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‘Dit gevoel van urgentie heb ik nog nooit meegemaakt’ 

Friso de Zeeuw (1952) is directeur Nieuwe Markten bij projectontwikkelaar Bouwfonds en 

praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft. 

Ook is hij betrokken bij de Actieagenda Bouw, een initiatief van de overheid, kennisinstellingen en 

bedrijven dat de impasse in de bouw moet doorbreken. Onderdeel is het Actieteam Ontslakken, 

waarvan De Zeeuw voorzitter is. Onlangs werd bekend dat acht gemeenten een begin maken 

met het ‘ontslakken’ van stedelijke herverkaveling in de dagelijkse praktijk. 

 
Wat is dat precies, ontslakken? 
Gebiedsontwikkeling en vastgoedinvesteringen kunnen efficiënter en goedkoper, 
en daarmee ook leuker, dat is ons uitgangspunt. Een van de problemen is de 
complexe regelgeving, die de afgelopen jaren nog ondoorzichtiger en uitvoeriger 
is geworden. De bedoelingen van die regelgeving zijn goed maar de optelsom 
betekent vaak diepe ellende. In het groot maar ook in het klein. Ik geef vaak het 
voorbeeld van de eigenaar van een monumentale woning die voor het aanbrengen 
van een brievenbus meer dan 5500 euro leges moest betalen. Zelfs al is het 
een incident, dan nog is het een schrikbarend incident. 
 
Wat is er nodig om uw ontslakkingsagenda op gang te helpen? 
Kritisch kijken naar alle regels. Die zijn vaak veel te star. Neem het Hembrugterrein 
in Zaanstad, een voormalige munitiefabriek waarvoor een aantal jaren terug 
prachtige plannen zijn gemaakt. Maar regelgeving, met name op het gebied van 
bodemverontreiniging, veiligheidszonering en geluid, stond de herontwikkeling in 
de weg. Vroeger was dat geen probleem, want dan maakte je die bodem perfect 
schoon en verdiende je dat wel weer terug uit de winst op het vastgoed, aangevuld 
met een forse subsidie. Maar die tijd is voorbij. Moet je dan zo’n Hembrugterrein 
aan zijn lot overlaten, zoals jarenlang is gebeurd? Soms is ‘voorlopig laten liggen’ 
de beste methode, maar hier is het beter om te kijken wat nu wel mogelijk is. 
 
Een voorbeeld van ontslakken?? 
Een appartementencomplex in Breda, niet ver van het station. 230 woningen, 
1000 vierkante meter winkels en voldoende parkeerplaatsen – een mooie oplossing 
voor een lastige plek in de stad. Maar wat gebeurde er toen de plannen 
bekend werden? De gemeente kwam met een rapport van vijftig bladzijden vol 
kanttekeningen en bezwaren. Toen zijn de ontwikkelaar en de gemeente bij elkaar 
gaan zitten om na te gaan waar al die bezwaren eigenlijk op neerkwamen. Het 
bleken er drie te zijn, waarvan er twee te maken hadden met geld en een met 
geluidshinder. Die problemen zijn opgelost, en de bouw gaat binnenkort beginnen. 
 
 
 



Louter door het gesprek aan te gaan. De sectorale loopgraven uit, de papierwinkel 
opzij en een beetje risico nemen, daar komt het neer. 
 
 
Een nieuwe geestesgesteldheid dus. Is de crisis de belangrijkste oorzaak? 
Dat speelt zeker een rol, ook bij de noodzakelijke herijking van het publieke 
belang. In de tijd dat de bomen tot de hemel groeiden, werd dat publieke belang 
soms wel erg breed gedefinieerd. Het gemak waarmee parkeren ondergronds 
werd opgelost was bijvoorbeeld opmerkelijk, wetende dat 50.000 euro per parkeerplaats 
heel normaal is. Maar gelukkig begint het besef dat het anders moet 
breed door te dringen. Sterker, in de dertig jaar dat ik in dit vak zit heb ik nog nooit 
zo’n gevoel van urgentie meegemaakt, zowel bij overheden als bij marktpartijen. 
 
Zijn er nog bezwaren denkbaar tegen uw plannen? 
Zeker, die zijn er altijd. Iedereen kent wel een project waarvan je denkt: eigenlijk 
maar goed dat de besluitvorming zo sloom gaat. Zoals bij sommige windmolenprojecten 
in open landschappen. Maar alles afwegende is het goed om de ontslakkingsagenda 
krachtig door te zetten. Nu, in deze crisis- en bezuinigingstijd, 
moeten we genadeloos toeslaan. Straks, als het weer beter gaat, is het te laat. 
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