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 Vanuit de reality-check zijn de volgende aandachtspunten meegegeven om mee aan de slag te 
gaan:  

Lokaal: 

o Soms is er onvoldoende zicht op inzet richting locatieontwikkeling. Er is een spanningsveld 
tussen open het gesprek aangaan over potentiële locaties en vertrouwelijkheid als 
ontwikkeling nog (te) onzeker is. Kans is om op lokaal niveau met ontwikkelaars (met de 
kaart op tafel) te sparren over locaties die in ontwikkeling kunnen komen en kansrijke 
programma’s. Hierdoor kan expertise vanuit de markt benut worden, en krijgen marktpartijen 
beter zicht op waar zij zich op zouden kunnen focussen. Dit vraagt vertrouwen tussen 
partijen en duidelijk zijn dat dit niet het verdelen van de koek is. Het gaat om inspiratie voor 
kansrijke ontwikkelingen.  Kans LOKAAL. 

o Lokaal zal het overzicht van locaties nog een keer met gemeente en ontwikkelaars 
besproken moeten worden, gericht op gelijke focus per locatie (hoe kijkt markt hier 
tegenaan, hoe kijkt de gemeente hier tegenaan?). Kans LOKAAL  Arnhem en Nijmegen 
willen dit organiseren. Voor andere regiogemeenten mogelijk subregionaal oppakken (Bas 
en Margreet leggen dit terug in regionaal overleg).  

o Risico is er van te eenzijdige nieuwbouwprogramma’s, waarin marktopnamecapaciteit en 
(maatschappelijke) behoefte niet altijd gelijk oplopen. Dit vraagt nadere afstemming tussen 
belangen en inzichten van bouwers en investeerders enerzijds en van gemeenten 
anderzijds. Hierbij ook betrekken van effecten op bestaande voorraad. Deze afstemming 
meer vooraf zoeken voordat gebiedsontwikkeling wordt opgepakt. Kans primair: LOKAAL 

o Bij gebiedsontwikkelingen speelt ook vaak spanningsveld tussen onzekere opbrengsten en 
hoge kosten. Wie neemt (publieke) kosten? Hoe ga je deze onzekerheid met elkaar aan? 
Wie zet de eerste stap? Bij grootschalige gebiedsontwikkeling werken vanuit een 
gemeenschappelijke visie (globaal) en kleinschalige deelgebieden (gebiedsgericht of plot-
gericht). Niet te veel dichttimmeren aan de voorkant, maar rekening houden met 
onzekerheden. Dit LOKAAL organiseren en REGIONAAL leren / kennisdelen. 

Regionaal: 

o Als ontwikkelingen en ambities op lokaal niveau niet (meer) aansluiten bij de 
woondealafspraken (bijvoorbeeld te veel willen doen / overvragen) dan is het onderwerp van 
regionale afstemming. Te denken is aan meer dan 130% programmeren. Kans: 
REGIONAAL 

o Cruciale projecten met regionale uitstraling, zijn onderwerp van regionale bespreking om 
bijvoorbeeld te komen tot aftoppen van onrendabele gebiedsexploitaties (rijks- en 
provinciale gelden / WBI). Kans: REGIONAAL 

o Gebrek aan personele capaciteit speelt in de hele bouwketen, bij gemeenten, ontwikkelaars 
en aanpalende sectoren. Dit vraagt focus in inzet op kansrijke projecten en daarbij 
commitment van de hele keten. Deze focus vraagt ‘sense of urgency’.  Dit organiseren bij 
achterban / beschikbaar krijgen van mensen en focus aanbrengen. Hierbij ook Flexpool 
ministerie BZK nadrukkelijk betrekken.  Kans: REGIONAAL 

o Uit overzicht van locaties met verschillende insteek / visie vanuit publieke en private hoek 
(dit betekent risico van vertraging, maar ook kans van versnellen) zijn leerpunten te halen 
door achtergronden nader te delen. Kans REGIONAAL 

 In de organisatie van de tempotafel zijn de volgende aandachtspunten benoemd:  
o Subregionale woonagenda’s  en provinciaal actieplan wonen moeten verbonden zijn en 

blijven aan dit proces. 
o In samenstelling Tempotafel aandacht geven aan positie kleine gemeenten en corporaties.  
o Voorbereidingsgroep / tempomakers voor de tempotafel zijn:  

 Bas en Margreet (gemeenten) 
 Martine (corporaties) 
 Harold (en Henry?) (markt) 

o Bram plant overleg met voorbereidingsgroep / tempomakers en vervolgoverleg Tempotafel 
in december 2020  



o Marktpartijen vullen uiterlijk 13 november de kwalitatieve inventarisatie in (voor zover nog 
niet gedaan) 

 


