is er wel. Er zijn ook voldoende voorbeelden, maar de onzekerheid over de effecten en
de verdienmogelijkheden voor de corporatie houden ze tegen”
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“[…] waarom zouden ze ergens kennis van opdoen, als het niet verplicht wordt gesteld?”
Om de invloed van deze factor te vergroten is het van belang dat partijen onafhankelijk worden van
de adviseur en dat kennisinstellingen eenduidige informatie verschaffen, waardoor de onzekerheden
gedeeltelijk kunnen worden weggenomen (Huver, 2013). Van der Burgt van waterschap de Dommel
is echter, net als de heer Luijendijk en de heer Ketelaers, van mening dat het niet alleen draait om
betrouwbare kennis, maar om de dialoog tussen verschillende organisaties. De betere verspreiding
leidt immers tot volledige kennis, waardoor partijen een betere inschatting kunnen maken van de
risico’s en begrijpen waarom bepaalde keuzen gemaakt worden.

7.4.2 Gebruikerswensen
Momenteel vragen gebruikers niet naar klimaatbestendige oplossingen (Huver, 2013; Van Cleef,
2013). De locatie, de beleving en de grootte van de woning vormen volgens Van Cleef (2013)
belangrijkere factoren voor het kopen of huren van een woning, dan de klimaatverandering. Burgers
zijn namelijk op zoek naar comfort. Binnen de interviews worden er verschillende redenen gegeven
voor het ontbreken van deze vraag. Over het algemeen geven alle respondenten aan dat de burger
niet op de hoogte is van de effecten van klimaatverandering. De verandering van het klimaat wordt
namelijk gezien als iets abstracts en ontastbaar (De Haas, 2013; Llop, 2013; Luijendijk, 2013; Van
Cleef; Van Noort, 2013). Burgers zijn echter op zoek naar zichtbare en tastbare oplossingen, waarbij
inzichtelijk is wat het oplevert. De verandering van het klimaat is echter een onzekere beweging,
waardoor onduidelijkheid bestaat over het rendement (Donders, 2013; Roeleveld, 2013; Sulley,
2013; Van der Burgt, 2013). Alleen als gebruikers geconfronteerd worden met de gevolgen van
klimaatverandering, is er een aanleiding om het perspectief van individuen te veranderen. Volgens
Moons (2013) van het Deltaprogramma ligt hier een belangrijke taak voor de overheid, zoals een
verplicht klimaatkeurmerk.
“Pas wanneer ze het voelen in hun portemonnee dan ontstaat er een druk vanuit de
consument”
Hiernaast geldt echter dat respondenten het gevoel hebben dat personen ondergelopen straten niet
direct koppelen aan klimaatverandering, maar het zien als het gevolg van het gebrek aan onderhoud
door de gemeente. In de huidige situatie treedt de problematiek met betrekking tot het
watersysteem slechts sporadisch op, waardoor bewoners dit bovendien niet zien als de ontwikkeling
van een trend. De individuele burger koppelt de mondiale trends niet aan zijn eigen woon- of
werkomgeving (Baudoin, 2013; Moons, 2013; Riemer & Lardinoye, 2013). Hierdoor zien zij niet in wat
ze op het lokale niveau kunnen bijdragen aan de vermindering van de effecten van de verandering
van het klimaat.
“[…] het klimaat is zo groot. Hoe kunnen alle kleine oplossingen nu zoiets groots
veranderen?”
“[…] burgers krijgen er te weinig handvaten voor om er daadwerkelijk iets mee te doen. De
burger ziet hierdoor niet wat het effect is van het kleine beetje dat hij of zij doet”

83

Hierbij helpt het om burgers, net zoals het ontwikkelend bedrijfsleven, onderdeel te laten uit maken
van het probleem en personen uitleggen waarom bepaalde stappen genomen moeten worden. Op
deze manier stijgt het besef onder de bewoners en de effectiviteit van de oplossing (Llop, 2013;
Moons, 2013; Wiersema, 2013).
Het huidige gebrek aan kennis levert echter ook een ander struikelpunt. Het gebrek zorgt namelijk
voor het ontbreken van de noodzaak om te investeren in klimaatbestendige oplossingen, waardoor
de burgers niet bereid zijn om meer te betalen voor deze opties (Donders, 2013; Huver, 2013; Riemer
& Lardinoye, 2013; Van de Ven, 2013; Van Kronenburg, 2013). Doordat burgers wel oog hebben voor
wooncomfort, gebruiksvriendelijkheid en uitstraling is het volgens Luijendijk (2013), Riemer en
Lardinoye (2013) van belang dat klimaatbestendige maatregelen op een andere wijze worden
aangeprezen, waarbij het draait om het verleiden. De oplossingen kunnen namelijk ook zorgen voor
de vergroting van de leefbaarheid.
De invloed van de gebruikerswensen op het gedrag van het ontwikkelend bedrijfsleven is in de
huidige situatie erg klein. Volgens Van de Ven (2013) zien de projectontwikkelaars en
woningbouwcorporaties de klant niet staan, waardoor zij bepalen waar de eindgebruiker uiteindelijk
moet gaan wonen of werken. De ontwikkelaars geven echter aan dat de vraag van de klant hen wel
kan bewegen. Door de toenemende vraag naar klimaatbestendige oplossingen is het ontwikkelend
bedrijfsleven namelijk verplicht om te luisteren naar de consument.

7.4.3 Maatschappelijke druk
De maatschappelijke druk wordt vooral gemeten aan de hand van de publicitaire aandacht
(Paragraaf 6.1.2). Alle partijen geven in de interviews aan dat er weinig media-aandacht is voor
klimaatverandering. Mevrouw Donders van Wooninc. denkt dat het vooral te maken heeft met de
economische crisis.
“Geld gaat voor op een beetje groen”
Volgens Moons heeft dit ook weer te maken met het gebrek aan een verbinding tussen de mondiale
trends en de direct leefomgeving. “De Rijkscampagne ‘Nederland leeft met Water’ is alleen van
invloed op de burgers die aan de kust of de rivieren wonen. De invloed op de rest van Nederland is
beperkt. […] De informatie moet aanhaken aan de omgeving waarin je woont of werkt” (Moons,
2013). Volgens Van de Ven (2013) heeft het voornamelijk te maken met het feit dat
klimaatverandering een ‘mooi-weer’-probleem is, waardoor de invloed van de maatschappelijke druk
beperkt is.
“… als je op een zonnige dag een artikel in de krant leest over klimaatbestendige oplossingen
met betrekking tot de hevigere regenval, dan leeft dit niet”
Naast de minimale belangstelling in kranten en tv-programma’s, is het aantal actiegroepen ook
beperkt. Meer publiciteit en activiteit dragen bij aan de bewustwording van mensen, maar zorgt niet
direct voor een andere werkwijze van het ontwikkelend bedrijfsleven (Venderbos, 2013; Van der
Burgt, 2013). Donders en De Vries geven aan dat publiciteit altijd gekoppeld moet worden aan een
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voordeel voor iemand. “Het helpt niet om het alleen te benoemen. Je moet aan kunnen tonen dat
het ergens iets oplevert” (Donders, 2013). Het draait hierdoor om de kwantificatie.

7.4.4 Technische mogelijkheden
De projectontwikkelaars en woningbouwcorporatie binnen het project op het Brabantiaterrein en in
Woensel-West geven allemaal te kennen dat ze niet goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden op
het gebied van techniek. Vaak zijn ze afhankelijk van de ideeën van adviseurs. Volgens Huver heeft
dit niet zozeer te maken met de ervaring, maar met het gebrek aan noodzaak door de onzekerheden
rondom de effecten van klimaatverandering. Hierdoor beperken projectontwikkelaars zich tot de
verplichte maatregelen, zoals het compenseren van waterberging. De projectleidster van Wooninc.
geeft echter toe dat binnen deze randvoorwaarden de innovatiekracht ontbreekt.
“We zijn hierbij toch allemaal geneigd om het op de traditionele wijze te doen, want een
woning betaalt wel. De innovatiekracht zit alleen in onze keten als het ons allemaal iets
oplevert. […] in de huidige situatie stellen wij een programma van eisen op en leveren die af
aan de bouwer. Hierbij hoeft de aannemer niet innovatief te zijn, want hij heeft al een lijstje
met de producten die wij willen”
Het beperkte gebruik van klimaatbestendige oplossingen heeft vooral te maken met het gebrek aan
ervaring, waardoor de bedrijven geen garantie kunnen geven dat de oplossing effectief is. Ook de
heer Van Kronenburg (2013) benadrukt dat er veel onduidelijkheid is over de kosten en het
rendement
van
klimaatbestendige
oplossingen,
waardoor
projectontwikkelaars
en
woningbouwcorporaties eerder kiezen voor de standaard oplossingen.
“Het heeft vooral te maken met ervaring en het nemen van het initiatief. Iedereen wacht
totdat een ander een bepaald product heeft getest …”
Tevens heeft het gebrek aan implementatie en ervaring volgens de ontwikkelaars ook te maken met
de normen en regels die overheden stellen. Deze afwijkende investeringen passen vaak niet binnen
het beleid van de gemeente, waardoor zij afzien van deze oplossing (De Vries, 2013; Llop, 2013; Van
Cleef, 2013). Daarnaast kunnen deze investeringen ook zorgen voor extra kosten op het gebied van
beheer, waardoor gemeenten geen voorstanders zijn van deze voorzieningen. Als gevolg van deze
manier van denken ontbreekt de impuls bij het ontwikkelend bedrijfsleven om het gedrag te
veranderen (Roeleveld, 2013; Donders, 2013; Venderbos, 2013).
Bij de vergroting van de technische kennis is het van belang dat producenten en leveranciers hun
kennis delen en de ontwikkelaars stimuleren. De rol van de producenten is binnen de huidige
projectontwikkeling zeer beperkt. Sengers (2013) van het bouwbedrijf Moeskops geeft aan zij slechts
de uitvoerende partij zijn, waardoor de kaders waarbinnen zij moeten handelen al vast staan. De
architecten binnen de projecten in Aalst en Eindhoven nemen deze stimulerende rol op zich. Hierbij
koppelt de architect de belangen vanuit klimaatverandering aan zijn eigen belangen (Riemer &
Lardinoye, 2013). Groenvoorzieningen en water leveren namelijk een stedenbouwkundig plan met
een hogere kwaliteit en dragen tevens bij aan de adaptatie van het stedelijk gebied aan de
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verandering van het klimaat. Desondanks beseffen zij dat hun invloed ook zeer beperkt is (Wiersema,
2013).
“We hebben wel de natuurlijke drang om de opdrachtgever dingen te laten zien die voorbij of
buiten de opdracht liggen. Dit leidt echter tot een moeizame relatie met de opdrachtgever”
“Ik denk dat iedereen zijn eigen rol moet spelen en de architect heeft hierbij de rol om het
iedere keer weer voor te stellen. Iedere keer weer worden de ideeën geweigerd en wordt er
slechts een klein gedeelte van ons idee gerealiseerd”
Deze vernieuwing is volgens mevrouw Donders wel terug te zien bij de conceptbouwers, waarbij
gewerkt wordt aan de hand van de bottom-up strategie. Door middel van prefab zijn producenten in
staat technische innovaties van de werkvloer in hun producten te verwerken. De rol van producenten
kan een bijdrage geven om het gedrag van het ontwikkelend bedrijfsleven te transformeren. Huver
(2013) en Van de Ven (2013) benadrukken echter dat de technische kennis en mogelijkheden niet
doorslaggevend zijn. De technische mogelijkheden vormen hierdoor één van de randvoorwaarden
binnen het transitieproces.

