Terugkoppeling bijeenkomst netwerk DSO woensdag 12 oktober
Het leidend thema voor ons netwerk in 2011 is de nieuwe rolverdeling in het
veranderd krachtenveld. We zoeken antwoord op de vraag 'hoe stimuleren en
faciliteren we onze partners om zich als eigenaar van maatschappelijke uitdagingen
te gedragen?'. In de vorige netwerkbijeenkomst (maart 2011) in Ede zijn we in
gesprek gegaan met maatschappelijk ondernemers. Samen met hen hebben we
voor de netwerkbijeenkomst in Nijmegen drie thema’s geagendeerd: druppelen in
plaats van plonzen, energie volgen en behoefte aan nieuw verdienmodel en
systeeminnovaties (deze thema’s hebben we meer uitgebreid beschreven in het
memo ‘terugkoppeling netwerkbijeenkomst 2 maart 2011 Ede’). Tijdens onze
excursie naar Hamburg afgelopen juni hebben we met 12 directeuren nieuwe
inzichten en inspiratie opgedaan op elk van deze drie thema’s.
Tijdens de bijeenkomst op woensdag 12 oktober in Nijmegen hebben we ons
verdiept in drie cases (Enschede, Oss en Maastricht) waarin op een inspirerende
manier wordt samen gewerkt aan nieuwe ontwikkel- en financieringsvormen. De
volgende doelen stonden centraal:
•
Delen van concrete best-practices en scherp krijgen hoe deze breder zijn toe te
passen bij collega gemeenten.
•
In kaart brengen welke knelpunten en risico’s er spelen en wat er concreet
nodig is - en van wie - om deze knelpunten op te lossen of risico’s te
reduceren.
In onderstaand memo zijn per case de belangrijkste kansen en uitdagingen voor
gemeenten uitgewerkt. We sluiten aan bij de driedeling zoals eerder dit jaar
uitgewerkt:
•
‘Druppelen in plaats van plonzen’ richt zich op inhoudelijke vraagstukken voor
de stad en de noodzaak tot focus en organische, duurzame stedebouw.
•
‘Energie volgen’ gaat in op de manier waarop gemeenten, partners en
ondernemers de opgave gezamenlijk ter hand kunnen nemen.
•
‘Nieuw verdienmodel en systeeminnovaties’ beschrijft de noodzaak tot nieuwe
financiële instrumenten enerzijds en fundamentele stelselwijzigingen
anderzijds.
Momenteel wordt op twee manieren verder vervolg gegeven aan de uitkomsten van
de bijeenkomst:
•
Op donderdagmiddag 12 januari organiseren we samen een bijeenkomst met
het directoraat generaal Wonen, Wijken en Integratie (DG-WWI) van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Doel is begripsvorming over de
concrete dagelijkse praktijk van stadsontwikkeling in gemeenten en de rol die
het rijk daarin vervult of zou kunnen vervullen. Namens ons netwerk nemen de
directeuren deel die ook de cases voor de netwerkbijeenkomst hebben
voorbereid.
•
Op woensdagmiddag 18 januari organiseert Betty Mosterd op eigen initiatief
een DSO special over het thema ‘Sturen op gebiedsontwikkeling vanuit je
publieke rol als overheid’. Centrale vraag is welke rol gemeenten in de
toekomst willen vervullen: waar willen ze nog wel op sturen (en hoe dan) en
waar willen ze zaken loslaten? Alle deelnemers van het netwerk zijn van harte
uitgenodigd in Arnhem.

Case: Wonen, zorg en leefbaarheid, Oss
Oss zet de methodiek van Maatschappelijk Aanbesteden in bij de realisatie van
haar Woonvisie, en specifiek bij de verbetering van de leefbaarheid in wijken. De
gemeente schetst de kaders (gewenste effecten, opgesteld in dialoog met
maatschappelijke partijen), maar laat het bedenken van de oplossingen over aan
partners. Ook laat de gemeente de partners zelf als regisseur optreden en coalities
sluiten. Wie wil de regie pakken voor het verbeteren van de leefbaarheid in een
specifieke wijk?
Hiermee realiseren gemeenten synergie en vernieuwende oplossingen door een
gecombineerde inzet van middelen (geld en instrumenten) en een actieve inzet van
de expertise en innovatiekracht van maatschappelijke partijen, en synergie.
