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Voorwoord 
Voor u ligt het resultaat van mijn bacheloropdracht voor de opleiding Bestuurskunde aan de 

Universiteit Twente, waaraan ik sinds juli 2009 heb gewerkt. Met de nodige intervallen van 

oponthoud en vertraging, heb ik vele indrukken opgedaan binnen met name het Grondbedrijf 

van de gemeente Enschede.  

 Reeds op het symposium van het Juridisch Platform Twente (JPT) in het jaar 2008 – 

onder het thema Samenwerking – liep ik als student-assistent rond met interesse en 

nieuwsgierigheid naar een mogelijk thema voor een bacheloropdracht. Positief viel de 

presentatie van het Grondbedrijf van de gemeente Enschede met commentaar van Edwin 

Lastdrager en Werner Gerritsen op. Na enige verkennende gesprekken met prof. mr. M.A. 

Heldeweg datzelfde jaar met betrekking tot publiek-private samenwerking als mogelijk 

thema, duurde het door studieperikelen nog even tot ik concreet gevolg kon geven aan de 

opgedane indrukken.  

 Nadat ik het grondbedrijf had gecontacteerd in mei 2009, kwam naar voren, dat van de 

zijde van de gemeente Enschede de mogelijkheid geboden werd om een bacheloronderzoek te 

verrichten naar de meest optimale samenwerkingsvorm voor het project Kennispark Twente – 

bovendien een thema dat ‘dichtbij’ de universiteit ligt.  

 In de maanden daarna volgden zeer veel leerzame indrukken. Ik heb mogen ervaren 

hoe het werken bij de gemeente Enschede en het grondbedrijf in het bijzonder is. Dit 

bovendien in een zeer prettige en amicale sfeer van collegialiteit. Verder heb ik ervaring met 

complexe problematiek opgedaan, waarvoor bovendien slechts beperkte literatuur beschikbaar 

was en dus een grote mate van orginele, zelfstandige synthese noodzakelijk. Met dit 

onderzoek hoop ik een bijdrage geleverd te hebben aan het Grondbedrijf en de gemeente 

Enschede om tot een goede strategie binnen het Kennispark Twente te komen.  

 Graag wil ik mijn begeleiders, prof. mr. Michiel Heldeweg en drs. Maurits Sanders 

van de Universiteit Twente bedanken voor hun blijvende, positieve steun en correcties, 

ondanks grote vertraging. Bijzondere dank richt ik ook aan mijn begeleiders binnen het 

Grondbedrijf, mr. Werner Gerritsen en mw. mr. Ineke van Kampen; voor hun raad en daad 

tussen hun eigen drukke werkzaamheden door. Verder hartelijke dank aan de medewerkers 

van het Grondbedrijf van de gemeente Enschede, Joop Nijenhuis, Gerrit Bril, Marien Florijn 

en Patrick Welman voor hun hulp en bereidheid tot medewerking.  

                                                                                                                 Goor, 29 maart 2010 

 

Sander Smit. 
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Samenvatting 
In deze bachelorscriptie is onderzocht welke rechtsvorm het meest geschikt is voor de 

juridische vormgeving van de publiek-publieke samenwerking bij de gebiedsontwikkeling van 

het Kennispark Twente. Hiertoe zijn de criteria kostenverhaal, kostenverevening en 

zeggenschap uit de beschikbare literatuur gedistilleerd. Op basis van de literatuur is de 

Gemeenschappelijke Regeling de meest optimale rechtsvorm. Op basis van wat praktisch 

haalbaar is, blijkt een samenwerking op basis van overeenkomsten voorlopig het hoogst 

haalbare. Het onderzoek is alleen uitgevoerd, waarbij gebruik is gemaakt van interviews en 

literatuurstudie. 
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1. Inleiding 
Sinds 1999 wordt door de Universiteit Twente (UT), de gemeente Enschede

1
 en door de 

Provincie Overijssel gewerkt aan de ontwikkeling van het Kennispark Twente.
2
 Dit 

Kennispark moet de valorisatie van kennis en spin-offs van de Universiteit Twente mogelijk 

maken.  

Door het Kennispark wordt eveneens gestreefd naar versterking van de innovatiestructuur 

van de regio Twente. Op deze manier wordt gepoogd een gebied te creëren waarin 

innovatieve bedrijven zich kunnen vestigen, zodat kennis uit Twente binnen de regio kan 

worden ‘vastgehouden’ en waardoor tevens kennis van buiten Twente kan worden 

aangetrokken. Het project Kennispark zet in op het scheppen van een aantrekkelijk 

vestigingsklimaat voor bedrijven, beginnende studentondernemingen en onderzoeksinstituten. 

De ‘ruimtelijke omgeving’ van Kennispark dient de ontmoeting tussen wetenschappers, 

onderzoekers, studenten en bedrijfsleven te stimuleren en faciliteren, en bovendien alle 

partijen binnen de regio houden. (Bureau voor Stedebouw, 2008, p. 4) Door het Kennispark 

zullen mogelijk op lange termijn ruim 10.000 arbeidsplaatsen geschapen worden. De meest 

enthousiaste reacties na de goedkeuring van het Masterplan Gebiedsontwikkeling Kennispark 

Twente Enschede door de gemeenteraad van de gemeente Enschede kwamen van de 

betrokken publieke partners, die grote meerwaarde voor de regio zien in de fysieke 

ontmoeting tussen (hoogwaardige) bedrijven, studenten, onderzoekers – kortom, tussen 

onderwijs en markt. Dit geldt nog meer in deze tijden van economische neergang. 

(Kennispark Twente, 2009a)  

Voor de realisering van deze fysieke ontmoetingsplaats moet publiek-publieke 

samenwerking plaatsvinden. De behoefte hieraan komt hieronder tot uitdrukking. De wens tot 

afstemming tussen de verschillende betrokken overheden bestaat, en deze moet verder gaan 

dan de wettelijke bepalingen die normaal opgeld doen (Tracéwet, Wet op de Ruimtelijke 

Ordening). Om tot een goede afstemming tussen de projectonderdelen te komen, is publiek-

publieke samenwerking noodzakelijk. (Bregman & De Win, 2005, p. 23) Later in het project 

zal eveneens een vorm van publiek-private samenwerking plaats moeten vinden – ook 

hiervoor is voorafgaande publiek-publieke samenwerking een noodzakelijke voorwaarde tot 

welslagen. (Bregman & De Win, 2005, p. 23) 

Het Expertteam Uitvoering Grotestedenbeleid (2005) verwijst in zijn ambtelijk voorstel 

voor de beheersorganisatie van de gemeente Enschede reeds naar de kwestie van de keuze van 

                                                 
1
 Onder andere namens Netwerkstad Twente. 
2
 Aanvankelijk onder de naam ‘Wetenschapspark’, cf. huidige gebied Business- & Sciencepark. 
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de rechtsvorm voor de samenwerking van de verschillende actoren in de gebiedsontwikkeling.  

Het team wijst erop, dat in de gebiedsontwikkeling in elk geval de volgende publieke partners 

of actoren actief zijn, die verder ook medewerken aan Kennispark Twente (p.3):   

• Gemeente Enschede;   

• Provincie Overijssel;  

• Universiteit Twente.  

Deze hebben zich in 2004 ook in een bestuursconvenant wederzijds verbonden met 

betrekking tot de invulling van het Kennispark Twente. Het team wijst ook op de noodzaak 

voor een uitvoeringsorganisatie met heldere verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de 

creatie van het Kennispark. (2005, p. 3)  

Voor de toekomstige samenwerking bij de gebiedsontwikkeling is echter een passende 

rechtsvorm nodig, waarbij alle voor- en nadelen worden afgewegen (Expertteam Uitvoering 

Grotestedenbeleid, 2005, p. 4). Deze rechtsvorm moet doeltreffend en ondersteunend zijn 

voor de realisering van de gebiedsontwikkeling. De werkorganisatie Kennispark Twente moet 

– volgens het advies van het Expertteam – verder  verschillende taken vervullen, gaande van 

gebiedsontwikkeling tot kennisvalorisatie, gronduitgifte, gebouwenbeheer, tot 

marktonderzoeken. (Expertteam Uitvoering Grotestedenbeleid, 2005, p. 7)  

Het samenwerkingsverband in de vorm van genoemde Stichting werd in 2007 

geformaliseerd in de stichtingsvorm voor Kennispark Twente. Deze Stichting, een 

uitvoeringsorganisatie in de zin van de voorstellen van het Expertteam (2005), streeft zowel 

kennisvalorisatie als de overige doelstellingen van het project na. In het goedgekeurde 

Masterplan is sprake van één projectmanager van de Stichting Kennispark Twente. Volgens 

het Masterplan Kennispark zou de genoemde stichting zelf integraal de gebiedsontwikkeling 

moeten gaan coördineren en leiden. (2008, p. 44) In haar Uitvoeringsplan Kennispark Twente 

2008-2012 (september 2008) oppert de Stichting Kennispark Twente, echter dat de 

gebiedsontwikkeling en enkele overige binnen de stichting Kennispark Twente 

ondergebrachte uitvoeringstaken in het kader van de gebiedsontwikkeling wellicht beter in 

een aparte organisatie of rechtsvorm ‘geplaatst’ dienen te worden. Deze vaststelling is echter 

tegengesteld aan de schijnbare keuze voor ‘integrale’ aanpak binnen Stichting Kennispark 

zoals geadviseerd door het Bureau voor Stedebouw in het Masterplan, eind november 2008. 

(Kennispark Twente, 2008, pp. 19-20; Bureau voor Stedebouw, 2008, p. 44). De Stichting 

Kennispark Twente stelt een vastgoedorganisatie in samenwerking met de gemeente 

Enschede voor, met daarnaast een projectbureau gebiedsontwikkeling binnen ‘hun’ eigen 

stichting. (Ibid.) Het grote verschil tussen Masterplan en Uitvoeringsplan is niet direct 
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schriftelijk uitlegd of geëxpliciteerd. Uit de overwegingen van de Stichting Kennispark komt 

in elk geval - in tegenstelling tot het Masterplan én de voorstellen van het Expertteam – naar 

voren, dat een organisatorische scheiding van de kennisvalorisatiefunctie en de uitvoering van 

de gebiedsontwikkeling voor de hand ligt. 

