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Conclusies en aanbevelingenConclusies en aanbevelingen

Aanleiding en vraagstelling
Hoe ervaren bewoners de inspraak bij complexe bouwprojecten in de Utrechtse wijk
West, wat zijn daarbij de belangrijkste knelpunten en in hoeverre is het wenselijk en
mogelijk de inspraakmogelijkheden voor bewoners op dit gebied te verbeteren? 
Zo luidt de vraagstelling van dit onderzoek. Met dit onderzoek zijn de ervaringen van
een aantal bewonersgroepen die in de afgelopen vijf jaar in de wijk West invloed 
hebben proberen uit te oefenen op de planvorming bij complexe bouwprojecten, in
kaart gebracht. Het onderzoek –uitgevoerd door Onderzoeksbureau Labyrinth in
samenwerking met adviseur Hans van Heel- is uitgevoerd in opdracht van wijkraad
West. De wijkraad is in de afgelopen jaren door diverse bewonersgroepen uit de wijk
benaderd die vast liepen in de inspraak en om ondersteuning of hulp vroegen. 
De frustratie van deze groepen was vaak groot en de knelpunten waren vaak van
dezelfde aard, de wijkraad herkende dezelfde patronen. De wijkraad vindt dat de
kracht en de passie van deze bewonersgroepen onvoldoende tot zijn recht komt en
heeft besloten om de wijkraadpleging 2007 aan dit thema te wijden. De belangrijkste
conclusies en aanbevelingen vindt u hieronder, voor een nadere uiteenzetting van de
vraagstelling en onderzoeksmethode verwijzen we graag naar het eerste hoofdstuk
van de rapportage.

Conclusie en aanbevelingen

1. Op welk moment worden bewoners betrokken bij de planvorming?

0Bewoners willen vroegtijdiger en intensiever worden betrokken bij de planvorming. Er
is een grote schreeuw om meedenken in een voegtijdig stadium, maar die wordt vol-
gens de bewoners niet gehoord.

Bewonersgroepen vinden dat ze te laat worden betrokken bij de planvorming. Er
vindt in een vroeg stadium partijvorming plaats, professionele partijen zitten al
vroeg met elkaar aan tafel, maar bewoners worden daar niet bij betrokken. Plannen
worden vaak pas aan de buurt gepresenteerd als randvoorwaarden door de profes-
sionele partijen (gemeente en projectontwikkelaar) al zijn bepaald. Deze randvoor-
waarden hebben echter dermate invloed op het uiteindelijke plan en daarmee op
de wijk, dat bewoners graag hierover willen meedenken. 

Bewoners willen dus niet alleen worden geïnformeerd over de conceptplannen –en
alleen gebruik kunnen maken van de formele momenten van inspraak- maar zij wil-



len nadrukkelijk meedenken over de uitgangspunten die aan een plan ten grond-
slag liggen, zoals bouwvolume, functiebepaling van het gebied en bouwhoogte.
Bewoners willen door de professionele partijen worden beschouwd als een serieu-
ze gesprekspartner bij de ontwikkeling van de wijk. 

Bewoners voelen zich niet serieus genomen, ze zijn naar hun mening voor de
gemeente en projectontwikkelaars geen echte partij waar men bij de planvorming
serieus rekening mee moet houden. Ze ervaren vooral de gemeente als sterk ‘juri-
disch’: de mogelijkheid voor bewoners om invloed uit te oefenen wordt teveel
teruggebracht naar de geldende formele procedures. Om toch hun bezwaren voor
het voetlicht te brengen zijn ze vaak veel tijd kwijt om langs formele en informele
weg invloed uit te oefenen. 

De professionele partijen lijken soms erg terughoudend in het vroegtijdig betrek-
ken van bewoners bij de planvorming. Zo geven ze aan, sommige randvoorwaar-
den liggen vast en kunnen nu eenmaal niet met de buurt worden besproken (zoals
financiële en politieke doelstellingen).

0Aanbeveling: Betrek burgers  vroegtijdig in de planvorming. 

Zorg dat je als gemeente en projectontwikkelaars pro-actiever wordt: dit betekent
het in kaart brengen van de belangrijkste partijen en hun belangen en met hen aan
tafel gaan, waaronder bewoners. Ga hiervoor op zoek naar de opinieleiders uit de
buurt. Het is erg belangrijk dat de gemeente zoekt naar de ruimte voor bewoners
om wel over in gesprek te gaan. Een goed verwachtingsmanagement is daarbij
essentieel: breng goed in beeld wie de belangrijkste partijen zijn, wat hun belangen
zijn en wat de rol is van iedere partij in het proces. Maak duidelijk over welke zaken
bewoners wel en niet kunnen meepraten, schep hierover zowel voorafgaand als tij-
dens het proces steeds duidelijkheid. 
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2. Welke positie neemt de gemeente in bij de ontwikkeling van de stad?
0Bewoners vinden dat de gemeente de regie hoort te hebben bij de ruimtelijke ontwik-
keling van de wijk. Projectontwikkelaars krijgen in de opinie van de bewoners teveel
vrijheden in het ontwikkelen van hun plannen. De gemeente moet een visie hebben op
de wijk, op basis hiervan randvoorwaarden formuleren, hierbij bewoners proberen te
betrekken  en erop toezien dat projectontwikkelaars deze in de uitvoering naleven. 

Bewoners zijn van mening dat projectontwikkelaars teveel vrijheden krijgen in het
uitvoeren van hun plannen. Dit is vooral het geval wanneer zij een grondpositie
hebben ingenomen. De randvoorwaarden die aan de projectontwikkelaar worden
meegegeven zouden te beperkt zijn en bovendien vaak haaks staan op de visie
zoals de gemeente deze zelf eerder heeft geformuleerd in gemeentelijk beleid. Juist
in deze visie blijken bewoners zich vaak te herkennen, een gemeentelijke visie geeft
hen een indruk hoe de gemeente wil dat de wijk zich in de toekomst gaat ontwik-
kelen. Bewoners herkennen zich vaak in deze gemeentelijke visies, ze sluiten vaak
aan bij hun eigen ideeën over de wijk.

Bij de uitvoering van de plannen krijgen bewoners echter vaak te horen dat
(wijk)visies geen toetsingskader vormen voor bouwprojecten, daarvoor dient het
bestemmingsplan en vaak voldoen de randvoorwaarden van de bouwprojecten wel
hieraan. Bewoners voelen zich hierdoor te kort gedaan, voelen zich niet serieus
genomen (“de gemeente staat aan de kant van de projectontwikkelaars”)  en heb-
ben daardoor sterk hun twijfels bij de waarde van dergelijke gemeentelijke visies.
Bewoners vinden bovendien dat de ruimtelijke onderbouwing voor de plannen vaak
te wensen over laat. De directe nadelige gevolgen van een bouwproject voor een
wijk worden te vaak terzijde geschoven, te meer omdat de gemeente –volgens de
bewoners- te vaak werkt met te algemene veronderstellingen en berekeningen (bij-
voorbeeld distributie planologische kengetallen). Er wordt te weinig gekeken naar
de gevolgen van een plan voor een specifieke lokale situatie. Daarnaast ontbreekt
vanuit de gemeente regie en integraal beleid.