Er wordt een brede coalitie gevormd die elkaar ook op andere fronten vindt (meer
projecten die onafhankelijk van gemeente draaien), met een bredere inzet van
partijen (corporaties beperken zich bijvoorbeeld minder tot alleen wonen/bouwen).
Belangrijkste leerpunt van Oss is om het proces toch verder in te kaderen door van
te voren meer helderheid te geven over probleem/doel/resultaat/ en financieel
kader (vgl. een normale aanbesteding).
1. Druppelen in plaats van plonzen (inhoudelijk)
De gemeente kan (financieel) minder doen, maar ontwikkeling van leefbaarheid is
en blijft van groot belang in veel wijken. Veel gemeenten werken aan ‘natuurlijke
wijkvernieuwing’. Dit vraagt ook een fundamenteel andere rol en werkwijze van de
gemeente. Een andere rolverdeling tussen gemeente, partners en samenleving is
noodzakelijk.
2. Energie volgen (werkwijze)
Gemeenten willen de uitvoering meer bij andere partijen beleggen. Waar en hoe de
regie ligt is de belangrijkste vraag/uitdaging. Sommige gemeenten willen zelf de
regie houden en de uitvoering uitbesteden. Andere gemeenten (zoals Oss) zoeken
naar mogelijkheden om ook de regie elders te beleggen (ookal heeft het bestuur
ambities op dit terrein). Ook in deze case is het begrip ‘coalitie’ (als informeel
betrokken verbond) belangrijk (voorkom juridisering). Een neutrale trekker van de
coalitie, buiten de gemeente om is volgens Oss nodig voor succes.
Uitdaging is het vinden van partijen die vanuit sociaal-maatschappelijke
doelstellingen een integrale aanpak voor de wijk kunnen formuleren.
Woningcorporaties kunnen dit gedeeltelijk, maar hun focus blijft fysiek. Vraag is
of welzijns- en zorginstellingen dit kunnen leveren. De 'traditionele' werkwijzen van
vooral welzijnsinstellingen, maar ook de manier waarop we zorg hebben
georganiseerd en gefinancierd, maakt dit moeilijk.
3. Nieuw verdienmodel en systeeminnovaties zijn nodig
Uiteindelijk mag het systeem geen excuus zijn en staan gemeenten en partners zelf
aan de lat om echt anders te gaan werken, los van de diverse producten en
financiering in het systeem. Een 'coalition of the willing' moet daarbij centraal
staan, waar gemeente, bewoners en uitvoerende partijen in samenwerken
(driehoek). Het valt of staat met de wil van deze partijen om ervoor te gaan, en te
werken vanuit vertrouwen in plaats van bureaucratie en controle. Uitgangspunt
daarbij moet zijn: 'geef ons geen vis, maar een hengel'. Burgers en partners gaan
meedoen en participeren vanuit het idee dat ze het zelf gaan doen (in plaats van
dat gemeenten alles aanreiken en oplossen).
Mogelijke rol van het rijk:
Kern is het genereren van onorthodoxe oplossingen in nieuwe samenwerking: het
rijk kan hierbij op een aantal manieren ondersteuning bieden:
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•
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Regelgeving en belasting:
− bieden van flexibiliteit door verruiming subsidievoorwaarden (provincie en
Rijk) en versoepeling van regelgeving (bijvoorbeeld opheffen van huidige
beperkingen woningcorporaties om te investeren in leefbaarheidprojecten
buiten hun core-business)
− aanpassen belastingsysteem, om bewoners en bedrijven meer te prikkelen
om zichzelf te helpen.
Integrale visie en samenwerking op rijksniveau: De woonvisie van het rijk
heeft een beperkte scope en is vooral gericht op “bouwen”. Een integrale visie
op de ontwikkeling van leefbaarheid in wijken ontbreekt. Dit vraagt ook meer
samenwerking tussen de verschillende betrokken ministeries.
Systeem doorbreken (grote systeeminnovaties):
− financieringssysteem zorg veranderen: dit beperkt mogelijkheden om
onorthodoxe oplossingen en samenwerkingsvormen te realiseren
− woningmarktsysteem anders inrichten: De woningmarkt zit vast en een
systeeminnovatie is nodig om dit vlot te trekken. Dit moet, ondanks de
politieke impasse, op de agenda van het rijk blijven staan.

