Er was eens een plein
‘Goh leuk idee, maar we doen het toch wel samen?’
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Wat een bijzonder initiatief is ‘7 Square Endeavour’. Het is een mooi voorbeeld van een project waarin
alle partners de handen uit de mouwen steken en investeren in hun omgeving. Het is ook bijzonder dat
twee culturele instellingen het initiatief hebben genomen: Theater Rotterdam en de Doelen. En dat zij er
in bleven geloven. Want niets was zeker in de eerste jaren, zo valt te lezen in dit verslag. En daarom
waardeer ik die typische Rotterdamse mentaliteit van aanpakken. Tegen de stroom in, tegen scepsis of
tegen een ‘kan-niet-mentaliteit’. Maar gewoon aan de slag gaan en doen. Duurzaam doen in dit geval!
Ik juich de inzet van de betrokken partijen voor een gezonde, slimme en duurzame stad toe. Met groene
daken, schone energie en slimme innovaties is namelijk nog een wereld te winnen. Letterlijk. In de
wetenschap dat de gevolgen van klimaatverandering, hittestress, wateroverlast - zeker hier in
Rotterdam – dé grote issues zijn deze eeuw, is dit initiatief van enorm grote waarde.

Met speciale dank aan Michiel Goossenssen en Youri Schenau, Arcadis - Jeroen de Leeuw, Theater Rotterdam
Het bijzondere van dit project is dat de deelnemers zich niet alleen druk maken om hun eigen gebouw.
Ze werken samen, delen kennis, nemen samen initiatieven. Want samen kom je verder. En zeker met
de ambitie om het plein energie- en klimaatneutraal te maken getuigt van durf en creativiteit en dat kan
alleen door het samen te doen.

Foto’s Vereniging Verenigd Schouwburgplein, Theater Rotterdam, gemeente Rotterdam
Animatie Arcadis
Vormgeving Punt Grafisch Ontwerp

Maar behalve gewoon aan de slag gaan is het ook goed lessen te trekken. Over de dingen die goed en
minder goed gingen. Dit verslag maakt duidelijk dat in de afgelopen drie jaar bergen en dalen zijn
doorkruist. Des te interessanter is deze evaluatie, want het maakt duidelijk dat mooie resultaten niet
altijd vanzelf komen.
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De weg naar een maatschappij en economie waarin we klimaatverandering tegengaan, ons aanpassen
aan de gevolgen, schone vormen van energie inzetten, schaarse grondstoffen circulair gaan gebruiken,
onze mobiliteit verduurzamen; dat alles is een weg van vallen en opstaan, maar vooral een kwestie van
doorzetten en daadwerkelijk aan de slag gaan.
Dat geldt zeker voor een lokaal project met internationale ambities als 7SE. En dat geldt ook voor onze
nationale inzet waar we met programma’s als Slimme en Gezonde Stad de ervaringen ophalen en delen.
Ook wanneer het lastig bleek. Daarom ben ik ook zo blij met deze evaluatie. Want deze lokale lessen
komen behalve voor de deelnemers ook goed van pas voor andere initiatiefnemers in andere gemeenten.
Maar ook voor onze nationale klimaatinzet!
Ik beveel deze evaluatie van harte aan voor een ieder die zich wil inzetten voor een gezonde en veilige
toekomst.
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1. Inleiding – over 7 Square Endeavour
7 Square Endeavour (7SE) is een samenwerkings- en verduur
zamingsinitiatief met de missie om steden klaar voor de
toekomst te maken. Zeven culturele pleinen in verschillende
wereldsteden zijn daarvoor de proeftuinen. Inzet is om ze
verregaand klimaatbestendig, energieneutraal en voor
gebruikers en omwonenden gezond en aantrekkelijk te
maken. Te beginnen bij het Rotterdamse Schouwburgplein.

Hand in hand
Het ambitieuze en inspirerende karakter van 7SE maakte dat
culturele instellingen, bedrijven, gebouweigenaren, kennis
instellingen en overheden de handen enthousiast ineen sloegen.
Alle zagen ze er brood in en voelden ze zich aangesproken door het
ideaal, dat géén van hen in zijn eentje zou kunnen klaarspelen.
Samen, en in afstemming met bewoners en gebruikers, zijn zij
gaan zoeken naar wat nodig is om het Schouwburgplein duurzaam,
gezond en aantrekkelijk te maken. En naar wie van de partners wat
kan doen om dat mogelijk te maken. Vanuit een gedeelde visie
inspireerden ze elkaar tot extra’s in bestaande en nieuwe plannen,
met toegevoegde waarde voor allen als beoogd resultaat.
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Van woorden naar daden
Voor ambitieuze, vernieuwende initiatieven zijn er geen gebaande
paden. Niet alleen de maatregelen, maar ook de manier van
plannen maken, van samenwerken en van organiseren moesten
nieuw uitgevonden worden. Steeds is daarbij het vrijwillige
karakter van de samenwerking intact gebleven. Niet de wortel of
de stok, maar de eigen motivatie was leidend. Met beperkte eigen
middelen, gebruikmakend van de kennis en capaciteit van de
diverse partners, werd gesnuffeld, onderzocht, werden ideeën
uitgewerkt en plannen opgesteld. Soms moesten daarvoor de
grenzen van het haalbare worden opgezocht, en soms liep men
daar tegenaan. Soms hadden partners moeite het project bij te
benen, voor andere ging het te langzaam. Versnelling trad op toen
er enige professionele procesondersteuning beschikbaar kwam.