0Aanbeveling: Voer als gemeente bij ieder complex bouwproject een
WijkEffectRapportage (WER) uit. Onderdeel van de WER is een draagvlakmeting
voor de plannen.
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Voer bij ieder complex bouwproject een Wijk Effect Rapportage (vergelijkbaar met
een MER) uit, bij voorkeur vroegtijdig in het proces (bijvoorbeeld wanneer de start-
notitie is vastgesteld door het College van B&W). In de WER komt in ieder geval te
staan:

-Wie zijn de belangrijkste partijen in de wijk, wat zijn hun belangen en wie
worden er wanneer in de planvorming betrokken?
-In de WER worden de belangrijkste ruimtelijke, economische en maat-
schappelijke gevolgen van een bouwproject voor de wijk integraal en veel
breder dan nu het geval is in  kaart gebracht (verkeer, parkeren, groen,
leefmilieu, veiligheid voor kinderen, effecten op de wijkeconomie, effecten
op de woningmarkt, effecten op het voorzieningenniveau etc.) Daar waar
dit vaak op dit moment versnipperd op verschillende momenten gebeurt
zou dit bij een WER, net zoals bij een MER, zoveel mogelijk in één keer 
worden gedaan, zodat er ook afgewogen en onderbouwde beslissingen 
kunnen worden gemaakt. Door meer te investeren in het voortraject, kan
het verdere traject soepel verlopen.

De WER kan worden uitgevoerd door een regieraad bestaande uit bewoners en
gemeente (bij voorkeur gemeenteambtenaren van het wijkbureau) en een onafhan-
kelijk deskundige. In dit kader is het belangrijk de rol van de wijkraad nader onder
de loep te nemen, want wellicht kan de wijkraad namens de bewoners spreken. In
de WER wordt een draagvlakmeting van de plannen in de wijk verplicht gesteld. De
regieraad ziet toe op de uitvoering van deze draagvlakmeting en de consequenties
daarvan voor de verdere planvorming.

3. Hoe ervaren bewoners de houding van de professionele partijen?

0Bewoners worden aan het begin van het proces onvoldoende serieus genomen, 
ze voelen zich geen gelijkwaardige gesprekspartner voor gemeente en project-
ontwikkelaar. Plannen worden gepresenteerd als kant-en-klaar en de inbreng van 
de bewoners wordt teruggebracht tot een procedurele kwestie.

De ondervraagde bewoners oordelen in dit onderzoek overwegend negatief over de
houding van de professionele partijen richting de bewoners, in het bijzonder de
gemeenteambtenaren. Bewoners vinden dat zij zich te weinig laat zien en de com-
municatie teveel overlaat aan de projectontwikkelaar (‘de zaken moesten worden
gedaan met de projectontwikkelaar’). De gemeente verwijst teveel naar de gelden-
de procedures met de formele momenten waarop bewoners hun bezwaren of
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zienswijzen kenbaar kunnen maken, terwijl bewoners graag met de verschillende
partijen aan tafel willen om te praten over uitgangspunten (toekomstige ontwikke-
ling van hun wijk).

Bewonersgroepen proberen op zeer veel verschillende manieren toch invloed uit te
oefenen en hun belangen op de kaart te zetten. Ze willen serieus genomen worden
en daarvoor hebben ze zich vaak goed verdiept in procedures en gezocht naar alter-
natieve manieren waarop ze hun bezwaren onder aandacht kunnen brengen (lob-
byen, contact met media, eigen alternatieve planontwikkeling etc.).
Bewonersgroepen steken hier zeer veel tijd in en vaak wordt men pas na veel ‘pijn
en moeite’ door professionele partijen aan tafel uitgenodigd. Volgens de bewoners
wordt bij sommige projecten de verantwoordelijk wethouder gedwongen door de
Gemeenteraad om met de bewoners te gaan praten. 

0Aanbeveling: Verbeter als gemeente de communicatie met de buurt. Geef het
wijkbureau hierin meer ruimte en regie. Ondersteun bewoners door middel van
financiering van de inhuur van externe deskundigen. 

Bewonersgroepen hebben behoefte aan informeel contact met de gemeente, ze
willen het liefst zo vroeg mogelijk in het proces worden benaderd om actief mee te
praten over de toekomst van de eigen wijk. Kijk daarom kritisch naar de rol van het
wijkbureau, medewerkers van het wijkbureau zouden een grotere rol moeten krij-
gen in het leggen en onderhouden van contacten met deze bewonersgroepen, de
‘opinieleiders’. Het wijkbureau heeft visie op de wijk en volgt bouwontwikkelingen
in de wijk nadrukkelijk. Hierover moeten in een vroeg proces bewonersgroepen
worden geïnformeerd. Het kan erg ondersteunend zijn indien bewoners in de gele-
genheid zijn om externe deskundigheid in te huren (budget). Immers de problema-
tiek en de complexe politieke context vraagt veel van de bewoner. Zie ook de aan-
beveling bij punt 4. 

4. Hoe ervaren de professionele partijen over het algemeen de communica-
tie met de buurt?

0Gemeente en projectontwikkelaars benadrukken dat het belangrijk is om goed te
communiceren met de buurt en zijn zich ervan bewust dat dit vaak beter kan. Echter,
het is voor deze partijen soms moeilijk te beoordelen of de betreffende bewonersorga-
nisatie wel het belang van de buurt vertegenwoordigt. Daarnaast is het volgens hen
zo dat bewoners zich soms moeilijk kunnen verplaatsen in de positie van de gemeen-
te, bijvoorbeeld in de ruimte en mogelijkheden die de gemeente heeft om tegemoet te
komen aan de wensen van de bewoners. 
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De professionele partijen geven aan dat het niet altijd wenselijk of mogelijk is om
geheel blanco met bewoners aan tafel te gaan. De gemeente heeft vaak doelstellin-
gen die politiek zijn bepaald en waar niet van kan worden afgeweken. Bovendien
kan de gemeente niet alle financiële overwegingen bespreken met de buurt. Dit
maakt het spreken met bewoners in een te vroeg stadium lastig. Bewoners zouden
zich niet altijd even goed willen verplaatsen in de positie van de professionele par-
tijen, zo zouden zij vaak terugkomen op besluiten die in een eerder stadium door
bijvoorbeeld het College van B&W zijn genomen en die dus eenmaal zullen moe-
ten worden nageleefd. Een ander punt waar de professionele partijen tegen aan
lopen als het gaat om het betrekken van bewonersgroepen bij de planvorming, is
representativiteit. Het is soms lastig vast te stellen of een bewonersgroep daadwer-
kelijk een achterban heeft en de mening van de wijk verkondigt. 

0Aanbeveling: Bemoei je als gemeente actiever met de communicatie met de
buurt en neem hierin de regie, ook als de gemeente geen grondpositie heeft. Stel
hiervoor een gedragscode op (‘zo doen wij dat hier in Utrecht’)  en zie er op toe
dat projectontwikkelaars deze gedragscode ook naleven. 

De gemeente zal zich nadrukkelijker bezig moeten gaan houden met de communi-
catie met de buurt en deze niet meer moeten overlaten aan de projectontwikkelaar.
Dit kan zij doen door zelf een procesmanager vanuit het Project Management
Bureau aan te stellen of extra budget vrij te maken door het inhuren van een onaf-
hankelijk procesmanager. Ook sommige projectontwikkelaars staan positief tegen-
over een onafhankelijk adviseur, juist omdat bewoners vaak weinig vertrouwen
hebben in de gemeente en in de projectontwikkelaar. 