3

Case: Herstructurering woningmarkt, Zuid-Limburg
De woningmarkt in Zuid-Limburg staat sterk onder druk door onder andere
woningoverschot in huur- en koopsector. Een nieuw evenwicht tussen vraag en
aanbod is noodzakelijk. Dit vraagt een integrale, gezamenlijke aanpak van de
herstructurering van de woningmarkt. Belangrijke uitdagingen zijn:
•
creëren van een gezonde schaarste (toenemend door sloop zonder vervanging)
•
duurzame renovatie en vervangende nieuwbouw
•
goede doorstroming in de huur- en koopsector
•
leefbaarheid in de landelijk gebieden en concentratie van collectieve
voorzieningen
De regio heeft hiervoor een coalition of the willing georganiseerd van provincie en
centrumgemeenten waarbij publieke en private partijen zich kunnen aansluiten.
Harde keuzes (wat 2020 gerealiseerd, waar/welke gebieden richten we ons op)
staan centraal gecombineerd met een lichte besluitvormings/project structuur op
basis van vrijwilligheid. Eén structuur- en woonvisie voor heel Zuid-Limburg dient
als richtinggevend kader voor alle partijen: vanuit een duurzaam ruimtelijkeconomische visie en in nauwe afstemming met aandachtsgebieden als zorg,
welzijn, voorzieningen en bereikbaarheid.
1. Druppelen in plaats van plonzen (inhoudelijk)
Volgens een aantal gemeenten is het echte probleem niet de economische crisis.
Sinds 2001 is een nieuw tijdvak aangebroken dat nog niet door iedereen onderkend
wordt. In dit nieuwe tijdvak is krimp vanzelfsprekend (en niet meer groei), is
'tijdelijkheid' het kernbegrip en draait alles om flexibiliteit. Denken en
(samen)werken vanuit groei, zoals we gewend waren, kan niet meer. Gemeenten
zijn echter nog sterk aan het zoeken hoe ze in dit tijdsvak dan wel moeten
opereren.
2. Energie volgen (werkwijze)
In dit nieuwe tijdsvak is samenwerking tussen gemeenten en provincie essentieel.
De uitdaging voor gemeenten is om samen te bepalen wat een gezond/goed
schaalniveau is en hoe je voorwaarden voor goede samenwerking en afspraken
organiseert.
In de uitvoering kan een klassieke PPS helderheid bieden, maar in de praktijk leidt
het vaak tot een cultuur van wantrouwen en controleren. Ook is het vaak niet goed
mogelijk om partijen in de PPS te selecteren op basis van eerder goede ervaringen
(partners in de stad bestaan vaak al decennia en hebben in die tijd hun kracht of
zwakte bewezen). De voortgaande Europese regelgeving over aanbestedingen
maakt het bijvoorbeeld steeds lastiger om met de juiste partners in zee te gaan en
een duurzame lange termijn relatie te ontwikkelen.
In een ‘coalition of the willing’ is de grootste uitdaging partners te blijven
committeren voor de toekomst. Eenmalig lukt het vaak wel om energie te creëren,
maar het risico is dat gaandeweg het proces de gedeelde focus op de gedeelde
toekomst verdwijnt. Een ‘coalition of the willing’ gaat uit van vertrouwen, en kan
doordoor te vrijblijvend blijven. Een andere uitdaging is het inbreken op bestaande
programmering, projecten en planningen. Projecten hebben vaak een lange looptijd
en het is moeilijk dit fundamenteel te wijzigen. De uitdaging is het (opnieuw)
prioriteren van gemaakte keuzes.
3. Nieuw verdienmodel en systeeminnovaties zijn nodig
Ook regionaal is de vraag voor de komende jaren: hoe stimuleer je zonder geld?
Coalitievorming is hierin mogelijk een oplossing.
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Gemeenten kunnen vanuit publiekrechtelijke positie partners faciliteren en het
smeden van coalities ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld door free-rider gedrag
tegen te gaan. Een klein voorbeeld hiervan is gezamenlijk investeringen op een
marktplein: door deze als gemeente te betalen vanuit ‘een gezamenlijke pot’ (de
reclamebelasting die alle ondernemers moeten betalen), voorkom je dat een aantal
free riders niet mee doen en stimuleer je (op basis van ‘de wil van de
meerderheid’) gezamenlijke investeringen.
