
 

Op zoek naar nieuwe wegen voor de 
Stedelijke Vernieuwing. 
de opbrengst van het wereld café   
 
 

1. Context 

Lokale overheden hebben te kampen met zware bezuinigingen. Ook 

stopt per 1 januari 2015 het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 

(ISV).  De raad heeft het college verzocht  nieuwe mogelijkheden te 

verkennen, zodat de stedelijke vernieuwing doorgang kan vinden. De 

besluitvorming hierover wordt overgelaten aan het nieuwe bestuur.   

Verder is in aansluiting op de afspraken in het Lokaal Akkoord 2013-2016 

met de drie Haarlemse corporaties afgesproken dat partijen zich 

gezamenlijk buigen over hoe de toekomst van de stedelijke vernieuwing 

in Haarlem vorm zal krijgen. Hiertoe zijn, naast diverse denktanksessies, 

twee grote bijeenkomsten in het Seinwezen georganiseerd. De eerste op 

9 juli 2013 met gemeenteambtenaren. De tweede in de vorm van een 

wereldcafé op 29 oktober 2013 met de wethouders, raadsleden en 

externe partners, zoals ontwikkelaars, corporaties, burgerinitiatieven en 

Platform 31.  

Ter afsluiting van het wereldcafé hebben de wethouders Jan 

Nieuwenburg en Ewout Cassee beloofd de resultaten van de verkenning 

te willen vasthouden en uit te werken. Hiervoor is dit korte essay 

opgesteld. Het is opgesteld door ambtenaren van diverse afdelingen 

naar de ideeën die uit het gemêleerde gezelschap van professionele en 

betrokken Haarlemmers zijn  voortgekomen. Het essay is geschreven 

vanuit de optiek van de gemeente. Hierbij is ook gebruik gemaakt van 

vele landelijke onderzoeken en ontwikkelingen, waaronder het rapport 

en manifest “Stedelijke vernieuwing op uitnodiging” van Platform 31. 

Het doel van het essay is agenderend. In het verlengde van het essay zal 

een uitvoeringsagenda worden samengesteld.  

2. De kernboodschap 

Alle aanwezigen zijn het er over eens dat gezamenlijk moet worden 

gezocht naar nieuwe middelen, naar andere samenwerking maar ook 

naar een geëigend instrumentarium. Stedelijke vernieuwing moet 

worden voortgezet vanwege de noodzaak om te blijven werken aan 

kwaliteit van het woon- en leefklimaat en aan de verbinding daarvan 

met het sociaal domein. Haarlem staat de komende jaren voor het 

behouden en ontwikkelen van een stedelijk en hoogwaardig woonmilieu 

met kwalitatief sterke en evenwichtige wijken. Nu de armslag van de 

overheid is afgenomen, is het zaak om andere wegen te verkennen. De 

tijd van stad maken, maakt plaats voor stad zijn. Dat vraagt om: 

 andere vaardigheden en nieuwe uitdagingen;  

 lef en heroriëntatie op de opgaven en  de rol van de overheid 

en op de samenwerking; 

 creativiteit bij de inzet van bestaande middelen en 

instrumentarium.   

Het is de kunst om private investeringen te ontsluiten. Gelukkig heeft 

Haarlem al belangrijke stappen gezet. Ook het maatschappelijk initiatief 

meldt zich. De opdracht is nu om door te pakken en de noodzakelijke 

acties ter hand te nemen.   

De omvang van de Stedelijke vernieuwing wordt beperkter, maar er zijn 

wel voldoende nieuwe ideeën voor een aanpak. Bij het wereld café 

bleek dat de aanwezigen niet bij de pakken willen blijven neerzitten. In 

tegendeel de bereidheid en enthousiasme zijn  aanwezig om de 

ingezette energie te versterken en door te pakken. Dit essay is eigenlijk 

nog maar een beperkte selectie van alle inbreng en voorbeelden, zowel 

lokaal als landelijk. De ingrediënten zijn niet compleet en ook niet  alleen 

aan de stedelijke vernieuwing gekoppeld. Het is de kunst om de diverse 

invalshoeken, sociaal en fysiek, stedelijk en gebiedsgericht met elkaar te 

verbinden. Het essay dient ter inspiratie. De schrijvers en het klankbord 

van binnen en buiten de organisatie, zijn bereid verdere invulling aan de 

agenda van de toekomstige stedelijke vernieuwing te gaan geven. 

