
De gemeente Culemborg en
KleurrijkWonen hebben een intentie-
overeenkomst afgesloten om te
komen tot de herstructurering van de
wijk Achter de Poort in Culemborg.
Het projectmanagement voor de her-
structurering is in handen van Bloeii
Advies & Ontwikkeling. Dit adviesbu-
reau is een zelfstandig onderdeel van
KleurrijkWonen en adviseert ook
andere partijen in Rivierenland en de
Alblasserwaard. PAS bv is gevraagd
om de gehele herontwikkeling finan-
cieel te begeleiden. 

De aanpak van de wijk Achter de
Poort is bijzonder. In het deel waar
sloop en nieuwbouw plaatsvindt, komt
relatief veel openbare ruimte.
Doelstelling is dat de extra groene
ruimte en het nieuwe vastgoed een
kwaliteit verhoging betekent voor de
gehele wijk. 

Aanpak

In de aanpak wordt uitgegaan van de
sloop van circa 300 sociale huurwoningen.
Dit betreft vooral beneden-bovenwonin-
gen uit de jaren ‘50. De woningen verke-
ren in een slechte staat, met name ten
aanzien van isolatie en vocht. De wijk en
de woningen zijn echter wel geliefd,
omdat de huren laag zijn. De overige circa
700 woningen in de wijk Achter de Poort
worden gehandhaafd. Ditzelfde geldt voor

een school en de buurtvoorzieningen. In
het te handhaven deel wordt geïnvesteerd
om de leefbaarheid te vergroten. Dit
betreft zowel investeringen in de wonin-
gen, als in de openbare ruimte: in 2009 is
bijvoorbeeld een pannaveld gerealiseerd
nabij de school. 

Planning

Het plan voor de nieuwbouw bevat circa
200 woningen, waarvan 65% huurwonin-
gen en 35% koopwoningen. De openbare
ruimte wordt vergroot en meer geconcen-
treerd. Het plan is verdeeld in drie fasen.
Achtergrond hiervoor is dat herhuisves-
ting van de huidige bewoners niet op
korte termijn kan, en alle partijen wel zo
snel mogelijk willen beginnen. Op basis
van de verwachte snelheid voor herhuis-
vesting en de nog te doorlopen ruimtelijke
procedures (bestemmingsplan) heeft PAS
bv een globale financiële planning opge-
steld en een voorstel gedaan voor de
fasering van het plan. 

Financiële verkenning en 

optimalisatie

PAS bv heeft een gebiedsexploitatie opge-
steld bij het stedenbouwkundig plan. De
inbrengwaarden zijn geraamd door
KleurrijkWonen. Op basis van ervaring zijn
de sloopkosten en de kosten voor de aan-
leg van de openbare ruimte geraamd door
PAS bv. Voor de plankosten is, in overleg
met KleurrijkWonen en de gemeente, een

raming opgesteld.
Deze raming is name-
lijk afhankelijk van de
gewenste manier van
werken. De bouwkos-
ten, bijkomende kos-
ten en algemene
kosten zijn in overleg
met KleurrijkWonen
geraamd. Vervolgens
zijn inflatie en rente
toegepast. Gezien het
feit dat het saldo van
de gebiedsexploitatie
lager is dan beoogd
ten tijde van de inten-
tieovereenkomst,
heeft PAS bv ook
aangegeven op welke manieren er even-
tueel kan worden geoptimaliseerd, zonder
de structuur en de basiskwaliteiten van
het plan te verliezen.

Samenwerkingsovereenkomst

De gebiedsexploitatie geeft zowel voor de
gemeente als voor de corporatie een hel-
der inzicht in de financiële gevolgen van
de herstructurering. Het is de basis voor
afspraken over de financiële bijdrage van
de gemeente aan Achter de Poort. Voor
het benaderen van deze bijdrage hebben
partijen afgesproken om de systematiek
‘de kosten in beeld, de kosten verdeeld’ te
hanteren.  PAS bv heeft de bijdragen van
de partijen volgens deze methodiek

geraamd. Na overeenstemming over de
financiële afspraken, dient gekomen te
worden tot een samenwerkingsovereen-
komst. Hierin staan ook afspraken over
proces en inhoud. Het doel is dat de
samenwerkingsovereenkomst in 2010
wordt ondertekend.
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Voorwoord