In juni 2009 kwam uit mijn voornoemde verkennende gesprekken met het 

Grondbedrijf duidelijk naar voren, dat zij twijfels hebben over het onderbrengen van de 

gebiedsontwikkeling (waaronder mogelijk bijvoorbeeld gronduitgifte en de dagelijkse sturing 

van de realisering) binnen de bestaande  rechtsvorm Stichting Kennispark Twente. De 

genoemde vragen van het grondbedrijf, deels veroorzaakt door de evidente tegenspraak tussen 

genoemd Masterplan en Uitvoeringsplan, was de reden van het verlangen van de gemeente 

Enschede een nader onderzoek te laten verrichten.  Dit verkennend bacheloronderzoek richt  

zich dienovereenkomstig op de formulering van een advies voor de keuze van de meest 

geschikte samenwerkingsvorm bij het project gebiedsontwikkeling Kennispark Twente.  

  

2. Onderzoeksdoel 
Het doel van dit onderzoek is duidelijkheid te scheppen over de meest geschikte wijze van 

samenwerking. Meer precies: er wordt onderzocht voor welke bestuurlijk-juridische 

ordeningsvorm tijdens de gebiedsontwikkeling van Kennispark Twente gekozen dient te 

worden. Het onderzoek kan als verkennend (exploratief) worden gekarakteriseerd (vgl. 

Babbie, 2004, p. 88), omdat het op basis van verkenning van de casus (Kennispark Twente) 

voor dit concrete geval een advies wil geven op basis van inventariserend literatuuronderzoek. 

De eigenschappen van de samenwerking in de gebiedsontwikkeling inzake Kennispark 

Twente zijn onderzocht en, na literatuuronderzoek, documentanalyse en interviews, gevormd 

tot een advies over de best te kiezen samenwerkingsvorm. Dit ten behoeve van het 

Grondbedrijf van de gemeente Enschede.  

3. Relevantie          
 Voor de relevantie dienen de volgende kenmerken beschreven te worden:  

• Maatschappelijke relevantie; 

• Wetenschappelijke relevantie; 

• Persoonlijke relevantie. 
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3.1 Maatschappelijke relevantie 

Maatschappelijke relevantie wordt volgens Geurts (1999, p. 133) gedefinieerd als het nut van 

het onderzoek voor opdrachtgever en mogelijk de maatschappelijk in het algemeen. De 

maatschappelijke relevantie van dit exploratieve en descriptieve onderzoek is erin gelegen,  

dat het Grondbedrijf van de gemeente Enschede een concreet advies zal verkrijgen. Met de 

uitkomsten van het onderzoek zal de gemeente Enschede ter zake van de gebiedsontwikkeling 

en bovengenoemde grondexploitatie en –uitgifte op het Kennispark Twente een 

weloverwogen keuze voor een juridische ordeningsvorm kunnen maken. De Stichting 

Kennispark Twente en overige publieke actoren hebben, zoals in het hoofdstuk ‘Aanleiding’ 

reeds geschetst is, belang bij de keuze van een geschikte juridische ordeningsvorm – met 

name om het grotere doel, de ontwikkeling van een kennisintensief ontwikkelingsgebied in 

Twente, zo efficiënt mogelijk gestalte te geven.  

 Voor de maatschappij zal een weloverwogen keuze in dezen financieel goed uitvallen, 

omdat de gemeente Enschede door de juiste samenwerkingsvorm te kiezen, mogelijk 

middelen kan besparen en inzetten voor de overige publieke taken die zij behartigt.  

3.2 Wetenschappelijke relevantie 

Het nut van de resultaten van dit onderzoek voor de wetenschap in het algemeen (vgl. Geurts, 

1999, p. 133), is erin gelegen, dat bij soortgelijke projecten als het Kennispark Twente, waarin 

publiek-publieke samenwerking en publiek-private samenwerking voorkomen, op basis van 

dit exploratieve en descriptieve onderzoek naar de gebiedsontwikkeling op het Kennispark 

Twente wellicht een betere keuze gemaakt kan worden. De onderzoeksresultaten leveren dus 

nieuwe wetenschappelijk relevante informatie op – evenwel slechts voor een zeer beperkt 

aantal gevallen van soortgelijke samenwerking, en slechts in geval van soortgelijke publieke 

partners en het element gebiedsontwikkeling. Het onderzoek zal inzicht opleveren in de 

werking van soortgelijke projecten, en met name als toepassing van de bestaande 

wetenschappelijke literatuur in de gegeven setting gelden. Wetenschappelijk nut is derhalve 

een vast kenmerk  van dit onderzoek, maar de verkregen wetenschappelijke kennis is niet 

zonder meer één op één over te dragen op onderzoek naar overige vormen van publiek-private 

en publiek-publieke samenwerking. De externe validiteit van dit onderzoek is als niet zeer 

hoog in te schatten; de uitspraken over betrokken publieke actoren in deze case study zijn 

echter ook te vertalen naar andere toepassingsgebieden van publiek-publieke samenwerking 

(PbS) en publiek-private samenwerking (PPS), waarin dezelfde of soortgelijke actoren 

participeren. 
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4. Onderzoeksvragen 
Het beantwoorden van de onderzoeksvraag is noodzakelijk tot het bereiken van het doel van 

dit onderzoek. De probleemstelling luidt:   

 

 

 

Deze onderzoeksvraag valt uiteen in de volgende deelvragen: 

 

1. Welke publieke actoren zijn betrokken bij de gebiedsontwikkeling van Kennispark 

Twente?   

2. Welke juridische vormen bestaan er voor publiek-publieke samenwerking bij 

gebiedsontwikkeling?  

3. Welke criteria worden in de wetenschappelijke literatuur genoemd voor de keuze voor 

een bepaalde vorm van juridische structurering van publiek-publieke samenwerking?  

4. Welke voorkeuren hebben de publieke partners met betrekking tot de keuze van een  

juridische structuur? 

5. Welke juridische structuur komt het meest tegemoet aan de criteria van zowel de 

literatuur als de publieke partners?  

 

5. Onderzoeksmethoden  
In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksstrategie uiteengezet bij het onderzoek gevolgd is. 

Hierbij wordt aandacht besteed aan de onderzoekseenheden en variabelen alsook de 

verwerving van de data. Het onderzoek kan als verkennend (exploratief) en beschrijvend 

(descriptief) beschreven worden. Verder zijn de onderzoeksmethoden als kwalitatief te 

omschrijven. Het onderzoek draagt het karakter van een case study. 

5.1 Onderzoekseenheden  

Onderzoekseenheden zijn de dragers van de eigenschappen of kenmerken waarin we zijn 

geïnteresseerd. (Geurts, 1999, p. 51) In dit onderzoek zijn de onderzoeksobjecten:  

1. Publieke actoren (gemeente, universiteit, provincie);  

 

Er zijn in dit onderzoek meerdere onderzoekseenheden, namelijk de verschillende betrokken 

publieke actoren, te onderscheiden.  

Wat is de meest geschikte juridische structurering voor de publiek-publieke 

samenwerking in de gebiedsontwikkeling van het Kennispark Twente?  
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5.2 Variabelen 

Als predikaatvariabelen, die hier beschreven en verkend worden (Geurts, 1999, p. 55), kunnen 

in dit onderzoek genoemd worden:  

1. Voorkeuren van de afzonderlijke publieke actoren; 

2. Criteria uit de wetenschappelijke literatuur; 

 

Als verklarende variabele moeten de voorkeuren van de betrokken actoren bij de 

gebiedsontwikkeling gekenmerkt worden. De verklaarde variabele is de juridische 

structurering van de samenwerking waarvoor gekozen wordt. De criteria van de actoren met 

betrekking tot de samenwerking alsook de literatuurcriteria met betrekking tot de 

samenwerkingsvormen leiden indien zij overeenstemmen of elkaar niet uitsluiten tot een 

bepaalde vorm van juridische structurering. Dit onderzoek leidt tot de meest geschikte 

samenwerkingsvorm met de beste score. De criteria van de actoren leiden uiteindelijk tot de 

keuze van een samenwerkingsvorm. Deze verklarende variabelen (criteria) verklaren dus 

uiteindelijk de keuze voor een samenwerkingsvorm. Er wordt uiteindelijk gezocht naar de 

beste ‘match’ tussen criteria uit de wetenschappelijke literatuur en de voorkeuren van de 

actoren. 

5.3 Dataverzamelingsmethoden 

Dataverzamelingsmethoden zijn de methoden die worden gebruikt voor het verkrijgen van 

relevante data over de onderzoekseenheden die geschikt zijn voor ordening om zodoende 

antwoord op de onderzoeksvragen te kunnen geven. (vgl. Geurts, 1999, pp. 60-61) Voor dit 

onderzoek is met name gekozen voor een beschrijvend literatuuronderzoek, voor 

documentanalyse (literatuur vs. databronnen), maar tevens zijn er meerdere semi-

gestructureerde interviews afgenomen.  

 Door de bekende wetenschappelijke literatuur over publiek-publieke en publiek-

private samenwerking bij gebiedsontwikkeling te doorvorsen is inzicht verkregen worden in  

de geschiktheid van de mogelijke samenwerkingsvormen. Door dit literatuuronderzoek naar 

de verschillende afzonderlijke kenmerken per mogelijke samenwerkingsvorm zullen de 

vragen over de geschiktheid voor verschillende aspecten beantwoord kunnen worden. Door 

het bestuderen van dossiers en relevante ambtelijke informatie (waaronder het 

bestuursconvenant 2004 o.a.) is begonnen met een inhoudelijke analyse ten behoeve van het 

onderzoek en de context. Deze interne bronnen bevatten immers belangrijke data om een 
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overzicht van de situatie te verkrijgen die niet uit de publiek toegankelijke plannen en de 

wetenschappelijke literatuur te destilleren is. 

 Voor het vaststellen van de doelen (hoofdvraag 2) van de publieke actoren is naast de 

literatuurstudie ook gebruikt gemaakt van semi-gestructureerde interviews. Hiertoe is volgens 

bijbehorende theorie voor onderzoek met vragenlijsten een vragenlijst te worden opgesteld, 

toegespitst op het onderzoek. Daarbij zijn tevens verwachtingen en preferenties van publieke 

actoren alsook hun motivaties van voorkeur voor bepaalde vormen van samenwerking worden 

opgenomen in het interview. De semi-gestructureerde interviews zijn essentieel voor de 

beantwoording van de derde deelvraag, die de criteria van de betrokken pubieke actoren in 

kaart brengt. Van belang is te vermelden, dat waarnemings- en analyse-eenheden bij semi-

gestructureerde interviews met verantwoordelijke ambtenaren van de publieke actoren of met 

werknemers van stichting Kennispark Twente niet samenvallen: de waarnemingseenheden 

zijn  telkens personen uit de desbetreffende organisaties geweest. (Geurts, 1999, pp. 61-62) 

De interviewopzet binnen  dit onderzoek bestaat grotendeels niet uit gesloten vragen, maar is  

tamelijk open, als in een kwalitatief vraaggesprek. (vgl. Babbie, 2004, pp. 300-301.) 