Daartegenover is aannemelijk dat de geleerde lessen niet
uitsluitend en alleen voor deze plek gelden. Het is te hopen dat
ook op andere plaatsen in Nederland en in de wereld (onder meer
bij andere 7SE pleinen) partijen de handen ineenslaan om
gezamenlijk en in vrijwillige samenwerking hun leefomgeving te
verduurzamen. Daarbij kunnen de Rotterdamse lessen van pas
komen. En vooral daarvoor is dit boekje. Om de geleerde lessen

beschikbaar te stellen, te delen en uit te dragen. En daarmee bij te
dragen aan een bredere beweging. Het 7SE-initiatief gaat niet over
de aanpak van één Schouwburgplein. De ‘7’ staat voor méér, voor
verdergaande ambitie, en voor samen tot dingen komen die in je
uppie onhaalbaar lijken. Voorbij de grenzen van gebouwen,
belangen, pleinen en landen.

Dit boekje
En zo is, in de eerste drie jaar van het 7SE initiatief, met vallen en
opstaan geleerd hoe men van een idee tot concrete plannen voor
verduurzaming kon komen. Dat idee en die plannen zijn in zekere
zin uniek. Ze komen voort uit een eigen inspiratie en hebben
– om te beginnen – betrekking op een plein waarvan er in de hele
wereld maar één is: het Rotterdamse Schouwburgplein. Dit boekje
beschrijft de totstandkoming van deze bijzondere plannen.
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2. De inspiratie
Vonken
Aan het Schouwburgplein vonkt het altijd al. Hoe kan het anders,
in het hartje van de stad, met culturele instellingen als De Doelen
en Theater Rotterdam, met een megabioscoop en het grootse
Internationale Filmfestival dat daar jaarlijks losbarst, met
aanpalende kantoren, een hogeschool voor de kunsten, een keur
aan etablissementen en niet te vergeten een grote hoeveelheid
omwonenden.
In Theater Rotterdam vonkt ook een maatschappelijke betrokken
heid. De Schouwburg biedt een podium aan kunstenaars die
overal vraagtekens bij plaatsen, die uitdagen en die moeilijke
kwesties niet uit de weg gaan. Kwesties die de medewerkers
zichzelf ook aantrekken.

De nieuwere generatie wil verder in een duurzaamheidsideaal.
“Avondje uit? Avondje aan!”, staat als leus op de gevel van de
Schouwburg. Het weerspiegelt hoe men zich ziet: niet als plek om
een avondje weg te dromen, maar als levend onderdeel van plein,
stad, samenleving. Avond na avond, na afloop van de voorstelling,
praten enige bevlogen Schouwburgmedewerkers over hoe het
verder en beter kan. Andere verlichting, zuiniger verwarming,
meer isolatie; op zeker moment zijn alle voor de hand liggende
maatregelen wel getroffen. Voor grotere verbeteringen zijn
verbouwingen nodig, en daar gaat de gebouweigenaar – de
gemeente – over. Hoe zou je die mee kunnen krijgen? En: ‘Bedenk
eens wat het zou schelen als alle bezoekers met het OV zouden
komen!’. Langzaamaan stijgen de ambities en de bevlogenheid.

Van gebouw naar 7SE
Van ‘geen verspilling’ naar duurzaamheid
Vooral de kwestie van het ‘opgebruiken van de aarde’ raakt een
gevoelige snaar. Van oudsher zit het tegengaan van verspilling al
in het DNA van deze instelling. Heeft vast ook te maken met de
Rotterdamse oorlogsgeschiedenis en de volksaard. Legendarisch is
de oude gebouwbeheerder van de Schouwburg die iedereen
maande het licht achter zich uit te doen en dubbelzijdig te
kopiëren.
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Die ambities krijgen een volgend zetje als een bouwkundestudent
van de Hogeschool Rotterdam voor zijn eindexamenopdracht bij
de Schouwburg verduurzamingsopties in kaart brengt. Zijn
conclusie: je kunt het niet alleen. Met één gebouw heb je maar
beperkte slagkracht. Voor grote stappen richting duurzaamheid is
een ander schaalniveau nodig en moet je de verbinding zoeken
met andere partijen. Partijen met wie je de energievoorziening en
het riool deelt, met wie je warmte en kou kan delen, enzovoort.
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Hij studeert met glans af. En voor de Schouwburgmensen is het
duidelijk: we gaan grootser denken. Niet het gebouw maar het plein!
Voorbeelden van ‘groter denken’ zijn er dan ook al. Zo spiegelt
men zich aan de Kunsthal elders in de stad. Die was erin geslaagd
het pand te verduurzamen door met andere partijen een ‘Energy
Saving Company’ ofwel ‘ESCo’ op te richten. Door die samen
werking waren grotere investeringen mogelijk geworden. Mét
partners dus. Maar hoe trek je die aan?
De laatste duw komt van duurzame economieprofessor Jan Jonker
van de Radboud-universiteit, die door de Schouwburg gevraagd
wordt mee te denken. Hij daagt de enthousiastelingen uit: denk

groter en denk vernieuwend! Hij houdt ze voor dat duurzaamheid
geen kwestie is van een beetje meer of minder, het is een kwestie
van helemaal nieuw en anders. Zorg dat je een wow!-factor hebt.
En trek het wereldwijd. Zorg dat je zó bijzonder bent, dat anderen
uit zichzelf willen meedoen.
Daarmee is de geboorte van 7 Square Endeavour een feit (kortweg:
7SE). De geïnspireerde bevlogenheid spat er vanaf. Het is niet
minder dan een wereldwijd initiatief, gericht op zeven culturele
pleinen in wereldsteden als brandpunt van inspanningen om deze
klimaatbestendig, energieneutraal en voor gebruikers en
omwonenden gezond en aantrekkelijk te maken. Wie wil daar nu
geen deel van uitmaken?