7.4.5 Beleid en regelgeving
Tijdens de analyse van de cases in Aalst en Eindhoven blijkt dat de afdeling ruimtelijke ordening van
de gemeenten en het waterschap weinig oog hebben voor de effecten van klimaatverandering.
Ondanks dat er binnen de gemeente Eindhoven echter verschillende initiatieven zijn op het gebied
van duurzaamheid en klimaatbestendigheid, zijn deze ideeën niet of nauwelijks bekend bij andere
afdelingen (Ketelaers, 2013). Hierdoor komt de ambitie van het Rijk om klimaatbestendige steden te
ontwikkelen in gevaar. Volgens mevrouw Moons (2013) van het Deltaprogramma ‘Nieuwbouw en
Herstructurering’ heeft dit vooral te maken met het gebrek aan kennisuitwisseling.
De invloed van dit lokale beleid en regelgeving op het ontwikkelend bedrijfsleven wordt onder
andere gemeten aan de hand van de bekendheid (Paragraaf 6.1.2). De projectontwikkelaars en
woningbouwcorporatie geven te kennen dat zij redelijk op de hoogte zijn van het beleid van de
gemeente en het waterschap. Alleen beperkt deze kennis zich tot de wetten en regels die de
overheidspartijen verplicht stellen aan ontwikkelaars. De informatie over het strategische en meer
vrijblijvende beleid is gering (De Vries, 2013; Donders, 2013; Huver, 2013; Van Cleef, 2013). Volgens
Donders wordt het beleid van de overheidsorganen namelijk gezien als het grootste obstakel.
“We zien beleid en regelgeving eerder als een horde die we moeten nemen. […] Het
waterschap en de gemeente hebben een positie waar je niet om heen kunt. Zij zouden zich
meer ten dienste van de maatschappij moeten opstellen. Zij moeten een adviserende rol
aannemen, waarbij ze ons kunnen ondersteunen in plaats van controleren”
Ook andere projectontwikkelaars en de woningbouwcorporatie Trudo bevestigen de perceptie van
Donders. Overheden staan, volgens de projectontwikkelaars, niet open voor andermans belangen.
Overheden moeten hierdoor niet sturen, maar de samenwerking aangaan met andere partijen om zo
tot een geschikte oplossing te komen.
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De medewerkers van de gemeente en het waterschap zijn ook van mening dat er in een vroeg
stadium samenwerking moet worden gezocht, waarbij alle verschillende belangen kunnen worden
meegenomen (de Haas, 2013: Moons, 2013; Llop, 2013; Luijendijk, 2013; Van der Burgt, 2013; Van
Kronenburg, 2013; Van Noort, 2013). Hierbij is het relevant om het gesprek met elkaar aan te gaan,
waarbij het hoofdzakelijk draait om adviseren en afstemmen.
“Overheden moeten creatief meedenken, waarbij we gebruik kunnen maken van hun
ervaring. […] Door gebruik te maken van elkaars denkkracht, kun je tot een mooi
eindresultaat komen […] Daar zit de kracht in”
Ook mevrouw Moons (2013) geeft aan dat er gewerkt moet worden met een ‘stip aan de horizon’ in
plaats van regelgeving. Van der Burgt (2013) van waterschap de Dommel, geeft hierbij aan dat het
waterschap zich in de huidige situatie vasthoudt aan haar eigen belangen en regels. “Door te werken
met strategisch beleid kunnen wij niet meer achterover leunen, maar moeten we ons proactief
opstellen richting projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties en gemeenten” (Van der Burgt,
2013). Het waterschap moet hierbij het aspect water als een kans verkopen en laten zien dat het
uiteindelijk leidt tot een betere kwaliteit van de leefomgeving.
Desondanks is er binnen het waterschap hierover geen eenduidig beeld. Baudoin (2013) en
Venderbos (2013) geven de voorkeur aan verplichtingen. Alleen als het gaat om verplichtingen zijn de
partijen immers goed op de hoogte, waardoor deze regels effectief zijn. Strategisch beleid zorgt
volgens hen niet voor deze prikkel bij het ontwikkelend bedrijfsleven. Tevens geven beide personen
aan dat de verplichtingen wel goed moeten worden uitgelegd, waardoor mensen inzien waarom het
belangrijk is dat bepaalde eisen worden gesteld.
“Je kunt roken verminderen door de accijns te verhogen, maar het is veel effectiever om
mensen te overtuigen hoe slecht het is. Ik deze zin zie ik een belangrijke rol voor de gemeente
om burgers te overtuigen van het nut van klimaatbestendige oplossingen”
Eveneens zijn de percepties over de invloed van subsidies verdeeld. De projectontwikkelaars van Aert
Swaens en Wooninc. geven beiden aan dat subsidies bijdragen aan de stimulering van
klimaatbestendige ontwikkelingen, mits de hoogte van subsidies hoog genoeg is om deze extra
oplossing te compenseren. Mevrouw Roeleveld (2013) van Deltares is ook van mening dat de
implementatie van klimaatbestendige oplossingen alleen vergroot kan worden aan de hand van
stimuleringsbeleid, zoals subsidies. De projectontwikkelaar DNC Vastgoed en de
woningbouwcorporatie Trudo geven echter aan geen voorstander te zijn van subsidies, doordat het
de creatieve denkkracht van partners afbreekt. Subsidies zijn volgens De Vries (2013) te onzeker,
waardoor een project niet kan rekenen op de financiële steun van de overheid. Bovendien zijn
overheden en gemeenten ook geen voorstander van subsidies.
Volgens mevrouw Moons (2013) moeten de gemeenten en het waterschap de verandering van het
klimaat zien als een kans en het gebruiken door middel van ‘citybranding’. Deze ambitie zorgt ervoor
dat bewoners zich meer aan de stad zullen binden.
Over het algemeen zijn de respondenten het eens dat de gemeente en het waterschap een actievere
houding moeten aannemen richting het ontwikkelend bedrijfsleven. Door uit te leggen wat er
mogelijk is, ontstaat er een betere samenwerking waarbij er oog is voor elkaars belangen. Er is hierbij
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echter onenigheid of deze samenwerking ontstaat vanuit een verplichting of vanuit een strategisch
oogpunt. Hierbij is het echter wel van belang dat deze samenwerking in een zo vroeg mogelijk
stadium wordt opgezocht, zodat belangen en kennis kunnen worden afgestemd.

7.4.6 Financiële mogelijkheden
Naast de regelgeving worden de kosten van klimaatbestendige oplossingen aangedragen door de
projectontwikkelaars als grootste drempel om niet te investeren in deze oplossingen.
Klimaatbestendige oplossingen worden gezien als duurdere oplossingen in vergelijking met de
traditionele oplossingen, waarbij aandacht is voor de aanleg- en beheerkosten.
“De kosten van klimaatbestendige oplossingen worden gezien als de grootste drempel om
niet te investeren, want als de klant het niet wil betalen dan moet je zelf voor deze kosten
opdraaien. Je prijst jezelf op deze manier uit de markt, want het gaat ten koste van onze
winst”
Volgens Moons (2013) en Van de Ven (2013) vormt dit echter geen belangrijk argument. Een deel
van de maatregelen om het stedelijk gebied klimaatbestendig te maken kosten weinig of niets. “Het
is een kwestie van dingen anders doen, in plaats van meer dingen doen” (Van de Ven, 2013). Daarbij
zien ontwikkelaars vaak het voordeel van het grotere geheel niet. Een lokale oplossing kan namelijk
leiden tot profijt op het regionaal schaalniveau (Van Kronenburg, 2013).
Wanneer oplossingen niet duurder zouden zijn, dan is de intentie om te investeren groter. “Je hebt
op deze manier een potentieel risico vermeden en je kunt het misschien wel als argument gebruiken
om het te verkopen” (Huver, 2013). Ook de architecten benadrukken deze redenering.
Uit bovenstaande informatie blijkt dat er veel onduidelijkheid is over het rendement en de
terugverdienperiode (Roeleveld, 2013; Luijendijk, 2013; Van der Burgt, 2013; Wiersema, 2013).
Klimaatverandering gaat namelijk over de toekomst, waardoor de investeringen gebaseerd zijn op
verwachtingen. Hierdoor leveren de investeringen misschien pas op de langere termijn iets op.
Volgens de medewerker van de bank moet duidelijk worden gemaakt wat de financiële voordelen
zijn van klimaatbestendige woningen (Sulley, 2013). In de huidige situatie ontbreekt echter deze
kennis over de risico’s van klimaatverandering. De medewerker van de ABN AMRO is daarnaast niet
optimistisch over investeringen in klimaatbestendige oplossingen (Sulley, 2013). Deze vernieuwingen
bevinden zich namelijk nog in de voorontwikkelingsfase, waardoor de prijzen nog niet gestabiliseerd
zijn. Door het doen van verder onderzoek en het opdoen van praktijkervaringen, ontwikkelt het
product zich in een snel tempo. De afschrijvingstermijn is hierdoor kort, terwijl er nu een hoge prijs
voor deze producten betaald moet worden in verband met de onderzoekskosten. De bank wacht
hierdoor met investeren totdat de prijzen stabiliseren.
Van de Ven (2013) is het hier echter niet mee eens. Ondernemen betekent namelijk dat je om moet
gaan met onzekerheden, waardoor deze factor geen drempel kan vormen om te investeren in
klimaatbestendige oplossingen. De bank houdt volgens hem een te afwachtende houding aan,
waardoor niet goed gekeken wordt naar de mogelijkheden en de risico’s. De mogelijkheden rondom
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de financiën met betrekking tot klimaatbestendige oplossingen moeten hierdoor beter in beeld
worden gebracht.

