
 

 

Transformatie-instrumenten  
Inleiding 
 
Woerden staat voor de opgave een gezond en aantrekkelijk te houden voor de toekomst. Verschillende 
toekomstscenario’s geven een transformatie opgaven van 10% - 40% afhankelijk van de lokale situatie. 
Dit is een combinatie van langjarige landelijke trends en wordt versneld door de crisis naar aanleiding 
van de corona-maatregelen.  
 
Deze trends zijn: 
 

- Consumenten besteden elders (online), waardoor er minder bestedingen in de fysieke winkels 
zijn; 

- Winkelketens trekken zich terug uit middelgrote steden; 
- Het ondernemersbestand vergrijst; 
- De aanhoudende beperking van de corona-maatregelen. 

 
De analyse voor Woerden geeft aan dat er 19% reductie nodig is om de overblijvende 81% een gezonde 
toekomst te kunnen bieden.  
 
Deze opgave is door een samenwerking van een kernteam, dat bestaat uit vastgoed, ondernemers, 
vestingstad, horeca en gemeente, opgepakt. Zij hebben een toekomstbeeld neergezet waar Woerden naar 
toe moeten werken en welke uitdagingen daarbij passen. In dit document geven we aan welke 
instrumenten relevant zijn en welke toegepast kunnen worden.  
 
De meeste instrumenten zijn stimulerend bedoeld. Daarnaast zijn er ook een klein aantal instrumenten 
die beperkend werken, die hebben dan vooral te maken regelgeving en het inperken van de 
mogelijkheden.  
 
Het instrumentarium is in algemene instrumenten die gebieds-overstijgend zijn. Instrumenten op 
zogenoemde ‘menskracht’. Daarnaast zijn er subsidie instrumenten en regelgevende instrumenten.  
Elk instrument wordt hieronder kort toegelicht. Wat wordt er mee bedoeld en welk effect kan dit 
bewerkstelligen? Vervolgens kan er een methodiek worden neergezet die de partners in Woerden in 
staat stelt om per uitdaging een set maatregelen en instrumenten te benoemen. 
 
  



 

 

Algemene & gebieds-overstijgende instrumenten  
 

1. Samenwerking – elkaar de bal toespelen 
 
Samenwerking werkt wanneer partijen elkaar kennen. Met elkaar in gesprek gaan, samen een opgave 
aanpakken en ook in de oplossing voordeel zien. Met de juiste intentie leidt dit tot vertrouwen en dat 
leidt tot elkaar wat gunnen. 
 
Juist op de onderwerpen toekomstige invulling van panden & transformatie is samenwerking cruciaal. 
Zowel de ondernemers als de pandeigenaren als de gemeente hebben belang in een sterk centrum. Ook 
hebben ze allen een partje van de oplossing om dit te bereiken. Geen enkele partij heeft als enige de 
sleutel in handen. Samenwerken en elkaar de bal toespelen en elkaar zaken gunnen zijn hierin cruciaal.  
 
Wanneer een goede samenwerking kan worden bereikt, dan zijn andere onderwerpen in de toekomst 
ook mogelijk, zoals bijvoorbeeld smart city, duurzame logistiek of andere thema's. 
 
Samenwerking is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Daarom dient een samenwerking ook altijd 
geformaliseerd te worden. Welke vorm van formalisering staat partijen in Woerden vrij.  
 

2. Werkgroepen 
 
Elke werkgroep neemt een eigen gebied en daarmee eigen opdracht voor haar rekening. De werkgroep 
bestaat uit een combinatie van alle direct belanghebbenden, inclusief bewoners. Samen zijn zij 
verantwoordelijk voor het behalen van de meegekregen opdracht. Deze opdracht zal verschillen per 
gebied, per opgave (en kleur). In elke werkgroep dient ook een bestuurslid plaats te nemen om zo de 
linkin-pin te vormen.  
 