5.4 Analyse   

Op basis van het onderzoek naar de verschillende verklarende variabelen en de verklaarde 

variabele (samenwerkingsvorm) is, na het opstellen van de multi-criteria-analyse (MCA), een 

“meest geschikte samenwerkingsvorm” gekozen. In deze MCA zijn zowel de criteria van de 

publieke actoren, zoals zij uit onder andere de interviews naar voren zullen komen, 

ingebouwd alsook de relevante criteria uit de wetenschappelijke literatuur. De meest 

geschikte (hoogst scorende) samenwerkingsvorm wordt daarna kort vergeleken worden met 

de min of meer door het Masterplan (Bureau voor Stedebouw, 2008) ingeslagen 

samenwerkingsvorm bij de gebiedsontwikkeling. Hierdoor is de onderzoeksvraag beantwoord 

en de probleemstelling behandeld.  

 

6. Publieke actoren 
De vraag naar de betrokken publieke actoren gaat noodzakelijkerwijs aan verder onderzoek en 

advies vooraf. Volgens een gangbaar stereotiep is de ‘overheid een veelkoppig monster’. 

(Wolting, 2008, p. 24) Dat geldt in de situatie van het Kennispark niet minder. Publieke 

actoren zijn bij gebiedsontwikkeling te omschrijven als die (semi)publieke partijen die een 

taak vervullen (agere, actor) of verantwoordelijkheden dragen binnen het globale programma 



 

 - 12 - 

van een project. (Wolting, 2008, pp. 24-25) Dit sluit dus ook andere dan de decentrale 

overheden in.  

Bij gebiedsontwikkeling zijn in vrijwel alle gevallen enkele of meerdere overheden 

betrokken – al dan niet vanuit hun publieke taak of hun grondpositie. De belangen van deze 

overheden kunnen op bepaalde punten tegenstrijdig zijn! Belangrijk is dan ook in het geval 

van de gebiedsontwikkeling Kennispark Twente, een publieke actoranalyse door te voeren, 

om context en actoren waarin de gebiedsontwikkeling plaatsvindt in kaart te brengen. 

(Wolting, 2008, p. 24) In het geval van de gebiedsontwikkeling Kennispark Twente is het 

duidelijk, dat de functies die het project zal moeten realiseren bestaan uit een educatieve en 

een met name economische functie, waarbij ook sociale factoren een rol spelen. (Cf. Wolting, 

2008, p. 24; Bureau voor Stedebouw, 2008, p. 43) De schaal van het project is te kwalificeren 

als regionaal – hoewel een provinciaal belang en landelijke uitstraling met deze kwalificatie 

niet ontkend worden.  

 In het Masterplan Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente worden de volgende 

publieke ‘gebiedspartners’ genoemd die alle een rol bij de gebiedsontwikkeling ten behoeve 

van het Kennispark Twente spelen: 

• Universiteit Twente; 

• Gemeente Enschede; 

• Provincie Overijssel. (Bureau voor Stedebouw, 2008, p. 43) 

 

Ook noem het Masterplan het Waterschap Regge en Dinkel als publieke partner. Voor een 

heldere afbakening van de gebiedsontwikkeling is het echter belangrijk te beseffen, dat het 

waterschap idealiter niet zou moeten participeren in de gebiedsontwikkeling als zodanig. 

Zulks zou immers aan zijn taakstelling voorbijgaan en het waterschap bovendien verbinden 

aan risico’s die niet aangegaan worden ten behoefte van zijn taak. (Wolting, 2008, p. 25) 

Weliswaar wordt in het Masterplan gerept over het wederom zichtbaar maken van beken en 

dergelijke, maar dit is een aspect dat nog geen actieve participatie van het Waterschap in de 

gebiedsontwikkeling als zodanig vereist. (Cf. Bureau voor Stedebouw, 2008, p. 39) Dit aspect 

van het relatief ondergeschikte belang van het waterschap is door het bureau voor Stedebouw 

niet expliciet genoemd; het Waterschap werd zelfs actief als partner opgevoerd. Omdat zich 

dit verkennend onderzoek richt op een juridisch en bestuurskundig optimale  

samenwerkingsvorm en niet op technische aspecten van de gebiedsontwikkeling, is het 

logisch het Waterschap in dezen niet als hoofdactor te beschouwen. Impliciet is zulks ook 

door het Bureau voor Stedebouw aangenomen, gezien het feit, dat – volgens het Masterplan - 
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de door haar geadviseerde ‘samenwerkingsovereenkomst’ door UT, provincie en gemeente 

gesloten dient te worden. (2008, p. 45)      

 De aspecten belangen, doelstellingen en kansen, alsmede samenwerkingsalternatieven 

worden in de hiernavolgende hoofdstukken behandeld. Daarin zullen ook de aspecten kosten 

en zeggenschap behandeld worden. Het risico-aspect wordt daarin ook zeer beknopt genoemd.  

De bereidheid van de partners UT, gemeente en provincie om met elkaar samen te werken aan 

de gebiedsontwikkeling moet als zeker worden aanvaard; waarbij echter over de aard van de 

samenwerking vragen bestaan. Reeds rond het jaar 2000 hebben deze actoren naar elkander 

en in het openbaar te kennen gegeven, dat zij ter versterking van de regionale economie en 

technologisch hoogwaardige bedrijvigheid de handen ineenslaan bij de ontwikkeling van een 

kennispark. (Kennispark Twente, 2008, p. 6) Gezien de onzekerheid over de verdeling van 

kosten, rolverdeling en zeggenschap bij de gebiedsontwikkeling kan echter nog niet gesteld 

worden dat het ‘publieke huis op orde’ is. (cf. Wolting, 2008, p. 25)  

 De opgesomde aspecten worden in volgende hoofdstukken uitvoeriger omschreven. 

Noodzakelijk is echter vooraf de belangen die door de publieke actoren vertegenwoordigd 

worden op te sommen. Dit zijn voor de verschillende actoren de volgende:  

• Gemeente Enschede: De gebiedsontwikkeling Kennispark Twente past in een groter 

geheel van gebiedsontwikkelingen binnen de gemeente, Netwerkstad Twente en de 

regio. KPT moet deel uit gaan maken van de innovatiedriehoek en hierop aansluiten; 

er dient dus een connectie met de luchthaven en Hart van Zuid (Hengelo) te komen. 

Bovendien mag de grondpositie van de gemeente in het gebied natuurlijk niet vergeten 

worden. (Bijlage 1; Provincie Overijssel, 2009, p. 1) 

• Provincie Overijssel: Het primaire belang van de provincie is de economische 

versterking van de regio Twente binnen de provincie. De provincie is geen eigenaar 

van gronden in het gebied. Wel ziet de provincie ook de connectie met provinciale 

wegen als specifiek eigen belang (Bijlage 1) 

•  Universiteit Twente: Voor de universiteit Twente zijn haar vastgoedposities en de 

ontwikkeling van de campus van primair belang (Bijlage 1), en de belangrijkste 

motivatie om deel te nemen aan Kennispark Twente. De Universiteit Twente wordt 

hierbij vertegenwoordigd door Vastgoed Drienerlo BV, de beheersmaatschappij op de 

campus. 

7. Gebiedsontwikkeling: een beschrijving 
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Voor het onderzoek naar de beste rechtsvorm voor de publiek-publieke samenwerking bij 

deze gebiedsontwikkeling op het Kennispark Twente, is de definitie van gebiedsontwikkeling 

essentieel.  

 Het begrip gebiedsontwikkeling is een verzamelbegrip voor grootschalige 

ontwikkelingen in de ‘ruimte’, te weten in zowel landelijke als stedelijke gebieden. 

Gebiedsontwikkeling als begrip gaat uit van een integrale benadering van een project waarin 

alle activiteiten die nodig zijn voor het realiseren van een bepaald project in de ruimte worden 

verenigd.  (Wolting, 2008, p. 15)  

 Concreet moet men bij integrale gebiedsontwikkeling denken aan zowel de aanleg van 

– in deze casus – de gebouwencapaciteit van het Kennispark Twente alsook de ‘fysieke’ 

aanleg van wegen, groen, parkeergelegenheid en openbaar vervoersmogelijkheden. (Cf. 

ibidem) Bij gebiedsontwikkeling worden vaak uitgegaan van integraliteit: dat wil zeggen dat 

verschillende functies met elkaar geïntegreerd worden tot een samenhangende 

gebiedsontwikkeling. De functies waaraan bij de gebiedsontwikkeling van het Kennispark 

Twente moet worden gedacht, zijn onder andere: ruimtelijke gelegenheid voor 

wetenschappelijk onderzoek en bedrijvigheid, daarbij behorend ook de infrastructuur voor de 

mobiliteit. (cf. Wolting, 2008, p. 15) 

 De gebiedsontwikkeling is in Nederland als rechtsstaat onderworpen aan 

publiekrechtelijke inkadering (Wolting, 2008, p. 45) De Grondexploitatiewet in de Wet 

ruimtelijke ordening regelt sinds juli 2008 de instrumenten en plichten van de gemeente, 

bijvoorbeeld. (Idem, p. 51) Voor gebiedsontwikkeling is het noodzakelijk om voorafgaand 

aan de uitvoering, het ‘publieke huis op orde’ te krijgen. Hierbij zijn  de rol- en 

positiebepaling van partijen, verdeling van zeggenschap, verdeling van kosten en risico’s van 

groot belang, alsook meer vanzelfsprekende afspraken zoals een activiteitenplanning. (Cf. 

Wolting, 2008, pp. 75-87) 

7.1 Samenwerking of zelfstandigheid 

Bij gebiedsontwikkeling zijn er in feite twee mogelijke benaderingen: iedere private eigenaar 

van grond in het te ontwikkelen gebied kan voor zich opereren, waarbij de gemeente haar 

standaardbevoegdheden uitoefent. Maar het is ook mogelijk om gemeenschappelijk op te 

trekken bij de gebiedsontwikkeling, waarbij bijv. private projectontwikkelaars en de gemeente 

in verschillende vorm samenwerken aan de ontwikkeling van het gebied. (Publiek-private 

samenwerking.) In geval van samenwerking van verschillende overheden of organisaties 
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onder overwegende overheidsinvloed die publieke taken behartigen, wordt gesproken van 

publiek-publieke samenwerking. (cf. Wolting, 2008, p. 130; Heldeweg, 2008, p. 380) 

7.2 Exploitatieplan 

Als de gemeente een bestemmingsplan (bij gebiedsontwikkeling) opstelt, moet zij daarbij 

onder de nieuwe Grondexploitatiewet ook een exploitatieplan opstellen. Het vaststellen van 

een exploitatieplan door de gemeenteraad is een wettelijke verplichting, tenzij het verhaal van 

kosten anderszins verzekerd is. (art. 6.12 Grex; Thoonen & Gerritsen, 2008, p. 77) Dit 

anderszins verzekeren van kostenverhaal kan bijvoorbeeld in een exploitatieovereenkomst of 

gronduitgifteovereenkomst van de gemeente met een particuliere (of zoals in geval van de 

UT, publieke) eigenaar in het gebied gestalte krijgen. (Thoonen & Gerritsen, 2007, p. 42, p. 