PAS bv bestaat alweer 17 jaar en is al jaren een vooraanstaand adviesbureau dat zich heeft gespeciali-
seerd in planeconomie en gebiedsontwikkeling. Zij heeft ervaring met het financieel en procesmatig
begeleiden van projecten zoals projectmanagement en het opstellen van grondexploitaties, haalbaar-
heidsstudies, kostenramingen. Daarnaast heeft PAS bv ervaring met het adviseren van organisaties over
beleid en werkprocessen, zoals het opstellen van een nota grondbeleid, het opstellen van een meerjaren-
prognose grondexploitaties, het bepalen van het weerstandvermogen van een grondbedrijf en het uit-
voeren van risicoanalyses. Met het inwerking treden van de nieuwe grondexploitatiewet heeft PAS bv
zich ook gespecialiseerd in het opstellen van exploitatieplannen en adviseert zij haar opdrachtgevers op
dit gebied.
Deze specialisatie in vooral de financiële, maar ook de organisatorische kant van gebiedsontwikkeling
deelt PAS bv ook met opdrachtgevers in cursussen en workshops op maat. PAS bv geeft, met regelmaat,
cursussen en workshops aan diverse opdrachtgevers om hun kennisniveau op deze gebieden op te fris-
sen dan wel uit te breiden.
Zo ook geeft PAS bv, jaarlijks, een aantal gastcolleges en masterclasses aan Hoge Scholen en
Universiteiten.
In dit voorliggende PAS-nieuws zoomen wij onder andere in op een van die cursussen voor de woning-
corporatie Accolade en informeren wij u over onze advieswerkzaamheden voor de gemeente
Haaksbergen en voor de woningcorporatie Kleurrijk Wonen in Culemborg. Op pagina twee   leest u ons
interview met drs. Marcel Diepenmaat, wethouder van de gemeente Haaksbergen. 

Met vriendelijke groet,
Namens PAS bv Consultancy & Interim
ir. Siewert Snijder, algemeen directeur
Rini Schreuder, directeur Communicatie & Organisatie
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Woningcorporatie KleurrijkWonen in Culemborg
Herstructurering Achter de Poort

Betrokkenheid PAS bv

■ Opstellen gebiedsexploitatie bij het 

stedenbouwkundig plan

■ Optimalisatie

■ Raming van de financiële bijdragen 

van de individuele partijen binnen de

samenwerkingsovereenkomst 
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In gesprek met 
drs. Marcel Diepenmaat MRE 
Wethouder van de 
gemeente Haaksbergen

“Inzet PAS bv is prima;
uiterst tevreden over

samenwerking”

De tijden dat in economisch opzicht
de bomen de hemel in groeiden liggen
al weer geruime tijd achter ons. Dat
geldt voor vrijwel alle sectoren in het
bedrijfsleven: geen branche wordt
gespaard. En ook de overheid moet
meer dan ooit keuzes maken als het
gaat om het financieel beleid. Vaak
worden dan professionals ingehuurd
met specifieke expertise. Een voor-
beeld hiervan treffen we aan in het
beleid van de gemeente Haaksbergen,
die koos voor een samenwerkingsver-
band met PAS bv, waarbij onder meer
het gemeentelijk grondbedrijf door
PAS bv onder de loep werd genomen.
Wij spraken over deze geslaagde
samenwerking met wethouder drs.
M.M.J. Diepenmaat MRE.

Marcel Diepenmaat heeft een flink aantal

disciplines in zijn portefeuille: Ruimtelijke

Ordening, Volkshuisvesting,

Investeringsbeleid Stedelijke Vernieuwing,

Detailhandel, Vastgoed en

Bouwgrondexploitatie, Milieu, Natuur &

Landschap. Na een periode werkzaam

geweest te zijn bij onder meer het ingeni-

eursbureau Oranjewoud, waar hij zich ook

met vastgoed bezig hield, werd

Diepenmaat gevraagd als wethouder in de

gemeente Haaksbergen. “Een aantrekkelij-

ke gemeente, goed gesitueerd ten opzich-

te van Enschede en Hengelo”, zegt

Diepenmaat. “Maar om aantrekkelijk te

blijven en ontwikkelingen als de vergrij-

zing, waar ook Haaksbergen natuurlijk

mee te maken heeft, op te vangen, is het

nodig om te investeren in vernieuwing.

Dat gebeurt tweeledig: door nieuwbouw in

het buitengebied en door inbreiding en

herstructurering, waarbij in en om het

centrum bestaande bebouwing wordt ver-

vangen of gerenoveerd. Zo zijn er 70

woningen gepland op de nieuwbouwloca-

tie Veldmaat en 150 woningen op de loca-

tie Wissingbrink. In Buurse-Zuid verrijzen

65 woningen. Het traject van deze drie

projecten moet in 2015 zijn afgerond.