Het is belangrijk dat de gemeente een gedragscode opstelt waarin de condities
worden uitgelegd waaronder bij complexe bouwprojecten wordt gewerkt. Stel dit
vanuit het College van B&W en laat het goedkeuren door de Gemeenteraad en de
wijkraden. Maak een kort document waarin wordt uitgelegd hoe er met de verschil-
lende belanghebbende partijen dient te worden omgegaan, ‘zo doen we dat in
Utrecht’. De gemeente Utrecht heeft al ‘de Utrechtse Standaard’ ontwikkeld, maar
dit is adviserend en hier worden projectontwikkelaars verder niet op afgerekend.
Bovendien staan de ervaringen van de bewoners in dit onderzoek er haaks op! De
‘Utrechtse Standaard’ is daarmee te vrijblijvend. De gedragscode zou een einde
moeten brengen aan de vrijblijvendheid door als gemeente het als norm te hante-
ren bij beoordeling van projecten.  
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5. Hoe ervaren bewoners de mate waarin hun inbreng wordt meegenomen
in de planvorming?

0Bewonersgroepen zijn niet te spreken over de mate waarin hun inbreng wordt geïm-
plementeerd in de plannen. Bovendien is het niet duidelijk wat er met hun inbreng
gebeurt.

Sommige bewonersgroepen worden vanaf een bepaald moment uitgenodigd om
mee te denken over de plannen in verdiepende sessies. Maar niet alle groepen zijn
tevreden over de mate waarin hun wensen worden geïmplementeerd. De professi-
onele partijen wijzen er echter op dat er altijd een spanningsveld zal blijven bestaan
tussen de wensen van de bewoners en de mogelijkheden aan ruimte van de profes-
sionele partijen om hieraan tegemoet te komen. Het managen van verwachtingen
blijft daarom zeer belangrijk.

Een ander punt is dat bij sommige bewonersgroepen er op een bepaald moment
onduidelijkheid ontstond over de mate waarin hun ideeën daadwerkelijk serieus
werden genomen. Plannen waarover consensus was ontstaan werden aan de kant
geschoven of bewonersgroepen werden wantrouwig ten opzichte van de intenties
van de professionele partijen. 

0Aanbeveling: Werk aan een goed verwachtingsmanagement. 
Train gemeenteambtenaren in de communicatie met burgers.

Soms is tijdens informatieavonden de uitleg door de gemeente over formele pro-
cedures te technisch of ingewikkeld. Maak ook naar de buurt de rollen, bevoegdhe-
den en verantwoordelijkheden duidelijk, zodat bewoners weten waar ze aan toe zijn
en wanneer. Communiceer duidelijk een tijdspad. School ambtenaren of selecteer
ze op hun communicatieve vaardigheden. Maak duidelijk bij wie bewoners terecht
kunnen met vragen of verzoeken om extra informatie: één contactpersoon bij voor-
keur op het wijkbureau. Blijf bewoners steeds informeren bijvoorbeeld via het
Wijkbericht, informeer bewoners ook als er weinig nieuws is die bewoners direct in
hun belang raken, laat geen radiostiltes vallen.
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6. Hoe ervaren bewoners de informatievoorziening vanuit de gemeente
(begrijpelijkheid en tijdigheid van de informatie)?

0Bewonersgroepen wijzen op een gebrek aan communicatie tijdens de planvorming.
Bewoners zijn (te)veel tijd kwijt aan het vinden van cruciale informatie, men mist hier-
bij een centraal aanspreekpunt vanuit de gemeente. De uitleg van de professionele
partijen over procedures e.d. is niet goed.

Bewoners ervaren in sommige projecten een duidelijk gebrek aan communicatie
gedurende de planvorming. Soms moet men erg lang wachten op een reactie (bij-
voorbeeld een twee-kolommen-stuk) of vallen er jarenlange ‘radiostiltes’. Doordat
projecten soms jarenlang in beslag nemen, is er vaak een wisseling van projectlei-
ders wat de communicatie niet ten goede komt. Bewoners hebben vaak zelf veel
tijd gestoken in bijvoorbeeld het uitpluizen van procedurele kwesties en het vinden
en opvragen van cruciale rapporten, ‘maar we zijn maar gewoon bewoners’.
Bewoners missen hier een centraal aanspreekpunt waar men als bewoner terecht
kan met vragen, iemand met overzicht en visie op de wijk. Deze persoon zou met-
een aan het begin een duidelijke uitleg moeten geven over procedures, want dit
wordt niet altijd goed begrepen door bewoners.

0Aanbeveling: Zorg voor eenduidige, duidelijke informatie voor bewoners waar-
in de samenhang met al genome besluiten en nog te volgen politieke procedu-
res wordt aangegeven. Zorg voor actieve communicatie met de wijk, bijvoor-
beeld via wijkbericht (en niet enkel Ons Utrecht). 

7.  Hoe ervaren bewoners de (formele) mogelijkheden om invloed uit te
oefenen?

0Bewoners vinden de inspraakmogelijkheden te beperkt en vinden dat ze worden
belemmerd in hun beïnvloedingsmogelijkheden.

Bewoners voelen zich vaak beperkt tot een formeel juridisch proces, terwijl zij wil-
len praten over de toekomstige leefbaarheid van hun wijk. Er is grote behoefte om
eerder betrokken te worden. Ook ervaren bewoners dat zij belemmerd  worden in
de huidige inspraak. Zo worden inspraak- en inzagemomenten op ongunstige tijd-
stippen vastgesteld (vlak voor of in de vakantie) of  is de spreektijd tijdens de
behandeling in de gemeenteraad voorbij. Bewoners vinden dat dit hun positie sterk
verzwakt. Weliswaar zijn sommige bewonersgroepen tevreden over wat ze uitein-
delijk hebben bereikt, ze zijn niet tevreden over het procesverloop. De ondervraag-
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de wethouders benadrukken dat het een taak van de gemeente is om zorg te dra-
gen voor een goed proces. Ook in de slotbijeenkomst van het onderzoek werd dit
genoemd: “Je kunt als bewoner ontevreden zijn over het resultaat, maar wij zijn er
als gemeente voor om te zorgen voor een goed proces.”  

0Aanbeveling: Evalueer de inspraak in Utrecht

Dit onderzoek heeft zich alleen gericht op de inspraak van bewoners in de wijk
West. Het is waarschijnlijk dat in andere wijken soortgelijke problemen bestaan.
Het is daarom belangrijk om gemeentebreed de inspraak te evalueren, tijdens de
slotbijeenkomst van deze wijkraadpleging heeft wethouder Harrie Bosch hier al een
toezegging over gedaan. Evalueer de inspraak samen met bewoners en organiseer
een dialoog over de vraag hoe de inspraak kan worden verbeterd. Ga met alle
betrokken partijen gezamenlijk in gesprek over de aanbevelingen van dit onder-
zoek. Met een brede evaluatie van de inspraak in Utrecht en een gezamenlijk
gesprek over verbeteringen, kunnen de (economische en maatschappelijke) kosten
van vertragingen door het te laat betrekken van bewoners in kaart worden gebracht
en kan gewerkt worden aan een efficiëntere en meer bevredigende dialoog tussen
bewoners, projectontwikkelaars en gemeente. 
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1. Inleiding1. Inleiding

1.1 Aanleiding van het onderzoek
Een Utrechtse wijkraad is geen onderdeel van de gemeente, maar bestaat uit actie-
ve bewoners en ondernemers uit de wijk die het College van B&W gevraagd en
ongevraagd kan adviseren over zaken die de wijk aangaan. Wijkraad West heeft een
groot netwerk van contacten in de wijk, zo heeft de wijkraad veel contact met de
verschillende bewonersorganisaties die in de wijk actief zijn.