Over het Schouwburgplein (bron: www.schouwburgpleinrotterdam.nl)
Het Schouwburgplein is onderdeel van het Basisplan voor de Wederopbouw van Rotterdam uit 1946. Voor de oorlog was op de plaats van het
Schouwburgplein een dichtbevolkte stadswijk. Door het bombardement op 14 mei 1940 brandde deze wijk af, op de bebouwing van de Maurits
weg na. In de oorlog werd in de open vlakte een noodschouwburg gebouwd van afgebikte stenen uit de binnenstad.
Vanaf 1962 verscheen aan de noordkant van het plein het concertgebouw De Doelen. Onder het Schouwburgplein werd in 1966 de parkeergarage
geopend. Sinds die tijd is het Schouwburgplein bovengronds een autoloze en boomloze vlakte.
De westzijde van het Schouwburgplein is tussen 1980 en 1985 gevuld door het ‘Woondok’, een wooncomplex met winkels en kantoren op straat
niveau. In 1987 is de noodschouwburg afgebroken om plaats te maken voor een nieuwe. In 1996 is het plein geheel nieuw ingericht naar ontwerp van
Adriaan Geuze. Het plein werd iets verhoogd en is volgens de architect een stadspodium. Op het plein werd dat jaar ook de bioscoop geopend.
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3. De partners
Verenigingen en netwerken
Inderdaad gaat het vinden en binden van partners sneller dan
verwacht. Binnen een paar maanden is een mooi aantal
betrokkenen bij het Schouwburgplein rondom 7SE verenigd.
Daarbij blijkt een aantal omstandigheden goed van pas te komen.
Eén daarvan is dat de culturele instellingen al een tijd verbonden
zijn met de andere pleingebruikers in wat de Vereniging ‘Verenigd
Schouwburgplein’ heet. Die is ooit opgericht om ervoor te zorgen
dat gebruikers van het plein met allerlei buitenactiviteiten het plein
aantrekkelijker en de binnenstad levendiger kunnen maken, zónder
elkaar in de weg te zitten of overlast te veroorzaken. Gevolg is dat
ondernemers, instellingen, omwonenden en de gemeente elkaar
kennen en weten te vinden; iets dat ook voor 7SE wordt benut.
Ook is er het voorbeeld van de eerdergenoemde ‘ESCo’; een
voorbeeld dat duidelijk maakt dat ook energiemaatschappijen en
ingenieursbureaus te porren zijn.
Daarnaast beschikken sommige betrokkenen over uitgebreide
netwerken. Die blijken van grote waarde te zijn. Men kent mensen
via culturele uitwisselingen, via bestuurlijke connecties, en zelfs
via de kookclub. En langs al deze wegen wordt geprobeerd de
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goede partijen bij elkaar te krijgen. Partijen met belang bij en
meerwaarde voor het initiatief, en zonder dat onderlinge
concurrentie de verhoudingen verstoort.

PPS met ‘wow’-factor
En het lukt. Wat resulteert, is een publiek-private samenwerking
(PPS) tussen gebruikers van het plein, gebouweigenaren, partijen die
kennis en middelen voor verduurzaming inbrengen, en overheden
zoals de gemeente Rotterdam en het Hoogheemraadschap.
De wow-factor blijkt te werken. Iedereen laat zich graag voorstaan
op zijn betrokkenheid bij dit mooie, duurzame initiatief.
Bovendien biedt het sommige partners de kans om zich de
nieuwste concepten en technieken eigen te maken. Een aantal
partners wordt aangetrokken door de internationale ambities van
7SE. Zij zien het Schouwburgplein als een springplank naar andere
wereldsteden. En dan de club als geheel, ook daar wil men graag
bij horen: een PPS van stevige maatschappelijke partijen met
macht, aanzien, politieke invloed en wellicht ook koopkracht.
Met daarbij nog de betrokkenheid van high-brow culturele
instellingen, wat het geheel standing en allure geeft.
Partnerschap is uiteraard geen vaststaand gegeven. Al kort na de
aftrap gaat een van de partners – een advies- en ingenieursbureau
– failliet. Opmerkelijk is echter dat de PPS in de drie aanloopjaren
behoorlijk stabiel is gebleken. Dit ondanks dat de zoektocht niet
altijd gemakkelijk is geweest – zoals blijkt in de tijd die volgt.