Samenwerking binnen en buiten de gemeente geeft daarbij de nodige 

verdieping.  

3. De menukaart voor een toekomstige aanpak 

Het klimaat voor de stedelijke vernieuwing zal meer uitnodigend worden 

en ruimte moeten bieden voor betrokken partijen om daarvoor zelf 

voorstellen te doen. Het is een uitdaging die met minder middelen en 

meer eigen initiatief en ondernemerschap van burgers, (lokale) 

ondernemers, overheden, corporaties en maatschappelijke partijen 

moet worden opgepakt.  De samenleving anticipeert al volop op deze 

nieuwe werkelijkheid. Van bovenaf zoeken de traditionele partijen 

naarstig naar nieuwe manieren om de schaarsere middelen slim met 

elkaar te combineren. Van onderop schieten burgerinitiatieven, 

bewonersbedrijven en andere sociale ondernemingen op veel plaatsen 

als paddenstoelen uit de grond. Er zijn nog wel stappen te zetten. Nodig 

is een transitie in denken, waarin we afrekenen met het defensieve 

omgaan met bezuinigingen, de verdelende rechtvaardigheid en de 

behoefte aan controle. Waar vroeger de gemeente nog een topdown 

benadering hanteerde, zijn de rollen aan het veranderen.  Bewoners en 

ondernemers krijgen meer betrokkenheid en zeggenschap in hun woon 

– en leefomgeving.  

Het zijn waardevolle initiatieven waarbij burgers en ondernemers, vanuit 

het idee dat het beter, anders en efficiënter kan, de maatschappelijke 

opgaven veelal zelf al oppakken. Niet zelden botsen ze op onbegrip of 

allerlei barrières.  De traditionele partijen weten vaak niet goed hoe ze 

met deze initiatieven om moeten gaan.  

Het wereldcafé benoemt de ingrediënten voor een agenda voor de 

toekomstige stedelijke vernieuwing die zowel uitnodigend als uitdagend 

zijn. Volgens het wereldcafé dient de gemeente allereerst voor zichzelf 

en ook voor de partners en burgers duidelijk te krijgen voor welke zaken 

zij zelf verantwoordelijk is. Dit betekent een (her) oriëntatie op de 

opgaven en op de inzet van eigen middelen en instrumentarium. In het 

verlengde hiervan vraagt het kunnen functioneren als aantrekkelijke en 

uitnodigende overheid om een gepaste gedragslijn en cultuur. Op die 

manier krijgen maatschappelijke initiatieven een kans. 

In de menukaart worden deze ingrediënten  in een drietal clusters 

verder ingevuld:  

 een veranderende rol,  

 een veranderende manier van werken (hoe), 

  een veranderend kijk op de opgaven  

De linker kolom bevat per cluster de condities voor de toekomstige 

aanpak.  

De rechter kolom geeft aanzetten voor de concretiseringsslag voor de 

uitvoeringsagenda. Deze (niet uitputtende) selectie loopt niet per 

definitie 1 op 1 met de linker kolom zij vloeien als het ware in elkaar 

over.  Een aparte cel in deze kolom is ingeruimd voor mogelijke  

experimenten en pilots.   

 

 

  



  



Wat is nodig Menukaart Voorbeelden / initiatieven lokaal en landelijk 
   

Suggesties wereldcafé:  

 kaders geven 

 Duidelijkheid bieden, grenzen aangeven 

 Intern multidisciplinair overleggen en met basisvoorwaarden komen 

 Ont-schotten! 