In de afgelopen jaren is wijkraad West vaak benaderd door bewonersgroepen die
vast liepen in de inspraak bij (complexe) bouwprojecten in de wijk en de wijkraad
om ondersteuning vroegen. De frustratie bij de bewonersgroepen was vaak groot
en richtte zich vaak op dezelfde problemen, de wijkraad herkende hierbij steeds
dezelfde patronen. Wijkraad West heeft daarom besloten om de wijkraadpleging
2007 aan dit thema te wijden. Onderzoeksbureau Labyrinth heeft de opdracht
gekregen om de wijkraadpleging uit te voeren.  Stedenbouwkundige Hans van Heel
heeft daarbij als adviseur opgetreden. 

1.2 Doel van het onderzoek
Doel van het onderzoek is in het kaart brengen van de wijze waarop bewonersin-
spraak bij complexe bouwprojecten in de wijk West wordt ervaren. Hierbij worden
de ervaringen van bewoners die in de afgelopen vijf jaar actief bezig zijn geweest
met complexe bouwprojecten in de wijk onder de loep genomen en naast de erva-
ringen van andere partijen gelegd, zoals gemeente en projectontwikkelaars. Met
het onderzoek zullen knelpunten in kaart worden gebracht, maar door te spreken
met de verschillende partijen wordt ook nadrukkelijk gezocht naar oplossingen en
verbeteringen. Naar aanleiding van het onderzoek is een bijeenkomst georgani-
seerd waarbij de verschillende partijen bij elkaar zijn gebracht om hierover op een
constructieve manier met elkaar in gesprek te raken.  

1.3 Vraagstelling
De vraagstelling van het onderzoek luidt:

Hoe ervaren bewoners de inspraak bij complexe bouwprojecten in de Utrechtse wijk
West, wat zijn daarbij de belangrijkste knelpunten en in hoeverre is het wenselijk en
mogelijk de inspraakmogelijkheden voor bewoners op dit gebied te verbeteren?
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Bij het in kaart brengen van de belangrijkste knelpunten, staan de volgende vragen
centraal: 

0Op welk moment worden bewoners betrokken bij de planvorming? 
0Welke positie neemt de gemeente in bij de ontwikkeling van de stad?
0Hoe ervaren de professionele partijen over het algemeen de communi-
catie met de buurt?
0Hoe ervaren bewoners de communicatie vanuit de professionele 
partijen?

0Hoe ervaren bewoners de houding van de professionele partijen?
0Hoe ervaren bewoners de mate waarin hun inbreng wordt meegenomen
in de planvorming?
0Hoe ervaren bewoners de informatievoorziening vanuit de gemeente 
(begrijpelijkheid en tijdigheid van de informatie)?
0Hoe ervaren bewoners de (formele) mogelijkheden om invloed uit te 
oefenen?

1.4 Onderzoeksaanpak
Het onderzoek richt zich op bewonersgroepen die in de afgelopen vijf jaar in de
wijk West invloed hebben proberen uit te oefenen op besluitvorming omtrent com-
plexe nieuwbouwprojecten. Hierbij is de keuze gemaakt om alleen te kijken naar
particuliere projecten waarbij marktpartijen betrokken zijn geweest.
Woningbouwprojecten in de sociale huursector zijn buiten beschouwing gebleven. 

Het onderzoek is beperkt tot de bewonersgroepen die zich actief hebben ingezet
voor de volgende projecten:

0Groeneweg Midden
0Groeneweg-Zuid
0Cremerplein
0Cereol terrein
0Bartoklaan/ Leidseweg
0Wim Sonneveldterrein
0Kop van Lombok
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In tabel 1.1 wordt de aard van de ontwikkeling per project kort uiteen gezet.

Tabel 1.1 Aard van de ontwikkeling per onderzocht project

Diepte-interviews met de actieve bewonersgroepen
Met één of twee leden van iedere bewonersgroep zijn diepte-interviews gehouden
waarin aan de hand van een topic-lijst is gesproken over ervaringen met betrekking
tot inspraak. Met iedere bewonersgroep is dus eerst individueel gesproken zodat
specifieke knelpunten per project duidelijk zijn geworden. 

Groepsgesprekken met de actieve bewonersgroepen
Vervolgens zijn twee groepsgesprekken georganiseerd waarvoor de leden van de
zeven bewonersgroepen zijn uitgenodigd. Alle groepen hebben aan deze gesprek-
ken deelgenomen. Het eerste gesprek had als doel om gezamenlijk ervaringen uit
te wisselen en knelpunten te bespreken. In het tweede gesprek is gezocht naar con-
structieve oplossingen voor de belangrijkste knelpunten zoals de bewonersgroe-
pen deze ervaren. 

Diepte-interviews met professionals
Naar aanleiding van deze uitkomsten is gesproken met de professionele partijen
die betrokken zijn geweest bij complexe bouwprojecten in de wijk West. Er is
gesproken met drie wethouders, drie gemeenteambtenaren en drie projectontwik-
kelaars. In deze gesprekken zijn de geïnterviewden geconfronteerd met de belang-
rijkste pijnpunten voor de bewonersgroepen. De geïnterviewden konden vervol-
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Naam project Aard van de ontwikkeling
Groeneweg-Midden Sloop huidig terrein en nieuwbouw van een win-

kelcentrum met 133 woningen.

Groeneweg-Zuid Nieuwbouw zuidpunt Groenewegterrein (wonin-
gen)

Herontwikkeling Cereol terrein Sloop oude Cereol fabriek en herontwikkeling ter-
rein (multifunctionele accomodatie en woningen)

Herontwikkeling Sonneveldterrein Sloop school, herontwikkeling woningen, super-
markt en parkeerkelder

Bartoklaan/ Leidseweg Nieuwbouw (woningen)

Cremerplein Herontwikkeling oude schoolterrein door nieuw-
bouw(woningen)

Kop van Lombok Grootschalige ontwikkeling (moskee met cultu-
reel centrum en winkels, garage met winkels en
woningen



gens vanuit hun evaring en professie hun visie geven op dit thema. Op een con-
structieve manier is met hen gesproken en gekeken naar de ruimte en mogelijkhe-
den om de inspraak van bewonersgroepen in de praktijk te verbeteren, vergemak-
kelijken of vergroten. 