7.5 Confrontatie van praktijk met literatuur
Binnen deze paragraaf worden de bovenstaande bevindingen kritisch bekeken, waarbij ze worden
afgezet tegen de theoretische inzichten uit de vorige hoofdstukken. Ten eerste blijkt uit de cases dat
de positionering van de actoren binnen de arena (Figuur 7.2 en 7.4) verschilt van het theoretische
model (Figuur 5.2). Dit wordt veroorzaakt doordat partijen een andere invulling geven aan hun rol in
vergelijking met de beschrijving in hoofdstuk 5. De gebruikers / bewoners, vastgoedbelegger,
verzekeringsmaatschappij, leverancier en maatschappelijke belangenorganisatie worden hierbij niet
besproken, omdat zij voldoen aan de theoretische rolbeschrijving of geen rol hebben binnen de
projecten in Aalst en Eindhoven.
Overheden
Volgens Adger e.a. (2005) beperkt klimaatverandering zich niet tot een bepaald schaalniveau.
Hierdoor is het van belang dat het beleid gericht op klimaatverandering zich ook over verschillende
schaalniveaus verspreidt. Voor de realisering van de klimaatbestendige steden vormt de
Rijksoverheid verschillende strategische beleidstukken, waaronder het Deltaprogramma ‘Nieuwbouw
en herstructurering’ (Rijksoverheid, 2011). Volgens de theoretische inzichten uit hoofdstuk 5 zijn de
lokale overheidspartijen verplicht om rekening houden met de richtlijnen die gesteld worden vanuit
het Rijk en de provincie (Spit & Zoete, 2009; Van der Weerd, 2007). Ondanks deze
verantwoordelijkheid van lokale overheden blijkt uit de cases dat de rijksdoelstelling nog niet
duidelijk verankerd is in het lokale beleid (De Haas, 2013; Llop, 2013; Van Kronenburg, 2013; Van
Noort, 2013). De gemeente Eindhoven geeft aan het aspect klimaatverandering te hebben
opgenomen in het lokale beleid, maar deze informatie is verspreid binnen de gemeente. De kleinere
gemeente Waalre besteedt echter geen specifieke aandacht aan de veranderende
weersomstandigheden. Eveneens is het beleid van het waterschap de Dommel slechts gericht op de
compensatie van het verharde oppervlak en de waterkwantiteit en –kwaliteit (Van Kronenburg,
2013; Venderbos, 2031). Hieruit blijkt dat de Rijksambitie met betrekking op waterveiligheid,
wateroverlast, droogte en hitte niet optimaal landt in het beleid en de regelgeving van lokale
overheden.
Bovendien blijkt uit de cases dat de belangen van de verschillende overheidsinstanties niet op elkaar
zijn afgestemd, waardoor de eisen van het waterschap de Dommel niet overeenkomen met de regels
van de gemeente (Donders, 2013; Van der Burgt, 2013). Ook binnen de overheidsorganen laat de
afstemming te wensen over, waardoor overheden niet op de hoogte zij van elkaars initiatieven.
Binnen de projecten in Aalst en Eindhoven leidde deze beperkte afstemming tot een verhoging van
de complexiteit en een verlenging van het proces.
Zoals vermeldt in hoofdstuk 5 zijn overheden door de afbouw van de verzorgingstaat en de
krimpende overheidsbudgetten, afhankelijk van de steun van marktpartijen (Paragraaf 5.3). Huisman
(2004), Nagtegaal (2005) en Spit & Zoete (2009) benadrukken dat voor de uitvoering van het
geformuleerde beleid de gemeente en het waterschap een beroep moeten doen op de private
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partijen. Binnen de cases in Aalst en Eindhoven stimuleren de overheidsinstanties het ontwikkelend
bedrijfsleven niet om bij te dragen aan de realisatie van de klimaatbestendige stad. Het in 2001
geïntroduceerde watertoetsproces laat bijvoorbeeld een opmerkelijk aspect zien. De intentie van het
proces is dat het waterschap een actieve rol aanneemt, waarbij aan de hand van vroegtijdige
samenwerking mee wordt gedacht aan oplossingen (Reinhard & Folmer, 2009). De interpretatie van
het ontwikkelend bedrijfsleven van dit proces laat echter een andere werkwijze zien (Donders, 2013;
Huver, 2013; Van der Burgt, 2013). Volgens de respondenten binnen de cases heeft de introductie
van deze toets er namelijk voor gezorgd dat het ontwikkelend bedrijfsleven verplicht de
samenwerking met de waterbeheerder op moet zoeken. Dit heeft volgens hen tot gevolg dat het
waterschap een passieve houding aan kan nemen, waardoor de stimulering van private partijen
beperkt is. De beperkte doorwerking naar het lokale niveau is hierdoor ook van invloed op de
doorwerking naar het werkveld.
Ontwikkelend bedrijfsleven
De projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, Aert Swaens, DNC Vastgoedontwikkeling, Trudo
en Wooninc., vormen de bepalende partijen binnen de arena en zijn voornamelijk gericht op het
behouden van de continuïteit van het eigen bedrijf. Hierbij besteden zij geen aandacht aan de
aspecten van klimaatverandering (De Vries, 2013; Donders, 2013; Huver, 2013; Van Cleef, 2013). De
werkwijze, waarbij vooral oog is voor de financiële aspecten en de korte termijn, komt overeen met
de theoretische rolbeschrijving uit hoofdstuk 5 (Paragraaf 5.2). Hieruit blijkt dat de discussie rondom
klimaatbestendige steden vooral wordt gevoerd tussen de verschillende overheden. De externe
afstemming tussen de verschillende betrokken partijen is hierdoor gering.
Kennisinstellingen
Kennisinstellingen zijn volgens de theoretische inzichten in staat om de complexiteit van de praktijk
inzichtelijk en hanteerbaar te maken (Paragraaf 5.3). Uit de cases in Aalst en Eindhoven blijkt echter
dat deze partij geen rol heeft gespeeld, waardoor de verbinding tussen kennisinstellingen en het
werkveld gering is (Roeleveld, 2013; Van de Ven, 2013). De onderzoeksinstellingen zijn hierdoor niet
in staat om kennis op een behapbare wijze te presenteren, waar adviseurs gebruik van kunnen
maken.
Financiers
Ook de medewerker van de ABN AMRO doet binnen het interview een opmerkelijke uitspraak
(Sulley, 2013). De financier is volgens hem binnen een ruimtelijk proces niet de partij die het risico
draagt, waardoor de mogelijke risico’s worden afgedekt. Bij de verstrekking van leningen en
hypotheken wordt echter nog niet gekeken naar de klimaatbestendigheid van de woning of het
bedrijfsgebouw. Hierdoor lopen de financiers wel degelijk een risico. Wanneer er enorme schade aan
het vastgoed optreedt ten gevolge van de verandering van het klimaat, ontstaat er een
financieringstekort bij deze partijen. Dit terwijl de theorie laat zien dat de financier oog heeft voor de
risico’s op korte en lange termijn (Paragraaf 5.3).
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Producenten
Het bouwbedrijf (Moeskops) en de architectenbureaus (ADP Architecten en Mulleners & Mulleners)
vormen de producenten binnen de cases in Aalst en Eindhoven. Het bouwbedrijf Moeskops geeft
echter een andere invulling aan haar rol in vergelijking met de twee architectenbureaus. Moeskops
heeft voornamelijk oog voor de korte termijn en is verbonden aan de normen die gesteld worden
door de opdrachtgever (Sengers, 2013). Deze beschrijving komt overeen met de theorie uit
hoofdstuk 5 (Paragraaf 5.3). ADP Architecten en Mulleners & Mulleners besteden daarentegen
aandacht aan de langere termijn en pogen het ontwikkelend bedrijfsleven te stimuleren om te
investeren in een klimaatbestendige woonomgeving (Riemer & Lardinoye, 2013; Wiersema, 2013). Zij
streven hierdoor naar een duurzamere wijze van ontwikkelen, waarbij zij zich niet slechts vasthouden
aan de geformuleerde opdracht.
De bovenstaande bevindingen laten een spanningsveld zien tussen de traditionele en
klimaatbestendige wijze van ontwikkelen, waarbij een afweging moet worden gemaakt tussen de
korte en lange termijn. Bepaalde actoren houden zich vast aan de voormalige werkwijze, terwijl
andere actoren streven naar vernieuwing. Uit de casestudies blijkt echter dat deze tegenstrijdigheid
niet leidt tot de realisering van klimaatbestendige steden.
Dit spanningsveld uit de praktijkvoorbeelden wordt ook beschreven in de literatuur (Van der Brugge
e.a., 2005; Woltjer & Al, 2007). Zoals reeds beschreven, vraagt de klimaatverandering om een
strategische planning waarbij aandacht is voor de langere termijn. Ruimtelijke ordening is ook gericht
op deze tijdspanne, maar de werkwijze van de watersector niet. De waterplanning heeft van
oorsprong namelijk een technische en rationele benadering, waarbij gedacht wordt vanuit
toepasbare oplossingen. Deze partijen pogen de transitie naar meer strategische planning te maken,
maar uit de opvattingen van de respondenten over de watertoets blijkt dit nog niet echt succesvol te
zijn (Baudoin, 2013; Llop, 2013; Roeleveld, 2013; Van der Burgt, 2013). De combinatie van deze
beleidsvelden is hierdoor complex.

7.6 Conclusie
Binnen dit hoofdstuk zijn twee casestudies beschreven, die zich bevinden binnen het werkgebied van
waterschap de Dommel. Tijdens het planvormingsproces in Aalst en Eindhoven is niet of nauwelijks
aandacht besteed aan de verandering van het klimaat door het ontwikkelend bedrijfsleven,
waardoor de investeringen in oplossingen ter adaptatie uitblijven. Binnen dit hoofdstuk is bekeken
welke factoren van het mesoniveau van invloed zijn op het gedrag van het ontwikkeld bedrijfsleven
om de implementatie van de maatregelen te vergroten.
Kennis landt niet
De belangrijkste beperkende factor om te investeren in klimaatbestendige oplossingen vormen
volgens de respondenten de financiële mogelijkheden (Donders, 2013; Huver, 2013; Van Cleef,
2013). Tijdens de interviews blijkt uit de Likertschaal dat de investerings- en beheerkosten als
grootste drempel worden aangedragen, waarbij klimaatbestendige oplossingen worden gezien als
duurdere opties in vergelijking met de traditionele wijze van ontwikkelen. Kennisinstellingen laten
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echter weten dat dit niet het geval hoeft te zijn (Luijendijk, 2013; Van de Ven, 2013). Het gaat
volgens hen namelijk om het anders doen van activiteiten in plaats van het verrichten van meer
activiteiten. Uit deze tegenstrijdigheid blijkt dat er sprake is van een kennisprobleem. Volgens de
literatuur is dit echter geen opvallende conclusie (Paragraaf 5.2). Het ontwikkelend bedrijfsleven
heeft voornamelijk oog voor de korte termijn en het directe rendement, waardoor hun core business
zich niet richt op de langere termijn en het verwerven van informatie over de gebeurtenissen binnen
deze tijdspanne (Huisman, 2004; Kranenburg, 2007; Wolting, 2008).
De kennisinstellingen bezitten, samen met de producenten en de leveranciers, de specifieke
praktische en wetenschappelijke informatie over de werking en het rendement van
klimaatbestendige oplossingen. Volgens de theoretische inzichten kunnen zij hierdoor laten zien dat
klimaatbestendige oplossingen tegelijkertijd voor meerdere voordelen kunnen zorgen, zoals het
bevorderen van de leefbaarheid in de stad (Paragraaf 5.3). De partijen kunnen hierdoor bijdragen
aan de realisering van de klimaatbestendige stad, echter moet deze informatie op een efficiëntere
wijze worden ontsloten (Ketelaers, 2013; Luijendijk, 2013).
In de huidige situatie is de informatie die de kennisinstellingen ontwikkelen echter niet gericht op de
doelgroep, het ontwikkelend bedrijfsleven (Roeleveld, 2013). De kennis landt hierdoor niet bij de
juiste personen. Bovendien is het bouwbedrijf Moeskops vooral gericht op de korte termijn,
waardoor de prikkel ontbreekt om het ontwikkelend bedrijfsleven te stimuleren om te investeren in
klimaatbestendige oplossingen (Sengers, 2013). De architecten, ADP Architecten en Mulleners &
Mulleners Architecten, zijn daarentegen meer gericht op de langere termijn. Desondanks is de
invloed van deze partijen in beide cases beperkt, doordat deze kennisinstellingen, de leveranciers en
de producenten een ondergeschikte positie bezitten in het planproces. Hierdoor leidt de kennis die
zij inbrengen niet tot het optreden van een ‘change event’, waarbij de koers van het ruimtelijk
planproces gewijzigd wordt (Paragraaf 3.2.1).
Beleid en regelgeving stimuleert én beperkt
Als tweede wordt het beleid en de regelgeving zowel als een stimulans, als een beperking
aangegeven, waarbij de nadruk ligt op de verplichtingen. Ten eerste zorgen de verplichtingen vanuit
het waterschap of de gemeente ervoor dat projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties
bepaalde investeringen moeten doen (Huver, 2013; Venderbos, 2013). De ‘change events’ die zijn
opgetreden, werden bijvoorbeeld veroorzaakt door het opleggen van eisen en normen, zoals de
zienswijze van het waterschap leidde tot de verandering van het stedelijk ontwerp rondom de rivier
de Tongelreep (Baudoin, 2013). Op deze manier kan het opleggen van verplichtingen leiden tot een
ander gedrag van deze private partijen. Daarentegen is het wel van belang dat de lokale overheden
de aspecten van klimaatverandering, waterveiligheid, wateroverlast, hitte en droogte, op een goede
manier waarborgen binnen het beleid en de regelgeving. Dit is echter niet het geval zoals blijkt uit de
praktijkervaringen in Aalst en Eindhoven (De Haas, 2013; De Noort, 2013).
Tevens zorgen het beleid en de regelgeving ook voor een grote beperking in het handelen van het
ontwikkelend bedrijfsleven (Donders, 2013; De Vries, 2013; Van Cleef, 2013). Het merendeel van de
respondenten geeft namelijk aan dat het opleggen van normen niet bijdraagt aan de creatieve
denkkracht, waardoor het aantal innovaties zal worden teruggedrongen. Door het stellen van
randvoorwaarden worden actoren niet meer aangemoedigd om creatief na te denken over mogelijke
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oplossingen. Volgens de literatuur is dit een opvallende bevinding (Paragraaf 5.2). Het ontwikkelend
bedrijfsleven is voornamelijk gericht op de korte termijn, waarbij verplichtingen noodzakelijk zijn om
deze partij te laten bewegen (Kranenburg, 2007; Nozeman, 2010).
Overigens passen deze vernieuwende opties vaak niet binnen de gestelde normen, waardoor het
uiteindelijk doel niet behaald wordt (Donders, 2013; Riemer & Lardinoye, 2013). Volgens de
respondenten zouden de lokale overheden hierdoor een adviserende en stimulerende rol moeten
aannemen in plaats van het stellen van normen en regels. Op deze wijze ontstaan meer
mogelijkheden voor het ontwikkelend bedrijfsleven om bij te dragen aan de ambitie van het Rijk. In
de cases in Aalst en Eindhoven spelen de publieke partijen echter een bepalende rol, waarbij aan de
hand van normen hun doelen worden gehaald (Van der Burgt, 2013).
Gebruikers (wensen) zijn ‘onbewust onbekwaam’
Als laatste wordt de factor ‘gebruikerswensen’ aangewezen als invloedrijk element die het gedrag
van projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties kunnen veranderen (De Vries, 2013; Huver,
2013). Burgers zien klimaatverandering als een abstracte term, waarbij onduidelijk is wat de
uitwerkingen zijn op de directe leefomgeving. Dit is niet opvallend, omdat burgers volgens de
literatuur voornamelijk aandacht hebben voor hun eigen belang (Paragraaf 5.3). Als gevolg van het
ontbreken van de kennis, hebben bewoners nauwelijks oog voor de klimaatbestendigheid van hun
leefomgeving. Hedendaags zorgt het ontbreken van de vraag naar klimaatbestendige woningen of
bedrijfsruimte voor een beperking voor het ontwikkelend bedrijfsleven om te investeren in deze
typen woningen of panden (Huver, 2013). Het ontwikkelend bedrijfsleven geeft hierbij aan te moeten
inspelen op de wensen van klanten, omdat ze anders geen goede positie hebben binnen de markt
(Donders, 2013; Huver, 2013; Van Cleef, 2013). Bovendien benadrukt de literatuur dit punt,
waardoor het ontwikkelend bedrijfsleven op de hoogte moet zijn van de wensen vanuit de markt
(Kranenburg, 2007; Nozeman, 2010). Dit is echter opvallend, want in de huidige situatie heeft de
gebruiker in Aalst en Eindhoven een ondergeschikte rol binnen het planproces.
Maatschappelijke (druk) onbetrokkenheid
Volgens de respondenten zorgt de factor ‘maatschappelijke druk’ niet voor een beperking of
stimulering voor het handelen van de projectontwikkelaar en de woningbouwcorporaties (Llop,
2013; Van der Ven, 2013). Juist door geen aandacht te besteden aan de verandering van het klimaat
laten de partijen weten niet betrokken te zijn bij de maatschappij. Hierdoor kan het ontbreken van
investeringen ook worden verbonden aan de houding en het gedrag van partijen. Ook deze conclusie
is niet opvallend, omdat het ontwikkelend bedrijfsleven volgens de literatuur voornamelijk oog heeft
voor het eigen vermogen en de continuïteit van het bedrijf (Paragraaf 5.2).
Uit de analyse blijkt dat het gedrag van het ontwikkelend bedrijfsleven niet kan worden veranderd
aan de hand van één wijziging binnen de arena van herstructureringsprocessen. De verandering van
één relatie leidt automatisch tot de transformatie van verschillende veranderingen binnen het
mesoniveau.
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8. Conclusie
Zoals blijkt uit de quote aan het begin van hoofdstuk 1 oefent de stad een aantrekkingskracht uit op
individuen en ondernemingen (p. 15). De verandering van het klimaat zorgt echter voor een
bedreiging van deze kracht, waardoor het van belang is dat de stad zich aanpast aan deze
veranderende weersomstandigheden (Paragraaf 1.1). Dit afstudeeronderzoek richt zich op de
stimulering van de projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties en grondbedrijven om te
investeren in klimaatbestendige oplossingen tijdens herstructureringsprocessen (Paragraaf 1.3). In
paragraaf 8.1 wordt ingegaan op de beantwoording van de centrale vraag (Paragraaf 1.3). In
paragraaf 8.2 worden de handelingsperspectieven voor toekomstige situaties besproken, die
voortkomen uit de praktijkervaringen. Vervolgens geeft paragraaf 8.3 de slotbeschouwing weer.