Partners van 7SE

4. De eerste verkenningen

Op het moment van schrijven (begin 2018) zijn de partners van 7SE:
• Amvest: Fondsmanager van woningbeleggingsfondsen en
ontwikkelaar van woningen, zorgvastgoed en woongebieden in
Nederland.
• Arcadis: Ontwerp- en consultancyorganisatie op het gebied van de
natuurlijke en gebouwde omgeving.
• Codarts: Internationale hogeschool voor kunstvakonderwijs op
het gebied van muziek, dans en circus.
• De Doelen: Concert- en congresgebouw
• Dura Vermeer: Bouwbedrijf in woningbouw, utiliteitsbouw en
infrastructuur.
• Gemeente Rotterdam: Bestuursorgaan van Rotterdam, groot
stedelijke gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland
• Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard:
Waterbeheerder voor het gebied tussen Rotterdam, Schoonhoven
en Zoetermeer.
• Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat:
Rijksoverheidsorgaan, verantwoordelijk voor leefbaarheid en
bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed
ingerichte, schone en veilige omgeving.
• Theater Rotterdam: Theaterproductie, -opleiding en podia,
ontstaan uit de fusie van Ro Theater, Rotterdamse Schouwburg,
Productiehuis Rotterdam.
• TNO: Nederlandse Organisatie voor Toegepast-natuurwetenschap
pelijk onderzoek

Aftrap
De eerste aanzetten voor de 7SE samenwerking zijn krachtig. Eind
2014 worden de dromen in een kernachtige notitie, een ‘synopsis’,
verwoord: “We willen in 2030 100% energieneutraal zijn en al in
2020 40%, en we willen dat bereiken op lokale schaalgrootte:
samen met alle stakeholders rondom het Schouwburgplein.” Ook
is in deze synopsis al in grote lijnen beschreven hoe die dromen
verwezenlijkt gaan worden. Er is sprake van een project
organisatie, bestaande uit een stuurgroep met een aansprekende
voorzitter, een procesmanager, een commissie van advies, een
marketing team. Eerst zal een intentieverklaring worden onder

tekend door de stakeholders. En daarna komen de projecten.
Waarvan project A is: ‘een plan maken voor de komende 5 jaar’.
Met behulp van de synopsis worden de toekomstige partners
geworven. In april 2015 houden zij met z’n allen een mini
conferentie in de Schouwburg. Inzet: de gezamenlijke onder
tekening van een intentieverklaring. Even lijkt nog een serieuze
discussie te ontstaan, maar dan stemt toch iedereen met de mooie
voornemens in. Alle partijen ondertekenen. Project A, de concrete
plannenmakerij, kan van start.

Zoekende samenwerking
Wat volgt mag een zoektocht heten. In de praktijk blijkt de
plannenmakerij namelijk helemaal niet zo concreet te zijn. Al
gauw wordt duidelijk dat geen van de betrokken partijen eigenlijk
weet hoe men de stap van idee naar project moet zetten. Enerzijds
heeft dat te maken met de aard van de uitdaging: niemand heeft
nog een idee van hoe een klimaatneutraal plein eruit ziet.
Anderzijds speelt de aard van de samenwerking parten, tussen
gelijkwaardige partijen die 7SE ‘erbij’ doen, naast de hectiek van
de dagelijkse werkzaamheden. Ook heeft 7SE niet een echt eigen
‘budget’, en al helemaal niet een budget waarmee een serieus
begin te maken is met verduurzaming van het plein. Er is wel geld,

In samenwerking met Vereniging Verenigd Schouwburgplein.
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maar dat zit verspreid tussen de partijen, en ligt vast in onder
houds- en renovatiebudget-ten, onderzoekspotjes, stads
ontwikkelingsgelden, energiebesparingsubsidies, waterbergings
opgaven, enzovoort. De kunst gaat zijn om die middelen op een
zodanige manier aan te spreken dat ze ieder voor zich én elkaar
versterkend ten goede gaan komen aan de 7SE doelen. En die
kunst: daar is nog geen van de partijen bedreven in.
Wel zijn er ideeën te over. Eén van de inspiratoren van het eerste
uur staat er om bekend dat hij sneller ideeën genereert dan
anderen ze kunnen opschrijven. Maar hoe deze uit te werken?
Eén manier van werken die wordt uitgeprobeerd, bestaat uit het
opdelen van de 7SE idealen in verschillende aspecten: stroom,

warmte, water, afval, mobiliteit, leefomgeving, groen, lucht
kwaliteit, en ga zo maar door. Twaalf thema’s worden benoemd en
toegedeeld aan de verschillende partijen. Die krijgen de opdracht
om het toegewezen thema uit te werken naar een concreet plan.
De resultaten laten echter op zich wachten en stellen teleur: men
komt er onvoldoende aan toe, beschikt maar over een deel van de
benodigde deskundigheid en komt tot onvoldoende uitwerking.
De plannen blijven zweven.
In de gevormde stuurgroep heersen gedrevenheid en enthousiasme,
maar ook enig ongeduld. Het gevoel is dat er op zeker moment wel
zicht op concrete activiteit moet komen, om niet het draagvlak bij
de afzonderlijke partijen te verliezen.

5. De samenwerking
Naar een professionele aanpak
Eén van de zaken waar men in financieel opzicht tegenaan loopt, is
dat er geen middelen zijn om mensen ‘vrij’ te maken voor 7SE. Er is
nauwelijks ‘procesgeld.’ Géén van de potjes, budgetten en subsidies
bij de diverse partijen kan daarin voorzien. En dus draagt iedereen
bij met een klein financieel bedrag, en vooral met inspanningen
náást het ‘normale’ werk (‘in kind’ heet dat op zijn Engels).
Het ongeduld zorgt er echter voor, dat op zeker moment een
eerste knoop wordt doorgehakt. Eén van de partijen stelt voor
enige uren per week een medewerker beschikbaar om het proces
in goede banen te leiden. Naast de stuurgroep, waarin beslissers
zitting hebben, wordt een programmagroep ingesteld voor het
voorbereidende en uitvoerende werk. De vrijgestelde medewerker
wordt de ‘programmamanager’.

naadloos bij aan. Zodoende wordt ook het ministerie partij; en
vanuit het SGS programma is er wél een potje om het experiment
ietwat te steunen. Gevolg is dat er ook meer tijd vrijgemaakt kan
worden voor procesmensen.
Dit alles leidt tot een alom als opluchtend ervaren professionalisering.
Afspraken worden beter voorbereid en worden ook nagekomen. De
stuurgroep komt meer toe aan wat ze moet doen: sturen en beslissen.
Nog weer een extra zetje komt als het ministerie aandringt op
meer gelijkwaardigheid in de mate waarin iedereen de portemon
nee trekt. Uiteindelijk leidt dat ertoe dat de betrokkenen ruime
aan de gemeenschappelijke procespot bijdragen (naast wat ze in
kind doen). Nu kan wat besloten wordt ook worden uitgevoerd.