53)  Het exploitatieplan bestaat uit de volgende onderdelen: een kaart van het projectgebied, 

een lijst van uit te voeren werken en de exploitatieopzet. In dit laatste verplichte onderdeel 

van het exploitatieplan staat de toerekening van de kosten aan de verschillende exploitanten in 

het plangebied, naar gelang hun te verwachten opbrengsten. (Thoonen & Gerritsen, 2007, p. 

86) Dit is het kostenverhaal, waarover hieronder  meer. Tevens maakt het exploitatieplan de 

binnenplanse verevening van kosten in het kader van de exploitatieopzet mogelijk, doordat 

aan gronden met grotere commerciële waarde of functie een relatief groter deel van de 

gemaakte kosten kan worden toegerekend. Evenwel zijn de bepalingen in de 

Grondexploitatiewet (Grex) in dezen bedoeld om de gemeentelijke kosten op exploitanten te 

kunnen verhalen en binnenplanse verevening mogelijk te maken. Het gebruiken van de 

opbrengsten van de ontwikkelaars om bijvoorbeeld sociale of maatschappelijke 

ontwikkelingen in hetzelfde plangebied te financieren is op basis van de Grex natuurlijk 

onmogelijk. (Thoonen & Gerritsen, 2007, p. 87) Ook is het niet zo, dat eigenaren in het 

gebied tekorten in de gebiedsontwikkelingen voor hun eigen rekening krijgen (cf. art. 6:16 

Grex). Indien de exploitatieopzet uiteindelijk een tekort kent, is het zo, dat het plan alleen 

doorgang kan hebben indien de gemeente bereid is het tekort zelf voor haar rekening te 

nemen. Ook kunnen private partijen in het gebied toezeggen desondanks door te willen gaan 

en hoger kostenverhaal voor hun rekening te willen nemen. Het exploitatieplan, en bijgevolg 

ook het bestemmingsplan, moet worden herzien of beëindigd indien geen van de betrokken 

partijen ‘bij willen springen’ voor wat betreft het negatieve saldo in de exploitatieopzet. (cf. 

Thoonen & Gerritsen, 2007, p. 87) 
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8. Juridische vormen bij publiek-publieke samenwerking  

Bij samenwerking tussen publieke partijen is, evenals in geval van publiek-private 

samenwerking, in beginsel altijd sprake van juridische structurering. Dit houdt in dat er in elk 

geval één schriftelijke overeenkomst tussen de partijen is gesloten. (Bregman & De Win, 

2005, p. 103) Op 19 augustus 2004 is bijvoorbeeld door de Universiteit Twente, de gemeente 

Enschede en de provincie Overijssel een convenant gesloten waarin de partijen hun 

wederzijdse voornemen tot oprichting van een werkorganisatie (de latere stichting Kennispark 

Twente) tot uitdrukking brachten. 

 Afhankelijk van de fase waarin een project verkeert – te weten initiatieffase, 

haalbaarheidsfase, realisatiefase of beheersfase – zullen in elk geval één of meerdere 

overeenkomsten worden gesloten. Betrokken partijen kunnen ook kiezen voor een joint 

venture, al dan niet in de vorm van een rechtspersoon. (Bregman & De Win, 2005, p. 103) In 

dit hoofdstuk zal een overzicht gegeven worden van bij publiek-publieke samenwerking 

denkbare rechtsvormen. De beschrijving van de rechtsvormen is beknopt.   

8.1 Overeenkomsten 

In het geval waar de betrokken partijen binnen een publiek-publieke samenwerking 

uitsluitend de eigen, duidelijk omschreven, activiteiten verrichten, is het niet logisch om te 

kiezen voor een andere rechtsvorm dan de bilaterale overeenkomst. Maar indien het 

noodzakelijk is om publiekrechtelijke bevoegdheden toe te kennen aan een eventuele 

samenwerkingsorganisatie, is samenwerking in louter contractuele vorm niet voor de hand 

liggend.  Omdat doorheen de fasen verschillende overeenkomsten gesloten moeten worden, 

voert het hier te ver, om de standaardovereenkomsten per fase hier op te sommen. (Bregman 

& De Win, 2005, p. 104) In elk geval bevat de louter contractuele basis voor publiek-publieke 

samenwerking meestal de rol- en risicoverdeling van partijen onderling, alsook welke risico- 

en rolverdeling gewenst is tegenover private partijen die later in de vorm van publiek-private 

samenwerking. Daarnaast wordt meestal ook een voorlopige kostenbatenanalyse of 

businesscase in de overeenkomst vastgelegd. Dat gezamenlijke doelstellingen geformuleerd 

worden, ligt natuurlijk zeer voor de hand. (Wolting, 2008, p. 132) Een standaardwerkwijze 

voor deze overeenkomsten is moeilijk te formuleren. (Bregman & De Win, 2005, p. 104) 

Vaak worden deze overeenkomsten omschreven als bestuursconvenanten. (Wolting, 2008, p. 

132) 
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8.2 De gezamenlijke onderneming 

 Het is in geval van publiek-publieke samenwerking ook mogelijk om een gezamenlijke 

onderneming in de vorm van een grondexploitatiemaatschappij (GEM) op te richten die 

vervolgens als contractpartner van de ontwikkelaars kan optreden. (Bregman & De Win 2005, 

p. 105; Wolting, 2008, p. 132) Enkele ondernemingsvormen hebben rechtspersoonlijkheid, 

andere niet – met alle juridische gevolgen van dien.  

 

8.2.1. Maatschap en vennootschap onder firma 

De maatschap is een samenwerkingsvorm tussen personen – te noemen de ‘maten. De 

maatschap vindt haar wettelijke grondslag in de artikelen 7A:1655-1689 van het Burgerlijk 

Wetboek. (Bregman & De Win, 2005, p. 105) Aangezien de maatschap bij publiek-private 

samenwerking nauwelijks voorkomt, moge deze vermelding voldoende zijn.  

 

Daarentegen is de v.o.f. als ondernemingsvorm vaker voorkomend bij publiek-private (PPS) 

samenwerkingsconstructies. De v.o.f. vindt haar grondslag in art. 16 van het Wetboek van 

Koophandel (in de toekomst in titel 7.13 BW) De v.o.f. wordt bij notariële akte opgericht en 

kent een eigen vennootschapsvermogen, dat onderscheiden is van de vermogens van de 

oprichters. In de toekomst zal de v.o.f. naar wens van de vennoten ook rechtspersoonlijkheid 

kunnen verkrijgen. De verantwoordelijkheid van de vennoten blijft echter bestaan. (Bregman 

& De Win, 2005, p. 106) De v.o.f. is  niet gebruikelijk bij publiek-publieke 

samenwerkingsverbanden. (Wolting, 2008, p. 132)  

 

8.2.2. Commanditaire vennootschap 

De c.v. vindt zijn wettelijke grondslag in de derde titel van het eerste boek van het Wetboek 

van Koophandel. (Bregman & De Win, 2005, p. 107) De c.v. en de v.o.f. zijn zeer 

gelijkaardig; en ook de c.v. zal na invoering van titel 7.13 BW rechtspersoonlijkheid kunnen 

verkrijgen. Het onderscheid bestaat in de ‘stille vennoot’, de commanditaire vennoot, die in 

tegenstelling tot de beherende vennoot van de c.v. niet hoofdelijk en persoonlijk aansprakelijk 

is voor vennootschapsschulden. De commanditaire vennoot stelt geen lening, maar wel 

kapitaal ter beschikking van de c.v. en deelt in de winst. De c.v. komt regelmatig voor bij 

publiek-private samenwerking, en ook bij publiek-publieke samenwerking is deze vorm niet 

uitgesloten. (Ibidem; Wolting, 2008, pp. 132, 142)     
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8.2.3. De naamloze vennootschap 

Een veelvoorkomende ondernemingsvorm is de naamloze vennootschap (NV). (Cf. Vierde 

titel Boek 2, BW.) Het maatschappelijk kapitaal van de NV is verdeeld in aandelen. De 

aandeelhouders zijn niet voor de vennootschapsschulden verantwoordelijk. De vennoot, 

bijvoorbeeld een publieke partij, kan dus ten hoogste zijn eigen inbreng kwijtraken. (Bregman 

& De Win, 2005, p. 108) De organen van de nv zijn onder andere het bestuur, en bij 

structuurvennootschappen (kapitaal boven dertien miljoen euro en indien meer dan honderd 

werknemers) tevens een raad van commissarissen (RvC). De uiteindelijke zeggenschap ligt 

bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). In het geval van publiek-publieke 

samenwerking zijn de fenomenen van certificering van aandelen en overige oligarchische 

regelingen die binnen de NV mogelijk zijn, van ondergeschikt belang. (Bregman & De Win, 

2005, pp. 109-110) De naamloze vennootschap wordt in pps-constructies regelmatig gebruikt, 

vooral bij gebiedsontwikkeling. (Bregman & De Win, 2005, p.110.) Geen van de bij 

gebiedsontwikkelingen aangetroffen NV’s zijn beursgenoteerd. 

 

8.2.4. De besloten vennootschap 

De besloten vennootschap (BV) vindt zijn grondslag in de vijfde titel van Boek 2, BW. In 

tegenstelling tot wat het geval is bij de NV, zijn de aandelen van de BV niet zomaar vrij 

overdraagbaar. De keuze tussen BV en NV is veelal subjectief, aangezien ook bij publiek-

publieke samenwerking nooit beursnotatie van de NV wordt aangetroffen.  

 

8.2.5. De stichting 

De stichting vindt haar wettelijke grondslag in het Burgerlijk Wetboek: zesde titel, Boek 2. 

Een stichting wordt geregeerd door statuten – in tegenstelling tot de vennootschappen mag het 

doel der stichting niet inhouden het doen van uitkeringen aan oprichters of leden van de 

stichtingsorganen. (Bregman & De Win, 2005, p. 111) De stichting heeft een bestuur dat met 

de dagelijkse leiding en het aansturen van de stichting belast is.  