8.1 Beantwoording onderzoeksvragen
Door de teruglopende overheidsbudgetten en de afbouw van de verzorgingsstaat zijn publieke
partijen afhankelijk van private partijen voor de realisering van de klimaatbestendige stad. Het doel
van dit onderzoek is het achterhalen van de beweegredenen van het ontwikkelend bedrijfsleven,
namelijk de projectontwikkelaars, de woningbouwcorporaties en het grondbedrijf om te investeren
in klimaatbestendige oplossingen. Hierbij is de volgende centrale vraag gesteld:
In welke mate beperken de (maatschappelijke, technologische, kennis, gebruikerswensen,
financiële en beleidsmatige) relaties, het ontwikkelend bedrijfsleven om te investeren in
klimaatbestendige oplossingen met betrekking tot het water binnen kleinschalige
herstructureringsprocessen in het bestaand stedelijk gebied om op die manier te reageren op
de effecten van klimaatverandering en welke mogelijkheden kunnen er gevormd worden aan
de hand van de praktijkervaringen?
Om deze vraag te beantwoorden, is het noodzakelijk dat er een antwoord wordt geformuleerd op de
verschillende onderzoeksvragen. Aan de hand van de praktijkervaringen uit Aalst en Eindhoven zijn
deze antwoorden verkregen (Hoofdstuk 7).
1. Wat wordt bedoeld met de kleinschalige herstructurering in het stedelijk gebied?
Een herstructurering vormt een logisch gevolg op de achteruitgang van een stedelijk gebied, waarbij
aan de hand van ruimtelijke ingrepen de kwaliteit van het gebied verhoogd wordt (Paragraaf 2.1). De
grootschalige ontwikkelingen op uitleglocaties vormen niet meer het beeld van de huidige tijd
(Paragraaf 1.1). Hedendaagse ruimtelijke ontwikkelingen zijn kleinschalig en vinden steeds vaker
plaats binnen het bestaand stedelijk gebied, waardoor er sprake is van kleinschalige herstructurering.
Hierbij kunnen verschillende typen herstructureringsprocessen worden onderscheiden. In het
praktijkvoorbeeld in Aalst is er sprake van transformatie, waarbij de functie van de grond wijzigt
(Paragraaf 7.1). Het voormalige fabrieksterrein aan de Brabantialaan wordt omgevormd tot een
woongebied. Bij de case in een woonwijk in Eindhoven wordt echter gesproken over herprofilering,
omdat de functie van de grond behouden blijft (Paragraaf 7.2). Bovendien vormen
herstructureringsprocessen ook een ultieme kans om het stedelijk gebied aan te passen aan
toekomstige veranderingen, waaronder de klimaatverandering (Paragraaf 1.1).
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2. In welke mate beïnvloedt het macroniveau (klimaatverandering) en het microniveau
(klimaatbestendige oplossingen) het ontwikkelend bedrijfsleven om te investeren in
klimaatbestendige oplossingen tijdens kleinschalige herstructureringsprocessen in het
bestaand stedelijk gebied?
Ondanks de aanwezigheid van het probleem ‘klimaatverandering’ en de klimaatbestendige
oplossingen worden beide aspecten onvoldoende aan elkaar gekoppeld (Hoofdstuk 7). Door het
gebrek aan verbinding komen de betrokken partijen niet tot een klimaatbestendig besluit. Volgens
de geraadpleegde literatuur is dit niet opvallend (Vince, 1998; Van der Brugge e.a., 2005). Individuen
volgen namelijk niet passief de gestelde normen. Door het opdoen van ervaringen zijn zij in staat om
de samenleving te interpreteren, besluiten te nemen en gedrag te vertonen. De externe prikkels
vanuit het macro- en microniveau zijn hierdoor niet voldoende om het ontwikkelend bedrijfsleven te
stimuleren om te investeren in klimaatbestendige oplossingen, waardoor de invloed nihil is.
Dit aspect wordt ook benadrukt in de literatuur met betrekking tot investeringen in
energiebesparende maatregelen (Adger e.a., 2005; DeCanio, 1993; De Groot e.a., 2001). Ondanks de
aanwezigheid van het probleem en de energiebesparende oplossingen, leidt dit niet automatisch tot
de implementatie van deze opties. De barrières worden hierbij vooral gevonden binnen het
mesoniveau. Het gedrag van partijen is hierdoor bepalend voor de koppeling tussen het macro- en
microniveau. “The analysis revealed the barriers are largely socio-institutional rather than technical,
reflecting issues related to community, resources, responsibility, knowledge, vision, commitment and
coordination” (Brown & Farrelly, 2007, p.1).
3. Hoe gedraagt de actor ‘het ontwikkelend bedrijfsleven’ zich in de huidige situatie?
Uit de analyse blijkt dat de projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties voornamelijk gericht zijn
op de continuïteit van het eigen bedrijf, waardoor de nadruk ligt op het eigen vermogen (Hoofdstuk
7). De partijen besteden tevens geen aandacht aan de effecten van de veranderende
weersomstandigheden, doordat klimaatbestendige oplossingen worden gezien als financieel
onaantrekkelijke investeringen. Deze bevinding is echter niet verwonderlijk, zoals blijkt uit de
literatuur (Huisman, 2004; Kranenburg, 2007; Wolting, 2008). Het ontwikkelend bedrijfsleven is
namelijk vooral gericht op de korte termijn, waarbinnen klimaatverandering geen rol speelt.
“Generally speaking, climate change was seen as an issue on the horizon rather that something that
required action at present” (Hertin e.a., 2003, p. 282).
Het handelen van de actor ‘het ontwikkelend bedrijfsleven’ is echter afhankelijk van het gedrag van
de overige actoren binnen de arena (Paragraaf 3.2.1). Door de wederzijdse beïnvloeding passen
actoren hun gedrag aan elkaar aan. Volgens de theoretische inzichten hebben vooral overheden en
financiers oog voor de langere termijn en de risico’s met betrekking tot de klimaatverandering (Spit &
Zoete, 2009; Van der Weerd, 2007). Deze partijen zijn hierdoor in staat om het ontwikkelend
bedrijfsleven te overtuigen van de voordelen van klimaatbestendig ontwikkelen. De overige partijen
binnen de arena zijn voornamelijk gericht op de korte termijn (Paragraaf 5.3). De resultaten uit het
praktijkonderzoek laten echter een ander beeld zien. De gemeenten en waterschappen hebben de
aspecten van klimaatverandering niet of nauwelijks gewaarborgd binnen het lokale beleid, waardoor
de aandacht voor de veranderende weersomstandigheden beperkt is (Paragraaf 7.6). Eveneens
wijden de financiers bij de verstrekking van leningen of hypotheken niet of nauwelijks aandacht aan
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risico’s van deze verandering, waardoor ook hun blik gericht is op de kortere termijn. Daarentegen
hebben de architecten wel oog voor de langere termijn, terwijl dit niet verwacht wordt vanuit de
theorie (Paragraaf 5.3). De invloed van deze actor op het gedrag van het ontwikkelend bedrijfsleven
is echter beperkt.
Hieruit blijkt dat de partijen niet altijd voldoen aan de theoretische beschrijving. De positie van de
actor binnen de arena en de kracht van de instrumenten zijn bepalend voor de invloed van haar
inbreng. Het multi-levelmodel van Geels & Kemp (2000) maakt hierbij geen onderscheid tussen de
invloed van verschillende actoren. Deze situatie komt echter niet overeen met de praktijk, waardoor
het theoretisch model de complexiteit van de cases niet helemaal omvangt. Uiteindelijk leidt het
gebrek aan aandacht voor klimaatverandering tot een niet- klimaatbestendige besluitvorming.
4. Welke (maatschappelijke, technologische, kennis, gebruikerswensen, financiële en
beleidsmatige) relaties oefenen invloed uit op het gedrag van het ontwikkelend bedrijfsleven
en in welke mate beperken deze relaties het ontwikkelend bedrijfsleven om te investeren in
klimaatbestendige oplossingen tijdens kleinschalige herstructureringsprocessen in het
bestaand stedelijk gebied?
De kennis, het beleid en de regelgeving en de gebruikerswensen worden naar voren geschoven als
belangrijkste barrières voor het ontwikkelend bedrijfsleven om te investeren in klimaatbestendige
maatregelen (Paragraaf 7.6). Klimaatbestendige oplossingen worden namelijk door de
projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties gezien als duurdere oplossingen in vergelijking met
de traditionele wijze van ontwikkelen, terwijl dit niet het geval hoeft te zijn (Paragraaf 7.4.1 en 7.4.6).
Tevens zien de gebruikers ‘klimaatverandering’ als een abstract begrip, waarbij zij de noodzaak van
investeringen in klimaatbestendige oplossingen niet inzien (Paragraaf 7.4.2). Hieruit blijkt dat de
kennis rondom de veranderende weersomstandigheden en het rendement van de oplossingen op
een inefficiënte wijze verspreid is. Daarbij zorgen het beleid en de regelgeving vanuit overheden voor
een beperking met betrekking tot het gedrag van het ontwikkelend bedrijfsleven (Paragraaf 7.4.5).
Door het opleggen van bepaalde normen daalt de creativiteit en de denkkracht van partijen om te
komen tot innovatieve oplossingen. Tevens passen de vernieuwende oplossingen dikwijls niet binnen
de normen die lokale overheden hanteren, zoals het geval was bij de waterdoorlatende bestrating
binnen de case in Woelsel-West (Paragraaf 7.2).
De drie bovenstaande factoren worden tevens benoemd in beschreven theoretische inzichten
(DeCanio, 1993; Henriques & Sadorsky, 1996; Hertin e.a., 2003). Hierbij is het opvallend dat de factor
‘beleid en regelgeving’ binnen de literatuur gezien wordt als een stimulans in plaats van een barrière.
Henriques & Sadorsky (1995) geven hierbij aan dat door het opstellen van verplichtingen zekerheden
ontstaan, waardoor een verhoging van de belasting met betrekking tot de energie direct zorgt voor
een verhoging van het aantal investeringen in energiebesparende maatregelen (DeCanio, 1993).
Klimaatverandering is echter verbonden aan onzekerheden, waardoor normen gevormd zijn op basis
van schattingen (Hoofdstuk 4). Deze normen kunnen hierdoor niet overeenkomen met de
schattingen van het ontwikkelend bedrijfsleven, waardoor zij dit ervaren als een beperking.
De drie factoren worden binnen de publicaties met betrekking tot investeringen in
energiebesparende maatregelen vaak aangevuld door de factor ‘financiële mogelijkheden’ (DeCanio,
1993; De Groot e.a., 2001). “One frequently cited factor causing underinvestment in energy saving
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technologies is the alleged shortsightedness of management” (Hertin e.a., 2003, p.908). Dit wordt
ook geconstateerd binnen deze analyse, echter is dit gebaseerd op het bezit van onjuiste of het
gebrek aan informatie.
Daarnaast worden er binnen de literatuur een aantal factoren besproken die niet worden bevestigd
binnen dit onderzoek (Brown e.a., 2007; De Groot e.a., 2001; Henriques & Sadorsky, 1995; Hertin
e.a., 2003). De Groot e.a. (2001) en Henriques & Sadorsky (1995) benadrukken bijvoorbeeld het feit
dat de investeringen in energiebesparende maatregelen de reputatie verbeteren, waardoor
bedrijven zich kunnen onderscheiden van hun concurrenten. Doordat het onderwerp
‘klimaatverandering’ niet leeft onder de burgers, draagt het investeren in klimaatbestendige
oplossingen volgens de respondenten niet bij aan de verbetering van het imago van de onderneming.
Klimaatverandering is namelijk lastig te vertalen naar de directe leefomgeving, terwijl bij
energiebesparing de gebruiker direct ziet wat het effect is.
Tevens bespreken De Groot e.a. (2001) Henriques & Sadorsky (1995), en Hertin e.a. (2003) in hun
publicatie de maatschappelijke betrokkenheid van bedrijven. “… it is one of the principal ways of
communicating a company’s position regarding environmental considerations/issus” (Henriques &
Sadorsky, 1995, p. 382). Ondanks dat de respondenten hier geen aandacht aan besteden tijdens de
interviews, kan hier wel een conclusie uit worden afgeleid. Het ontbreken van aandacht en
investeringen benadrukken namelijk het gemis aan maatschappelijke betrokkenheid.
Als laatste zien Brown e.a. (2007) de onduidelijke verdeling met betrekking tot
verantwoordelijkheden als een barrière om te investeren in klimaatbestendige oplossingen. Ook
deze factor is niet genoemd tijdens de interviews. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het
ontbreken van aandacht voor het onderwerp binnen de samenleving.