Daarnaast is er ruimte om 700 woningen

binnen de bestaande kern Haaksbergen te

bouwen.”

Ambitie

“Voor het centrum heeft de gemeente de

ambitie om 7.000 m² winkeloppervlak en

80 appartementen te realiseren”, zegt

Diepenmaat. “En hiermee heb ik de

belangrijkste ontwikkelingen voor de

komende jaren geschetst. Echter, ook op

organisatorisch gebied heeft de lokale

overheid een ingrijpend besluit genomen,

door in zee te gaan met PAS bv. Er is een

intensieve samenwerking, waarbij alle pro-

jecten die door het gemeentelijke grond-

bedrijf zijn gepland, zorgvuldig worden

geanalyseerd en doorgerekend. Dat geldt

voor woningbouwprojecten, het ontwikke-

len van bedrijventerreinen, winkels en

kantoren, zowel nieuwbouwprojecten als

de herontwikkeling van bestaande loca-

ties.”

Professionaliteit

“De inbreng van PAS bv is divers”, zegt

Diepenmaat. “Niet alleen is een gedegen

en professionele meerjarenprognose

opgesteld, ook worden er instrumenten

aangereikt om de projecten veel beter 

te kunnen sturen. Door de expertise van

PAS bv op planeconomisch gebied wor-

den alle factoren en marktmogelijkheden

en onmogelijkheden meegenomen, zodat

de prognose reëel en acceptabel is. Soms

was dat best wel even schrikken, want de

advisering van PAS bv is eerlijk en recht

door zee. Maar ik ben zeer te spreken over

de inzet en professionaliteit van PAS bv.

En, wat altijd onmisbaar is, de persoonlijke

‘klik’, de open communicatie. PAS bv heeft

een grote rol gespeeld in het creëren van

een breder draagvlak voor onze projecten.

Door het plan van aanpak, dat door 

PAS bv is opgesteld, is er voor alle partijen

de nodige duidelijkheid geschapen.”
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De gemeente Haaksbergen heeft diverse

ruimtelijke projecten in voorbereiding of uit-

voering. De projecten zijn divers van aard:

woningbouw, bedrijventerreinen, winkels en

kantoren. Diverse projecten bestaan uit de

herontwikkeling van bestaand stedelijk

gebied,  maar er zijn ook enkele uitbrei-

dingsplannen voor woningbouw en bedrij-

venterrein. Al deze projecten zijn

ondergebracht bij het grondbedrijf van de

gemeente. Op verzoek van de gemeente

heeft PAS bv het gehele grondbedrijf van de

gemeente doorgelicht en zijn voor alle zes-

tien projecten grondexploitaties opgesteld.

Plan van aanpak

PAS bv is gestart met het opstellen van een plan

van aanpak, zodat de gemeente duidelijkheid

kreeg over het te bereiken eindresultaat van de

herijking,  de te nemen stappen en de planning.

Met de betrokken projectmedewerkers zijn alle

lopende projecten doorgenomen. De jaarreke-

ning 2008 en diverse bestaande planeconomi-

sche verkenningen zijn gebruikt om de eerste

exploitatieopzetten  te maken. Voor de projecten

in voorbereiding zijn op basis van stedenbouw-

kundige plannen grondexploitaties opgezet.

Daarbij zijn onderdelen zoals aankoop van gron-

den en panden, kosten voor sloop en sanering,

bouw- en woonrijp maken en plankosten

getoetst en waar nodig geraamd. Aan de

opbrengstenkant zijn alle opbrengsten residueel

bepaald en zijn bijdragen en subsidies beoor-

deeld en waar nodig aangepast. Per project is, in

overleg met de projectmedewerkers van de

gemeente, gekeken naar de planning en fase-

ring van de projecten. 

Meerjarenprognose

De grondexploitaties zijn bij elkaar gevoegd om

in een meerjarenprognose een totaalbeeld van

het gemeentelijke grondbedrijf (MPG) te krijgen.

Het totaalbeeld is door PAS bv van een grondige

analyse voorzien en na overleg met de ambtelijk

opdrachtgever, in het college van Burgemeester

en Wethouders, gepresenteerd. 

De uitkomsten van de eerste doorrekening en

de analyse waren zorgwekkend. Op totaalniveau

zou het grondbedrijf van Haaksbergen verliesge-

vend zijn met aanzienlijke risico’s in grondver-

werving, bouw- en woonrijp maken en de ver-

koop van bouwgrond. Daarbij speelt dat de

gevolgen van de recessie ook de markt van

Haaksbergen negatief beïnvloeden.