Ontwikkelende verhoudingen
Een volgende doorbraak komt in het verlengde van de toetreding
tot 7SE van een Rijksoverheidpartner. Het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat heeft een programma ‘Slimme en
Gezonde Stad’ (SGS). In dat kader zoekt het samen met partijen als
steden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke
organisaties naar slimme oplossingen voor een gezonde,
duurzame en leefbare stad. Doel en opzet van 7SE sluiten daar
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De partijen groeien naar elkaar toe en raken op elkaar ingespeeld.
Stuurgroep en programmagroep vinden hun rol. Stuurgroepleden
stemmen onderling af en plegen van tijd tot strategische tele
foontjes. Programmateamleden werken nauw samen met elkaar
en met de diverse onderdelen van elkaars’ organisaties. En waar
die samenwerking een duwtje kan gebruiken, seinen zij hun
stuurgroepleden weer in.
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Soms schuurt het ook. Bij personele wisselingen kan het vóór
komen dat het samenspel opnieuw moet worden opgebouwd.
Sommige partijen zijn actiever dan andere. Sommige popelen om
‘gewoon’ aan de slag te gaan. Andere zijn meer afwachtend. Een
deel van de partners kan goed uit de voeten met het ‘tastende’
zoekproces, een ander deel snakt naar projecten met vastomlijnde
doelen en deadlines. En vaak zijn het ook persoonlijke stijlen die
binden, of juist uiteenlopen.
De meeste stuurgroepleden zijn – als bestuurder of directeur – in
staat om direct zelf beslissingen te nemen. Maar een aantal heeft
zo’n positie niet en moet – soms tot ergernis van anderen – de
beslispunten voorleggen aan de eindverantwoordelijke in de
eigen organisatie. Voor de overheidspartijen ligt dat nog iets
zwaarder. Zelfs de hoogste ambtenaar moet besluiten aan zijn
politiek bestuurder voorleggen. En ook die heeft op zeker moment
de instemming van de volksvertegenwoordiging nodig. Het zijn de
typische eigenaardigheden van een PPS, die bij de betrokkenen
gewenning vergen en soms tot ongemakkelijkheid leiden.
Een bijzonder ongemakkelijke situatie doet zich voor als één van
de betrokken private partijen een verduurzamingsplan ontvouwt
waarvoor overheidsfinanciering nodig is. De betrokken overheids
partij is enthousiast en is bereid de buidel te trekken. Dan blijkt
echter dat de opdracht voor de uitvoering van het plan niet
zomaar aan de bedenker ervan gegund mag worden. De overheid
is wettelijk verplicht om grotere opdrachten openbaar aan te
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besteden, wat betekent dat de bedenker met vele andere aanbie
ders om de opdracht zal moeten wedijveren. Sterker nog: omdat
deze private partij al voorkennis van dit plan heeft, zou het
kunnen dat hij van mededinging uitgesloten moet worden. De
aanbestedings-regelgeving maakt het wel mogelijk om innova
tieve projecten buiten de concurrentie te houden. Maar in dit
geval ligt dat politiek te gevoelig, oordeelt de betrokken overheid.
Het betekent een deukje in de verhoudingen, en ook dat alle
private partijen zich nog eens achter de oren krabben. Maar als
gezegd: het partnerschap blijft nog stabiel.

noodzaak toe is en dat een vrijwillige samenwerking het beste
werkt. Iedereen ziet in dat dit – voor nu – het beste bij de opgave
past. Daaraan is de onvermoeibare bevlogenheid van de initiatief
nemers mede debet. Met passie dragen zij uit dat bij 7SE niet de
zaken maar de idealen leidend zijn – met uiteindelijk wel degelijk
ook goede zaken als resultaat.

En er schuren nog andere zaken, zij het dat die minder tot
spanningen binnen de PPS leiden. Zo is er de Elektriciteitswet die
bepaalt dat elektriciteit alleen geleverd mag worden door
energiebedrijven; lastig als je met partijen rondom het plein een
voor iedereen profijtelijke manier zoekt om samen stroom op te
wekken en te verdelen. Of neem het gegeven dat de helft van de
panden aan het Schouwburgplein inmiddels officieel monument
is. Daardoor kan je niet meer vrijelijk allerlei verduurzamende
aanpassingen overwegen. Maar ja. Niemand had ook van tevoren
verwacht dat het een eenvoudige opgave zou zijn…
Vanwege de onderlinge verwikkelingen is de samenwerkingsvorm
met enige regelmaat punt van discussie. Moet er niet toch een
rechtspersoon komen? Moeten de partijen hun onderlinge
afspraken contractueel gaan vastleggen? Steeds wordt het
opnieuw besproken, en steeds luidt de slotconclusie dat daar geen
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6. Vaart en energie
Pragmatische strategieën en plannen
Intussen raakt de ondersteuning steeds meer op stoom. Een aantal
pragmatische keuzen wordt gemaakt, die helpen om de inspan
ningen te focussen. De breedte van de twaalf thema’s wordt
losgelaten. In plaats daarvan worden thema’s bij de kop gevat die
de wind mee hebben. Een daarvan is ‘water’. Voor een van de
partijen – het Hoogheemraadschap – ligt hier de urgentie.

