
Processen bij gebiedsontwikkeling



Wat gaan we bespreken?

• Hoe ontstaat een gebiedsontwikkelplan

• De rol van de bewoners / bewonersgroep 

• Ontwikkelscenario’s, voorkeursscenario, ontwerpdocument …….uitvoering



STAP 1
• Bepalen van de doelen voor de langere termijn (strategisch 

voorraadbeheer )
• Samenwerking gemeente B-O, Woonservice  en andere partijen.
• Intentieovereenkomst Woonservice/Gemeente Midden-Drenthe

STAP 2
• Informatieavonden bewoners huur en eigen bezit
• Alle bewoners per strategie uitgenodigd
• bewonersgroep formeren!

STAP 3
• Inventarisatie bij bewoners. Huurders en particulieren



STAP 4

• In de arm nemen van Stedenbouwkundig bureau 

• Samen met Stedenbouwkundig bureau werken aan scenario’s

• Uitwerken voorkeursscenario’s naar definitief ontwerpdocument

• Samenwerkingsovereenkomst Woonservice/Gemeente Midden-Drenthe

• Ruimtelijke procedure opstarten

STAP 5

• Opdracht / uitvraag marktpartijen ( aannemers ) 

STAP 6

• Fasering aanbrengen nieuwbouw, inrichting woonomgeving, 
infrastructuur etc

STAP 7

• Uitvoering



Stap 1 

De 
voorbereiding

Strategisch voorraadbeheer? Wat is dat?

Hoe gaat een woningcorporatie zo goed 
mogelijk om met de woningvoorraad en 
wat zijn de doelstellingen op lange termijn.

Wat zijn de doelen van Woonservice?

• Verduurzamen

• Als dat niet kan sloop/nieuwbouw

• Betaalbaarheid

• Aansluiten bij doelgroep en behoefte



Grote ingrepen Kleine ingrepen

• Als er grote aantallen 
woningen zijn die 
verduurzaamd worden of 
vernieuwd moeten worden.

• De invloed van deze opgaven 
betekent dat dit van grote 
invloed is op de wijk of dorp.

• Dat de opgaven dusdanig zijn 
dat er kansen ontstaan voor 
andere opgaven in het 
gebied.

• Dat andere partijen nodig 
zijn om de kansen te 
benutten.

• Daar waar 1 op 1 
woningen worden 
verduurzaamd of 
worden vervangen.

• Geen grote invloed op 
het dorp of de straat

GROTE INGREEP!! 
BETEKENT DAT DE 
MOGELIJKHEDEN WORDEN 
ONDERZOCHT OM TOT EEN 
GEBIEDSONTWIKKELPLAN 
TE KOMEN

IN DE BOMENBUURT 
WESTERBORK HEBBEN WE 
HET OVER EEN GROTE 
INGREEP.



Sloop / nieuwbouw 42

Kleinschalig verbeteren 36

Door exploiteren 18

Verkoop 20

Opgave huurwoningen 
Bomenbuurt Westerbork



Waarom wordt mijn

woning gesloopt en 

niet verduurzaamd?

• Op termijn gaan we naar gasloos 
wonen.

• Om dat te realiseren gaan we hier 
in stappen naar toe.

• Anders is het niet betaalbaar.

• Richting 2040 plusminus 2000 
woningen vervangen

• Oudere woningen die niet 
vervangen worden daarvan wordt 
de exploitatietijd verlengt. 

• Exploitatietijd: De jaren dat de 
woning wordt verhuurd.

• Deze woningen worden 
verduurzaamd. Energiezuiniger 
gemaakt maar gaan nog niet van 
het gas af.

• Op termijn worden deze woningen 
opnieuw bekeken of ze alsnog 
worden vervangen.



Samenwerking bij een grote 
ingreep is belangrijk. 

Afstemmen van plannen en 
het benutten van kansen

Samenwerking

Nog steeds stap 1

• Afstemming zoeken met andere partijen 
die in hetzelfde gebied actief zijn.

• Grootste partner = gemeente

• Welzijn

• Samen Sterk ( huurdersorganisatie )

• Inventariseren van het gebied

• Waar krijgen we allemaal mee te maken



Uitdagingen gebiedsontwikkelplannen

Opgave gemeente:

• Inrichting openbaar gebied/groen Opgave Woonservice

• Verduurzamen en sloop/nieuwbouw

Openbare 

ruimte en groen

wijkaanpak

Particulieren

Sloop / 

nieuwbouwWarmtetransitie

Voortgang 
/ planning

Nieuwe 
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Inbreidingslocaties Watermanagement

Risico’s 

Gezamenlijke opgave: 

• Onderzoeken hoe particulieren kunnen worden meegenomen in het proces van verduurzamen (hierbij is 
Woonservice gebonden aan wet- en regelgeving)

• Sociale problematiek



Stap 2

• De communicatie naar 
bewoners.

• Betrekken van bewoners

• Alle betrokken bewoners worden op de 
hoogte gebracht.

• Verschillende boodschappen. 

• Huurders en particulieren.



Participatie: samen met de bewoners

Geen compleet plan maar een doel

• Samen bouwen aan een toekomstbestendige wijk

• Duurzame woningen

• Betaalbare woningen

• Prettige en veilige woonomgeving

• Woonservice vindt het belangrijk dat bewoners 
vroegtijdig meedoen omdat:

• Het is hun buurt

• Zij kennen de buurt beter

• Bewoners zijn belangrijk bij het maken van keuzes. 