Slotbijeenkomst met alle partijen
Op 30 januari 2008 heeft wijkraad West i.s.m. onderzoeksbureau Labyrinth een
avond georganiseerd. Hiervoor zijn de verschillende partijen (gemeenteambtena-
ren, wethouders, gemeenteraadsleden, projectontwikkelaars, bewonersgroepen en
individuele bewoners uit de wijk) uitgenodigd en samengebracht. Op deze avond
zijn de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd en is vervolgens
in werkgroepjes aan de hand van een concrete case (één van de onderzochte bouw-
projecten) op een constructieve manier verder gesproken over de belangrijkste
pijnpunten. Daarbij is gezocht naar verbeterpunten. Iedere werkgroep was zo
divers mogelijk samengesteld (bewoners, ambtenaren, raadsleden, wethouders,
projectontwikkelaars, etc.) waardoor de verschillende partijen daadwerkelijk met
elkaar in gesprek konden gaan. Een aantal ideeën dat naar voren is gekomen uit de
werkgroepen is ingebracht in het plenaire gedeelte van de avond, dat bestond uit
een debat onder leiding van een onafhankelijk gespreksleider. 
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1.5 Leeswijzer
Het tweede hoofdstuk gaat over bewonersparticipatie bij complexe bouwprojecten.
Hierbij maken we duidelijk wat we precies onder bewonersparticipatie verstaan en
wanneer er van participatie kan worden gesproken. Daarnaast wordt kort ingegaan
op de precieze doelstellingen van het grondbeleid van de gemeente en de gevolgen
daarvan in de praktijk. In de laatste paragraaf gaan we in op de manier waarop
inspraak bij (complexe) bouwprojecten is geregeld. Zo wordt kort uitgelegd welke
procedure de gemeente in acht moet nemen als er een bouwvergunning is aange-
vraagd die strijdig is met het bestemmingsplan (artikel 19 procedure). Deze
inspraak is wettelijk vastgelegd in de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Bij complexe
bouwprojecten –die ingrijpend zijn voor de woonomgeving- adviseert de gemeen-
te Utrecht altijd om een voortraject te volgen waar bewoners bij kunnen worden
betrokken. Op dit alles wordt ingegaan in paragraaf 3.3.

In het derde hoofdstuk staan de ervaringen van de bewonersgroepen centraal.
Hierbij worden de volgende zaken nader onder de loep genomen:
0Wanneer worden bewoners betrokken bij inspraak en hoe wordt dat door de
bewonersgroepen ervaren (wanneer)?
0Hoe wordt de communicatie vanuit de professionele partijen door bewoners
ervaren?

0In hoeverre is er  voldoende op tijd contact gezocht met bewoners?
0In hoeverre was het bij bewoners duidelijk in welke mate en op welke 
zaken zij invloed konden uitoefenen (wie)?
0In hoeverre was er tussentijds (gedurende de planvorming) voldoende 
communicatie met bewoners?
0In hoeverre was de communicatie vanuit de professionele partijen 
richting bewoners voldoende duidelijk en begrijpelijk (hoe)?
0In hoeverre kregen de bewoners vanuit de professionele partijen 
voldoende informatie of in hoeverre was de informatie voldoende toegan-
kelijk (wat)?

De bevindingen worden steeds zoveel mogelijk ondersteund met citaten van de
leden van de bewonersgroepen. Overwegingen, verklaringen of meningen van pro-
fessionals worden ook in de tekst weergegeven, maar de geïnterviewden worden
verder niet in de tekst geciteerd.
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2. Bewonersparticipatie bij complexe2. Bewonersparticipatie bij complexe
bouwprojectenbouwprojecten

2.1 Wat is bewonersparticipatie?
Een definitie van de term participatie is de volgende: “Participatie houdt in dat leden
van een lokale samenleving deelnemen aan beslissingen die betrekking hebben op de
vormgeving van hun eigen woon- en leefsituatie” (Kleijwigt, 1979). Het gaat dus om
het uitoefenen van invloed door de burger op beslissingen die hun eigen leefsitua-
tie aangaan. De definitie maakt echter niet duidelijk in welke mate de burger een rol
speelt bij politieke besluitvorming. Het maakt nogal verschil of burgers kunnen
meebeslissen bij bepaalde kwesties, of dat ze louter op de hoogte worden gesteld
van bepaalde ontwikkelingen. Bij participatie gaat het daarmee om allerlei vormen
van deelname van de burger aan besluitvorming, variërend van een geringe tot een
zeer grote deelname aan en invloed op de besluitvorming(Nelissen, 1980).

Participatiegraden 
De verschillende ‘graden’ waarin een burger aan het besluitvormingsproces kan
deelnemen –‘participatiegraden’- komen terug in de participatieladder van
Arnstein (Arnstein, 1969). Participatie kan geplaatst worden tussen twee uiterste
vormen van besluitvorming: besluitvorming waarbij alleen de overheid beslist en
besluitvorming waarbij alleen de burgers beslissen. Tussen deze twee uitersten
bevinden zich verschillende participatiegraden.

Zo kan de burger alleen weet hebben van
een bepaalde beslissing door middel van
voorlichting of informatieverschaffing:
meeweten. De overheid informeert de bur-
ger, ook wel omschreven als "information".
De (toekomstige) plannen van de overheid
worden aan de burger bekend gemaakt.
Ook kan de burger in de gelegenheid wor-
den gesteld om via mondelinge of schrifte-
lijke reacties mee te (laten) denken over
een bepaalde problematiek: meedenken,
ook wel "consultation" genoemd. Bij mee-
praten, "negotiation" is er sprake van een
gesprek of discussie tussen burger en
overheid, waarbij de eindbeslissing in han-
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den blijft van de overheid. Meningen, ideeën of wensen van burgers worden in het
nemen van bepaalde beslissingen meegenomen  Men spreekt hierbij ook wel van
inspraak. De overheid kiest ervoor burgers inspraak te geven wanneer individuele
belangen van burgers geschaad kunnen worden (Sprinkhuizen, 2001). Bij het
opstellen, wijzigen of vrijstellen van het bestemmingsplan is deze inspraak wette-
lijk geregeld (Wet op de Ruimtelijke Ordening).

Inspraak
Inspraak is een door de overheid veelgebruikte methode om burgers te betrekken
bij beleid. Bij het opstellen en wijzigen van bestemmingsplannen, wordt gebruik
gemaakt van inspraakprocedures waarvoor de regels in de Wet op de Ruimtelijke
Ordening zijn vastgelegd. In deze wet is geregeld hoe ruimtelijke plannen tot stand
komen en gewijzigd worden. Deze wet bepaalt de taken van de overheid en de rech-
ten en plichten van burgers, bedrijven en instellingen. In paragraaf 3.3 zal dit tra-
ject nader worden toegelicht. 

Bij inspraak wordt ook wel onderscheid gemaakt in gevraagde en aangeboden
inspraak (Jolles, 1974). In het eerste geval vragen burgers zelf om meer inspraak
in het besluitvormingsproces. Hoewel deze inspraakvorm vaker met conflictsitua-
ties gepaard gaat, pakt deze inspraakvorm voor burgers vaak beter uit. Hun posi-
tie in het besluitvormingsproces wordt sterker dan in gevallen waar het initiatief tot
een inspraakprocedure bij het bestuursorgaan ligt (top-down) (Smith & Blanc,
1997).  De wettelijke inspraakprocedure met betrekking tot  bestemmingsplannen
kan dus worden gecategoriseerd als aangeboden inspraak. 