3. Vitaliteitsmonitor 
 
Dit instrument bestaat niet in Woerden en de partners zullen dit moeten opzetten om het beoogd resultaat 
te kunnen realiseren. De vitaliteitsmonitor gaat verder dan een aanbod monitor. De vitaliteitsmonitor is 
gebied overstijgend en toepasbaar over het hele centrum van Woerden.  
De monitor moet per maand inzichtelijk maken welke wijzigingen er hebben plaat gevonden, denk aan:  

- Veranderingen in aanbod en leegstand 
- Verplaatsingen en transformaties 
- Nieuwe bedrijven (als gevolg van acquisitie)  
- Effect subsidies en coaches  
- Bezoekersbeleving 

 
Naast het daadwerkelijk meten van bovenstaande zaken is het ook essentieel dat alle opgehaalde 
informatie verwerkt, geanalyseerd en gerapporteerd wordt aan alle betrokken partijen.  
Hierin hebben we het over de betrokken partijen is het samenwerkingsverband (welke nog opgericht 
dient te worden), maar ook de werkgroepen die teruggekoppeld moeten krijgen wat de effecten zijn van 



 

 

hun werkzaamheden. Hierdoor is een regisseur in staat om opdrachten te geven aan alle betrokken 
coaches. De regisseur wordt verder toegelicht bij de instrumenten die betrekking hebben op menskracht.  
 

4. Informatiebijeenkomst & communicatie 
 
Het onderwerp transformatie, verhuizen, compact en interessant centrum, ontwikkelingen, 
bestemmingsplanwijzigingen, coaches en dergelijke is geen dagelijkse kost voor de meeste partijen. 
Ook gebeurt er veel in de stad wat aan de buitenkant niet altijd zichtbaar is. Zo kan een etalage van een 
pand zijn afgeplakt, dat leegstand doet vermoeden, terwijl er juist hard verbouwd wordt om een mooie 
winkel binnenkort te openen. De combinatie van gerichte informatiebijeenkomsten en communicatie 
over ontwikkelingen naar verschillende partijen helpt verandering te borgen.  
 
Goede informatieverstrekking zorgt daarnaast voor draagvlak en mandaat bij de verschillende 
achterbannen waar partijen mee te maken hebben. Wat essentieel is om de doelstelling te halen.  
 

5. Transformatiespel  
 
Het transformatiespel is een serious game die een transformatie opgave simuleert. Wanneer een 
specifiek gebied wordt aangewezen om te transformeren, dan kunnen betrokken ondernemers, 
pandeigenaren en gemeente via dit spel ervaren hoe het werkt, welke kansen dit kan bieden en waar dit 
toe kan leiden.  
Het spel kent twee rondes. De eerste met een fictieve opgave en de tweede met de werkelijke opgave in 
het gebied of straat. Door dit spel te spelen ontstaat meer begrip voor de belangen van pandeigenaren 
en ondernemers. Er ontstaat inzicht in de werking van de genoemde instrumenten en het wordt 
inzichtelijk welke partij welke rol kan vervullen naar een succesvolle verandering. 

 
6. Vastgoedfondsen 

 
Er zijn verschillende vormen van vastgoedfondsen in Nederland. De essentie van een dergelijk fonds is 
dat incourant vastgoed en/of maatschappelijk vastgoed vanuit dit fonds verworven kan worden, opdat 
vervolgens dit actief kan worden her- of doorontwikkeld, afhankelijk van locatie en gewenste functie. 
 
Een fonds kan voor verschillende zaken nuttig zijn, zoals; 

- Een pand van een eigenaar die hier niet naar omkijkt, niet actief acquireert of niet 
meewerkt.  

- Een pand dat moeilijk te vullen is, maar erg veel effect heeft op de verhuurbaarheid van 
omliggende panden; 

- Maatschappelijk vastgoed dat voor de toekomst een passende functie kan vervullen, maar 
de huidige eigenaar is niet in staat deze ontwikkeling op te pakken. 

 
Mogelijk zijn er zelfde voorbeelden voor panden in Woerden in de Rijnstraat, Havenstraat of nog 
elders die hiervoor in aanmerking kunnen komen.  
 