PAS bv heeft voorstellen voor verbetering van de

financiële positie van het grondbedrijf gedaan.

Elementen zoals inbreng van grond, eerdere

afzetmogelijkheden van bouwgrond, afstemming

van investeringen en grondopbrengsten, residu-

ele grondwaardes en contracten met ontwikke-

laars en mogelijke besparing op investeringen

zijn daarbij meegenomen.

Op basis van de optimalisatie voorstellen zijn in

overleg met de projectleiders de gevolgen  in

enkele iteratieve stappen in beeld gebracht. De

tussenstappen zijn tevens per stap met de

betrokken wethouders besproken en waar nodig

aangepast. Dit resultaat heeft uiteindelijk geleid

tot een reële en acceptabele meerjarenprognose

en een herijking van het grondbedrijf met posi-

tief eindresultaat. PAS bv heeft het  raadsvoor-

stel voorbereid om alle grondexploitaties vast te

stellen en de benodigde of aanvullende kredie-

ten beschikbaar te stellen. 

PAS bv

PAS bv verzorgt voor de gemeente alle planeco-

nomische werkzaamheden voor de projecten.

Daarbij is een budgetbewakingssysteem opge-

bouwd om de vastgestelde budgetten te bewa-

ken, zodat de projectleiders hun projecten

optimaal kunnen sturen.

PAS bv ondersteunt de gemeente tevens bij

onderhandelingstrajecten met ontwikkelende

partijen, en toetst bestaande contracten op

financiële gevolgen en risico’s. Daarnaast stelt

PAS bv exploitatieplannen op en adviseert over

de inzet en werking daarvan.

Gemeente Haaksbergen
Meerjarenprognose en herijking van 

het grondbedrijf

Betrokkenheid PAS bv

■ Opstellen plan van aanpak

■ Opstellen van een meerjaren-

prognose grondexploitaties

■ Herijking grondbedrijf

■ Opzetten  van een 

budgetbewakingssysteem

■ Toetsen van contracten op financiële

gevolgen en risico’s

■ Ondersteunen bij onderhandelings-

trajecten

■ Opstellen van exploitatieplannen
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Vanuit haar jarenlange advisering in gebieds-
ontwikkeling geeft PAS bv cursussen en
workshops aan diverse opdrachtgevers om
hun kennisniveau op deze gebieden op te
frissen dan wel uit te breiden. Om diverse
organisaties optimaal te laten profiteren van
deze kennis biedt PAS bv onder andere een
cursus planeconomie en vastgoed rekenen
op maat aan. 

Deelnemers en doel

Onlangs heeft PAS bv voor de tweede keer aan
woningbouwcorporatie Accolade uit Heerenveen
de cursus planeconomie en vastgoed rekenen 
op maat gegeven. Een paar jaar geleden heeft
PAS bv dezelfde cursus gegeven voor aanko-
mende projectleiders van toen nog Accolade
Vastgoed. Ditmaal was de cursus specifiek voor
diverse medewerkers van Accolade, waaronder
projectcoördinatoren, vestigingsdirecteuren, het
hoofd markt- en vastgoedstrategie en een aantal
beleidsmedewerkers. Doel van de cursus was om
de medewerkers een basiskennis planeconomie
en vastgoed rekenen te geven. 

Op maat

Vooraf is in een intakegesprek met Accolade
afgestemd waar zij als organisatie exact behoefte
aan had. Vanwege de diversiteit aan medewer-
kers is een programma samengesteld waarmee
alle deelnemers worden bediend. Het programma
bestaat uit theoretische kennis afgewisseld met
praktijkopgaven, waarbij concrete projecten of
vraagstukken van cursisten aan de orde komen.
In de cursus zijn de volgende onderwerpen
behandeld: 

• Planeconomie (inhoud en doel grond- en vast-
goedexploitatie);

• Projectmanagement (bij gebiedsontwikkeling);
• Vastgoed rekenen (onder andere oppervlakte-
maten, bouw- en grondkosten en rendementen);

• Exploitatieplannen (conform grexwet);
• Contractvorming.

Naast inhoudelijke onderwerpen komen ook de
diverse krachtenvelden en relaties tussen partijen
binnen gebiedsontwikkeling aan de orde.
Doordat PAS bv bij verschillende partijen actief
is, kan zij de cursist helder inzicht verschaffen in
hoe deze partijen verschillend omgaan met hun
belangen, uitgangspunten en financiën. 

Voor wie?