Een ander belangrijk onderscheid is tussen gestructureerde en ongestructureerde
inspraak. Van ongestructureerde inspraak is sprake als de deelnemers geen afge-
vaardigde zijn van een bepaalde belangengroep of organisatie. Een goed voorbeeld
zijn de door de gemeente georganiseerde informatiebijeenkomsten waarin omwo-
nenden van een bouwproject worden geïnformeerd over de bouwplannen
(Sprinkhuizen, 2001). De gemeente kan daarnaast de keuze maken om in een eer-
der stadium met een select gezelschap van bewoners (een klankbordgroep) om de
tafel te gaan zitten om de eerste bouwplannen te bespreken: gestructureerde
inspraak.

In het kader van dit onderzoek is het relevant om onderscheid te maken in inspraak
als gevolg van een NIMBY reactie en inspraak waarbij het de burger gaat om het
belang van de wijk. Bij een NIMBY reactie (“Not In My Backyard”) komt de burger
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vooral op voor het persoonlijk belang. In dit onderzoek zien we ook bewoners die
zich vooral verantwoordelijk voelen voor de toekomstige leefbaarheid en ontwikke-
ling van de wijk en om die reden inspraak plegen.

Meebeslissen 
Als de burger direct een stem heeft in een besluit dat wordt genomen, spreekt men
van meebeslissen. Meebeslissen, ook wel "joint decision" genoemd, wordt geken-
merkt door de gezamenlijke eindverantwoordelijkheid voor een beslissing door
burger en overheid. Op de hoogste trede van de ‘participatieladder’ beslissen bur-
gers zelf. In de praktijk zijn hiervan genoeg voorbeelden te vinden. In de
‘Deventerse wijkaanpak’ krijgen buurtbewoners een budget van de gemeente toe-
gekend, dat ze naar eigen inzicht kunnen gebruiken voor maatregelen die ten
goede komen aan de leefbaarheid van de buurt. 

Overweging
De participatieladder van Arnstein maakt duidelijk dat de mate waarin een burger
invloed heeft op besluitvorming, per situatie verschillend kan zijn. Maar, wanneer
kan nu echt van participatie gesproken worden? "There is no participation without
the capacity to influence the final decision," zo schrijven Smith en Blanc (1997).
Deze opvatting sluit aan bij de “governance-gedachte”, waarbij het uitgangspunt is
dat de overheid in samenspraak met de direct belanghebbenden – waaronder de
burger zelf – gebiedsgericht problemen aanpakt (Van Marissing e.a., 2005).
Participatie lijkt daarmee voorbehouden aan de bovenste drie treden van de parti-
cipatieladder. Immers, op de laagste drie treden van de ladder, hoeven de menin-
gen, ideeën of wensen van de burger niet bij een bepaalde beslissing betrokken te
worden. Zeker als de overheid helemaal zelf beslist, maar ook wanneer sprake is
van het zogenaamde meeweten, is de invloed van de burger ver te zoeken. De uit-
wisseling van ideeën tussen burger en overheid kan betekenen dat bij meedenken
sprake is van een zekere beïnvloeding van de burger op het besluitvormingsproces,
maar een garantie hiervoor is er niet. De overheid kan de ideeën van de burger
naast zich neerleggen. Pas bij meepraten, meedenken of, in het uiterste geval, 
wanneer de burgers zelf beslissen, kan gesproken worden over participatie van de
burger. In dat geval betekent de inbreng van de burger een beïnvloeding van het
eindresultaat. Pas in deze gevallen heeft de burger macht, men spreekt in dit geval
ook wel over "citizen power” (Smith & Blanc, 1997).
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2.2 Grondbeleid in Utrecht
De gemeente Utrecht geeft als hoofddoelstelling van het Utrechtse grondbeleid:
“direct en indirect met de inzet van financiële juridische grondbeleidsinstrumenten bij-
dragen aan een evenwichtige en duurzame en kwalitatieve ruimtelijke functionele ont-
wikkeling van Utrecht” (gemeente Utrecht, 2007). Concreet richt grondbeleid zich
op de markt waar de grond wordt verkocht, geëxploiteerd, ontwikkeld en verkocht. 

Hierbij wordt onderscheid gemaakt in actief grondbeleid en passief grondbeleid.
Met actief grondbeleid wordt bedoeld dat de overheid de grond aankoopt, bouwrijp
maakt en de bouwgrond verkoopt voor eigen rekening en risico. Wanneer ook 
projectontwikkelaars gronden in handen hebben, probeert de overheid meestal
hiermee samenwerkingsverbanden aan te gaan. Als de overheid en marktpartijen
samen de uitvoering van een plan verrichten en daarbij ook sprake is van een
gedeeld risico in de grondexploitatie, spreekt met van facilitair grondbeleid. Bij 
passief grondbeleid stelt de overheid alleen bepaalde voorwaarden op en laat 
de grondexploitatie over aan de marktsector. Dit houdt in dat de overheid met de
projectontwikkelaar een contract afsluit over de locatieontwikkeling.

In de Nota Grondbeleid (2006) geeft de gemeente Utrecht aan dat sprake is van
actief grondbeleid wanneer voldaan is aan in ieder geval één van de volgende voor-
waarden  :

0“Wanneer een sterke gemeentelijke regie noodzakelijk en mogelijk is om
publieke doelen te behalen
0De gemeente een dominante grondpositie heeft of dit kan bereiken
0De locatie van bijzondere strategische betekenis is voor het realiseren 
van gemeentelijke beleidsdoelstellingen
0De locatie beschikt over winstpotentie” (Gemeente Utrecht, 2006, p.3)

Dit laatste criterium is van belang omdat bij actief grondbeleid financiële continuï-
teit gegarandeerd moet zijn, bijvoorbeeld door subsidies of winstgevende ontwik-
kelingen elders. Over het algemeen vergt actief grondbeleid meer gemeentelijke
capaciteit en coördinatievermogen dan passief grondbeleid. Bij passief grondbe-
leid is de gemeente vooral kaderstellend met betrekking tot de planuitvoering en
de financiering. Het Rijk stimuleert gemeenten in het voeren van een  actief grond-
beleid (ministerie van VROM, Nota Ruimte). 
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Grondbeleid en de gevolgen voor omwonenden van een bouwproject
Of de gronden bij een bouwproject in handen zijn van de gemeente of van een
marktpartij, kan van grote invloed zijn op de mate waarin burgers kunnen worden
betrokken bij de planvorming. Als de gemeente eigenaar is van de grond, zal de
gemeente zich meestal intensiever bemoeien met de communicatie met de buurt.
Als een marktpartij grondpositie inneemt, dan zal de communicatie met de buurt
vanuit de gemeente meer facilitair van aard zijn. Wel draagt de gemeente zorg voor
de formele inspraakprocedure (vrijstelling bestemmingsplan). 