Stap 2

• Informeren bewoners

• Formeren  van een 
bewonersgroep 



Stap 3

Inventarisatie
• Bewonersgesprekken
• Plannen gemeente
• Plannen Welzijn
• Plannen woonservice

Taak bewonersgroep:

Inbrengen informatie over:
• De woning
• De woonomgeving
• Wensen en kansen

Wat ligt er al:
• Geeltjesavond
• Info vanuit de buurt

• Aanspreekpunt voor 
bewoners uit de buurt



Wat is de opdracht?

Woonservice en Gemeente MD hebben een 
opgave in Westerbork (verbeteren / 
vervangen huurwoningen particuliere 
woningen meenemen in de mogelijkheden 
voor verduurzaming, i.c.m. de 
energietransitie), daarnaast vinden partijen 
het belangrijk om de wensen van bewoners 
mee te nemen, dit alles vraagt om een 
samenhangend integraal ruimtelijk plan.  

• Opdracht stedenbouwkundig bureau

STAP 4



• Samen met stedenbouwkundig bureau werken 
aan scenario’s

• Alle informatie uit de 
inventarisatie wordt ingebracht.



Taak bewonersgroep: 
Stap 4

• Bespreken en toelichting 
geven op input vanuit de 
bewonersgroep en wijk. 
(geeltjes)

Gesprekken van alle partijen 
met stedenbouwkundig 
bureau.



Deel resultaat stap 4 
(voorbeeld 2e Exloërmond)

- Opbrengst bespreken met bewonersgroep en partijen
- Herkenbaarheid van input op scenario’s 
- Finetunen tot………………………voorkeursscenario



• Voorkeursscenario 
doornemen met 
bewonersgroep en partijen

• Samen presenteren aan de 
bewoners in de wijk

(voorbeeld 2e Exloërmond)



• Van voorkeursscenario 
naar ontwerpdocument!

• Een ontwerpdocument is 
een technisch document 
dat de componenten en 
specificaties beschrijft.



Programma

Bomenbuurt Westerbork

Project A
Sloop / nieuwbouw/ 

verduurzamen

Project B
Aanpak openbare 

ruimte

Project C
Duurzame 

oplossingen in de 
wijken

Project D
Sociale aanpak in de 

wijken

Project 
Warmtetransitie visie

Project E ??

• Ontwerpdocument 
zorgt ervoor dat het 
programma ingericht 
kan worden.

• Van intentieovereenkomst naar 
samenwerkingsovereenkomst

• Start ruimtelijke 
procedure/onderzoeken

Let op: dit is een voorbeeld!!



STAP 5 ( project nieuwbouw)

• Opdracht / uitvraag marktpartijen (aannemers) 

Max 4 aannemers worden gevraagd op basis van 
het ontwerpdocument een offerte uit te brengen 
om de nieuwbouw te realiseren.

Selectie op basis van:
• Kwaliteit
• Financiele kaders

Selectiecommissie:
• Woonservice
• Gemeente
• Samen Sterk of afvaardiging bewonersgroep



STAP 6

• Fasering aanbrengen nieuwbouw, inrichting woonomgeving, infrastructuur etc

Voorbeeld 2e Exloërmond



STAP 7
• Uitvoering



PLANNING 

STAP 1
* bijna afgerond

• Bepalen van de doelen voor de langere termijn (strategisch voorraadbeheer )
• Samenwerking gemeente B-O, Woonservice  en andere partijen.
• Intentieovereenkomst Woonservice-Gemeente Midden-Drenthe (november 2022)

STAP 2
* afgerond

• Informatieavonden bewoners huur en eigen bezit
• Alle bewoners per strategie uitgenodigd
• Bewonersgroep formeren!

STAP 3 * afgerond /particulieren nog niet

• Inventarisatie bij bewoners. Huurders en particulieren



STAP 4

• In de arm nemen van Stedenbouwkundig bureau Uitvraag Q4 2022
• Samen met Stedenbouwkundig bureau werken aan scenario’s                            t/m juni 2023
• Uitwerken voorkeursscenario’s naar definitief ontwerpdocument Q4 2023
• Samenwerkingsovereenkomst Woonservice/Gemeente Midden-Drenthe Q4 2023
• Ruimtelijke procedure opstarten Q4 2023

STAP 5

• Opdracht / uitvraag marktpartijen ( aannemers ) Q1 2024

STAP 6

• Fasering aanbrengen nieuwbouw, inrichting woonomgeving, infrastructuur et Q2 2024

STAP 7

• Uitvoering gefaseerd Q4 2024 – 2027 / 2028



Risico’s en bedreigingen

1.  Ontwikkelingen op wereldniveau
• Beschikbaarheid materialen
• Kosten materialen

2. Ontwikkelingen op landelijk niveau
• Stikstof problematiek
• Capaciteit/beschikbaarheid uitvoerende partijen
• Energie (aansluitingen/capaciteit)

3. Lokaal niveau
• Samenwerking en afstemming tussen stakeholders

4. Organisatie niveau
• Financiele haalbaarheid door stijgende kosten
• Interne capaciteit
• Afstemming op projectniveau (aantal projecten en de 

samenhang)
• Doorlooptijd bestuurlijke besluitvorming 

5. Procedures
• Ruimtelijke procedure/onderzoeken

(Beheers) Maatregelen:

• Bijstellen van ambitie
• Niet alle projecten kunnen worden 

uitgevoerd
• Zoeken naar andere mogelijkheden 
• Langere tijd nodig om tot uitvoering 

te komen (aanpassen fasering)