Gemeenten zoeken daarnaast naar mogelijkheden om juist buiten de
'publiekrechtelijke rol' om antwoord te vinden op de vraag: 'Hoe kun je gewenste
ontwikkelingen zelf aanjagen?' Vertrekpunt daarbij is dat gemeenten zelf de rol van
initiator nemen bij het zoeken van partners bij niet rendabele grondexploitaties
(‘investeren in plaats van doneren’).
Ook wordt concreet gezocht naar nieuwe financieringsmodellen: bijvoorbeeld door
de exploitatie over een groter gebied te verevenen. Met decentralisatie van taken
naar provincie, lijkt de provincie de meest aangewezen partij om hier een grotere
(regie)rol te spelen.
Mogelijke rol van het rijk:
•
Risicobeperking voor (commerciële) partijen: zij investeren alleen bij
perspectief op rendement en als risico in verhouding is tot mogelijke
opbrengsten. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van investeringsfondsen voor
nieuwbouw en het opkopen van woningen en door borgen van leningen van
woningcorporaties voor investeringen, waarvoor markt geen interesse heeft.
•
Stimulering projectontwikkelaars om ook hun verantwoording te nemen,
bijvoorbeeld in de vorm van een laag btw-tarief voor
herstructureringsgebieden.
•
Creatieve omgang met regels en instrumenten: Regelgeving van het rijk is nu
vooral beperkend en toetsend. Misschien kan en moet het rijk juist ruimte
bieden en stimuleren:
− versoepeling van de eis dat corporaties jaarlijks twee procent van de
kasstroom reserveren voor aflossingen (rijk)
− de inzet van een transformatiefonds met bundeling geld overheden
− flexibiliteit in hanteren Europese aanbestedingsregels.
•
Stimulering banken om mee te denken/producten te ontwikkelen. Veel
gemeenten zijn nu individueel ‘met de lokale Rabobank’ in overleg. Banken
hebben belang bij het waardebehoud van woningen (onderpand hypotheken).
Vraag is welke rol banken kunnen spelen in bijvoorbeeld selectieve sloop om
behoud van waarde te garanderen.
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Case: Verduurzaming van de woningvoorraad, Enschede
Enschede heeft de doelstelling om in 2020 30% minder CO2 uit te stoten dan in
1990. Er wordt gestreefd naar verduurzaming van meer dan de helft van de 70.000
woningen in de stad. In een maatschappelijke business case is uitgewerkt wat het
resultaat kan zijn van een groei van 3 naar 7% verduurzaming per jaar:
•
52 kton CO2-uitstoot gereduceerd
•
werkgelegenheid voor 110 FTE reguliere arbeidsmarkt en 77 FTE uit de
arbeidsreserves
•
maatschappelijke netto contant waarde: € 59,6 mln.
Om de doelstelling te realiseren zijn investeringen van particuliere woningeigenaren
en woningbouwverenigingen nodig. Die kunnen ze op verschillende manieren terug
verdienen:
1. energiebesparing (bewoner/huurder)
2. doorberekening huurprijs (verhuurder)
3. gunstige voorwaarden bij leningen (banken).
1. Druppelen in plaats van plonzen (inhoudelijk)
Enschede kiest bewust voor een brede maatschappelijke businesscase, zodat
verschillende mogelijke investeringen en ’winsten’ bij elkaar komen.
Het project is wel van een ‘niet hedendaagse schaal’. Andere gemeenten prijzen de
ambitie van Enschede maar vragen zich daarbij af of dit type grootschalige
ontwikkeling nog van deze tijd is.
2. Energie volgen (werkwijze)
Enschede stelt in de uitvoering het stimuleren van de vraag door particulieren
centraal. Dit vraagt om een gerichte marketing: Het rendement/voordeel voor
burgers wordt duidelijk gemaakt. Mogelijk marketing verbreden naar productketen
(fabrikanten) vanwege schaalvoordelen en stimulering innovatie.
Ook in deze case van grootschalige verduurzaming wordt veel aandacht gevraagd
voor coalitievorming met stakeholders (marktpartijen, corporaties):
•
Wensen en verwachtingen ophalen en een ‘level play field’ creëren:
gezamenlijk het doel (de stip op de horizon), met inachtneming van ieders
belangen.
