
1

Masterclass “Ruimte voor Bedrijven”

Dr. ir. Erwin Heurkens | Dr. ir. Tom Daamen | Mr. dr. Fred Hobma | Dr. Erik Louw
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Inhoud presentatie

Toolbox (sturings)instrumentarium
Afwegingskader / strategieen gebieden
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Afwegingskader & Publieke Toolbox

1. Uitgangspunten Nota Ruimte voor Bedrijven
2. Discussies tussen TU Delft & Gem. Rdam experts/mw (doorlopend)
3. Workshop Gemeente Rdam (12 dec 2018) – toolbox toepasbaar?
4. Workshop Gemeente Rdam (29 mrt 2019) – toolbox aanvullen?
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Publieke Sturingsmix

Verheul, W.J., 
Daamen, T., 
Heurkens, E., Hobma, 
F. & Vriends, R. 
(2017). Ruimte voor 
durf voor diversiteit in 
gebiedstransformaties
. Delft, TU Delft.
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Publieke Toolbox

Adapted from:
Verheul, W.J., 
Daamen, T., 
Heurkens, E., Hobma, 
F. & Vriends, R. 
(2017). Ruimte voor 
durf voor diversiteit in 
gebiedstransformaties
. Delft, TU Delft.
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Heurkens, E., De 
Hoog, W. & Daamen, 
T. (2014). De 
Kennismotor: 
Initiatieven tot 
faciliteren en leren in 
de Rotterdamse 
gebiedsontwikkkelings
praktijk. Delft, TU 
Delft.

Richting
geven

Reguleren

Stimuleren

Verbinden



7

Pu
bl

ie
ke

 T
oo

lb
ox

R
ui

m
te

 v
oo

r B
ed

rij
ve

n

Gecombineerd Resultaat Workshops
Sturen op afstand

Sturen in overleg

Harde sturingZachte sturing

Richting geven Reguleren

Verbinden Stimuleren
- Dialoog en onderzoeken met eigenaren / ondernemers
- Dialoog met ondernemers- verenigingen / ontwikkelaars
- Right to challenge
- Acquisitie/huisvesting bedrijven (Rotterdam Partners)
- Bedrijfscontactfunctionaris
- Accountmanagers (MKB)
- Programmabureau (gebiedsorganisaties)
- Coördinatieteam gemeente
- Marktconsultatie
- Link business & stedenbouwkundige inzichten

- Revolverend fonds
- Energietransitie fonds
- Infrastructuur budget
- Bedrijfsinvesteringszones (BIZ)
- Mitigerende maatregelen
- Inzet publiek vastgoed i.c.m. place-making & lage huren

- Nota Ruimte voor Bedrijven
- Uitvoeringsprogramma (gebiedskoersen)
- Ruimtelijke verkenning
- Energie & Klimaatakkoord
- RIT
- Wethouder Ruimtelijke Economie
- Duurzaamheid beleid

- Wet Milieubeheer
- Voorkeursrecht
- Onteigening
- Erfpacht (eisen gebruik)
- Grondaankoop/-verkoop
- GREX-wet 

kostenverhaal
- Convenant hoge cat. 

milieuzones bep. periode

- Bedrijvenzonering milieucat.
- Geluidsverkaveling
- Omgevingsplan/-visie
- Parkeerverordening
- Omgevingsvergunning
- Handhavingsbesluit
- Ontwikkeltender (vuistregels)
- Ontheffing (10 jaar regeling 

geluids-/geurhinder)
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Doel
• Aanvulling en aanscherping toolbox met input marktpartijen

Vragen voor discussie
1. Hoe kan de toolbox in de praktijk gebruikt gaan worden?
2. Welke aanvullende zaken zijn nodig om de toolbox compleet te maken 

en aan de slag te kunnen?
3. Wat is daarbij de rol van de gemeente en van marktpartijen?

Masterclass 8 juli 2019
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Mogelijke verdiepende vragen / onderwerpen discussie

1. Welke sturingsinstrumenten zijn er cruciaal / noodzakelijk voor
marktpartijen bij het maken van investeringsbeslissingen?

> Welk effect sorteren deze instrumenten bij marktpartijen? 
(investeringszekerheid, duurzame innovaties, planologisch-juridische
zekerheid, etc.), welke combinatie werkt?

2. Welke aanvullende sturingsinstrumenten voor de toolbox zijn er
denkbaar en wenselijk vanuit de markt? 

> Bij welke sturingsvorm (richting geven, reguleren, stimuleren, 
verbinden) zijn nog onderbelicht tot dusverre.

3. Welke rol spelen ondernemers, ontwikkelaars en gemeenten?
> Wie doet wat (in zijn kracht)? In welke fase van ontwikkeling spelen
welke partijen een leidende rol? Wanneer is samenwerking cruciaal en op 
welke onderwerpen?

Masterclass 8 juli 2019
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100% Bedrijvigheid

100% Niet-bedrijvigheid
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2. Diversifiëren
Aantrekken nieuwe    
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Masterclass Resultaat
Sturen op afstand

Sturen in overleg

Harde sturingZachte sturing

Richting geven Reguleren

Verbinden Stimuleren
- Dialoog en onderzoeken met eigenaren / ondernemers
- Dialoog met ondernemers- verenigingen / ontwikkelaars
- Right to challenge
- Acquisitie/huisvesting bedrijven (Rotterdam Partners)
- Bedrijfscontactfunctionaris / accountmanagers (MKB)
- Programmabureau (gebiedsorganisaties)
- Coördinatieteam gemeente / bedrijvenloket
- Marktconsultatie / quick scans gebieden/bedrijven
- Link business & stedenbouwkundige inzichten
- Ontwerpend onderzoek

- Revolverend fonds
- Energietransitie fonds
- Infrastructuur budget
- Bedrijfsinvesteringszones (BIZ)
- Mitigerende maatregelen
- Inzet publiek vastgoed i.c.m. place-making & lage huren
- Duurzame bedrijven challenge
- Sociaal bedrijfshuisvestigingsfonds

- Nota Ruimte voor Bedrijven
- Uitvoeringsprogramma (gebiedskoersen)
- Ruimtelijke verkenning
- Energie & Klimaatakkoord
- RIT
- Wethouder Ruimtelijke Economie
- Duurzaamheid beleid
- Sociaal-economisch bedrijfsbeleid
- Gebiedsoverstijgend mobiliteitsbeleid

- Wet Milieubeheer
- Voorkeursrecht
- Onteigening
- Erfpacht (eisen gebruik)
- Grondaankoop/-verkoop
- GREX-wet kostenverhaal
- Convenant hoge cat. 

milieuzones bep. periode
- Planologische 

schuifruimte

- Bedrijvenzonering milieucat.
- Geluidsverkaveling
- Omgevingsplan/-visie
- Parkeerverordening
- Omgevingsvergunning
- Handhavingsbesluit
- Ontwikkeltender (vuistregels)
- Ontheffing (10 jaar regeling 

geluids-/geurhinder)

Sturingsmix

Markt-
perspectief Markt-

perspectief

Markt-
perspectief

Markt-
perspectief
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