 Aangezien het wettelijk verbod op het doen van uitkeringen aan de oprichters van de 

stichting inhoudt dat de stichting niet geschikt is voor die projecten van publiek-publieke 

samenwerking, waarbij partijen de bedoeling hebben een deel van de winst aan zich te 

trekken. (Bregman & De Win, 2005, p. 111) De stichting is geschikter voor de beheer- en 

exploitatiefase van projecten die financiële ondersteuning nodig zullen blijven hebben en 

waar weinig tot geen sprake van winst zal zijn. Bij publiek-publieke samenwerking in 

gebiedsontwikkelingsprojecten is de stichtingsvorm hoogst zeldzaam. (Wolting, 2008, p. 132)  



 

 - 19 - 

 

8.2.6. De coöperatieve vereniging  

De coöperatieve vereniging is in het kader van publiek-publieke samenwerking 

ongebruikelijk. Deze bijzondere verenigingsvorm komt voor onder particuliere eigenaars en 

zakelijk gerechtigden bij stadsvernieuwing, maar is bij gebiedsontwikkeling ongebruikelijk. 

(Bregman & De Win, 2005, p. 113; Wolting, 2008, p. 132) 

 

8.3 Goederenrechtelijke constructies 

Eigendomsrechtoverdracht en erfpacht zijn twee vormen van goederenrechtelijke constructies. 

Omdat de variaties hierop eindeloos zijn en bij projecten voorkomen, maar bij publiek-

publieke samenwerking op het hoogste niveau van de gebiedsontwikkeling minder belangrijk 

zijn, vindt op deze plaats geen uitgebreide toelichting hierover plaats. (Bregman & De Win, 

2005, p. 112; Wolting, 2008, p. 132) 

 

8.4 Bestuursrechtelijke constructies 

De publiekrechtelijke mogelijkheden van publiek-publieke alsook publiek-private 

samenwerking is ernstig onderbelicht gebleven doorheen de jaren. De onbekendheid alsook 

het publiekrechtelijke karakter veroorzaken nog altijd aan private, maar ook aan publieke, 

zijde reserve en huiver. Bij publiekrechtelijke samenwerkingsvormen kan ook spraken zijn 

van het oprichten van een nieuw openbaar lichaam, dat ook zelfstandig aan het private 

rechtsverkeer kan deelnemen. Bij bestuursorganen is dat laatste niet het geval. (Bregman & 

De Win, 2005, p. 123). Aan de publiek-publieke samenwerking in Kennispark Twente nemen 

in beginsel alleen zogenaamde a-organen deel, krachtens artikel 1:1 van de Algemene wet 

bestuursrecht: de Gemeente Enschede, de Provincie Overijssel alsook de Universiteit Twente. 

De laatste heeft bij bijzondere wet rechtspersoonlijkheid. (artikel 1.8 WHW; Bregman & De 

Win, 2005, p. 124) 

 

8.4.1 Gemeentelijke en provinciale bestuurscommissies 

De bestuurscommissie ex art. 82 van de Gemeentewet zijn in theorie geschikt voor zowel 

publiek-publieke als publiek-private samenwerking: in een dergelijke commissie kunnen ook 

leden van andere openbare lichamen toetreden. Zelfs participatie van private partijen in een 

dergelijk bestuursorgaan is mogelijk. De bestuurscommissie is een bestuursorgaan, waaraan 

bestuurlijke bevoegdheden kunnen worden overgedragen. Aangezien echter via 
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privaatrechtelijke constructies – met rechtspersoonlijkheid – dezelfde bevoegdheden 

overgedragen kunnen worden, is de bestuurscommissie geen aantrekkelijk alternatief voor 

publiek-publieke samenwerking, en zeker niet onomstreden. Feit blijft, dat de 

bestuurscommissie bij samenwerking theorie gebleven is. (Bregman & De Win, 2005, pp. 

126-127) Wolting noemt de bestuurscommissie niet als mogelijkheid voor publiek-publieke 

samenwerking. Voor de provinciale bestuurscommissie ex art. 80 van de Provinciewet geldt 

in dezen hetzelfde.  

 

8.4.2. Gemeenschappelijke Regeling 

Anders is het publiekrechtelijke alternatief voor een privaatrechtelijke rechtspersoon in de 

vorm van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) op basis van de kaderwet Wet 

gemeenschappelijke regelingen. Bregman en De Win noemen de gemeenschappelijke 

regeling als aantrekkelijke mogelijkheid voor overheden om vanuit de GR als openbaar 

lichaam, met rechtspersoonlijkheid ex art. 2:1 BW, bij een project uiteindelijk niet alleen 

bevoegdheden gezamenlijk uit te oefenen, maar tevens tussen de GR en later bij bijvoorbeeld 

gebiedsontwikkeling betrokken marktpartijen afspraken te maken. (Bregman & De Win, 

2005, p. 127) De GR heeft een algemeen bestuur (raad), een dagelijks bestuur en een 

voorzitter. 

 Bregman en De Win noemen de Gemeenschappelijke Regeling (GR) als 

aantrekkelijke mogelijkheid bij gemeentegrensoverschrijdende projecten om zo één 

bestuursorgaan van de GR bijv. besluiten te laten nemen – waarvan echter het 

bestemmingsplan uitdrukkelijk uitgezonderd is. (Bregman & De Win, 2005, p. 129) Tevens is 

vergunningsverlening iets dat door de GR gecoördineerd kan worden. Het Openbaar Lichaam 

wordt slechts door de bestuursrechter en de minister van Binnenlandse Zaken ‘geremd’, 

omdat het zich onttrekt aan het hoger gelegen bestuursniveau door het ontbreken van een 

goedkeuringsvereiste. Overigens kunnen in een openbaar lichaam zowel gemeenten als 

provincies gewoon deelnemen. Ook deelname van een universiteit is volgens Bregman en De 

Win niet op voorhand uitgesloten. (Bregman & De Win, 2005, p. 130) 

 

9. Criteria in de wetenschappelijke literatuur  
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9.1 Destilleren criteria 

De wetenschappelijke literatuur over publiek-publieke samenwerking bij integrale 

gebiedsontwikkeling in Nederland is kwantitatief beperkt. Pasklare oplossingen en criteria 

voor het geval van samenwerking van twee openbare lichamen met een a-orgaan als de 

Universiteit Twente (cf art 1:1 Awb) bij gebiedsontwikkeling worden niet aangereikt. 

Daardoor is het noodzakelijk om zelf voor de casus gebiedsontwikkeling op het Kennispark 

Twente de relevante criteria uit de literatuur te distilleren.  

 Wolting noemt verschillende aspecten die alvorens een samenwerkingsvorm te kiezen 

moeten zijn afgerond. (2008, p. 75 e.v.) Onderdelen als een functioneel programma van eisen, 

uitwerking van de businesscase en de meerwaardetoets PPS zij in het geval van de keuze voor 

een vorm van publiek-publieke samenwerking ten behoeve van het Kennispark Twente nog 

niet van toepassing. Van groot belang is echter de rol- en positiebepaling van partijen voor 

wat betreft taken en zeggenschap binnen een eventuele samenwerkingsvorm. (Wolting, 2008, 

p. 78) Zijn de publieke actoren aanjager/initiatiefnemer, regisseur, slechts participant of zelfs 

maar subsidiënt/facilitator? (Ibidem, pp. 77-78) Voor de haalbaarheids- en realisatiefase 

noemt Wolting voorts als keuzecriteria: verdeling van ambtelijke inspanning en verdeling van 

kosten. (2008, p. 131) Met name in de realisatiefase – en voor deze fase beoogt dit rapport 

uiteindelijk een geschikte juridische structurering te vinden – zijn de volgende keuzecriteria 

van belangrijk, naast de planologische inkadering van het project (hetgeen hier ter zijde 

gelaten wordt): onderlinge zeggenschaps- en rolverdeling in de samenwerking, coördinatie bij 

grondbeleid en vergunningverlening, verdeling van de publieke geldmiddelen die aan het 

project ter beschikking worden gesteld, verdeling van aan publieke actoren toekomende 

opbrengsten, de verdeling van (financiële) risico’s. (Wolting, 2008, p. 102, pp. 132-33; 

Bregman & De Win, 2005, p. 332) Om te komen tot samenhangende criteria om hiermee de 

onderzoeksvraag te beantwoorden, is het logisch, om samenvattend te stellen, dat hieruit de 

volgende criteria te destilleren:  

1. Zeggenschap/rolverdeling: wie heeft binnen de gekozen publiek-publieke 

samenwerking welke bevoegdheden? (Onderlinge rolverdeling, coördinatie 

grondbeleid en vergunningverlening) 

2. Kostenverhaal: wie betaalt welke kosten van de grondexploitatie en tot op welke 

hoogte? (verdeling ambtelijke inspanning en verdeling van kosten) 

3. Kostenverevening: wie betaalt de exploitatie- en ontwikkelingskosten van min-locaties 

in de gebiedsontwikkeling mee? (Verdeling van publieke actoren toekomende 
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opbrengsten, verdeling publieke geldmiddelen die aan het project ter beschikking 

worden gesteld, verdeling van kosten) 

 

9.2 Definities criteria 

9.2.1 Zeggenschap 

Dit criterium behandelt de zeggenschap en de rol (binnen de samenwerkingsvorm) die de 

verschillende publieke partners voor zich wensen. Zeggenschap bepaalt de mate van invloed 

op de samenwerking en haar opereren. In welke mate willen provincie en gemeente directe 

invloed op de gebiedsontwikkeling houden? De gewenste mate van zeggenschap zal ook 

verschillen naarmate de betrokkenheid van publieke partijen verschilt. De perceptie van eigen 

taken en verantwoordelijkheden van de afzonderlijke publieke partners op de samenwerking 

beïnvloedt ook het criterium zeggenschap.  

 De bepaling van de rol van de publieke partners is eveneens essentieel. De 

beantwoording van de vraag of de publieke partner zelf initiatiefnemer, regisseur, participant 

of slechts subsidiënt-facilitator is (Wolting, 2008, pp. 77-78), bepaalt immers het gewicht dat 

aan het criterium zeggenschap moet worden toegekend. Verder is hierop van invloed in 

hoeverre de afzonderlijke publieke partners invloed op de coördinatie van grondbeleid en 

vergunningverlening wensen te hebben.  

