
 

Masterclass Financiële strategieën: case Slotgraven Zuid te Hardenberg 

 

Case beschrijving 

Het gebied Slotgraven Zuid ligt ten zuiden van het Hardenbergse centrum en is sterk in beweging. 

Recentelijk is het voormalige gemeentehuis vervangen door een prachtig nieuw, markant gebouw dat 

een nieuwe impuls aan het gebied heeft gegeven. Rondom het nieuwe gemeentehuis (met name de 

zuidzijde) bevinden zich verschillende locaties die weinig samenhang vertonen en gedeeltelijk vrij-

komen voor herontwikkeling. Totale herontwikkelingsopgave ca. 3 ha. 

 
In het Masterplan Centrum Hardenberg (2005) is het gebied Slotgraven Zuid aangemerkt als ont-

wikkelgebied. Met de sloop van de oude gebouwen (gemeentehuis, het voormalig politiebureau, OBS 

De Kern en bibliotheek) en de afronding van de Centrumroute ontstaat een grote ruimte waarvoor een 

invulling moet worden gevonden. Daarnaast is nog een kantoorpand aanwezig in het gebied dat 

momenteel leegstaat (eigendom gemeente). 

 

Het doel is te komen tot een passende en duurzame gebiedsvisie voor Slotgraven Zuid die flexibel 

kan inspelen op toekomstige ontwikkelingen in het gebied, bijdraagt aan de verdere ruimtelijke en 

functionele versterking van het Hardenbergse (centrum)gebied en een financieel solide raamwerk 

biedt? 

 

De ambitie van de gemeente is het gebied de komende periode te ontwikkelen, waarbij een aantal 

(beleids-)doelen zijn opgeschreven in de gemeentelijke structuurvisie: 

 

 een duurzaam liefst autarkisch (zelfvoorzienend) gebied; 

 functiemenging; 

 accommodatie van een nieuw te bouwen basisschool (inclusief BSO); 

 woningbouwontwikkeling; 

 parkaanleg; 

 betaald parkeren is van toepassing in het plangebied; 

 tijdelijke situatie uitnutten. 



 

 

 

 

De gemeenteraad heeft naar aanleiding van de crisis in 2012 besloten naar een faciliterend grond-

beleid over te gaan. Indien de omstandigheden hierom vragen, behoort participatie door de gemeente, 

mits de risico’s verantwoord en beheersbaar zijn, tot de mogelijkheden. De gemeente bezit alle 

gronden, behalve het Waterschapsgebouw; die is in handen van een belegger. 

 

Vraagstelling 

U wordt gevraagd als strategisch adviseur namens de belegger, gemeente of een groep particuliere 

initiatiefnemers (collectief van vermogende ouderen op zoek naar ideale woonomgeving) op te treden: 

 

1. Wat is uw visie op deze ontwikkeling en welke kenmerken moet het gebiedsconcept hebben in de 

nieuwe realiteit?  

2. Het financieel leidende principe/organisatie van het gebied (korte termijn/lange termijn). 

3. Op basis hiervan een samenvatting van de strategie voor de aanpak van de opgave. 

 

Bij beantwoording van de bovengenoemde vragen wordt u verzocht aandacht te besteden aan de 

volgende zaken: 

 

Aspecten van de strategie  Toepassing instrumentarium (selectie) 

Programma (gebruik schetsrol voor concept 

schets) 

Haalbaarheid (economische principes/financieel 

   systeem ) 

Gebruikersperspectief/proces 

Invulling duurzaamheidsambities  

Grondexploitatie 

Vastgoedexploitatie 

Businesscase/beheer exploitatie algemeen/ 

   integraal 

Juridische modellen (PPS, kostenverhaal, SOK, 

   etc.) 

 

U heeft voor deze casus ca. 35 minuten beschikbaar. Naderhand wordt u gevraagd kort uw strategie 

te presenteren aan de andere groepen door middel van flipover c.q. transparanten. 

 

Setting 

Groepsindeling ca. 5 - 6 man per groep, maximaal 3 groepen. 

 

Benodigdheden: 

 kaart met bestaande situatie gebied, inclusief bestaande bebouwing en eigendommen; 

 schetsrol per groep (3); 

 stiften in 5 kleuren (rood, zwart, blauw, groen, paars) (3 setjes); 

 case beschrijving inclusief bouwstenen (zie verderop); 

 flipover per groep (3). 

 

 

 