Een aantal adviseurs van PAS bv is gespeciali-
seerd in het opleiden en trainen van professio-
nals die actief zijn binnen gebiedsontwikkeling.
In heel Nederland leiden wij werknemers op van
gemeenten, corporaties en projectontwikkelaars
en geven wij gastcolleges op hogescholen en
universiteiten. 

De cursus van PAS bv is vooral concreet en, door
de vraaggestuurde benadering, gericht op de
praktijk. Met de in de cursus aangeboden kennis
en vaardigheden worden oplossingen en denk-
richtingen aangedragen waarmee de cursisten
direct aan de slag kunnen gaan. 
Kortom, de cursus is geschikt voor iedereen die
te maken heeft met planeconomie en gebieds-
ontwikkeling in ruimtelijke projecten..

PAS-nieuws verschijnt drie keer per jaar en is bedoeld om alle relaties van PAS bv te
informeren over actuele zaken. PAS bv, met vestigingen in Houten en Veendam, is een
toonaangevend bedrijf dat adviseert op het gebied van vastgoed, projectontwikkeling
en gebiedsontwikkeling. De organisatie is gespecialiseerd in het ontwikkelen, sturen en
beheersen van planontwikkelingsprocessen.

De opdrachtgevers van PAS bv zijn gemeenten, woningbouwcorporaties en projectont-
wikkelaars.

Als onafhankelijk bureau speelt PAS bv een belangrijke rol bij zowel kleinschalige als
grootschalige planontwikkelingen in Nederland.

De werkwijze van PAS bv is open, flexibel en vooral helder.
PAS bv is een lerende organisatie. Een organisatie die de ontwikkeling van haar mede-
werkers boven de groei van het bedrijf stelt. Zowel de in- als externe communicatie
(-lijnen) en evaluaties vormen belangrijke pijlers onder de totale bedrijfsvoering.

Langeleegte 5 • 9641 GN Veendam • telefoon (0598) 61 23 80 • fax (0598) 63 05 48 • e-mail: pasveendam@pasbv.nl

Papiermolen 10 • 3994 DK Houten • telefoon (030) 635 34 00 • fax (030) 635 38 00 • e-mail: pashouten@pasbv.nl

Consultancy & Interim
PLANECONOMIE & GEBIEDSONTWIKKELING
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Woningbouwcorporatie Accolade 
Cursus planeconomie en 

vastgoed rekenen op maat 

Kort nieuws
Groeiende discussie bij PAS bv over krimp

Naar aanleiding van de afstudeerscriptie “Krimp, tijd voor 
kwalitatieve groei!”, heeft PAS bv op 16 november 2009 een
overleg georganiseerd tussen de negen Oost-Groninger
gemeenten, provincie Groningen en Acantus Wonen. 
De genoemde partijen hebben medewerking verleend aan het
afstudeeronderzoek van onze medewerker Frank van der Burg
BBA, waarbij de ruimtelijk economische kansen en bedreigin-
gen van de regio Oost-Groningen in kaart zijn gebracht. Na de
presentatie van de resultaten van het onderzoek, is er onder
begeleiding van een senior PAS-adviseur gediscussieerd over
de krimpproblematiek in het Oost-Groningen. 
Na afloop van de discussie bleken de gemeenten en de provin-
cie dichter bij elkaar te staan dan verwacht. Er wordt niet
gestuurd op de kwantiteit maar puur op de kwaliteit van de
regio; sturen op een goede leefomgeving staat hierbij centraal.
Doordat bevolkingsdaling een serieus probleem is en blijft, zal
PAS bv verschillende onderzoeken voortzetten en opstarten.
Meer hierover in een volgende PAS-nieuws.

Opleiding planeconomen voor opdrachtgevers

Voor de gemeente Steenwijkerland leidt PAS bv een planeco-
noom op. Een opleidingstraject, dat PAS bv vaker verricht voor
haar opdrachtgevers.
Steenwijkerland kiest voor continuïteit op lange termijn en
heeft in dat kader PAS bv gevraagd een junior op te leiden. De
gemeente en PAS bv hebben al een jarenlange samenwerking
op het gebied van planeconomie en projectmanagement.
Naast het verzorgen van de opleiding zal PAS bv gedurende
twee jaar een senior planeconoom inzetten. Dit om de conti-
nuïteit in projecten en ontwikkelingen in gebiedsontwikkeling
te waarborgen. Er is een raamovereenkomst gesloten om
zowel het opleidingstraject als de inzet van de planeconomie
vast te leggen.

Cursussen en workshops PAS bv

■ Planeconomie

■ Exploitatieplannen

■ Projectmanagement

■ Communicatieve Performance
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