 

 

Vastgoedfondsen kunnen particulier worden opgezet. Vanuit een consortium, B.V. of stichting wordt 
ingebracht kapitaal omgezet in aandelen, obligaties of andere certificaten met een beoogd rendement 
(bijv. 4%). Dit verworven kapitaal wordt ingezet om panden te verwerven en te her-ontwikkelen. Een 
fonds kan aangevuld worden vanuit maatschappelijke middelen, om daadwerkelijk te saneren, panden 
op te kopen en te slopen. Dit gaat dan om vastgoed dat niet meer rendabel te krijgen is, waardoor er 
geen businesscase kan worden gemaakt. Het kan zijn dat bepaald vastgoed moet wijken om het totaal 
van de binnenstad beter te maken. 
 
Naast het creëren van een fonds zijn er ook andere vormen die in dit verlengde liggen: 
Een combinatie van commercieel en maatschappelijk middelen is een revolverend fonds. Een budget 
dat beschikbaar is om transformaties te realiseren, door opkopen, her-ontwikkelen en met de winst het 
fonds weer aan te vullen. 
 

Menskracht   
 
 

7. Regisseur 
 
Een vitale binnenstad realiseren, vraagt regie. Een persoon die het overzicht behoudt, de focus 
aanbrengt, bijstuurt en zorgt dat alle onderdelen, mensen en middelen optimaal werken. Een regisseur 
dient een duidelijke opdracht mee te krijgen. Het actieplan is de leidraad, de koers is het doel. 
Belangrijk onderdeel van de regisseur is de juiste regisseur vinden niet alleen in staat is om de 
doelstelling te behalen, maar ook ‘past’. Een vooraf opgestelde profielschets van de gewenste regisseur 
is essentieel voor succes.  
 

8. Ondernemerscoach 
 
Los van de kosten van verhuizing of transformatie kan het ook zijn dat er bedrijfsblindheid is ontstaan 
of dat er andere redenen zijn waardoor een nieuwe kans niet eenvoudig wordt gezien. Een oplossing 
hiervoor is het inschakelen van een vertrouwenspersoon die samen met de ondernemer de huidige 
situatie doorneemt en deze spiegelt aan nieuwe kansen elders. Dit kan leiden tot een nieuwe businesscase 
waarbij een betere afweging kan worden gemaakt of de te maken kosten en eventuele hogere 
huisvestingskosten worden gecompenseerd door hogere omzetten. Een ondernemerscoach is 
gespecialiseerd in ondernemers, hun business met kennis van de afwegingskaders van ondernemers. 
 

9. Vastgoedcoach  
 
Zoals een ondernemerscoach, werkt een vastgoedcoach voor de pandeigenaar. Wat zijn de kosten voor 
verbouw? Welke rendementskansen levert een nieuwe functie op? En welke ondersteuning kan worden 
gevonden? Een vastgoedcoach is in staat om pandeigenaren te ondersteunen en te begeleiden om tot een 
gezonde business case te komen.  
 
 



 

 

10. Cultuur makelaar  
 
Woerden gebruikt ook vaak de term ‘Cultuur als drager van de binnenstad’ en maakt gebruik van een 
cultuur makelaar. De cultuur makelaar kan ook als coach gezien worden omdat dezelfde taken 
uitgevoerd, toegespitst op de cultuursector.  
 
 

11. Acquisitie  
 
In met name het blauwe gebied (kernwinkelgebied), maar ook in het bruine gebied (levendig /bedrijvig) 
dient, mede op basis van de vitaliteitsmonitor, gekeken worden naar concepten die het gebied 
aantrekkelijker en interessanter maken. Zodat op basis van deze informatie acquisitie gepleegd kan 
worden om de concepten die ontbreken én toegevoegde waarde hebben verleiden om zich in Woerden 
te vestigen. Informatie hierover dient vastgelegd te worden in de vitaliteitsmonitor.  
 
 

Subsidie instrumenten  
 

12. Verxhuissubsidie 
 
Wanneer iemand overweegt te verhuizen, dan kan een verhuissubsidie helpen om de lastige keuze te 
maken. Daarbij zijn er verschillende keuzes in voorwaarden. Bijvoorbeeld een staffel in de bijdrage 
naarmate de functie beter past op een plek, of afhankelijk van sector. Andere condities kunnen zijn dat 
het alleen voor verbouw en inrichting van de toekomstige locatie mag worden gebruikt. Een 
verhuissubsidie is gericht op de ondernemers, niet de pandeigenaren. 
 