8.2 Handelingsperspectieven
De bovenstaande inzichten leiden tot de formulering van een aantal handelingsperspectieven.
Hiermee wordt gepoogd een ‘window of opportunity’ te creëren waarbij actoren binnen de arena de
klimaatbestendige oplossingen en het probleem ‘klimaatverandering’ aan elkaar verbinden.
Tevens wordt hierbij antwoord gegeven op de laatste onderzoeksvraag.
5. Welke veranderingen in de relaties moeten er optreden zodat het ontwikkelend bedrijfsleven
gestimuleerd wordt om te investeren in klimaatbestendige oplossingen binnen kleinschalige
herstructureringsprocessen in het bestaand stedelijk gebied?
Houd het proces uniek en flexibel
Gezien de problematiek rondom het huidige beleid en de regelgeving is het verstandig om het proces
rondom herstructureringen op een andere wijze in te vullen. Hierbij is het van belang dat partijen
inzien dat iedere locatie uniek is, waardoor elk ruimtelijk planproces niet op dezelfde manier kan
worden ingevuld. Op elke locatie moet gezocht worden naar een passende oplossing.
Om de oplossing te bereiken wordt gestreefd naar een verbreding van het proces, waarbij het van
belang is dat de juiste personen aan tafel komen te zitten (Teisman e.a., 2009). Op deze manier
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worden de verschillende inzichten verzameld rondom de problematiek. Hierbij is het van belang dat
partijen met elkaar nadenken over de toekomst van een bepaald gebied, waarbij rekening wordt
gehouden met elkaars belangen en initiatieven. Elke optie die wordt aangedragen wordt op een
kritische wijze bekeken, waarbij oog is voor de verschillende belangen binnen de arena.
Om het proces op deze manier in te richten, is het noodzakelijk dat de actoren in een vroegtijdig
stadium worden betrokken (Teisman e.a., 2009). Door met elkaar aan tafel te gaan ontstaat een
discussie, waarbinnen de verschillende en soms tegenstrijdige belangen met elkaar worden
vergeleken en afgewogen. Uiteindelijk leidt deze weging tot het definitieve ruimtelijk ontwerp voor
het gebied.
In deze situatie is het echter relevant dat er niet gewerkt wordt met vooraf bepaalde normen (Hertin
e.a., 2003; Teisman e.a., 2009). Deze cijfers veroorzaken een onflexibel proces, waardoor er niet
meer kan worden ingespeeld op de initiatieven vanuit de arena en veranderingen vanuit de
maatschappij. De overheden, waaronder de gemeente en het waterschap, kunnen hierdoor niet
meer werken aan de hand van vastgestelde normen die voor het gehele grondgebied gelden.
Het vraagstuk van integratie en afstemming brengt echter ook een gevaar met zich mee. Door de
verbreding van het proces willen veel actoren zich aansluiten bij het proces, waarmee de
verwachting wordt gewekt dat er met alle verschillende belangen rekening wordt gehouden (Spit &
Zoete, 2009). Het is hierdoor van belang om de grenzen en de mogelijkheden met betrekking tot de
tijdsplanning en de financiële opties duidelijk te maken. Daarnaast moeten de juiste personen
worden betrokken die noodzakelijk zijn voor de voortgang van het proces, waarbij een onderscheid
wordt gemaakt tussen grote en kleine belangen. Op deze manier wordt de ontwikkeling van
hindermacht tegen de ruimtelijke ontwikkeling voorkomen. De keuze tussen een breed of
afgebakend ruimtelijk planvormingsproces is hierdoor afhankelijk van de doelstelling en de fase
waarin het proces zich bevindt (Teisman e.a., 2009). Wanneer weerstand dreigt op te treden, wordt
gekozen voor een dynamischer en opener proces. Deze vorm van procesplanning verzamelt
vernieuwende inzichten en vergroot het draagvlak. Indien het proces op een efficiënte wijze
verloopt, wordt gebruik gemaakt van een gesloten projectplanning.
Breng de kennis op tafel
Klimaatverandering heeft, door de grote onzekerheden over de toekomst, vaak een zwakkere positie
in het proces in vergelijking met andere belangen (Spit & Zoete, 2009). “Dat betekent dat dit belang
op lokaal (en vaak op regionaal) niveau de neiging zal hebben het onderspit te delven in gevecht met
andere economische waarden en de daaruit voortvloeiende ruimtelijke claims” (Spirt & Zoete, 2009,
p. 258). Om toch te komen tot een klimaatbestendige besluitvorming is het hierdoor van belang dat
de kennis over de verandering van het klimaat wordt gedeeld (De Groot e.a., 2001). In de huidige
situatie zijn verschillende kennisinstellingen, producenten, leveranciers en publieke partijen
onafhankelijk van elkaar informatie aan het genereren en verzamelen. Vaak zijn ze niet op de hoogte
van elkaars onderzoeken en resultaten, waardoor er veel verborgen kennis aanwezig is (Paragraaf
7.6).
Hierdoor is het van belang om in een vroeg stadium met elkaar aan tafel te gaan en informatie op
een snelle en efficiënte manier te verspreiden en te verzamelen (Teisman e.a., 2009). De experts op
het gebied van water, leefomgeving en beheer etc. zitten namelijk aan tafel en bezitten waardevolle
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informatie voor het verloop van het proces. Bovendien zorgt deze vroegtijdige samenwerking voor
een ander voordeel. Partijen leren elkaar beter kennen, begrijpen en waarderen. Deze aspecten
vormen een voorwaarde voor een goede samenwerking, waarbij partijen oog hebben voor elkaars
belangen. Dit zorgt voor een efficiënter verloop van het proces (Moons, 2013; Wiersema, 2013).
Tevens kan deze kennis binnen het proces zorgen voor een vertaling van de abstracte trend
‘klimaatverandering’ naar het lokale niveau, waardoor het begrip hanteerbaar wordt (Luijendijk,
2013; Van de Ven, 2013). Het ontwikkelend bedrijfsleven, de bewoners en de overige actoren
hebben hierdoor een duidelijker beeld wat de verandering van het klimaat betekent voor hun directe
woon- en werkomgeving.
Zorg voor een gezamenlijk controlepunt
Gezien de problematiek met de realiseerbaarheid van klimaatbestendige steden, moet er tevens
gedacht worden aan een toetsprocedure. Uit de interviews blijkt eveneens dat de respondenten niet
geloven in ‘vrijblijvendheid’ (Baudoin, 2013; Moons, 2013; Wiersma, 2013). Bovendien laat de
literatuur met betrekking tot het energiebesparende investeringsgedrag van ondernemingen
dezelfde trend zien (DeCanio, 1993; De Groot e.a., 2001). Het is hierdoor praktisch om gezamenlijk
een toekomstperspectief te formuleren door middel van gezamenlijke gesprekken en deze ook
juridisch te verankeren. Op deze manier wordt het toekomstbeeld omgezet naar
verantwoordelijkheden, taken en termijnen. Het is hierdoor mogelijk om achter af te toetsen of deze
‘stip op de horizon’ behaald is (Moons, 2013). In deze afspraken staat tevens vermeld wat de sancties
zijn wanneer een bepaalde partij zich niet aan de gemaakte afspraken houdt. Als gevolg van deze
maatregel is de controle over de uitvoering groter, waarbij publieke partijen de leiding nemen over
deze verankering.
Aan de bovenstaande aanbeveling is eveneens een valkuil verbonden. Het maken van afspraken en
het opstellen van contracten kunnen namelijk zorgen voor een star proces, waarbij het ruimtelijke
planvormingsproces zich niet kan aanpassen aan de veranderingen vanuit de maatschappij (Hertin
e.a., 2003; Teisman e.a., 2009). Het is hierdoor van belang om de flexibiliteit te behouden, waardoor
het proces kan inspelen op eventuele veranderingen.
De bovenstaande richtlijnen bieden aanknopingspunten voor de vorming van een klimaatbestendige
besluitvorming en geven tevens antwoord op het laatste gedeelte van de centrale vraag. Het is
hierbij van belang dat het ontwikkelend bedrijfsleven op een andere manier gebruik maakt van de
kennis en de kunde van het netwerk van actoren. Dit is overeenkomstig met de aanbeveling van
Hertin e.a. (2003), waarbij gesproken wordt over ‘improved chain management’. De vernieuwende
werkwijze kan tevens worden vertaald naar een klimaatbestendig business model, waarbij de
voordelen voor het ontwikkelend bedrijfsleven van klimaatbestendige ontwikkelingen inzichtelijk
worden (Bijlage I). Op deze manier ontstaat de kans dat klimaatbestendige oplossingen worden
gekoppeld aan problematiek met betrekking tot de veranderende weersomstandigheden (Paragraaf
3.2.1).
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8.3 Slotbeschouwing
Water, klimaatverandering en ruimtelijke ordening vormen inspirerende onderwerpen, echter levert
de koppeling tussen de verschillende onderwerpen een spanningsveld op. “Water agency staffs
technical orientations reflect their traditional responsibility for maintaining the regional water
system, while spatial planners are more likely to thinks in terms of visions and concepts that might
support political positions or private investment” (Woltjer & Al, 2008, p. 221). Waterplanning
hanteert hierdoor van oudsher een operationele en technische benadering, waarbij gedacht wordt
vanuit hanteerbare oplossingen. Deze positie is de afgelopen jaren aan verandering onderhevig,
waardoor bijvoorbeeld de medewerkers van de waterschappen aan de hand van de watertoets meer
nadenken over andere belangen binnen het gebied (Van der Brugge e.a., 2005). Tijdens mijn
onderzoek bleek echter dat de technische blik nog steeds voelbaar is binnen de werkwijze van de
watermanagers.
De koppeling met ruimtelijke ordening, waarbij aandacht is voor strategische planning en de langere
termijn, zorgt hierdoor voor een spanningsveld (Spit & Zoete, 2009). Vanuit de ruimtelijke ordening
wordt namelijk gestreefd naar een strategisch toekomstbeeld waarbij rekening wordt gehouden met
onzekerheden. Water vormt hierbij slechts één van de onderwerpen waarmee rekening moet
worden gehouden. Ook de verandering van het klimaat vraagt om een langetermijnvisie (Spit &
Zoete, 2009). De effecten van de veranderende weersomstandigheden zullen namelijk pas op de
langere termijn voelbaar zijn, waarbij het wel noodzakelijk is om in de huidige situatie rekening te
houden met deze toekomstige effecten (Drunen & Lasage, 2007).
De andere werkwijze zorgt voor een andere visie met betrekking tot de realiteit, waardoor beide
beleidsvelden op een andere manier naar de werkelijkheid kijken. Beide beelden dragen echter bij
aan de vorming van een geschikt ruimtelijk ontwerp voor een specifieke locatie. Hierdoor is het van
belang dat de partijen binnen de arena van herstructureringsprocessen zich meer naar elkaar toe
bewegen, waardoor de zienswijze met betrekking tot de werkelijkheid van de ander inzichtelijk
wordt. Door intensief met elkaar te communiceren en samen te werken, is het eenvoudiger om de
verschillende werkelijkheden op elkaar aan te passen. De technische en strategische benadering
zullen hierdoor naar elkaar toe bewegen en meer op elkaar aansluiten.
Onderzoeksmogelijkheden
Ondanks dit spanningsveld vormt het een interessant onderzoeksgebied, waarbij dit
afstudeeronderzoek een aanzet heeft gegeven voor de uitbreidingsmogelijkheden van
klimaatbestendige investeringen door private partijen. Bij de beschrijving van de resultaten blijven
echter een aantal vragen onbeantwoord of ontstaan er nieuwe vragen.
Ten eerste ontstaan er vraagstukken met betrekking tot de uitvoering van de resultaten van dit
onderzoek. Welke stappen zullen er genomen moeten worden om de aanbevelingen daadwerkelijk
om te zetten naar de praktijk? Wat zijn de gevolgen van deze transformatie voor de interne
organisaties van partijen binnen de arena? Blijft het onderscheid tussen planvormers en –toetsers
binnen het waterschap nog wel bestaan? Hoe moet het ontwikkelend bedrijfsleven het planproces
inrichten? Deze vragen vergen echter verder onderzoek, waarbij praktijkervaring een belangrijke rol
speelt. Tevens zorgt de transformatie voor een andere houding van partijen binnen het
planvormingsproces. Wat heeft dit voor effecten op de interne, maar ook externe organisatie?
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Daarnaast vraagt de transitie ook inzet vanuit de kennisinstellingen en overige partijen. Informatie
met betrekking tot de effecten van klimaatverandering op het lokale niveau en kennis over de kosten
en baten van klimaatbestendige oplossingen zijn vaak aanwezig, maar nog niet op een goede manier
ontsloten (Paragraaf 7.4.1). Afdelingen binnen een gemeente of waterschap weten hierdoor niet van
elkaar met welke initiatieven zij zich bezighouden. Hierbij is de vraag hoe deze kennis op een
efficiëntere manier wordt ontsloten? Hoe wordt deze verspreiding gefaciliteerd, zodat onderzoekers
en overige partijen van elkaars resultaten gebruik kunnen maken?
Bovendien komt uit het onderzoek naar voren dat de doorwerking tussen het Rijkbeleid en het lokale
beleid marginaal is op het gebied van klimaatbestendige steden (Paragraaf 7.4.5). Het Rijk heeft
hierbij een duidelijke ambitie geformuleerd, maar deze informatie is niet of nauwelijks terug te
vinden in het beleid en de regels van de gemeenten en waterschappen. Hoe het komt dat deze
verbinding ontbreekt en wat de effecten hiervan zijn op het gedrag van het ontwikkelend
bedrijfsleven? Of is deze informatie er al, maar is deze niet goed ontsloten? Deze probleemstellingen
vormen echter vragen die het doel, de tijd en de financiële mogelijkheden van dit onderzoek voorbij
gaan.
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Bijlage I: Denkexercitie: Klimaatbestendig businessmodel voor het ontwikkelend bedrijfsleven
Zoals blijkt uit de cases in Aalst en Eindhoven leidt de huidige werkwijze niet tot de stimulering van
het ontwikkelend bedrijfsleven om bij te dragen aan de realisering van de klimaatbestendige
stedelijke omgeving (Paragraaf 7.1 en 7.2). Om deze transitie te bewerkstellingen is een ander
business model nodig. Binnen deze denkexpositie wordt een mogelijk klimaatbestendig business
model gevormd voor projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties en grondbedrijven van
gemeenten. “Een businessmodel beschrijft de grondgedachte van hoe een organisatie waarde
creëert, levert en behoudt” (Osterwalder & Pigneur, 2009). Een business model laat tevens zien
welke onderdelen en partijen een rol spelen binnen de organisatie en hoe ze zich tot elkaar
verhouden (Mennink, 2013).
Binnen dit hoofdstuk zal allereerst het klimaatbestendig business model worden besproken, waarbij
aandacht is voor de vernieuwende rol van het ontwikkelend bedrijfsleven (Paragraaf I.1). Hierbij
wordt tevens aandacht besteed aan de incentives van deze verandering voor de actor zelf. De
veranderingen zorgen namelijk ook voor een betere positie van de actor binnen de arena van
herstructureringsprocessen. In de volgende paragraaf wordt aandacht geschonken aan de overige
actoren die een plaats hebben binnen het business model van het ontwikkelend bedrijfsleven
(Paragraaf I.2). De vernieuwende positionering van de verschillende partijen komt aan bod in
paragraaf I.3. Paragraaf I.4 vormt tenslotte een conclusie.

