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1. Transformatie van gebouwen
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Lessons learned:

• Bestaande stad: invloed buurt en politiek!

• Techniek: verrassingen vereisen vakmanschap

• Product-marktcombinatie: afwijkende producten vinden erg gretig 
aftrek



2. Omgevingsplan vs. Bestemmingsplan

8

• Uitnodigingsplanologie in plaats van invuloefening door gemeente;

• Delegatie aan college door raad;

• Onderzoeksplicht door initiatiefnemer.

Wie bepaalt?
Wie heeft regie?
Wie maakt het mogelijk en wie maakt het waar?



2. Omgevingsplan vs. Bestemmingsplan
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Evaluatie eerste pilots (Platform31):

• Minimale sturing vanuit gemeente werkt het beste

• Participatie en co-creatie met marktpartijen

Hoe komen markt en gemeente bij elkaar?

Pilot regio Den Haag: De Binckhorst



Binckhorst Den Haag

10

• Grootschalige gebiedstransformatie
• In gebruik als bedrijventerrein (3.000 fte)
• Mogelijk naar 10.000 woningen in 2028
• Versnippert bezit > 20 particuliere eigenaren 
• Ca. 30% gemeentebezit
• Ca 70% op erfpacht
• Oplevering eerste transformaties 2018 

(Maanplein en Binck Zuid)
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Binckhorst Den Haag
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2017: oprichting Stadmakers door 

Amvest – BPD – dMvS – Local - SteBru

2018: aansluiting AM – VORM – Schouten COD/Borghese en 
anderen

Developping Apart Together: 
synergie zonder verlies van zeggenschap

Gezamenlijk plannen voor: 

9.300 woningen in De Binckhorst



3. Binckhorst en Stadmakers

2017

10 ontwikkelprincipes op 10 aandachtsgebieden waaronder:

Identiteit – Mobitiliteit – Langzaamverkeer – Energie en Duurzaamheid 
– Circulariteit – Diversiteit in product – Werken integreren in de stad 

Zoektocht naar samenwerkingsmodel intern en aftasten samenwerking 
Gemeente en bestaande groeperingen (I’m Binck)

Besluit tot Energieonderzoek voor toekomstige ontwikkelingen
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3. Binckhorst en Stadmakers

Status nu:

- Energieplan voor gezamenlijke opwekking gereed

- Samenwerking gemeente: gezamenlijke opdrachtgever in nauw overleg

- Plan voor circulariteit met voorbeeld SDU hal (in de maak)

- E-mobility in onderzoek

- Oprichting entiteit (coöperatie) die toegang biedt aan alle ontwikkelaars

Energieplan laat zien dat duurzame ambities alleen mogelijk zijn mits 
marktpartijen samenwerken.
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3. Binckhorst en Stadmakers

Lessons learned:

- Publieke functies : regie bij gemeente

- Commerciële functies: regie kan naar de markt, samen met gemeente

- Samenwerking kost tijd (intern en extern)

- Grote schaal levert snel (veel) synergie 

- Maar grote schaal vereist soms voorvestering

- Voorinvestering nog niet gedekt
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4. Herontwikkeling 2018: van gebouw naar gebied? 
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Laaghangend fruit is geplukt: lege kantoren zijn op of nodig

Beschikbare transformaties vereisen vaak gebiedsaanpak

Omgevingswet vraagt verschuiving van regie:
Publiek bij gemeente, commercieel bij markt
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Waarom Local ?

Kennis, ervaring en slagvaardigheid 

Dat hebben we geleerd.

Transparantie, betrouwbaarheid en partnership 

Dat zijn we zelf.

Tijdelijk eigendom als brug tussen oud en nieuw 

Dat brengen we in.

Local + 31 70 5690 580

Bezuidenhoutseweg 27-29 info@local.nl

2594 AC Den Haag www.local.nl