Om dit te realiseren wordt de aanwezige deskundigheid binnen 7SE
op efficiënte wijze gemobiliseerd. Het schrijfwerk wordt gedaan
door beginnende adviseurs van het betrokken ingenieursbureau.
De wat zwaardere experts leveren gericht input en kijken mee.
Bovendien kan deze partij financiële middelen vrijmaken om
onder de vlag van 7SE een van de andere partijen de opdracht te
geven een waterplan voor het plein te ontwikkelen. En als de zaak
zo concreet is, gaat het vanzelf rollen.
Voorts wordt besloten om een energiestrategie voor het plein te
ontwikkelen, langs hetzelfde inhoudelijke stramien als het waterplan.

Het is de bedoeling dat de plannen de inspiratie en kaders gaan
bieden voor concrete maatregelen die de afzonderlijke partijen zelf
treffen. Die maatregelen zélf komen met deze plannenmakerij
echter nog niet dichterbij. Dat komen ze wel met een volgend
pragmatisch idee: het idee om dakenplannen te gaan ontwikkelen.
Rotterdam is, ook in de omgeving van het Schouwburgplein, een
stad met veel hoogbouw en veel platte daken. Deels ook als gevolg
van de oorlog en de wijze van wederopbouw. 7SE besluit zich op
deze daken te richten, mede geïnspireerd door ‘de Dakdokters’.

Over het waterplan

Over de energiestrategie

Het Waterplan neemt de ambities van 7SE als uitgangspunt en verbindt die aan een aantal gidsprincipes.
Die gidsprincipes zijn:
• Er gaat geen hemelwater uit het gebied via het gemengde rioolstelsel. Wateroverlast wordt in het gebied voorkomen.
• Schoon water moet schoon blijven. Geen vermenging van schoon en vuil water in gemengde systemen. Water is een belangrijke grondstof, er
wordt geen water verspild.
• Schoon water zoveel mogelijk in het zicht, voor waterbeleving en watereducatie.
• Water is van ons allemaal, we dragen daarvoor een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
• Innovatieve technieken toepassen om anders om te gaan met afvalwater.

De energiestrategie neemt de ambities van 7SE als uitgangspunt en verbindt die aan een aantal gidsprincipes. Die gidsprincipes zijn:
• Zoveel mogelijk energie besparen.
• Maximaal duurzame energie opwekken.
• Energetische reststromen worden zo efficiënt mogelijk uitgewisseld en gaan daarmee niet verloren.
• Maximale transparantie. Iedereen kan zijn verbruik inzien en weet of hierop te besparen valt.
• Hier opgewekte energie wordt zoveel mogelijk hier gebruikt, moet ten gunste komen van het gebied en we proberen overtollige energie op te slaan.
• We kijken naar huidige economisch haalbare projecten.
• Ambities, projecten en oplossingen worden door de partners gedeeld.
• Alle energie die we niet zelf kunnen opwekken wordt duurzaam en collectief ingekocht.

Vervolgens wordt een aantal bouwstenen van het waterplan geschetst, die ingezet kunnen worden in aansluiting op de gebiedskenmerken van het
Schouwburgplein. Het gaat hier om bouwstenen als stadsbeken, groene gevels, polderdaken, urban water buffers, vergroenen/ontharden,
waterberging, decentrale afvalwaterzuivering en zichtbaar water.
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Het plannentrio wordt gecompleteerd met een ‘leefbaarheids
trategie’ (later omgedoopt tot ‘Pleinstrategie’). Dit moet een
verbindend plan worden, dat het totaalplaatje schetst van een
leefbaar, slim functioneel en aangenaam Schouwburgplein en dat
ook aangeeft hoe dit samen met de stakeholders en binnen een
werkbaar participatiemodel bereikt kan worden.

Het dak op

Vervolgens wordt een aantal implementatiemogelijkheden beschreven: besparen, thermische opwekking, opslag en uitwisseling, elektrische
opwekking, opslag en uitwisseling, energiemanagement en collectieve inkoop.
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Dit bedrijfje heeft een patent heeft op het zgn. ‘polderdak’, een
concept dat van een gewoon dak een waterberging maakt. Tegelijk
kan begroeiing van het dak de omgeving verfraaien, helpen tegen
hittestress en de luchtkwaliteit verbeteren, een prettige gebruiks
ruimte opleveren en gecombineerd worden met energieopwekking.

het aanleggen van zo’n dak. Die subsidies wegen niet helemaal op
tegen de meerkosten, maar maken het idee van een polderdak wel
heel aantrekkelijk – en dat nog temeer als ook andere daken rondom
het plein eenzelfde verfraaiing en verduurzaming ondergaan.