2.3 Betrekken van burgers bij complexe binnenstedelijke bouw-
initiatieven 

Aanvragen van een bouwvergunning
Voor ieder bouwproject dat vergunningsplichtig is, moet een bouwvergunning wor-
den aangevraagd bij de afdeling Bouwbeheer. Deze bouwvergunning wordt vervol-
gens getoetst aan de volgende zaken:

0Bestemmingsplan (nagaan of het bouwplan strijdig is met het bestemmingsplan)
0De bouwtechnische eisen van het Bouwbesluit
0Redelijke eisen van welstand (beoordeling door de Welstandscommissie,criteria
zijn vastgelegd in de Welstandsnota)
0Geldende bouwverordening

Niet strijdig met bestemmingsplan
Iedere aanvraag van een bouwvergunning wordt geplaatst op de gemeentepagina
van een lokale huis-aan-huis krant. Iedereen kan en mag bouwplannen inzien,
maar bezwaar maken is niet mogelijk. Binnen twaalf weken krijgt de aanvrager een
reactie, dat eenmalig verlengd kan worden met zes weken. Bij de gemeente Utrecht
neemt de afdeling Bouwbeheer aanvragen van bouwvergunningen in behandeling.

Strijdig met bestemmingsplan
Als de afdeling Bouwbeheer oordeelt dat het bouwplan in strijd is met het bestem-
mingsplan, dan wordt automatisch aangenomen dat de het College van B&W een
wijziging of vrijstelling zal overwegen. In dat geval zet de gemeente een wijziging-
of vrijstellingsprocedure in werking. De reactietermijn van de gemeente is dan niet
meer van toepassing en de gemeente zal een mogelijk voornemen tot een wijziging
of vrijstelling van het bestemmingsplan publiekelijk bekend maken, zodat iedereen
daarop kan reageren. In Utrecht wordt het bouwplan gemeld aan de
Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling. In een aantal gevallen kan deze commis-
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sie bepalen dat de aanvraag pas mag worden afgehandeld nadat zij zich er over
heeft uitgesproken. Dit kan betekenen dat het bouwplan als gevolg van het advies
van deze commissie moet worden geweigerd.

Daarna wordt het bouwplan ter inzage gelegd. Iedereen kan hiertegen binnen zes
weken zienswijzen indienen. Daarna volgt de belangenafweging. Indien er zienswij-
zen zijn ingebracht kan de Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling worden
gehoord. Bewoners kunnen inspreken en zienswijzen mondeling toelichten.
Vervolgens moet de gemeente binnen acht weken bij Gedeputeerde Staten een
‘verklaring van geen bezwaar’ indienen, tenzij in een eerder stadium voor het des-
betreffende bestemmingsplan door Gedeputeerde Staten al een ‘algemene verkla-
ring van geen bezwaar’ is afgegeven. Vervolgens moet Gedeputeerde Staten bin-
nen acht weken alsnog een besluit nemen  Indien Gedeputeerde Staten een verkla-
ring van ‘geen bezwaar’ afgeeft, moet de gemeenteraad binnen twee weken beslis-
sen of de vrijstelling akkoord wordt bevonden. Iedereen die een zienswijze heeft
ingebracht krijgt daarvan bericht (Ministerie van VROM, brochure). Tot slot infor-
meert de gemeente de aanvrager over het besluit. 

Voor omwonenden is er vervolgens de mogelijkheid tot het indienen van bezwaar:
als er een vrijstelling is verleend is er de mogelijkheid om binnen 12 weken
bezwaar in te dienen. Dit is een heroverweging door B&W. Tot slot rest er nog de
mogelijkheid om in beroep te gaan bij een hogere overheid en/ of de rechter. 

Voortraject bij complexe bouwprojecten
Indien het bouwplan strijdig is met het bestemmingsplan, zal de gemeente (bij de
gemeente Utrecht de afdeling bouwbeheer (afdeling Bouwbeheer)  oordelen of de
bouwaanvraag wordt gedefinieerd als ‘regulier’ of als ‘complex’. Reguliere aanvra-
gen worden afgehandeld door de afdeling Bouwbeheer, bij strijdige aanvragen
wordt de aanvrager doorverwezen naar de afdeling Project- en
Accountmanagement. Een bouwproject wordt als ‘complex’ gedefinieerd als het
gaat om een bouwaanvraag die niet in het bestemmingsplan past en ingrijpend is
(Gemeente Utrecht, 2007):

0Het project is van grote invloed op de omgeving (maatschappelijk complex), of
0Het project is economisch ingrijpend, of
0Het project is van grote invloed op meerdere planologische belangen  

De gemeente Utrecht geeft het advies om bij een complex bouwproject vooraf-
gaand aan de formele inspraakprocedure altijd een voortraject te volgen waarbij
belanghebbenden zoals omwonenden, worden betrokken. Als de gemeente grond-
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positie inneemt, dan is het gangbaar dat zij meestal zelf zorg draagt voor een com-
municatietraject voorafgaand aan de formele inspraak. Ook voor marktpartijen is
het zinvol om in een vroeg stadium een communicatietraject met belanghebben-
den –zoals omwonenden- in gang te zetten. Door omwonenden immers vroegtij-
dig te betrekken, wordt vertraging in een later stadium zoveel mogelijk beperkt
(draagvlak), bovendien kan de kwaliteit van de plannen worden verhoogd. 

Het voortraject bestaat uit de volgende stappen.

Opstellen startnotitie
De accountmanager van de gemeente Utrechts (afdeling Stadsontwikkeling) stelt
de startnotitie op. De startnotitie is een korte beschrijving van het bouwproject en
de argumenten en kanttekeningen waarop de gemeente mogelijkheden ziet om van
het bestemmingsplan af te wijken. Ook kan er een communicatietraject zijn opge-
nomen. Hierin wordt omschreven hoe er met belanghebbenden, bijvoorbeeld
omwonenden, zal worden omgegaan. De startnotitie wordt ter goedkeuring voor-
gelegd aan het College van B&W. Het College neemt daarover een openbaar
besluit. Indien goedkeuring is gegeven door het College, gaat de startnotitie ter
consultatie naar de (wijk) raad en raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling. Deze
organen kunnen adviseren en hun randvoorwaarden meegeven. Alleen als het gaat
om een bouwproject met een grote maatschappelijke en bestuurlijke gevoeligheid,
zullen belanghebbenden in de wijk (zoals omwonenden) worden geconsulteerd.

Nota van Uitgangspunten
Indien het College van B&W akkoord is met de startnotitie, wordt de Nota van
Uitgangspunten opgesteld. Hierin worden de randvoorwaarden van het plan vast-
gelegd waaronder de gemeente wil en kan meewerken. In principe worden omwo-
nenden niet geconsulteerd, tenzij anders is vastgelegd in de startnotitie.