9.2.2 Kostenverhaal    

Een belangrijke voorwaarde voor de samenwerking en het starten van de gebiedsontwikkeling 

is, dat de precieze wijze van kostenverhaal is vastgelegd. Kostenverhaal wordt over het 

algemeen direct geassocieerd met verhaal van kosten van de grondexploitatie door de 

gemeentelijke overheid. Evenwel zal de definitie ‘verbreed’ worden voor wat betreft de 

samenwerking in de gebiedsontwikkeling Kennispark Twente. Daarom is ook aan de 

provincie Overijssel en de Universiteit Twente gevraagd hoe zij de door hen ten behoeve van 

de gebiedsontwikkeling gemaakte organisationele c.q. ambtelijke kosten eventueel willen 

verhalen binnen de samenwerking.  

De officiële definitie van kostenverhaal in de zin van de Grexwet van 1 juli 2008 

(Wro) is het verhalen van de kosten van de grondexploitatie op verschillende eigenaren in het 

te ontwikkelen gebied. (Kenniscentrum grondbeleid gemeenten, 2009) Deze kosten bestaan 

bijvoorbeeld uit het bouwrijpmaken van een locatie of deelontwikkeling, uit archeologisch 

onderzoek, bodem- en milieuonderzoek, bodemsanering, maar ook in bepaalde aanleg van 
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infrastructuur in het plangebied. Kostenverhaal dient voor elke gebiedsontwikkeling 

verzekerd te zijn: sinds juli 2008 bestaat daarbij de keuze tussen het voornoemde instrument 

van het exploitatieplan dat door de gemeenteraad wordt vastgesteld, ofwel door verzekering 

van kostenverhaal middels een privaatrechtelijke exploitatieovereenkomst. Kostenverhaal 

anders dan via het exploitatieplan is dus nog steeds mogelijk onder de nieuwe Grex (cf. art. 

6.12 Wro). (Thoonen & Gerritsen, 2007, p. 42)  

Als criterium bestaat kostenverhaal in dezen dus uit zowel het ‘specifieke’ 

kostenverhaal uit de Grexwet als uit het ‘generieke’ kostenverhaal binnen de samenwerking 

zelf (zowel directe kostenverhaal als de ambtelijke inspanningen hierbinnen geleverd).  

 

9.2.3 Verevening van kosten 

In een project als gebiedsontwikkeling zijn altijd locaties (of deelontwikkelingen) die na 

realisatie een grote meerwaarde hebben (commerciële meerwaarde), alsook locaties die 

slechts kosten opleveren, maar een maatschappelijke meerwaarde vertegenwoordigen. Op 

beperkte schaal biedt de exploitatieopzet een aanstoot om aan de zogenaamde plus- of 

verdienlocaties (en dus aan de exploitanten van deze deelontwikkelingen) een groter deel van 

de gemeentelijk gemaakte kosten toe te rekenen dan aan de min- of tekortlocaties, met een 

veelal maatschappelijke functie en een negatief saldo na realisatie. (cf. Thoonen & Gerritsen, 

2007, p. 87) Dit fenomeen wordt binnenplanse verevening van kosten genoemd. Artikel 6.16 

Grex stelt echter wel grenzen aan de hoogte van de kosten voor eigenaren van verdienlocaties. 

(Ibidem.) 

 Binnen Kennispark Twente, waarbij idealiter sprake zal zijn van één exploitatiegebied, 

gaat het om de vraag, of met name de publieke eigenaren van verdienlocaties bereid zijn om 

als kostendragers op te treden voor tekortlocaties. De geschiktheid van verschillende 

samenwerkingsvormen voor kostenverevening variëren sterk. Verder is ook de bereidheid van 

de publieke partners tot  kostenverevening (bij de verdeling van publieke geldmiddelen en de 

aan publieke partijen toekomende opbrengsten) natuurlijk essentieel. (Bregman & De Win, 

2005, p. 332) Belangrijk is het aan te merken, dat de opstalontwikkeling geen deel uitmaakt 

van de grondexploitatie en de hieruit voortvloeiende baten in principe niet ten behoeve van 

een verevening (kunnen) worden afgeroomd. 

10. Voorkeuren actoren 
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Zoals reeds beschreven, valt of staat de invulling van de toe te kennen gewichten aan de 

criteria daadwerkelijk met de voorkeuren van de betrokken publieke partners. De uit de 

interviews verkregen informatie is hieronder samengevat weergegeven.  

10.1 Gemeente Enschede 

Voor de gemeente Enschede is primair Joop Nijenhuis (Dienst Stedelijke Ontwikkeling en 

Beheer) als projectleider verantwoordelijk en betrokken bij de gebiedsontwikkeling op het 

Kennispark Twente. In het interview zijn de standpunten van de gemeentelijke organisatie 

met betrekking tot de gebiedsontwikkeling op het kennispark geformuleerd. (Bijlage 1) 

 

De gemeente Enschede ziet zich als „besluitvormend” in de gebiedsontwikkeling. Zij wil 

gezamenlijk en op gelijkwaardige basis verantwoordelijkheid dragen voor het welslagen van 

het project, maar het uitvoerend zwaartepunt zal vanwege de competentie en ervaring van de 

gemeente Enschede, bij haar komen te liggen. Tegelijkertijd spreekt de gemeente zich uit voor 

een aparte uitvoeringsorganisatie die de dagelijkse sturing op zich neemt – waarbij de 

gemeente overigens de hoofdlijnen blijft controleren.  Wat betreft de zeggenschap over een 

eventuele uitvoerende organisatie geeft de gemeente Enschede de voorkeur aan 

gelijkwaardige macht, op basis van een consensusmodel. (Bijlage 1) Samenvattend kan 

worden gezegd dat de gemeente Enschede de voorkeur geeft aan een separate 

uitvoeringsorganisatie, waarbij zijzelf feitelijk nog sterk bij de uitvoering betrokken zal 

blijven. Dit zal echter moeten gebeuren, zonder afbreuk aan de inspraak van de overige 

partners tijdens de samenwerking te doen.  

 

De gemeente Enschede wil voor wat betreft kostenverhaal allereerst dat het project zichzelf 

kan financieren door middel van de gronduitgifte en haar opbrengsten. Voorts dienen ook 

subsidies hiervoor gebruikt te worden. Op beperkte schaal zal de gemeente Enschede haar 

personeelsinzet op de eigen balans opvoeren.  

 

De gemeente Enschede is zeker bereid aan binnenplanse verevening te doen. Binnenplanse 

verevening van kosten is zelfs zeer gewenst, om negatieve gedeelten in de 

gebiedsontwikkeling van Kennispark Twente mogelijk te maken en financieel voor mogelijk 

te blijven houden. Bovenplanse verevening is daarentegen voor de gemeente slechts aan de 

orde in geval van dienstbaarheid van bepaalde ontwikkelingen. De gemeente Enschede eist – 
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ook vanuit het cluster Grondbedrijf – in principe een project zonder open einde, dat het 

merendeel van haar eigen kosten dekt.  

 

 

De gemeente Enschede geeft de voorkeur aan een lichte organisatie, die de wederzijdse 

vrijheid garandeert – ook indien een ontwikkeling financieel onhaalbaar blijkt. De gemeente 

wenst een uitvoeringsorganisatie die onafhankelijk is, maar tegelijkertijd de betrokken 

publieke actoren niet te ‘vrij’ laat. Binnen de Stichting Kennispark Twente is volgens de 

gemeente te weinig kennis aanwezig op dit moment om de gebiedsontwikkeling goed te 

kunnen aansturen, bovendien is de stichting formeel-juridisch gezien risicovol en moeilijk te 

controleren. (Bijlage 1) Volgens de gemeente zijn de risico’s nog zo goed als onbekend, en is 

het belangrijk, dat altijd een ‘ontsnappingsmogelijkheid’ voor de actoren blijft bestaan. Voor 

de continuïteit is het echter belangrijk dat het wederzijdse vertrouwen blijft bestaan: het 

‘samen uit, samen thuis’-principe.  

10.2 Provincie Overijssel 

 

Verantwoordelijke namens de Provincie Overijssel is Gerrit Bril. Bril is projectleider namens 

de provincie, en werkzaam binnen de eenheid Economie, Milieu en Toerisme (EMT). Bril 

werkt twee dagen per week voor de Stichting Kennispark Twente.   

  

De Provincie wil bij de gebiedsontwikkeling enkel  op hoofdlijnen sturen. Belangrijk is voor 

de provincie als partner serieus genomen te worden. (Bijlage 1) De dagelijkse sturing zou 

voor de provincie te ver voeren, daar de provincie geen grondposities heeft. De provincie wil 

als gelijkwaardig partner gerespecteerd worden en dienovereenkomstige zeggenschap 

uitoefenen. Dit betekent echter geen dagelijkse sturing of concrete participatie hierin. De 

provincie staat, zo werd uit het interview duidelijk, op enige afstand qua sturing, maar wil wel 

haar zeggenschap behouden – zeker uit hoofde van de opvatting van gelijkwaardige 

samenwerking.  

 

De Provincie Overijssel heeft vanwege het feit, dat zij voor de subsidiebenadering van het 

project Kennispark Twente kiest, geen direct belang bij kostenverhaal. De Provincie betaalt 

haar personeelsinzet ten behoeve van het Kennispark zelf. Aan enige opbrengsten uit de 

gebiedsontwikkeling of uit de gronduitgifte, bestaat vooralsnog geen enkele behoefte. In 
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financiële zin is het project éénrichtingsverkeer, omdat winstgevendheid van de 

gebiedsontwikkeling als zodanig door de provincie op korte termijn niet voorzien wordt.  

 

  

De Provincie staat niet negatief tegenover binnenplanse kostenverevening. Ook lijkt de 

Provincie bovenplanse verevening niet slecht als het om dienstbare projecten binnen of juist 

buiten de gebiedsontwikkeling gaat (hierbij valt volgens de provincie te denken aan 

infrastructuur). 

 

Belangrijk is het te vermelden, dat de provincie bij toekomstige opbrengsten of winsten uit de 

gebiedsontwikkeling of gronduitgifte overweegt eventuele toekomstige subsidieverleningen te 

herzien. Dit zal niet met terugwerkende kracht plaatshebben. De provincie vindt het wel 

belangrijk, dat het Kennispark niet gedurende zeer lange tijd subsidie-afhankelijk blijft. (cf. 

Bijlage 1.) 

 Wat betreft de gebiedsontwikkeling merkt de provincie op, dat het belangrijk is, om 

ook publiek-private samenwerking (PPS) mogelijk te houden. Het betrekken van private 

ondernemingen bij de gebiedsontwikkeling is volgens de provincie voor de efficiëntie 

essentieel.  