I.1 Rol van het ontwikkelend bedrijfsleven
De actor ‘het ontwikkelend bedrijfsleven’ wordt vormgegeven door de projectontwikkelaar, de
woningbouwcorporatie en het grondbedrijf van de gemeente. Om deze partijen te stimuleren om te
investeren in klimaatbestendige oplossingen kan de centrale overheid ervoor kiezen om deze
partijen verantwoordelijk te stellen voor de beheerfase, waardoor ze verplicht worden om te kijken
naar de risico’s die zich op de langere termijn afspelen. Uit hoofdstuk 7 blijkt echter dat dit niet de
goede manier is om creatieve oplossingen te genereren, omdat de beslissingen dan niet gedragen
worden door de gehele keten van ruimtelijke ontwikkelingen.
De voormalige werkwijze binnen het ruimtelijke planproces zal worden ingeruild voor interactieve
planvorming (Van der Arend, 2007). Interactieve planvormingsprocessen bieden verschillende
voordelen ten opzichte van de traditionele wijze van ontwikkelen. Ten eerste zorgt de werkwijze
ervoor dat partijen op een vroegtijdig moment aan tafel gaan, waardoor de verschillende partijen
samen werken aan het vormen van een ruimtelijk ontwerp. Op deze manier kunnen de deelnemers
van interactieve bijeenkomsten duidelijk maken wat hun belangen zijn. Tijdens het proces zullen er
ook tegenstrijdige belangen naar voren komen, waardoor er aan de hand van weging een
uiteindelijke beslissing zal worden genomen.
Ten tweede zorgen interactieve processen voor directe communicatie, waarbij partijen met elkaar
aan tafel gaan (Van der Arend, 2007). Hierdoor kan informatie en kennis op een snelle en effectieve
wijze verzameld en verspreid worden. Daarnaast zorgt deze vroegtijdige betrokkenheid ervoor dat
partijen op de hoogte zijn van de genomen stappen en de redenen daarachter. Op deze manier
wordt voorkomen dat partijen niet begrijpen waarom bepaalde keuzen gemaakt worden.
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Om dit interactieve planvormingsproces vorm te geven is het van belang dat een projectontwikkelaar
of woningbouwcorporatie een duidelijk beeld heeft van de samenstelling van het netwerk. Hierdoor
zijn zij in staat om op een vroegtijdig moment in het proces de juiste personen te betrekken bij het
proces om de kwaliteit van het product te verhogen. De toekomstige bewoners worden betrokken.
De wensen en belangen van de bewoners of gebruikers worden meegenomen in het proces,
waardoor de woon- en leefomgeving aansluit bij de wensen van deze individuen. Daarnaast worden
ook de gemeente, het waterschap, de producenten en leveranciers en de adviseur ingelicht over het
initiatief. Deze partijen vormen voor de projectontwikkelaars en de woningbouwcorporaties
interessante partners om mee samen te werken. Ze bezitten namelijk de specifieke informatie met
betrekking tot de locatie en de technische mogelijkheden. Door gebruik te maken van hun
denkkracht en ervaring leidt dit tot de vorming van een uniek resultaat.
Figuur I.1: Klimaatbestendig business model voor het ontwikkelend bedrijfsleven

Bron: Auteur

Incentives
Deze vernieuwende werkwijze levert ook voordelen op voor het ontwikkelend bedrijfsleven. De
bedrijven kunnen zich namelijk op deze manier onderscheiden van de concurrentie. De nieuwe
werkwijze zal namelijk de aandacht trekken van bewoners of gebruikers, omdat ze hierbij zelf kunnen
bepalen aan welke eisen hun woning moet voldoen. Tevens zorgt de afstemming in de beginfase
voor een groter draagvlak en minder problemen aan het einde van het proces.

