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Planmaat adviseert gemeenten, corporaties, ont-

wikkelaars en stedenbouwkundige bureaus bij com-

plexe nieuwbouw- en herstructureringsplannen.  

Ons werkgebied varieert van financiële plan- 

begeleiding en planoptimalisatie tot het ontwik-

kelen van innovatieve reken-teken-instrumenten.  

We werken aan zowel kleine als grote projecten, 

zoals Spoorzone Delft (1.500 woningen), Locatie 

   dnalremessaarB ne )negninow 000.5( grubneklaV

(2.250 woningen). Voor een compleet overzicht van 

ons werkveld en onze projectenervaring verwijzen 

we graag naar onze website www.planmaat.nl

Voor Planmaat is ieder vraagstuk weer een mogelijk-

heid om onze creativiteit, inventiviteit, deskundig- 

heid en ons enthousiasme in te zetten om tot het 

meest optimale plan te komen.

Een open werkwijze, nauwe samenwerking tussen 

collega’s en intensief contact met de betrokken 

partijen zijn kenmerkend voor Planmaat.

Onze afwijkende aanpak wordt in de praktijk zeer 

gewaardeerd en resulteert in onze betrokkenheid 

bij een groot aantal uitdagende topprojecten.

We zijn een hecht, enthousiast team van adviseurs, 

tekenaars, programmeurs en een office manager. 

Als teamspelers zijn we gewend om in een open, 

platte organisatie te werken. Met achtergronden 

in stedenbouw, architectuur, bouwmanagement en  

civiele techniek hebben we een brede kennis in 

huis. We houden van uitdagend werk en creëren 

graag meerwaarde voor onze klanten. Om met ons 

kennis te maken, nodigen we u graag uit voor een 

kop koffie en een goed gesprek.
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grootschalige nieuwbouw

planoptimalisatie

risicoanalyses

c r e a t i e f

innovatief

grondexploitatiewet

In gebiedsontwikkeling gaat veel geld om, vaak een 

veelvoud van de reguliere gemeentelijke begroting. 

Door de lange looptijd, inspraak en projectomvang 

kunnen grote financiële tegenvallers optreden. 

Een risicoanalyse helpt om inzicht te krijgen in, en 

grip te krijgen op de belangrijkste risicofactoren.  

Planmaat heeft samen met de gemeente Nieuwkoop 

een methodiek ontwikkeld, waarmee de risico’s van 

alle gemeentelijke projecten in beeld zijn gebracht 

en zijn gekwantificeerd. Dit leidt tot aanbevelingen 

voor risicobeperkende maatregelen en een advies 

voor de benodigde risicoreservering.

Braassemerland, een tuinbouwgebied bij Roelof-

arendsveen, zal worden getransformeerd in een 

aantrekkelijke, waterrijke woonwijk van circa 2.250 

woningen. Mede door onze inzet is het de gemeen-

te gelukt om de hoge ambities te vertalen in een 

financieel haalbaar masterplan en bestemmings-

plan. De volgende uitdaging is de plankwaliteit in 

de gewijzigde woningmarkt overeind te houden. 

Planmaat is gevraagd ook dit proces van schetsend 

rekenen te begeleiden door continu de financiële 

sturingsmogelijkheden en kansen in een onzekere 

markt zichtbaar te maken.

Het gebied van de technische universiteit Delft 

staat voor een grootschalige transformatie: de  

ambitie is om 4.000 tot 6.000 extra woningen  

(merendeels voor studenten), diverse voorzieningen 

en een aantrekkelijk openbaar gebied te creëren. 

De gemeente Delft bezit slechts een klein gedeelte 

van de grond, maar wil wel zo goed mogelijk kun-

nen sturen op de ontwikkelingen. Planmaat biedt de 

gemeente hierbij planeconomische ondersteuning,  

vooral op het gebied van de grondexploitatiewet. 

De belangrijkste onderwerpen daarbij zijn de finan-

ciële strategie en het verhalen van plankosten en 

bovenwijkse kosten.

Met het ondergronds brengen van het spoor krijgt 

de gemeente Delft een unieke kans om haar histo-

rische centrum uit te breiden. De mogelijkheden 

lijken onbeperkt, maar komt de haalbaarheid niet 

in gevaar door het opeenstapelen van kwaliteits-

eisen? Planmaat heeft een instrument ontwikkeld, 

waarmee in interactieve sessies met de gemeente 

en de marktpartijen de grenzen van de mogelijk-

heden worden verkend. Op deze wijze wordt naar 

een optimale invulling gezocht. Dit resulteert in 

een haalbare set van uitgangspunten als basis voor 

de verdere planuitwerking.
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Project: Sleutelprojecten Nieuwkoop
Opdrachtgever: Gemeente Nieuwkoop

Project: Braassemerland
Opdrachtgever: Gemeente Kaag & Braassem

Project: Spoorzone Delft
Opdrachtgever: Gemeente Delft en marktpartijen
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