 De competentie van de Stichting Kennispark Twente voor wat betreft de concrete 

gebiedsontwikkeling acht de provincie zeer beperkt. De competentie van de Gemeente 

Enschede daarentegen, beoordeelt de provincie als zeer hoog.  

 De provincie Overijssel heeft bij de gebiedsontwikkeling ook belangen die buiten het 

eigenlijke doel van de creatie van Kennispark Twente treden. Ruimtelijke kwaliteit en 

bereikbaarheid van het Kennispark Twente alsook Enschede-West zijn belangrijke waarden 

voor de publieke partner provincie Overijssel. Natuurlijk blijft ook de economische 

versterking van de regio van belang voor de provincie. Bij de komende samenwerking is het 

echter belangrijk ook de ‘ruimere’ wensen van de provincie voor ogen te houden.  

 

10.3 Universiteit Twente  

Marien Florijn, directeur van de Vastgoed Groep Drienerlo, is een sleutelpersoon voor de 

gebiedsontwikkeling van het Kennispark Twente. Florijn werkt voor het College van Bestuur 

van de Universiteit Twente. Hij is verantwoordelijk voor het formuleren van beleid voor de 

ruimtelijke ordening en het vastgoed op de campus, alsook voor de concrete realisatie van 
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nieuwe projecten. In deze functie, is hij ook betrokken bij de plannen voor het Kennispark 

Twente. (Bijlage 1.) 

 

De Universiteit Twente zal op essentiële locaties zoals bebouwing rond het geslechte viaduct 

bij de Campusingang, een dagelijkse sturing mede gestalten willen geven. Dit betreft locaties 

buiten de Campus. Op de Campus houdt de Universiteit Twente primair de leiding zelf in 

handen. De UT vindt samenwerking belangrijk, maar wat betreft de samenwerking, wenst zij 

alle zeggenschap over haar eigen campus en bezittingen te houden. Dit is het uitgangspunt 

van het college van bestuur – hierin zal nauwelijks verandering mogelijk zijn. Ieder dient 

apart zijn of haar deel van het Kennispark Twente te ontwikkelen – de UT zal op de Campus 

geen dagelijkse sturing door derden toelaten.  

 

De Universiteit Twente wil met behulp van haar eigen algemene middelen de herziening van 

de campusingang financieren. Voor wat betreft overig kostenverhaal door de gemeente, zal dit 

volgens de UT op de gebruikelijke wijze kunnen geschieden. Er is geen behoefte aan 

kostenverhaal vanuit de opbrengsten van de ontwikkeling zelf. (Bijlage 1) De gemeente zal 

haar eigen kostenverhaal moeten organiseren.  

 

De Universiteit Twente verklaart bij monde van haar Vastgoedorganisatie Drienerlo 

waarschijnlijk niet aan binnenplanse verevening te willen doen die verder gaat dan de wet 

toelaat. Als reden hiervoor worden de financiële risico’s genoemd, en het feit dat de UT 

primair de Campus als haar terrein ziet, en daarbuiten geen kosten- en dus risicodragende 

partner wenst te zijn. (Bijlage 1) Een andere reden voor de afwijzende houding jegens verder 

gaande kostenverevening is, dat de Universiteit Twente zichzelf als zelfstandige, autonome, 

organisatie ziet in dit verband.  

 

De Universiteit Twente definieert zichzelf in de samenwerking als zelfstandige eenheid. 

Gezamenlijke financiële risico’s, inbreng van eigen bezit in een nieuwe vastgoedorganisatie 

ten behoeve van het Kennispark, alsook andere “verregaande” vormen van samenwerking op 

het campusterrein, worden als te vermijden fenomenen afgewezen. Deze opstelling is van 

groot belangrijk voor de keuze van de samenwerkingsvorm. Bij onwil of afwijzing van 

verdergaande samenwerking, blijven immers een beperkter aantal juridische vormen van 

samenwerking over. 
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11. Analyse  

Op basis van ideaal-typische aannames – de concrete invulling waarvan in de paragrafen 

theorie en praktijk nader wordt toegelicht – is in dit hoofdstuk in multi-criteria-analyses 

vervat welke juridische vorm volgens de theorie danwel volgens de praktijk de beste c.q. 

meest haalbare blijkt te zijn. Deze uitkomsten worden daarna met elkaar vergeleken. In de 

mca-tabellen is de score van de verschillende vormen van juridische structurering (rijen) op 

de afzonderlijke criteria (kolommen) weergegeven, met de tabelwaarden -- (zeer ongeschikt), 

- (ongeschikt), 0 (neutraal), + (geschikt), ++ (zeer geschikt). Het gemiddelde van de drie 

ordinale scores op criteria leidt tot de (ordinale) totaalscore per rechtsvorm. Omdat de drie 

geformuleerde criteria gedrieën als in gelijke mate van belang in de literatuur zijn opgesomd, 

is afgezien van het toekennen van wegingsfactoren aan de criteria. Er is ook gekozen van een 

ordinale schaal voor de scores, omdat er van een mathematisch nauwkeurige score bij dit 

bestuurlijk-juridische advies geen sprake is. Wel is er sprake van relatieve scores – ten 

opzichte van andere alternatieven. 

In elke afzonderlijke mca-tabel zijn de ongeschikte of zeer ongebruikelijke juridische 

vormen van samenwerking weggelaten. De motivatie hiervoor werd in het hoofdstuk 

‘Juridische vormen bij publiek-publieke samenwerking’ gegeven. 

 

11.1 Theorie 

In het hoofdstuk ‘Criteria’ zijn de definities (omschrijvingen) van de criteria kostenverhaal, 

kostenverevening en zeggenschap gegeven.  In de analyse van zowel het theoretische ideaal 

wordt uitgegaan van ideaaltypische invulling van deze criteria. Is de score op een criterium 

hoog, dat betekent dat dat toepassing van deze rechtsvorm zal leiding tot een realiteit die 

relatief dicht bij de ideaaltypische invulling van het criterium ligt.  

 

De ideaaltypische situaties voor de multicriteria-analyse theorie zijn als volgt. Het criterium 

zeggenschap wordt ingevuld als uitgaande van een samenwerking waarin: 1. betrokken 

publieke partners allen een gelijke mate van gedeelde zeggenschap op basis van integrale  

samenwerking, alsook 2. project-gebaseerde organisatorische integratie nastreven. Aan het 

criterium kostenverevening wordt met een goede score beantwoord, indien de rechtsvorm een 

hoge mate van kostenverevening faciliteert. Aan het criterium kostenverhaal wordt met een 

goede score beantwoord, indien de kosten van de grondexploitatie zoveel mogelijk verzekerd 
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zijn (bij voorkeur anderszins dan in een exploitatieplan), terwijl ook organisatiekosten door 

elke publieke actor zelf betaald en dus geïnvesteerd worden. 

 

In het geval van de keuze voor overeenkomsten, houdt iedere publieke actor zijn eigen rol en 

grote zeggenschap over uiteindelijke invulling van de samenwerking. Van gedeeld 

zeggenschap over een samenwerking is hier dus geen sprake. Hetzelfde geldt voor verevening 

en kostenverhaal: privaatrechtelijke overeenkomsten werken het nastreven van de eigen 

organisatiedoelen eerder in de hand. Van verzekering van een bijdrage aan binnenplanse 

verevening die verder gaat dan wat de Grexwet (Wro) gemeenten aan mogelijkheden biedt, is 

naar alle verwachting geen sprake. Evenmin ligt investering en gedeelde inzet van ambtelijke 

inspanning voor de hand. Evenwel kan het kostenverhaal voor de grondexploitatie via 

privaatrechtelijke overeenkomst geschieden. Hierin ligt de reden, dat dit criterium als 

ongeschikt, maar niet zeer ongeschikt beoordeeld dient te worden. 

Voor de gezamenlijke onderneming en haar talrijke vormen, dient opgemerkt te 

worden, dat hierbij een zelfstandige privaatrechtelijke rechtspersoon wordt opgericht, die 

bovendien uitkeringen doet aan haar aandeelhouders. Bij de NV zijn echter de aandelen 

verhandelbaar, hetgeen ongewenst lijkt in geval van publiek-publieke samenwerking, daar 

theoretisch tot problemen zou kunnen leiden bij het verkopen van zijn aandelen door een 

publieke partner. (Hierom is de NV qua zeggenschap ongeschikt.) In alle vormen van de 

gezamenlijke onderneming is sprake van inbreng van kapitaal, wellicht van de grondposities 

en het fysieke kapitaal in het plangebied, hetgeen een verzekering van kostenverhaal en 

vooral het omvangrijker ondersteunen van minlocaties door pluslocaties voor de hand 

liggender maakt. Bij het optreden als contractpartner met private partners in het gebied, is de 

afwikkeling van het kostenverhaal mogelijk minder gemakkelijk geregeld dan met de 

publiekrechtelijke bevoegdheden die de Gemeenschappelijke Regeling (GR) kan verkrijgen. 

(cf. Wolting, 2008, p. 133) 

Vanuit de theorie zou de optimale keuze er één zijn voor de Gemeenschappelijke 

Regeling, die naast het hebben van rechtspersoonlijkheid, ook kan worden uitgerust met 

publiekrechtelijke bevoegdheden, om zo binnen het gebied optimaal om te gaan met verdeling 

van kosten en baten. (Wolting, 2008, p. 133; Bregman & De Win, 2005, p. 134) Voor het 

betreffende gebied wordt op basis van de Wgr zodoende een openbaar lichaam opgericht dat 

de vergunningverlening en de coördinatie van grondbeleid (met uitzondering van het 

bestemmingsplan!) in het gebied leidt. Bovendien zou de GR beschikking moeten hebben 
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over de posities van de samenwerkende publieke partners. Het is derhalve een verregaande 

vorm van samenwerking tussen gemeente, provincie en universiteit.   

 

Tabel 1. Multi-criteria-analyse (mca) theorie. 

Privaatrecht  Kostenverhaal Verevening Zeggenschap Totaalscore 

 Overeenkomsten - -- -- -- 

VOF + ++ ++ ++ Gezamenlijke 

onderneming CV + ++ ++ ++ 

 NV + ++ - + 

 BV + ++ ++ ++ 

Bestuursrecht  

 Gemeenschappelijke 

Regeling 

++ ++ ++ ++ 

 

 

11.2 Praktijk 

De voornoemde theoretische uitkomst berust op een ideaaltypische situatie en niet-ingevulde 

(open) opstelling van betrokken publieke actoren. Bovendien wordt met de grote complexiteit 

van het inspelen op de vastgoedposities van particulieren in het ontwikkelingsgebied van het 

Kennispark Twente weinig rekening gehouden.  