13. Transformatiesubsidie 
 
Een transformatie subsidie is gericht op pandeigenaren. Panden zijn niet altijd geschikt voor andere 
functies, denk aan: extra opgang, daglicht etc. Een transformatiesubsidie kan een steun in de rug zijn 
om een pandeigenaar nieuwe kansen te laten zien in andere functies.  Hieraan kunnen verschillende 
voorwaarden hangen, bijvoorbeeld: een andere staffel afhankelijk van nieuwe beoogde functie. Of een 
voorwaarde om akkoord te gaan met het wijzigen van de bestemming om in aanmerking te komen voor 
subsidie. 
 

14. Gevelfonds 
 
Een gevelfonds is bedoeld voor het realiseren van een aantrekkelijke binnenstad en het verhogen van de 
kwaliteit van de bebouwing. Verduurzaming, renovatie en inlopen van achterstallig onderhoud. Een 
gevelfonds is een subsidie waarin een bijdrage wordt geleverd in de kosten van gevelverbetering. Ook 
hierbij zijn aanvullende voorwaarden mogelijk. Bijvoorbeeld een hogere vergoeding wanneer er meer 
verduurzaming wordt toegepast of juist voor panden op specifieke zichtlocaties of andere criteria.  



 

 

Regelgeving  
 

15. Bestemmingsplan 
 
In het bestemmingsplan staat wat wel en niet is toegestaan aan functies in het betreffende pand. Een 
bestemmingsplan is bepalend voor iedereen en het toelaten van functies of het verbieden biedt ruimte 
of juist niet. Een wijziging van een bestemmingsplan heeft dus impact en er is daarom een procedure 
nodig om dit te bewerkstelligen. Ook kunnen grote veranderingen in bestemmingen die beperkend zijn 
leiden tot planschade. Om planschade te voorkomen dient er voorzienbaarheid gecreëerd te worden. 
Wijzigingen waar verruiming in bestemmingen worden doorgevoerd zijn makkelijker door te voeren 
dan beperkende veranderingen.  
Bijvoorbeeld: woningen toelaten op de Nieuwstraat of een deel van de Havenstraat als verruiming van 
bestaand beleid is makkelijker dan commerciële functies verbieden.  
 
De drie wijzigingen als instrument: 

1. Verruimen van bestaande bestemming naar gemengde branche en wonen. 
2. Inperken van bestemmingen door detailhandel, horeca en diensten te verbieden. 
3. Onbenutte bestemmingen wegpoetsen. Dit gaat over ruimte in het bestemmingsplan in de 

gemeente voor detailhandel, terwijl hier geen gebruik van wordt gemaakt. 
 
Waar planschade kan ontstaan door beperkingen, zijn er ook planbaten doordat er wijzigingen in het 
bestemmingsplan worden gemaakt die juist grondwaardstijgingen tot gevolg heeft. Vanuit planbaten 
kunnen ook verlieslijdende ontwikkelingen worden gefinancierd, dit heet Verhandelbare 
ontwikkelingsrechten. 
 

16. Leegstandsverordening 
 
Een hele harde maatregel is de leegstandsverordening. Deze werkt niet goed als deze alleen wordt 
ingevoerd. Zijn er echter voldoende stimuleringsmaatregelen, dan is dit juist een heel goede stok achter 
de deur. Een leegstandsverordening stelt dat als een pand een bepaalde periode leeg staat, bijvoorbeeld 
2 jaar, dat dan de gemeente de bestemming op de locatie kan veranderen naar een gewenste bestemming, 
bijvoorbeeld: van detailhandel naar wonen. Dit werkt vooral in gebieden waar je wilt dat transformatie 
naar niet detailhandel, horeca en/of diensten plaats gaat vinden. 
 
  



 

 

 

Welk instrument voor welk gebied 
 
Er zijn veel instrumenten mogelijk, niet elk instrument is geschikt voor dezelfde opgave. Ook is niet elk 
instrument even effectief. Wij denken dat Woerden het meest geholpen is met met volgende 
instrumenten;  
 

- Samenwerken  
- Werkgroepen 
- Vitaliteitsmonitor 
- Subsidies 
- Coaching 
- Wettelijke regelingen (bestemmingsplan & verordening) 
- Vastgoedfonds 

 