 Ambtelijk apparaat: Bemiddelen tussen de verschillende belangen, verbindingsofficier…breng contacten tot 
stand…geef tips zodat de beweging erin blijft 

 De stap maken van ja-maar (het is niet wat het zou móeten zijn en dat is een probleem) naar ja-en (het is een 
kans).  

 Milieuzoneringskader voor/met omgevingsbelanghebbenden opstellen; zone 1..2..3..4.. 

 “Free-zone” om initiatieven te laten bloeien 

 Snelle regels om bestemmingsplan te wijzigen 

 Kaders  voor tijdelijke milieu/vrijheidszones…. 
Uit te werken in uitvoeringsagenda: 

 Inzicht is nodig in de taken/ beleidsvelden waarvoor de regeldruk kan worden verminderd, waarbij helder moet 
zijn waar de gemeente  verantwoordelijk voor is en actief in blijft. 

 Het ‘omdenken’ vraagt met name van de organisatie een luisterende en facilitaire opstelling  

 De condities van de gemeentelijke medewerking benoemen (bijvoorbeeld formuleer kort en bondig de 
voorwaarden als ja, mits) 

 Binnen het fysiek domein wordt gewerkt aan de nieuwe omgevingswet in 2018.  Hierop kan nu reeds worden 
geanticipeerd door de bestaande werkwijzen tegen het licht te houden.  
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Experimenten  
en pilots 

 Uit het wereld café kwam de suggestie om het instrument Kansenzones toe te passen (voor een specifiek gebied, de 
bestaande regels niet of anders toepassen). In andere gemeenten zijn hier ervaringen mee opgedaan. Een suggestie die kan 
worden opgepakt. 

 De gemeente Haarlem gaat tbv de implementatie van de omgevingswet  de mogelijkheden na van het  meer (slimmer)  
inzetten  de bestaande wettelijke mogelijkheden (binnenplans, buitenplans, tijdelijke bestemmingen etc). Aangesloten wordt  
Landelijke trajecten op het gebied van deregulering en procesversnelling (ontslakken, in combinatie met vergelijkbare 
trajecten zoals Beter en Concreter, Eenvoudig beter, sneller en beter)  

 De afgelopen jaren hebben een aantal bewoners en ondernemers zich verenigd om gezamenlijk aan de slag te gaan met hun 
eigen leefomgeving in de wijk.  De gemeente stimuleert, ondersteunt en faciliteert deze maatschappelijke initiatieven. Voor 
de doorontwikkeling van het proces is medewerking van het Rijk toegezegd. 

 Verbinden van het sociaal domein met het fysieke biedt kansen. Aangehaakt kan worden aan lopende initiatieven, zowel 
vanuit het fysiek domein  (energieke samenleving), als het sociale (BUUV, werktoeleiding)   

 Voorbeelden voor een andere ambtelijke gedragslijn en cultuur kunnen worden gevonden bij andere gemeenten. Zo werkt 
Amsterdam aan het traject ‘De boer op’, waarbij de ruimtelijke diensten zich aan het heruitvinden zijn. 

 Ontmoeting en uitwisseling zijn  bronnen van inspiratie. (vergelijk pakhuis de Zwijger in Amsterdam). Het Seinwezen is bezig 
daarvoor een Haarlemse equivalent voor op te zetten  

 Aansluiten op bijvoorbeeld de spelregelkaart bij zelfbouw en de uitwerking van het Net en Mazen  van de SOR. 

 De mogelijkheid om gebiedsgericht budgetten (ook sociaal) te koppelen en daarop door partijen te laten bieden (in 
Amsterdam en Rotterdam al opgepakt) 

  

Suggesties wereldcafé : 

 Coalities sluiten 

 Gemeente  soms financiële middelen bijdragen 

 Beheers je Pavlov reactie om te ontwikkelen om het ontwikkelen. 