 De standpunten van de betrokken publieke actoren maken, dat in de praktijk vele 

samenwerkingsvormen niet haalbaar blijken. Hoewel de gemeente Enschede het voor 

wenselijk houdt, dat er een aparte uitvoeringsorganisatie komt, staat de Universiteit Twente 

hier negatief tegenover: gedeelde zeggenschap over bezittingen van de Universiteit Twente 

wordt als onmogelijk beschouwd. De provincie Overijssel ziet op haar beurt geen rol voor 

zichzelf weggelegd bij een uitvoeringsorganisatie die dagelijkse sturing bij de 

gebiedsontwikkeling uitoefent; men heeft bovendien geen grondposities in het 

ontwikkelingsgebied. De provincie ageert in de rol van subsidiënt. De stichting Kennispark 

Twente heeft bij monde van Patrick Welman verklaard, dat een uitvoeringsorganisatie ook 

mogelijke problemen kent.  

Slechts de gemeente Enschede heeft in de interviewsessie verklaard, dat men de 

gebiedsontwikkeling als zodanig niet aan de stichting Kennispark Twente wil toevertrouwen, 
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maar “wellicht” zichzelf ook als uitvoeringsorganisatie ziet, vanwege haar grote 

vertrouwdheid met gebiedsontwikkeling en haar competentie.  

In de praktijk krijgt het criterium zeggenschap in de mca een andere ideaaltypische 

invulling: publieke partijen willen juist wél zeggenschap behouden over hun eigen bezittingen 

(UT, Vastgoedorganisatie Drienerlo). Publieke actoren willen dus in het algemeen géén 

gedeeld zeggenschap ‘invoeren’ voor het totaalgebied. Wat betreft kostenverevening die 

verder gaat dan de wettelijke verplichtingen, staan slechts de gemeente Enschede en de – naar 

eigen zeggen op afstand betrokken – provincie Overijssel open. Expliciet verklaarden de 

gemeente Enschede en provincie Overijssel, dat de Gemeenschappelijke Regeling ongewenst 

lijkt.  

De privaatrechtelijke overeenkomsten scoren in deze situatie goed, omdat zij 

aansluiten bij de eisen van de publieke actoren over de drie criteria. Er is immers geen sprake 

van verregaand gedeelde zeggenschap, noch van verregaande kostenverevening, noch van de 

ruime invulling van kostenverhaal (zie hoofdstuk ‘Criteria’).  

Onderwijl scoort de gezamenlijke onderneming in haar vormen voor wat betreft 

kostenverhaal niet slecht, omdat kostenverhaal via exploitatieplan en privaatrechtelijke 

overeenkomst mogelijk blijft. Echter, voor de criteria verevening en zeggenschap zijn zij zeer 

ongeschikt, omdat elke gezamenlijke onderneming een bepaalde mate van gedeeld 

zeggenschap van de publieke actoren veronderstellen (in elk geval bij oprichting); dit is nu 

juist in de praktijk ongewenst volgens de bevraagde publieke actoren. Als separate 

organisatievorm, zal men ook niet ontkomen aan een zeker mate van kostenverevening, die 

echter in de praktijk ongewenst blijkt.  

Bovenstaande geldt voor wat betreft de aspecten zeggenschap en kostenverevening in 

het kwadraat voor de Gemeenschappelijke Regeling. Deze heeft bovendien – in het licht van 

de eisen van de publieke actoren niet aan verregaand kostenverhaal ruimte te bieden – het 

nadeel voor het betreffende gebied publiekrechtelijke bevoegdheden te kunnen uitoefenen. 

Weliswaar is daarvan het wettelijk kostenverhaal (Wro) uitgezonderd, maar intern 

kostenverhaal
3
 zou door een GR kunnen worden afgedwongen. 

 

 

 

 

                                                 
3
 Volgens de in hoofdstuk ‘Criteria’ gehanteerde ‘ruime’ definitie van kostenverhaal! 
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Tabel 2. Multi-criteria-analyse (mca) praktijk. 

Privaatrecht  Kostenverhaal Verevening Zeggenschap Totaalscore 

 Overeenkomsten ++ ++ ++ ++ 

VOF + -- --  -- Gezamenlijke 

onderneming CV + -- -- -- 

 NV + -- -- -- 

 BV + -- -- -- 

Bestuursrecht  

 Gemeenschappelijke 

Regeling 

-- -- -- -- 

 

Door de zeer afwijkende ideaaltypische invulling die aan de verschillende criteria voor de 

praktijkanalyse toegekend is door de publieke partners tijdens de interviews, blijkt, dat er voor 

een gezamenlijke onderneming of het theoretisch ideaal van de Gemeenschappelijke regeling 

(Wgr) in de praktijk geen ambtelijk en allicht ook geen bestuurlijk draagvlak bestaat. Een 

eventuele uitvoeringsorganisatie zal op basis van de bestuurlijke praktijkeisen van de publieke 

actoren zelfs zonder afzonderlijke rechtspersoonlijkheid moeten opereren. 

 

 

12. Conclusies 
 

12.1 Conclusies en aanbevelingen.  

In de gevoerde gesprekken is naar voren gekomen, dat de Vastgoedorganisatie Drienerlo BV 

verwacht, dat de belangen van de gemeente Enschede en een eventueel op te richten 

uitvoeringsorganisatie voor de gebiedsontwikkeling een negatieve invloed op de campus 

zouden hebben. Dit vanwege botsende belangen: namelijk economische ontwikkeling 

enerzijds en het universitaire en groene karakter van de campus anderzijds. De Provincie 

Overijssel daarentegen heeft daarentegen veel vertrouwen in de competentie van de gemeente 

met betrekking tot de gebiedsontwikkeling, zonder botsende belangen te zien.   

Duidelijk wordt in elk geval, dat door de opstelling van de publieke actoren de meest 

optimale vorm van publiek-publieke samenwerking in de vorm van een Gemeenschappelijke 

Regeling (zoals bij de ontwikkeling van luchthaven Twente) niet haalbaar blijkt. Dit contrast 

dat uit de mca’s naar voren komt, kan niet sterk genoeg benadrukt worden. Het juridische 
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ideaal komt niet in de buurt van datgene wat op basis van de huidige eisen van de actoren 

mogelijk blijkt. Integendeel, het theoretische ideaal is omgekeerd evenredig met wat 

uitgaande van de praktische eisen mogelijk lijkt. 

Op basis van de theoretische en praktische analyse van juridische structurering, moet 

worden vastgesteld, dat de gemeente Enschede zich naar verwachting kan voorbereiden op 

een publiek-publieke samenwerking met de Provincie Overijssel en de Universiteit Twente 

die naar alle verwachting slechts kan worden vormgegeven als realisatieovereenkomst. Dit zal 

in dezen allicht door middel van een bestuursconvenant of andere vorm van 

realisatieovereenkomst geschieden. 

Voor wat betreft de sociaal-communicatieve aspecten van de bestaande publiek-

publieke samenwerking, zijn verhelderende directe contacten tussen de verantwoordelijke 

ambtenaren van de gemeente Enschede en de vastgoedorganisatie Drienerlo BV gewenst. Er 

is namelijk sprake van een deling van het gebied in een gedeelte op de campus, waar de UT-

vastgoedorganisatie haar zeggenschap wil behouden,  enerzijds en anderzijds het viaduct en 

het Business & Science Park-gedeelte waarop de gemeente Enschede kan opereren. Om 

integrale gebiedsontwikkeling te garanderen, lijkt verheldering van de standpunten van beide 

organisaties nuttig. Mijn advies bestaat er met name in, om met de publieke actoren om de 

tafel te gaan zitten, en als gemeente in te zetten op verdergaande samenwerking dan de 

‘reguliere’ overeenkomsten. Verwachtingen kunnen dan wellicht bijgesteld worden – met 

name negatieve verwachtingen. Er kan zich dan wellicht een verdergaand commitment en 

verdere activering van zowel UT als provincie – kortom verandering van wederzijdse eisen, 

verwachtingen en voorkeuren -  voordoen. In laatstgenoemd scenario kan de analyse van de 

praktijk gunstiger uitvallen en dichter bij het juridisch-theoretische ideaal van verregaande en 

integrale samenwerking in de vorm van bijvoorbeeld genoemde GR komen te liggen.  

Voor wat betreft de uitkomsten uit de bovenstaande analyse in mca’s is reeds 

aangemerkt, dat zij uitgaan van ideaaltypische invulling van de criteria. Deze aannames waren 

nodig, om überhaupt tot een nuttig advies te kunnen komen. Zij zijn mijns inziens niet van 

dien aard, dat zij de uitkomst in één bepaalde richting gestuurd hebben. De uitkomsten van 

theorie- en praktijkanalyse en hun sterke omgekeerd evenredige tegenstelling zijn louter te 

wijten aan de zeer uitgesproken eisen/voorkeuren van de publieke actoren.   

Zoals de zaken er thans voorstaan en indien geen verandering van mening van de 

publieke actoren kan worden bewerkstelligd, zal een eventuele uitvoeringsorganisatie – in 

geval van onveranderlijke eisen van de publieke actoren – helaas zonder eigen 

rechtspersoonlijkheid moeten opereren. Of dit in de vorm van de stuurgroep bij de huidige 
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Stichting Kennispark dient te geschieden, is echter zeer twijfelachtig. De bestaande stichting 

zelf is in elk geval niet geschikt, volgens alle bevraagde publieke actoren. Bregman & De Win 

(2005, p. 132) merkten al op, dat de stichting slechts dan gebruikelijk is, als geen enkele 

verdienlocatie te verwachten is. Dat is bij Kennispark Twente echter niet het geval. Het feit 

dat de stichting voor kapitaaltransacties en verevening ongeschikt is, sluit directe omvorming 

van de bestaande stichting tot ‘vehikel’ voor de integrale gebiedsontwikkeling in elk geval 

categorisch uit.  

 

 

12.2 Beantwoording onderzoeksvraag  

  

De onderzoeksvraag luidde:  

 

Wat is de meest geschikte juridische structurering  voor de publiek-publieke samenwerking 

in de gebiedsontwikkeling van het Kennispark Twente?  

 

De beantwoording hiervan kan op basis van analyse uitgaande van de wetenschappelijke 

literatuur én de (bestaande) voorkeuren van de betrokken actoren, geen andere zijn dan die 

van slechts een bestuursconvenant of anderszins gezamenlijke overeenkomst. Dit levert 

(helaas) slechts de mogelijkheid van een louter contractuele basis voor publiek-publieke 

samenwerking op.  
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Bijlage 1. (Vertrouwelijk tot 2012.) 


