Zuid-Holland heeft een grote bouwopgave.
Om aan de woningbehoefte te voldoen, moet
de bouwproductie in bestaande plannen op
korte termijn worden versneld én moeten
plannen worden gemaakt voor de middellange en lange termijn. Een groot deel van
de behoefte moet binnenstedelijk worden
ingevuld.
Binnenstedelijke
verdichting
komt niet zonder meer van de grond. Met
Stedenbaan is er destijds een vernieuwende
afspraak gemaakt over verdichting in
combinatie met frequentieverhoging van
de trein, een afspraak tussen publieke
partijen en vervoerders. Momenteel ligt
de vraag voor: Wat zijn de vernieuwende
verstedelijkingsafspraken van de toekomst?
Welke investeringsprikkel wordt ingezet
om verstedelijking te richten? Doel is de
binnenstedelijke opgaven daadwerkelijk met
elkaar te gaan realiseren! In de afgelopen
periode is gestart met het in beeld brengen
van mogelijke vernieuwende afspraken voor
1) ontwikkelen langs de lijn, 2) transformatie
van bedrijfsterreinen, 3) vitaliteit kernen
en 4) verduurzaming bestaande voorraad.
Dit
handelingsperspectief
biedt
voor
‘Herontwikkeling van bedrijfsterreinen’ naar
gemengde woon/werkmilieus een handvat
om te komen tot vernieuwende afspraken.

Ambitie. De ambitie is binnenstedelijke bedrijfsterreinen te herontwikkelen tot gemengde
woon/werkmilieus, deze optimaal te integreren in de stedelijke (infra)structuren zonder
dat op regionaal niveau de kansen voor bedrijvigheid worden beperkt. Hierbij gaat het
ook om watergebonden bedrijfsterreinen en bedrijven in de Hogere Milieu Categorie en
om het belang van de inclusieve stad met voldoende werkgelegenheid voor iedereen.
Hiermee creëren we aantrekkelijke nieuwe woongebieden, benutten we bestaande
infrastructuur beter en voorkomen we dat we grootschalig moeten investeren in nieuwe
infrastructuur. Zo versterken we het economisch vestigingsklimaat.
Praktijk. In de praktijk wordt herontwikkeling van bedrijfsterreinen naar gemengde
woon/werkmilieus veelal bemoeilijkt door zaken als versnipperd eigendom,
saneringsopgaven, hindercontouren, beperkte mogelijkheden voor verplaatsing door
onvoldoende regionale regie, bestuurlijke grenzen, et cetera. Risico is dat alleen de meest
kansrijke en rendabele locaties worden getransformeerd en de transformatie daarna
onrendabel wordt en stilvalt. Hierdoor worden binnenstedelijke verdichtingsopgaven
niet gehaald en een suboptimale kwaliteit gerealiseerd. Naast dit alles is er ook nog
eens sprake van concurrerende woningbouwlocaties op plekken die sneller en/of meer
rendabel tot ontwikkeling worden gebracht.
Nieuwe verstedelijkingsafspraken. Succesvolle herontwikkeling van bedrijfsterreinen
tot gemengde woon/werkmilieus vraagt een samenhangend pakket aan maatregelen.
Een gedragen lange termijn visie over concentratie van functies op de ‘beste plek’, met
daaraan gekoppeld een adaptieve strategie hoe daar te komen. Harde integrale regionale
afspraken over o.a. programmering van de woningbouw en bedrijventerreinen (aantallen,
kwaliteit, dichtheid, termijnen), gewenste ruimtelijke kwaliteit, functiemenging en
mobiliteitsmaatregelen zijn essentieel. Oplossingen voor milieuhinderlijke bedrijvigheid
kunnen niet zonder regionale samenwerking. In het verlengde van deze afspraken
kan een vorm van regionale verevening (vereveningsfonds) de businesscase positief
beïnvloeden. Daarnaast is per locatie fondsvorming (transformatiefonds, afdracht per
woning) nodig voor de bekostiging van bovenwijkse voorzieningen en het op gang
brengen van transformatie. Een integrale aanpak vraagt nadrukkelijk een integrale
sturing met brede vertegenwoordiging van de betrokken beleidssectoren.

Hoe samenwerken? Samenwerking kan een formele vorm aannemen of meer de
principes van ‘coalition of the willing’ volgen. Gewenste functiemenging van
bedrijfsterreinen vraagt regie en daarom een meer geformaliseerde samenwerking.
Leg de afspraken op gebiedsniveau vast in een bindend gebiedsakkoord. Het
gaat daarbij afspraken over woningbouw en bedrijventerreinen (aantallen,
kwaliteit, dichtheid, termijnen), gewenste ruimtelijke kwaliteit, functiemenging en
mobiliteitsmaatregelen. Per gebied maken gemeenten afspraken met elkaar, maar ook
met pand- en grondeigenaren, ontwikkelaars, corporaties, werkgevers en aanbieders
van mobiliteitsdiensten. Voor overkoepelende zaken, zoals een regionale strategie voor
bedrijven in de hogere milieucategorieën (beton-, asfalt- en afvalcentrales), zijn de
regio en de provincie partij. Stel een gebiedsmanager aan die de voortgang monitort
en toeziet op naleving van de gemaakte afspraken. Neem in het gebiedsakkoord ook
de formele zaken op, waaronder de voorwaarden waaronder partijen meedoen, wat er
gebeurt bij wijzigingen en/of meningsverschillen en de verdeling van opbrengsten en
risico’s naar rato.