•
Duidelijk rollen en verantwoordelijkheden in het krachtenveld benoemen en
gezamenlijke win/win mogelijkheden bepalen: bijvoorbeeld door afstemming
verduurzamingspercelen op groot onderhoud van corporaties, ingrepen in de
woningvoorraad (bijv. herstructurering) en woon/zorg behoefte.
•
Marktpartijen moeten aan zet zijn: zorg voor balans in de
uitvoeringsorganisatie, het mag geen gemeenteorganisatie worden. De
projectleider wordt geleverd door de marktpartijen, i.c. hebben de corporaties
de Projectmanager voor de MIO aangeleverd.
•
Forse marketing nodig om zowel de huurder als de particuliere woningeigenaar
te bereiken.
Aandacht.nl!
Het eerste demonstratieproject (voor particuliere woningeigenaren) in de wijk
’t Ribbelt Stokhorst (172 huishoudens, 25% deelname score) bevestigt dat
bewustwording van de opbrengsten (exploitatie en waarde woning) i.c.m.
persoonlijke contacten na een zorgvuldige informatiecampagne de doorslag
gaven voor de deelnemers. Het demonstratieproject wordt uitgebreid naar
andere delen van de wijk én er worden corporatiepercelen toegevoegd.
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3. Nieuw verdienmodel en systeeminnovaties zijn nodig
In de realisatie staat gezamenlijke opdrachtverstrekking centraal. Dit gaat door
eigenaren (corporaties) van percelen van 400 tot 600 woningen aan een
consortium waarin de bouw- en installatiesector hun krachten bundelen. Bewoners
en eigenaren kunnen zich aansluiten bij corporatiepercelen zodat schaalvoordelen
kunnen worden benut en bewoners ontzorgd worden (keuzemogelijkheden en
begeleiding).
Hierbinnen kunnen corporaties als energieleverancier optreden door bijvoorbeeld
het benutten van de oppervlakte van daken. Gemeenten kunnen proactiever
ondersteuning bieden, bijvoorbeeld door VVE’s te activeren en te ondersteunen.
De aanpak van onwillige woningeigenaren en huisjesmelkers met woningen in echt
slechte staat vraagt extra aandacht. Met de ontwikkelingen van de Woningwet
komen hier vanuit het rijk mogelijkheden voor: aanschrijven op onderhoud,
overname beheer door corporatie en overgang eigendom. Een belastingmaatregel
zou kunnen zijn om het WOZ tarief voor niet verduurzaamde woningen te
verhogen.
Ketenintegratie is eveneens noodzakelijk. Enschede faciliteert via de stichting
Pioneering dat het rendement op technische innovaties wordt gemaximaliseerd
door de in de keten opererende marktpartijen in teamverband integrale
oplossingen voor bouwkundige en installatietechnische maatregelen te laten
bedenken. Out of the box denken is voorwaarde.
Mogelijke rol van het rijk:
•
Mogelijk maken terugleveren van elektriciteit tegen marktconforme prijzen:
Wetswijziging E-leverantie ten behoeve van buren (terugleveren via het net is
momenteel verlieslatend, belemmert investeringen woningeigenaren, VVE’s en
ESCO’s).
•
Continueren rijkssubsidie voor verduurzamingsmaatregelen, bijvoorbeeld door
BTW op arbeidsloon voor verduurzaming op 6% te zetten.
•
Landelijk stimuleren van innovatie:
− stimuleren ontwikkeling technieken en producten die besparing realiseren
en die snel/makkelijk geïnstalleerd kunnen worden
− bevorderen relatie kennisinstellingen en bedrijven
− ondersteunen gezamenlijke inkoop/aanbesteding van gemeenten, om
daarmee schaalvoordelen te realiseren en producenten te stimuleren.
•
Stimuleren/meedenken hoe banken een positieve rol kunnen spelen: zij
kunnen bijvoorbeeld minder financieringsruimte bieden bij woningen die niet
duurzaam zijn of juist energiebesparende mogelijkheden aan woning
meefinancieren, zodat eindwaarde van de woning hoger is en de
exploitatielasten lager.
•
Landelijke marketing (Postbus 51 etc.) op rijks- en provinciaal niveau om
mensen te laten inzien dat investeringen in duurzaamheid rendabel zijn.
Net als bij leefbaarheid vragen gemeenten zich af hoe/of er meer synergie is te
organiseren tussen departementen die zich richten op duurzaamheid en energie
(WWI, I&M, EZ).
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