7. Van denken en praten naar doen –
met nog steeds inspiratie

Piekmoment
7SE besluit de eigenaren van de panden aan het Schouwburgplein
een gratis quick scan van het dak aan te bieden, om de mogelijk
heden te beoordelen (de zogenaamde ‘business case’) om bij een
volgende renovatiebeurt een polderdak aan te leggen. Meerdere
eigenaren gaan daarop in. Op iedere business case volgt een gesprek.
Daarin wordt niet alleen de optie zelf besproken, maar ook de
mogelijkheid op subsidie van gemeente en Hoogheemraadschap bij

Een opsteker voor de initiatiefnemers doet zich voor als de
Europese Commissie en de Nederlandse overheid een symposium
organiseren over luchtkwaliteit, en 7SE zich daar mag presenteren
als ‘pareltje van Rotterdam’. “En dat er dan allemaal buitenlandse
ambtenaren naar je toekomen en je gaan uitleggen waarom ze dit
een heel bijzonder project vinden.” Het doordringt de betrokkenen
er weer eens van hoever je kunt komen met inspiratie en drive.

Voorbij praten
Voor een aantal partijen heeft het intussen, na bijna drie jaar, lang
genoeg geduurd met alle gepraat en plannenmakerij. (Overigens
heeft het voor alle partners langer geduurd dan ze bij aanvang
dachten). Het wordt tijd om dingen te gaan doen. De strategieën
liggen er zo ongeveer, er is een beeld van wat met de daken kan. Eén
private partij – gebouweigenaar van een woonflat aan het plein –
besluit de daad bij het woord te gaan voegen. Hij kondigt aan de
renovatie van het gebouw in 2018 te zullen starten, met daarbij de
ambitie er het duurzaamste monument van de stad van te gaan
maken. En hij betrekt meerdere 7SE partners in het Bouwteam.
Andere partners – en zelfs een aantal partijen die niet in de 7SE
partnership zitten – laten weten dat ze van plan zijn, of ten minste
serieus overwegen, om bij een aanstaande renovatie van hun dak
een polderdak te laten aanleggen, inclusief waterberging,
zonnecellen, begroeiing en een verblijfsfunctie. Daarmee ontstaat
zowaar een heus projectenplan voor 2018 en 2019.
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Dit alles zorgt voor een ommekeer eind 2017. De fase van de
uitvoering breekt aan. Besloten wordt de organisatie erop te gaan
aanpassen. De programmagroep wordt omgezet in projectgroep
jes, voor de afstemming bij de uitvoering van de afzonderlijke
projecten. Wel bereidt de groep als geheel nog de Stuurgroep
bijeenkomsten voor. Die stuurgroep blijft intact. Tijdens de
verbouwing is de winkel immers gewoon open: het denken moet
doorgaan, nieuwe plannen moeten ontwikkeld worden, en de
inspiratie moet levend blijven.

Blijven leren
Hoezeer dat nodig is, blijkt overigens met enige regelmaat. Zo komt
het voor dat bepaalde onderdelen van partnerorganisaties eigen
plannen aan het maken zijn die sterk raken aan de ontwikkelingen
rondom het Schouwburgplein, en zonder dat de link met 7SE wordt
gelegd. Wanneer dit wordt ontdekt, kost het nogal moeite om de
plannen weer op elkaar te laten aansluiten. Naast tot vertraging en
ergernis, kan dat ook zomaar tot gemiste kansen leiden.
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Pal vóór de uitvoeringsfase intreedt, stapt één van de partners uit
7SE. Meerdere zakelijke redenen liggen hieraan ten grondslag.
Achteraf realiseert een aantal betrokkenen zich dat geen van hen
nog even contact heeft gezocht met het vertrekkende stuurgroeplid.
Dat had wel gemoeten, vinden ze. Samenwerken is mensenwerk.

Vooruit kijken
De eerste concrete resultaten van 7SE zullen in de loop van 2018
zichtbaar moeten worden. Het duurzaamste monument van
Rotterdam verrijst. De daken rondom het plein zullen vergroenen,
water gaan bergen en van zonnecellen worden voorzien. En
daarna moet meer volgen, onder meer rondom het gebruik van de
parkeergarage, waterafvoer en hergebruik. Het doel om het
Schouwburgplein in 3 jaar tijd (ofwel: in 2020) 40% klimaat
neutraal te maken, zou daarmee zo maar eens haalbaar kunnen
zijn. En daarna gaat het verder. Het zal nog de nodige bevlogen
heid vergen om voor elkaar te krijgen dat het plein in 2030 100%
klimaatneutraal is. Tot dusver heeft het daar in de Maasstad echter
niet aan ontbroken. En bovendien liggen er nog de verdere
ambities. Nog even, en dan richten de blikken zich op de volgende
culturele pleinen elders in de wereld.
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8. De lessen uit ervaringen met 7SE
Uit de hier beknopt beschreven ervaringen vallen de nodige
lessen te destilleren voor de vormgeving van, en omgang met
een vrijwillige samenwerking gericht op het klimaatbestendig,
energieneutraal, gezond en aantrekkelijk maken van een
gedeelde leefomgeving. Bovendien is met een aantal betrokkenen verder doorgepraat over wat zij van hun ervaringen
geleerd hebben. Deze lessen zijn hieronder beschreven, met de
bedoeling dat ze ten goede komen aan soortgelijke initiatieven
op andere plaatsen.

Het idee
1.
2.

3.

4.
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Verleid, motiveer en bind de bij de omgeving betrokken
partijen met een inspirerend en ambitieus vergezicht.
Denk bij dat vergezicht voorbij het bestaande, denk groter en
denk in systemen. Ieder voor zich kunnen partijen dat niet
klaarspelen; samen wel.
Zorg voor een ‘wow-factor’, waardoor het voor partijen
verleidelijk is om deel uit te maken van het initiatief (bijvoor
beeld: culturele en/of internationale uitstraling, gewichtige
partners in een publiek-private samenwerking (PPS))
Er is gedurende het hele proces een aantal vaste, dragende
partijen of personen nodig, die de visie en de inspiratie als
het ware belichamen. Herken en koester die.