113

Daarnaast levert het gebruik maken van de kennis uit de keten ook voordelen op voor het
bedrijfsleven. Hierbij vormt de adviseur de verbindende factor tussen het ontwikkelend bedrijfsleven
en de producten, leveranciers en kennisinstellingen. De producten, leveranciers en kennisinstellingen
bezitten namelijk de kennis en de techniek om meerdere wensen te verwerken in een product. Op
deze manier is het ontwikkelend bedrijfsleven in staat om met hetzelfde product meerdere doelen te
behalen. Vaak blijkt overigens dat het gaat om activiteiten anders doen in plaats van meer
activiteiten doen. Hierdoor is het ontwikkelend bedrijfsleven in staat om voor hetzelfde budget aan
meerdere belangen te voldoen. Zo kan bijvoorbeeld aan de hand van kleine aanpassingen een
woning zowel comfort bieden, als bijdragen aan de vermindering van de effecten van
klimaatverandering. De projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties en grondbedrijven kunnen
hierdoor met hetzelfde budget, ook werken aan hun klimaatbestendige en duurzame imago.
De samenwerking met leveranciers en producenten kan ook voordelen opleveren met betrekking tot
het beheren van risico’s voor het ontwikkelend bedrijfsleven, door deze partijen bijvoorbeeld
verantwoordelijk te stellen voor de effectiviteit en kwaliteit van hun producten.
I.2 Overige partijen
De partijen binnen het business model van het ontwikkelend bedrijfsleven kunnen echter ook
profiteren van deze vernieuwende werkwijze, waardoor in deze paragraaf de incentives voor de
overige partijen worden besproken.
Kennisinstellingen
In de huidige situatie spelen kennisinstellingen niet of nauwelijks een rol binnen het ruimtelijk
planvormingsproces (Paragraaf 5.4). Deze partij kan echter een belangrijke bijdrage leveren aan het
transitieproces van het gedrag van het ontwikkelend bedrijfsleven. Zoals blijkt uit de uitkomsten
binnen het vorige hoofdstuk, draait het probleem voornamelijk om het gebrek aan specifieke kennis
(Hoofdstuk 8).
In het klimaatbestendige business model vormen de universiteiten en onderzoeksinstituten geen key
partners, maar ze hebben wel een doorslaggevende rol voor de activiteiten van de overige actoren
binnen de arena van herstructureringsprocessen. Om het transitieproces op gang te brengen is het
namelijk noodzakelijk dat heldere informatie beschikbaar is. Voor de verzameling van specifieke en
praktische informatie wordt samengewerkt met de leveranciers, producenten en adviseurs,
waardoor de kennis vanuit het werkveld gebruikt wordt.
Hierbij is het essentieel dat de kennis die wordt gegenereerd wordt toegespitst op de doelgroep. In
de huidige situatie is de informatie niet gericht op het ontwikkelend bedrijfsleven en de burger,
terwijl deze twee partijen bepalend zijn voor de ruimtelijke ontwikkelingen (Paragraaf 7.4.1). Deze
partijen zijn voornamelijk op zoek naar informatie over de effecten van klimaatverandering op het
lokale niveau en de hieraan verbonden mogelijke oplossingen (Paragraaf 7.4.2). Door de abstracte
wereldwijde trend ‘klimaatverandering’ te vertalen naar tastbare en hanteerbare begrippen en
cijfers, zijn partijen in staat om de verandering van het klimaat te vertalen naar de directe
leefomgeving. Tevens is het van belang dat de kosten en baten van klimaatbestendige oplossingen
inzichtelijk worden gemaakt (Paragraaf 7.4.6). Het verschaffen van duidelijke en heldere informatie
tijdens het proces zorgt ervoor dat projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties en burgers op de
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hoogte zijn van de effecten van klimaatverandering op het lokale niveau, waardoor het draagvlak om
te investeren in klimaatbestendige oplossingen wordt vergroot.
Daarnaast zijn ook de financiers en verzekeringsmaatschappijen op zoek naar specifieke informatie,
namelijk de kennis met betrekking tot de risico’s op vastgoed (Paragraaf 7.4.6). Hieruit blijkt dat
iedere actor binnen de arena op zoek is naar bepaalde kennis, waardoor de kennisinstellingen een
ondersteunde rol hebben tijdens het proces.
Incentives
Deze verandering van de rol van de kennisinstelling zorgt uiteindelijk dat het ontwikkelend
bedrijfsleven praktische informatie heeft, waarmee ze kunnen werken. Door samen te werken met
leveranciers, producenten en adviseurs sluit de kennis beter aan bij het niveau waarmee het
ontwikkelend bedrijfsleven zich bezig houdt. De aanbevelingen die zij produceren zullen hierdoor
eerder worden opgenomen in de praktijk, waarbij de adviseur zorgt voor de verbinding tussen het
ontwikkelend bedrijfsleven en de kennisinstellingen.
Overheden
De verschillende overheidsinstanties zijn ook betrokken bij het interactieve planproces, maar
vervullen binnen dit ruimtelijk proces een andere rol dan in de huidige situatie. Uit het onderzoek in
Aalst en Eindhoven blijkt dat de Rijksambitie niet doorwerkt naar het lokale niveau, waardoor de
gemeente Eindhoven en Waalre geen of nauwelijks aandacht besteden aan de klimaatbestendigheid
van de stedelijke omgeving binnen hun beleid (Paragraaf 7.4.5). Om deze doorwerking vorm te geven
zullen deze lokale partijen gezamenlijk verantwoordelijk worden gesteld voor de bescherming van de
leefomgeving met betrekking tot de waterveiligheid, wateroverlast, droogte en hitte. Hierbij hebben
de gemeente en het waterschap de vrijheid om te bepalen hoe ze deze taak invullen, mits voldaan
wordt aan het gestelde doel door het Rijk. Doordat de gemeente en het waterschap samen
verantwoordelijk zijn voor de klimaatbestendigheid van het stedelijk gebied, is het van belang dat de
partijen onderling goede afspraken moeten maken en belangen op elkaar afstemmen.
Om de doelstellingen te behalen zullen zij net als overige partijen actief moeten deelnemen aan het
proces om hun belangen, in een vroegtijdig stadium, duidelijk te maken en te verankeren. De
afdeling ruimtelijke ordening, de afdeling beheer, de afdeling water en de plantoetsers en
projectleiders van het waterschap treden binnen het interactief planproces op als één partij,
waardoor alle visie tegelijkertijd in het proces worden opgenomen. Zij nemen hierbij echter een
adviserende de en stimuleren de rol aan.
De overheden zullen zich hierdoor meer ten dienste van de maatschappij moeten opstellen, waarbij
het betrekken van overheden gezien moet worden als een kans in plaats van een verplichting. De
steun van publieke partijen wordt ook gebruikt aan het einde van het interactieve proces. Hierbij
wordt het uiteindelijke ruimtelijk ontwerp juridisch vastgesteld, waarbij het voorstel wordt
uitgesplitst naar verantwoordelijkheden en taken. Deze taken worden gekoppeld aan specifieke
partijen. Doordat tevens een termijn wordt verbonden aan de plicht, is het mogelijk om achteraf de
praktijk te toetsen aan het ruimtelijk ontwerp.
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Incentives
De voordelen voor overheden van deze benadering zijn uiteenlopend. Ten eerste heeft het voordeel
betrekking op de verdeling van risico’s. In de huidige situatie worden de normen van overheden vaak
opgemerkt als beperkende maatregelen. In ruil voor meer bewegingsruimte kan de gemeente
bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid van de openbare ruimte overdragen naar het ontwikkelend
bedrijfsleven. Op deze manier lopen de overheidsorganen geen risico. Het ontwikkelend
bedrijfsleven kan op haar manier de risico’s verspreiden.
De afstemming tussen overheidspartijen zorgt tevens voor een sterke positie binnen de arena. De
kans dat de uiteindelijke doelen daadwerkelijk behaald worden, is door deze gezamenlijke positie
groter. Daarnaast zorgt de juridische verankering ervoor dat de overheden controle houden over de
uitvoering. Gezamenlijk wordt afgesproken wat de maatregelen zijn wanneer
bepaalde verplichtingen of termijnen niet worden gehaald.
Maatschappelijke belangenorganisaties.
Uit de voorbeelden in Aalst en Eindhoven is gebleken dat de invloed van maatschappelijke
belangenorganisaties gering is (Paragraaf 7.4.3). De mogelijkheden van deze partij kunnen worden
vergroot door middel van de media-aandacht. Door meer aandacht te besteden in kranten, tvprogramma en sociale media aan de verandering van het klimaat, wordt het besef onder de burgers
en organisaties groter. Hierbij zijn niet alleen deze organisaties verantwoordelijk, maar ook de
overheden.
Gebruikers / Bewoners
Evenals binnen het traditionele herstructureringsproces is de bewoner of gebruiker op zoek naar
comfort, gebruiksvriendelijkheid en uitstraling (Paragraaf 7.4.2). Het belang van deze partijen is
voornamelijk gekoppeld aan de directe leefomgeving, waarbij ze gevoelig zijn voor gebeurtenissen
die van invloed zijn op dit lokale schaalniveau. Deze termen vormen in de huidige situatie echter
geen criteria voor de zoektocht naar een geschikte woning of bedrijfsruimte, maar de
randvoorwaarden voor de ruimtelijke ontwikkeling. Doordat gebruikers en/of bewoners vanaf een
vroeg stadium betrokken zijn bij de verandering van een stedelijk gebied, kunnen zij invloed
uitoefenen op de invulling van het ontwerp. Zij zullen daarom ook plaatsnemen aan de tafel en
intensief betrokken zijn bij het interactieve planvormingsproces. Hierdoor speelt de toekomstige
bewoner en/of gebruiker een grote rol binnen het vernieuwde business model. Binnen het
interactieve planproces is het voordelig dat de burgers zich verenigen. Op die manier staan zij sterker
tijdens de onderhandelingsprocedures binnen het interactief planvormingsproces.
Door de vergroting van de media-aandacht en de betere verspreiding van de informatie hebben de
burgers ook meer aandacht voor het aspect klimaatverandering. Tijdens het proces zal namelijk ook
aandacht worden besteed aan de veranderende weersomstandigheden, waarbij deze trend vertaald
wordt naar de effecten op het plangebied. Doordat de burgers zijn gericht op het lokale niveau zijn zij
gevoelig voor de informatie en zien hierdoor de noodzaak van het gebruik van klimaatbestendige
oplossingen in. Naast de hierboven beschreven termen kan klimaatbestendigheid hierdoor ook één
van de normen vormen waar bewoners en/of gebruikers aandacht voor hebben tijdens het
ontwerpproces.
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Incentives
Deze vernieuwende wijze van ontwikkelen biedt verschillende voordelen voor de bewoners of
gebruikers. Zij zijn namelijk in staat om hun belangen te vertalen naar de praktijk, waardoor hun
woning of bedrijfsruimte beter aansluit bij hun wensen. Tevens zorgt dit interactief proces en de
intense samenwerking met de werkvloer ervoor dat zij een woning kunnen kopen of huren met een
hogere kwaliteit, omdat de technische kennis is verwerkt in het product.
Financiers / Verzekeringsmaatschappijen
Banken en verzekeringsmaatschappijen kunnen bepaalde voorwaarden met betrekking tot het
klimaat aan hun producten verbinden, waardoor het ontwikkelend bedrijfsleven op deze manier
gestimuleerd wordt om te investeren in klimaatbestendige oplossingen. Binnen dit model is echter
niet gekozen voor deze optie, omdat burgers en bedrijven op deze manier niet begrijpen waarom
bepaalde opties gekozen zijn. Dit heeft te maken met het gebrek aan uitleg over de problematiek
met betrekking tot waterveiligheid, wateroverlast, droogte en hitte.
Het is van belang dat financiële instellingen en de verzekeringsmaatschappijen een goed beeld
hebben in wat voor type vastgoedobjecten zij investeren. Hierbij moet op een heldere manier
worden aangegeven welke risico’s aan vastgoedobjecten kleven. Op deze manier worden de risico’s,
die aan leningen en verzekeringen verbonden zijn, beter ingeschat, waardoor de cijfers beter
overeenkomen met de werkelijkheid. Hierdoor investeren deze partijen in preventie.
Incentives
Het voordeel van deze werkwijze is dat de financiers en verzekeringsmaatschappijen weten welke
risico’s ze kunnen lopen en eventueel deze risico’s kunnen weerleggen. Daarnaast is de kennis
noodzakelijk om mee te kunnen bewegen met de ontwikkelingen in de markt. Doordat ze goed op de
hoogte zijn van de ontwikkelingen binnen de maatschappij, kunnen zij meebewegen met deze
innovaties. Op deze manier zijn de banken bijvoorbeeld in staat om hun marktsegment te behouden.
Beleggers
De cijfers met betrekking tot risico’s zijn ook van belang voor de rol van beleggers binnen de arena
van herstructureringsprocessen. De belegger investeert namelijk in vastgoed voor een langere
periode, waardoor de partij benieuwd is naar de risico’s voor deze termijn.
Incentives
Door het inzicht in risico’s moeten de projectwikkelaars en de woningbouwcorporaties ervoor zorgen
dat het vastgoed is aangepast aan de toekomstige dreigingen vanuit de verandering van het klimaat,
omdat anders beleggers niet zullen investeren in het gerealiseerde vastgoed. Hierdoor draagt de
kennis ook bij aan het verkleinen van het risico.
Producenten en leveranciers
De producenten en de leveranciers vormen de partijen die de technische kennis bezitten, omdat ze
hier dagelijks mee geconfronteerd worden (Paragraaf 5.3). Hierdoor vormen deze partijen een
belangrijke schakel binnen de arena van herstructureringsprocessen. De kennis van deze partijen kan
117

bijdragen aan het inzichtelijk maken van de kosten, opbrengsten en risico’s van klimaatverandering
en klimaatbestendige oplossingen. Wanneer de verschillende producenten en leveranciers
samenwerken aan de ontwikkeling van producten, kunnen zij een pakket aan maatregelen
presenteren, waardoor zij op die manier sterker staan richting de overige partijen binnen het
planproces.
Incentives
Naast dat kennisinstellingen en overige partijen op zoek gaan naar deze kennis, is het ook
noodzakelijk dat producenten en leveranciers hun kennis vermarkten. Door presentaties en reclame
te maken, wordt het gebruik van klimaatbestendige oplossingen gepromoot. Aan de hand van deze
professionalisering kunnen de organisaties zich onderscheiden van de concurrenten. Uiteindelijk
zorgt dit voor een verbreding van de markt voor producenten en leveranciers, waardoor het
economische belang ook wordt behaald.
I.3 Positionering
Uit de beschrijving van de nieuwe rollen binnen het klimaatbestendige business model blijkt dat er
binnen de arena van herstructureringsprocessen verschuivingen moeten plaatsvinden. De partijen
geven hierbij een ander andere invulling aan hun rol, waardoor de posities van de partijen binnen de
arena verschuiven (figuur I.1). De burger vormt hierbij, samen met het ontwikkelend bedrijfsleven,
de kern van de ontwikkeling. De kennis van de overige partijen wordt gebruikt binnen het proces.
Hierbij krijgt het proces een andere invulling (Voorbeeld: Trechtermodel).
Figuur I.2: Positionering van partijen

Bron: Auteur
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Voorbeeld: Trechtermodel

Het trechtermodel vormt een mogelijk model voor het proces rondom
herstructureringsprocessen, waarbij de specifieke invulling afhankelijk is van de lokale situatie.
Het voornaamste doel van het trechtermodel is het creëren van draagvlak onder de actoren
binnen de arena voor het vormen van de klimaatbestendige stad aan de hand van een interactief
proces (Van der Arend, 2007). Zoals de kleuren binnen het model laten zien, is het van belang dat
partijen zich verenigen. Het trechtermodel kan worden verdeeld in drie verschillende fasen.
1. In de eerste fase richt het model zich op het verzamelen van verschillende belangen en
perspectieven. Hierbij is het van belang dat de partijen vroegtijdig in het proces worden
betrokken, waardoor het inzichtelijk wordt waar de belangen van de verschillende
partijen liggen. De initiatiefnemer kiest uit het netwerk van actoren de gepaste personen
die kunnen bijdragen aan de voortgang van het proces. Aan de hand van gezamenlijke
gesprekken worden informatie en kennis op een eenvoudige wijze gedeeld. Tijdens deze
gesprekken hebben de experts op het gebied van klimaatverandering ook de mogelijkheid
om hun kennis te delen en anderen te overtuigen van het belang om te investeren in
klimaatbestendige oplossingen.
2. De tweede fase wordt gekenmerkt door afstemming. Uit de gesprekken zal eveneens
blijken dat sommigen belangen ver van elkaar afliggen of juist op elkaar aansluiten. Door
met elkaar in discussie te gaan worden de opties met elkaar afgewogen, wat uiteindelijk
leidt tot een waardering van de verschillende oplossingen. De effectiefste en meest
efficiënte oplossing wordt uiteindelijk juridisch vastgelegd door de overheden en
uitgesplitst naar verantwoordelijkheden voor iedere partij. Hierbij is het van belang dat er
binnen de gemaakte afspraken ruimte is voor flexibiliteit, waardoor het proces zich kan
aanpassen aan de veranderingen vanuit de maatschappij.
3. De uitvoering wordt gezien als fase drie van het trechtermodel. Doordat aan deze taken
ook termijnen zijn verbonden kan aan het einde van fase drie getoetst worden of de
uitwerking overeenkomt met het ruimtelijk ontwerp.
Figuur I.3: Trechtermodel

Bron: Auteur
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I.4 Conclusie
Het beschreven klimaatbestendige business model draait het huidige planvormingsproces als het
ware om, waardoor de eindgebruiker een belangrijkere rol krijgt aan het begin van het proces. Om
dit klimaatbestendig business model te bereiken moeten echter nog verschillende transities
plaatsvinden:
-

De actoren binnen de arena moeten allemaal begrijpen dat iedere locatie uniek is, waardoor
elk ruimtelijk planproces op een andere manier wordt ingevuld. De houding van de
verschillende partijen is hierdoor ook uniek in elke situatie. Flexibiliteit vormt hierbij het
kernwoord.