 Wie heeft er voordelen van het initiatief… laat die betalen 

 Meedenken in  alternatieven voor financiering 

 Benut kleine concrete kansen, steek je nek uit! Vraag een ander hetzelfde te doen…spreek elkaar aan om kleine 
hobbels te slechten…geef eens de ruimte, misschien valt het mee 

 Stimuleren waar kan, meerwaarde oplevert en draagvlak is 
Uit te werken in uitvoeringsagenda: 

 De gemeente zal als partner aantrekkelijker moeten worden. De winst voor de gemeente zit daar in dat de 
maatschappelijke opbrengsten kunnen worden gerealiseerd door de inzet van derden. Op zoek moet worden 
gegaan om op een creatieve manier de beperktere eigen middelen te verbinden met geldstromen in de 
samenleving en bij organisaties zoals energiebedrijven, zorginstellingen en bedrijven. De uitdaging is om het palet 
aan financiële instrumenten uit te breiden. Belangrijk is dat betrokken partijen in staat worden gesteld hun eigen 
(financieel) voordeel te behalen 

 Verkenning fondsvorming.  Bij bekend worden van het vervallen van de ISV middelen deze mogelijkheid al  
eerder overwogen.  

 Een andere optie is om eigen middelen te realloceren  (strategische invulling van werk met werk maken). Door 
deze middelen te koppelen aan de stedelijke vernieuwingsopgaven verschaft de gemeente haar partners een 
bod.   

 Het manifest ‘Stedelijke ontwikkeling op uitnodiging’ opgesteld door P31 vermeldt  het instrument meervoudige 
businesscase.  Dit instrument is bedoeld om inzicht te krijgen in de harde en maatschappelijke kosten en baten van 
ruimtelijke interventies. Voor een overheid met beperkte middelen is het belangrijk om in te kunnen schatten in welke mate 
haar investeringen effectief zijn van de door haar gestelde doelen.  Hiervoor wordt een instrumentarium opgesteld. 

 Concrete ideeën vanuit het wereldcafé zijn de volgende (uit te werken) opties:  
o Gebiedsgerichte inzet van middelen 
o social return 
o beroep doen op externe fondsen en subsidies  
o grondruilen met gesloten beurs.  

 

 Het uitnutten van  resultaten van lopende initiatieven. Genoemd kunnen worden waardecreatie, TEEB  

 De ‘Civic economy’ gaat over maatschappelijke initiatieven die ingebed zijn in een alternatieve en vaak lokale economie. 
Projecten die volledig leunen op maatschappelijk ondernemerschap, innovatie en de bundeling van lokaal sociaal kapitaal en 
diverse netwerken. Projecten die ook laten zien hoe bewoners(groepen) en maatschappelijke ondernemers een bijdrage 
kunnen leveren aan de economie en het sociale welzijn van buurten. Maar bovenal zijn het initiatieven van onderop die 
aansluiten op de behoeften en vaardigheden van de gebruikers en die zonder overheidsbemoeienis tot stand zijn gekomen 
(bijvoorbeeld het Seinwezen) 

  
Suggesties wereldcafé: 

 Gezamenlijke visie; maatwerk ; Juiste partners aan tafel om mee samen te werken 

 Afwachten ontwikkeling. “tussentijds” gebeurt niets…Faciliteren door ruimte te geven…tijdelijkheid, 
verwachtingsmanagement 

 Participatie opdrachtgever schap onder leiding van corporaties. Waar heeft particulier behoefte aan? 

 Particulier initiatief: verduurzamen woningen (geen brandjes), snel opschalen 

 Participatie en inspraak hoort bij initiatiefnemer 
Uit te werken in uitvoeringsagenda: 

 Het gaat om het maken van slimme combinaties tussen de verschillende beleidsopgaven (openbare ruimte, 
voorzieningen ed.) en het vertalen van de lokale beleidsopgaven en condities naar de gebieden.  

 Het kijken naar  prioriteitstelling en maatschappelijke opbrengst (conform bijvoorbeeld de keuze voor en  de aanpak van de 
Ontwikkelstrategie Haarlem Oost).  