5.

Blijf weg van de technische valkuil. Duurzaamheid is niet
(alleen) een rekensom. Maak er een verhaal van dat je elkaar en
de buitenwereld vertelt en dat gaandeweg steeds rijker wordt.

De partners
6.

Bouw waar mogelijk voort op bestaande samenwerkings
vormen en relaties.
7. Het is zaak dat alle partners zich realiseren dat anderen er op
een eigen manier in zitten, met eigen achtergronden,
belangen, motieven, hulpmiddelen en verwachtingen. Neem
aan het begin tijd en ruimte om dat met elkaar te delen.
8. Bijvoorbeeld: Realiseer je dat in het publieke domein
waarden gelden als democratisch en behoorlijk bestuur (en
dito controle) – wat beperkingen stelt aan de besluitvaardig
heid en het mandaat van overheidspartners, en aan hun
mogelijkheid om over grenzen te gaan.
9. Om diezelfde redenen is het voor overheidspartners van belang
dat de ambtelijke organisatie (en deels ook de politiek) in de
breedte in het visionaire plan worden meegenomen
(geïnformeerd en overtuigd).
10. En: Realiseer je dat in het private domein in het algemeen
geldt dat investeringen op zeker moment moeten renderen
– ook investeringen in een PPS. (In het publieke domein is
dat trouwens vaak ook zo).

De samenwerking
11. Richt je niet teveel op het vastleggen van allerlei afspraken.
Bij geïnspireerde samenwerking en bundeling van krachten
past vrijwillige binding; een ‘consortium van willenden’.
12. In datzelfde verband: Benader de samenwerking niet te
juridisch; dat leidt tot de verkeerde discussies.
13. Zorg – voor zover mogelijk – voor besluitvaardigheid en
mandaat binnen de privaat-publieke samenwerking.
14. Zorg voor betrokkenheid van mensen met directe toegang tot
de verantwoordelijke bestuurders.
15. Spreek elkaar aan op de bereidheid om grenzen te verkennen
en waar mogelijk te verleggen.
16. Respecteer de positie van partners wanneer het voor hen
onmogelijk blijkt een bepaalde grens over te gaan; dat is nu
eenmaal de consequentie van vrijwillige samenwerking.
17. Sommige verstorende regels zijn nauwelijks te omzeilen. Zo
vormen aanbestedingsregels bij publiek-private samenwer
king een serieuze belemmering. Wees je daarvan bewust en
ga na wat te winnen is met kennisdeling, timing en slimme
samenwerkingsverbanden. De kunst is om ook voor private
partijen meerwaarde (incl. business) te realiseren.
18. Wees creatief in het vinden van haalbare business cases, óók
voor verrassende projecten.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

Vaart en energie
19. Kijk niet gek op als het langer duurt dan je zou willen. En dat
het vallen en opstaan is. Het kost voor elk van de partners tijd

om zich het idee eigen te maken en daar zijn plaats in te
vinden. Het kost tijd om elkaar te leren kennen en vertrouwen.
En het kost tijd om plannen uit te werken. Denk aan enkele
jaren. Zorg dat je je daar met zijn allen bewust van bent.
Op zeker moment is een professionaliseringsslag nodig, voor
het aanjagen en begeleiden van het proces. Met een gedeelde
visie alleen kom je er niet. Organiseer dat op tijd. Professioneel
doorpakken is noodzakelijk, daarmee maak je ook tempo.
Professionalisering vraagt toegewijde menskracht, tijd, en dus
geld. Regel dat met elkaar. Zorg dat wat uitgevoerd moet
worden, goed kan worden uitgevoerd. En zorg dat de beslissers
in staat worden gesteld om heldere beslissingen te nemen.
Denk eraan dat grotere partijen hun plannen, begrotingen,
investeringen en subsidies vaak lang tevoren vastleggen, in
jaarlijkse of meerjaarlijkse cycli. Speel daarop in. Anders kan
dat zomaar jaren vertraging opleveren.
Het spreekt niet vanzelf dat partijen steeds herkennen dat
hun (andere) lopende zaken raken aan de gezamenlijke
plannen. Dit kan leiden tot gemiste kansen, of zelfs tot het
belemmeren van de planontwikkeling. Het is zaak hier scherp
op te zijn en elkaar hierop te wijzen.
Zorg bij personele wisselingen dat nieuwe mensen snel op
het gezamenlijke kennis- en inspiratieniveau komen.
Veel draait om mensen, misschien wel alles. Blijf investeren
in betrokkenheid, informatiepeil en waar nodig rugdekking.
Het is nooit klaar. De druk moet steeds op het proces. De
inspiratie moet blijven vonken.
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Evelyn Hijink (Ministerie IenW, Sr. Policy-advisor: Smart and Healthy City, DG International and Environment)

En de partners van 7 Square Endeavour:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amvest Management B.V.
Arcadis Nederland B.V.
Codarts
Concert- en congrescentrum De Doelen
Dura Vermeer Groep N.V.
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Gemeente Rotterdam
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Theater Rotterdam
TNO

Deze publicatie is tot stand gekomen in het kader van
het programma Slimme en Gezonde Stad.
www.slimmeengezondestad.nl
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Postbus 20901 | 2597 JG Den Haag
www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienw
Mei 2018