-

Het ontwikkeld bedrijfsleven moet in een vroegtijdig stadium de samenwerking met andere
partijen opzoeken. Hierdoor leren actoren elkaar beter kennen, begrijpen en waarderen.
Deze aspecten vormen een voorwaarde voor een goede samenwerking, waarbij oog is voor
elkaars belangen. Het ontwikkelend bedrijfsleven kan hierdoor gebruik maken van de
informatie uit het netwerk.

-

Stimuleer de verbreding van het proces door de belangen van verschillende partijen in een
vroegtijdig stadium te betrekken. Tevens is het van belang om de grenzen met betrekking tot
tijd, geld en actoren te bewaken, om hindermacht te voorkomen.

-

Daarnaast moet het gevormde ruimtelijk plan worden vastgesteld, waardoor achteraf
getoetst kan worden of de beoogde doelen behaald zijn. Hierbij is het van belang om de
flexibiliteit te behouden.

-

De informatie vanuit kennisinstellingen moet op een efficiënte wijze worden verspreid,
waardoor de kennis aansluit bij het lokale schaalniveau en de doelgroep. Op deze manier
wordt het voor de actoren in het werkveld inzichtelijk welke risico’s de effecten van
klimaatveranderingen met zich meebrengen. Voor de verwerving van informatie vanuit het
werkveld moeten de kennisinstellingen samenwerken met de leveranciers en producten. De
samenwerking met de adviseurs zorgt voor de verbindende schakel tussen het ontwikkelend
bedrijfsleven en de kennisinstellingen.

-

Het waterschap en de gemeente moeten één partij vormen binnen de ruimtelijke
planprocessen, waardoor zij hun belangen op elkaar moeten afstemmen. Op deze manier
staan zij sterker richting de overige partijen en daalt de complexiteit van het ruimtelijk
planproces.

-

Naast de samenwerking tussen overheden zullen ook producenten en leveranciers samen
moeten werken, waarbij het combineren van kennis leidt tot een vernieuwend product.

-

Tenslotte zullen de financiers en verzekeringsmaatschappijen hun werkwijze moeten
vernieuwen om in te spelen op innovaties en daarmee het marktsegment te behouden.
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Hierbij is het van belang dat initiatieven met een open blik worden beoordeeld en rekening
houden met de risico’s van de veranderende weersomstandigheden.

Uiteindelijk leidt het betrekken van het thema klimaatverandering binnen het ruimtelijk planproces
tot nieuwe kansen voor de actoren binnen de arena. Door passende oplossingen te bieden voor de
specifieke situaties en de te verwachten effecten van klimaatverandering op de locatie, is het
mogelijk om de huidige bedrijfsvoering te verbeteren. Hierdoor kunnen partijen profijt behalen door
aandacht te besteden aan de veranderende weersomstandigheden.
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Bijlage II: Perspectieven
Case Brabantiaterrein in Aalst
Ontwikkelend bedrijfsleven
Hans Huver, Projectleider bij projectontwikkelaar Aert Swaens
Marleen Donders, Projectleider nieuwbouw bij projectontwikkelaar Wooninc.
Perspectief
Kennis

Gebruikerswensen

Respondenten
-

Frans van de Ven, Adviseur Stedelijke water- en
bodembeheer bij Deltares*

-

Gerda Roeleveld, Adviseur op het gebied van verkenning en
beleidsanalyses bij integrale gebiedsontwikkeling bij
Deltares*

-

Burgers*

-

Fons Sengers, Projectleider bij bouwbedrijf Moeskops

-

Marjolein Riemer, Stedenbouwkundige bij Mulleners &
Mulleners

-

Mark Lardinoye, Architect bij Mulleners & Mulleners

-

Erik Luijendijk, Voormalig adviseur beleid en innovatie bij
Grontmij en bestuurslid International Council on Monuments
and Sites binnen UNESCO*

-

Dirk van der Burgt, Planadviseur ruimtelijke ordening bij
waterschap de Dommel

-

Frank van Noort, Projectleider bij gemeente Waalre

-

Hanna Baudoin, Planvormer landelijk gebied bij waterschap
de Dommel

-

Hans Koekkoek, Medewerker planrealisatie bij waterschap de
Dommel

-

Janco Venderbos, Planvormer stedelijk gebied bij waterschap
de Dommel

-

Annemarie Moons, Voorzitter van de coalitie stedelijk water
binnen het Deltaprogramma Nieuwbouw en
Herstructurering*

Maatschappelijke druk
Technische mogelijkheden

Beleid & regelgeving
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Financiële mogelijkheden

-

Roché Sulley, Relatiemanager bedrijven bij ABN-AMBRO*

*De respondent is niet direct verbonden aan de specifieke case, maar is benaderd voor de vertegenwoordiging van een
bepaald perspectief.

Case Plan Celsius in Eindhoven
Ontwikkelend bedrijfsleven
Mart van Cleef, Projectleider bij woningbouwcorporatie Trudo
Tom de Vries, Projectleider bij projectontwikkelaar DNC Vastgoedontwikkeling
Perspectief
Kennis

Gebruikerswensen

Respondenten
-

Frans van de Ven, Adviseur Stedelijke water- en
bodembeheer bij Deltares*

-

Gerda Roeleveld, Adviseur op het gebied van verkenning en
beleidsanalyses bij integrale gebiedsontwikkeling bij
Deltares*

-

Burgers*

-

Erik Wiersema, Architect bij ADP Architecten

-

Erik Luijendijk, Voormalig adviseur beleid en innovatie bij
Grontmij en bestuurslid International Council on Monuments
and Sites binnen UNESCO*

-

Erik van Kronenburg, Accountmanager en planvormer
stedelijk gebied bij waterschap de Dommel

-

Harrie de Haas, Projectleider bij gemeente Eindhoven

-

José Llop, Planvormer stedelijk gebied bij waterschap de
Dommel

-

Joop Ketelaers, Afdeling Milieu en Duurzaamheid bij
gemeente Eindhoven

-

Annemarie Moons, Voorzitter van de coalitie stedelijk water
binnen het Deltaprogramma Nieuwbouw en
Herstructurering*

Maatschappelijke druk
Technische mogelijkheden

Beleid & regelgeving
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Financiële mogelijkheden

-

Roché Sulley, Relatiemanager bedrijven bij ABN-AMBRO*

*De respondent is niet direct verbonden aan de specifieke case, maar is benaderd voor de vertegenwoordiging van een
bepaald perspectief.
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Bijlage III: Topiclijst voor het ontwikkelend bedrijfsleven

Introductie
Wat is uw functie binnen de organisatie?
Welke stappen zijn er genomen binnen het project ?
Wat verstaat u onder klimaatverandering?
Klimaatverandering is de geleidelijk veranderende weersomstandigheden die van invloed zijn
op het watersysteem in de stad en de daaraan verbonden kwaliteit van leven (Drunen &
Lasage, 2007; Van de Ven e.a., 2010; Rijksoverheid, 2011). De effecten van deze beweging
zullen de komende jaren steeds beter merkbaar zijn. De veranderingen hebben betrekking
op de toename en intensiteit van het hemelwater, de waterveiligheid rondom de rivieren en
de kust, de droogte en de hitte-stress door een langere periode van een tekort aan water.
Hecht uw organisatie hier een groot belang aan?
Zijn er binnen het project maatregelen getroffen met betrekking tot klimaatverandering?
Wie heeft hier de verantwoordelijkheid voor de adaptatie van de stad volgens u?

Factoren
Kennis (1-5)
Vindt u dat u voldoende kennis heeft over de effecten van klimaatverandering binnen het stedelijk
gebied?
Vindt u dat er voldoende kennis beschikbaar is op het gebied van klimaatverandering?
In welke mate beperken de onzekerheden rondom de effecten van klimaatverandering u om te
investeren in klimaatbestendige oplossingen?
Gebruikerswensen (1-5)
Vraagt de klant nadrukkelijk om klimaatbestendige oplossingen?
Zou u investeren in klimaatbestendige oplossingen als een deel van uw klanten nadrukkelijk vraagt
om klimaatbestendige oplossingen?
Ontvangt u weleens klachten over problemen met betrekking tot de effecten van
klimaatverandering?
Zou u investeren in klimaatbestendige oplossingen als u veel klachten ontvangt over problemen met
betrekking tot de effecten van klimaatverandering?
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Levert het investeren in klimaatbestendigheid u concurrentievoordelen ten opzichte van andere
bedrijven?
Technische mogelijkheden (1-5)
Bent u bekend met de verschillende mogelijkheden met betrekking tot klimaatbestendige
oplossingen?
Heeft u ervaring met investeringen in klimaatbestendige oplossingen?
Beperkt het gebrek aan ervaring u om te investeren in klimaatbestendige oplossingen?
Zou u investeren in klimaatbestendige oplossingen als u meer technische kennis ontvangt van uw
producenten?
Beleid en regelgeving (1-5)
Vindt u dat u voldoende kennis heeft over de wet- en regelgeving, het beleid en de subsidies van de
gemeente / het waterschap met betrekking tot de klimaatbestendigheid van het stedelijk gebied?
Stimuleren de huidige wet- en regelgeving van de gemeente/ het waterschap om te investeren in
klimaatbestendige oplossingen?
Wat zou uw houding zijn als de gemeente / het waterschap u zou verplichten via de wet- en
regelgeving om te investeren in klimaatbestendige oplossingen?
Stimuleren de strategische plannen van de gemeente of het waterschap, zoals een structuurvisie u
om te investeren in klimaatbestendige oplossingen?
Zou u investeren in klimaatbestendige oplossingen als de gemeente of het waterschap een
strategische visie opstelt?
Stimuleren de gemeente en het waterschap u met subsidies om te investeren in klimaatbestendige
oplossingen?
Zou u investeren in klimaatbestendige oplossingen wanneer u hierover subsidies zou ontvangen?
Maatschappelijke druk (1-5)
Merkt u dat er binnen de publiciteit veel aandacht is over klimaatverandering?
Wordt u gestimuleerd door deze publiciteit om te investeren in klimaatbestendige oplossingen?
Zou u investeren in klimaatbestendige oplossingen wanneer er meer publicitaire aandacht kwam
rondom dit onderwerp?
Merkt u dat er actiegroepen of maatschappelijke belangenorganisaties zijn die zich richten op de
stimulering van klimaatbestendige oplossingen?
Wordt u gestimuleerd door deze acties om te investeren in klimaatbestendige oplossingen?
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Zou u investeren in klimaatbestendige oplossingen wanneer actiegroepen effectiever zouden
demonstreren of actievoeren?
Financiële mogelijkheden (1-5)
Zijn in uw ogen klimaatbestendige oplossingen kostbaar?
Hoe kijkt u tegen de verhouding kosten en baten bij investeringen in klimaatbestendige oplossingen
tijdens herstructureringsprocessen in het stedelijk gebied?
Wordt u beperkt of gestimuleerd om te investeren in klimaatbestendige oplossingen door de
voorwaarden die banken stellen aan hun leningen?
Wat zou uw houding zijn als banken/verzekeringsmaatschappijen randvoorwaarden zouden stellen
aan hun producten?
Overige factoren (1-5)

Afsluiting
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Bijlage IV: Topiclijst overige respondenten
Introductie
Wat is uw functie?
Wat verstaat u onder klimaatverandering?
Klimaatverandering is de geleidelijk veranderende weersomstandigheden die van invloed zijn
op het watersysteem in de stad en de daaraan verbonden kwaliteit van leven (Drunen &
Lasage, 2007; Van de Ven e.a., 2010; Rijksoverheid, 2011). De effecten van deze beweging
zullen de komende jaren steeds beter merkbaar zijn. De veranderingen hebben betrekking
op de toename en intensiteit van het hemelwater, de waterveiligheid rondom de rivieren en
de kust, de droogte en de hitte-stress door een langere periode van een tekort aan water.
Hecht uw organisatie hier een groot belang aan?
Wie heeft volgens u de verantwoordelijkheid hiervoor in het stedelijk gebied?
Wat vindt u van de rol van het ontwikkelend bedrijfsleven in dit proces?
Hoe stimuleert u het ontwikkelend bedrijfsleven om te investeren in klimaatbestendige oplossingen
tijdens herstructureringsprocessen?

Factoren (1-5)
Wat beperkt/stimuleert hen volgens u?
Kennis
Beleid en regelgeving
Technische mogelijkheden
Financiële mogelijkheden
Maatschappelijke druk
Gebruikerswensen
Overige factoren
Afsluiting
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