 Mogelijkheden voor tijdelijke invulling van leegstaande panden en openbare ruimte. Project Belcanto in Schalkwijk is hierbij 
een succesvol voorbeeld als een broedplaatsfunctie voor talrijke kleinere (startende) bedrijven.  Dergelijke tijdelijke 
invullingen bieden kansen in de aanpak van de stedelijke vernieuwing. Dit kan een positieve wending geven op o.a. de 
leefbaarheid in wijken 

 
De mogelijke koppeling met andere instrumenten zoals: 

 de inzet van eigen vastgoed 

 garantiestelling/ borgstellingen, hanteren van het profijtbeginsel 

 Waarborgfonds, renteloze leningen 

 Initiatieven/ innovatiebudget, crowdfunding 

 Datingmarkt voor particuliere investeerders 

 



 

  



 

 

Achtergrondinformatie 

ISV stopt 

Haarlem ontvangt voor de uitvoering van de stedelijke vernieuwing een 

budget van het Rijk. Met ingang van 2015 stopt deze bijdrageregeling. 

Dit zet grote druk op het continueren van de stedelijke opgaven. Bij het 

zoeken naar alternatieve (financiële) mogelijkheden hiervoor, blijft het 

uitgangspunt om Haarlem financieel gezond te houden, en problemen 

niet door te schuiven  naar toekomstige generaties, onverminderd van 

kracht.  Ter uitwerking van de afspraken in het Lokaal Akkoord 2013-

2016 dient ook helder te worden gemaakt wat de mogelijkheden bij de 

corporaties (nog) zijn 

De betekenis van de stedelijk vernieuwing  

Stedelijke ontwikkeling is van alle tijden en hoort bij het verschijnsel 

stad. Door de eeuwen heen heeft Haarlem zich aangepast aan de 

heersende omstandigheden. Of dit nu het klimaat, culturele, 

maatschappelijke of economische veranderingen betrof, steeds was de 

stad in staat te reageren en veranderingen in zich op te nemen. Bestuur 

of groepen van burgers namen hierbij het initiatief. Daarin is Haarlem 

niet uniek. Dit proces speelt zich af in alle steden. Haarlem is daarbij 

geen eiland en zet zich MRA verband in op een sterk woon- werk- en 

verblijfsklimaat voor inwoners en bezoekers.  Steden zijn levende 

organismen met een groot regenererend vermogen. Deze kracht schuilt 

in de aanwezigheid van een grote groep mensen op een klein oppervlak. 

De aanwezigheid van velen leidt tot uitwisseling, beïnvloeding en 

nieuwe denkbeelden en initiatieven. Aandacht voor de kracht van de 

stad staat volop in de belangstelling. Wereldwijd worden studies verricht 

naar de stad. Daaruit blijkt dat steden niet alleen door mensen worden 

gevormd maar dat de steden op hun beurt ook hun burgers vormen.  

Stedelijke vernieuwing als exponent van leefbaarheid is gebaat bij 

kwalitatief sterke en evenwichtige wijken, wijken met een gevarieerd 

woningaanbod.  De “Woonvisie 2012-2016” legt de nadruk op vitale 

buurten, die zorgen dat mensen participeren, zich veilig voelen en hun 

kinderen onbezorgd kunnen laten opgroeien. In de bestaande stad blijft 

een behoefte aan ontwikkeling van woningen,  andere functies en de 

openbare ruimte.  Dit mag niet tot verdringing leiden. Stedelijke 

vernieuwing is juist een verrijking. Tijdens het wereld café constateerde 

Jan Nieuwenburg een breed gedragen consensus over deze waarden van 

de stedelijke vernieuwing. 

Het veranderde speelveld 

De toekomstige stedelijke vernieuwingsaanpak gaat gelijk op met een 

verandering van het speelveld van de overheid, maatschappelijke 

organisaties, woningcorporaties, ontwikkelaars, burgers en 

ondernemers. Burgers en ondernemers die iets willen, houden niet van 

uitstel of vertraging. De rol van de gemeente is veelzijdig: voorwaarden 

scheppend, faciliterend en samenwerkingsgericht.  Er is al veel over 

geschreven en gedacht. Ook de gemeente Haarlem moet leren te 

differentiëren in haar rol. Niet meer alles van bovenaf bepalen, maar de 

positie innemen van uitdager, ondersteuner, mede-investeerder, 

verbinder, kritisch meedenker, organisator van de kennisuitwisseling 

tussen initiatieven, participant, verleider, steeds toegesneden op de 

specifieke situatie. Ontmoeting en uitwisseling zijn daarbij bronnen van 

inspiratie. (vergelijk pakhuis de Zwijger in Amsterdam) De gemeente 

moet zich beperken tot de hoofdlijnen, gebaseerd op realistische 

ambities. Immers de gemeente kan niet altijd alles bepalend en Multi-

overvragend zijn. Dit vraagt om bescheidenheid.  

Tegelijkertijd moet de gemeente het goede voorbeeld als partner geven: 

een faciliterende en proactieve houding. Dit vraagt om duidelijke kaders 

en dat afstemming aan de “voorkant” op orde en helder is. Na deelname 

aan een initiatief moet de gemeente zich kunnen terugtrekken (maar 

kan wel eventueel monitoren).   

 

 

 

Wat doet Haarlem al? 

In de afgelopen jaren heeft de gemeente  al concrete stappen gezet, die de 

toekomstige stedelijke vernieuwing ondersteunen.  De nieuwe rol van de 

gemeente is de lange termijn visie te bewaken, kaders te bieden en de actuele 

kennis van de stad beschikbaar te stellen (open data).  

De afgelopen jaren hebben een aantal bewoners en ondernemers zich verenigd 

om gezamenlijk aan de slag te gaan met hun eigen leefomgeving.  De gemeente 

ondersteunt en faciliteert deze initiatieven. De rol van de gemeente is per 

initiatief anders.  Ervaringen in wat we de Haarlemse Methode zijn gaan 

noemen,  zijn “De opgewekte club” in het Rozenprieel en “Duurzame energie” 

in het Ramplaankwartier. Niet op het minst door de inzet van Haarlemse 

burgers en ondernemers hebben de pilots interesse gewekt vanuit het land, 

waar onder het Ministerie Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). 

Voor de doorontwikkeling is medewerking van het Rijk toegezegd.  

Vaststelling van de Structuurvisie Openbare Ruimte (SOR) zal resulteren in de 

uitwerking van het “Net en mazen”-concept. Waarbij de gemeente primair 

verantwoordelijk is voor het (hoofd)net. De tussenliggende straten, de mazen, 

kunnen veel meer lokaal ingevuld worden. Dit concept geeft richting aan een 

andere stedelijke vernieuwingsaanpak.  In het kader van het bepalen van de 

gebiedsgerichte aanpak worden de lokale opgaven naar de gebieden 

vertaald, aan hand waarvan de gebiedsprogramma’s worden opgesteld.    

Uit economisch oogpunt is Haarlem geen eiland, maar maakt onderdeel uit van 

de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De metropoolregio zet in op een sterk 

woon- werk- en verblijfsklimaat voor inwoners en bezoekers. De gemeente 

Haarlem kan dit niet alleen. Trajecten zijn gestart onder de noemer: van werk 

naar werk en van uitkering naar werk.  

Haarlem heeft onderzoek gedaan en uitgevoerd van transformatie van 

leegblijvende bedrijfspanden naar andere functies. In de binnenstad worden 

wonen boven winkels met succes uitgevoerd. Daarnaast is het project Belcanto 

in Schalkwijk een voorbeeld van succesvolle tijdelijke invulling van leegstaande 

panden wat goed loopt. Belcanto heeft een broedplaatsfunctie voor talrijke 

kleinere (startende) bedrijven.  Dergelijke tijdelijke invulling van lege panden, 

maar ook lege plekken in de openbare ruimte bieden kansen in de aanpak van 

de stedelijke vernieuwing. Tijdelijke invulling levert potenties op en kan een 

positieve wending geven op bijvoorbeeld de leefbaarheid in wijken.  

  



 