De Nota van Uitgangspunten is een erg belangrijk document met het oog op de
uiteindelijke realisatie van het bouwproject. In dit document worden de randvoor-
waarden voor het project vastgelegd, zoals bouwvolumes en functie van het in te
richten gebied. Onder de beschreven voorwaarden geeft de gemeente aan te willen
en kunnen meewerken aan het project. In principe wordt de wijk niet geconsul-
teerd, maar hier kunnen uitzonderingen voor worden gemaakt, bijvoorbeeld als de
wijkraad hier behoefte aan heeft of als dit in de startnotitie is vastgelegd. Het komt
regelmatig  voor dat omwonenden reacties (bezwaren) insturen. Deze kan de
gemeente in overweging nemen. Nadat de Nota van Uitgangspunten is vastgesteld
zal een bouwplan opgesteld kunnen worden met daarbij een ruimtelijke onderbou-
wing. 
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Ruimtelijke onderbouwing, opstellen bouwplan
De ruimtelijke onderbouwing moet worden opgenomen voordat de bouwaanvraag
wordt ingediend. Deze onderbouwing houdt in dat er “een visie moet zijn of wor-
den ontwikkeld op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van het betrokken
gebied en de ruimtelijke effecten van het project op de omgeving.” In de ruimtelij-
ke onderbouwing moet het volgende worden opgenomen:

0Beschrijving van het project(gebied)
0De geldende planologische situatie 
0De visie op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van het gebied
0De ruimtelijke effecten van het project op de omgeving
0Rapportage van de gehouden inspraak
0Verantwoording van de economische uitvoerbaarheid
0Toets aan rijks-, regionaal en provinciaal beleid
0Toets aan de milieuwetgeving (Nieuw: de watertoets in geval van artikel
19 lid 1)
0Afweging van betrokken cultuurhistorische belangen1

Na het voortraject wordt de formele procedure opgestart. 

Welstandscommissie
De commissieleden werken in opdracht van burgemeester en wethouders. In de
Commissie Welstand en Monumenten hebben met name deskundigen op het
gebied van de gebouwde omgeving (architectuur, landschap, stedenbouw, archi-
tectuurhistorie etc.) zitting. Zij geven het College advies over de ´visuele kwaliteit´
van een aanvraag: past het bouwwerk in de omgeving? Schaadt het de bestaande
architectuur niet teveel? Heeft de nieuwe architectuur voldoende kwaliteit?
Daarnaast worden de monumentale aspecten en belangen gewogen. 

Vroeger heette de welstandscommissie de schoonheidscommissie. Tegenwoordig
geeft men de voorkeur aan het omschrijven van de werkzaamheden van de com-
missie op basis van ´redelijke eisen van welstand´ (staat het wel in zijn omgeving).
De commissie toetst hiervoor de aanvraag aan de in de welstandsnota 'De schoon-
heid van Utrecht' geformuleerde criteria. Zij beoordeelt het bouwwerk ten opzich-
te van zijn omgeving (vorm, grootte en massaopbouw) en op zijn architectuur (ver-
schijningsvorm, maatverhoudingen, herkenbaarheid).

1 Bron: www.utrecht.nl/bouwenenverbouwen
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2.4 Invloedmomenten omwonenden

Formele invloedmomenten
De gemeente Utrecht adviseert projectontwikkelaars om bij complexe bouwprojec-
ten een voortraject te volgen. Een voortraject kan draagvlak onder de verschillende
partijen zoals omwonenden vergroten. Daarnaast wordt de haalbaarheid van het
plan meteen getoetst door de gemeente, wat in een later stadium tijdswinst ople-
vert. Indien de grond in handen is van de gemeente, dan zal de gemeente er ook
voor kiezen om een voortraject te volgen. 

Dit betekent dat het naar eigen inzicht is van de projectontwikkelaar of het ontwik-
kelingsbedrijf van de gemeente of, hoe, op welke punten en wanneer omwonenden
worden geconsulteerd of geïnformeerd. Wettelijk gezien heeft de gemeente alleen
de verplichting om burgers op de hoogte te brengen van een bouwplan waarbij de
gemeente voornemens is vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen (artikel
19 procedure). Wettelijk gezien zijn de enige momenten waarop burgers formeel
hun bezwaren kenbaar kunnen maken de momenten zoals deze vastgelegd in de
WRO:

0Het indienen van zienswijzen
0Het maken van bezwaar
0Het indienen van beroep

Andere manieren om invloed uit te oefenen
Burgers kunnen ook op alternatieve manieren proberen invloed uit te oefenen. De
bewonersgroepen in de Utrechtse wijk West hebben dit op de volgende manieren
gedaan.

1.Professioneel lobbyen bij o.a. raadsleden en bestuurders
2.Standpunten naar voren brengen in de media
3.In kaart brengen van de eigen professionele kwaliteiten

0Putten uit kennis die aanwezig is in de bewonersgroep (professionele 
achtergrond van leden van de bewonersgroep)
0Uitbreiden van de bewonersgroep door sympathisanten te benaderen 
met specifieke kennis van zaken

4.Vergroten van de achterban en dit kenbaar maken richting de professionele partijen
5.Opstellen van een eigen (alternatief) plan waarbij rekening is gehouden met de
randvoorwaarden van het project
6.Goed inzicht hebben in de formele procedures, hier strategisch mee omgaan
(‘machtsmomenten pakken’) 
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3. Bewonersparticipatie bij complexe3. Bewonersparticipatie bij complexe
bouwprojecten in West bouwprojecten in West 

3.1 Meedenken of alleen meeweten? 

Meedenken over de uitgangspunten van een plan
Uit de gesprekken met actieve bewonersgroepen in de Utrechtse wijk West blijkt
dat timing een belangrijke rol speelt in de mate waarin zij denken uiteindelijk
invloed te kunnen uitoefenen op de planvorming. De gemeente Utrecht adviseert
weliswaar om een voortraject te volgen, dus een Nota van Uitgangspunten vast te
stellen, maar de stappen in dat voortraject liggen niet vast. Ook is niet vastgelegd
dat deze stappen ook allemaal gezet moeten worden. In de praktijk heeft dit tot
gevolg dat de Nota van Uitgangspunten- waarin de randvoorwaarden van een
bouwproject worden vastgelegd- niet altijd wordt opgesteld in samenspraak met
bewoners. Bewoners worden vaak pas op een informatieavond geïnformeerd als de
randvoorwaarden al zijn vastgesteld en een stedenbouwkundige schets is opge-
steld. Over cruciale onderwerpen zoals bouwhoogte, bouwvolumes en de inrich-
ting van het gebied kunnen bewoners dan meestal niet meer meedenken.
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Groeneweg-Midden: “Via het wijkbericht werden wij op de hoogte gesteld van de
informatiebijeenkomst. Ik had eerder wel geruchten gehoord. In het halfjaar daar-
voor heb ik regelmatig met de gemeente gebeld om te vragen naar de ontwikkelin-
gen en plannen, maar de boot werd steeds afgehouden. Op de informatiebijeen-
komst werden we ineens geconfronteerd met de plannen, via maquettes. Het plan
werd gebracht als een fait accompli. Je hebt als bewoner je zienswijze die je kunt
inbrengen, maar verder heb je er niets over te vertellen” (actieve bewoner project
Groeneweg-Midden). 

Cremerplein: “De gemeente heeft een prijsvraag gehouden waarbij verschillende
architecten hun ideeën konden voorleggen. De gemeente was de jury bij verschil-
lende projecten en heeft dus een rol gespeeld bij de keuze voor dit ontwerp. Ik weet
niet wat de uitgangspunten waren voor de ontwerpen die ingezonden waren n.a.v.
die prijsvraag. (..) Daar waren bewoners niet bij betrokken. Ik had gewild dat de
bewoners serieus genomen zouden worden en vroeg in het proces zouden worden
betrokken. Ze hadden ons moeten betrekken met de vraag wat er op de plek van
de school had gemoeten. Dan ga je het volumeniveau schetsen, schuiven met 
lijnen, etc. Dat was voor ons interessant geweest om over mee te denken” (actie-
ve bewoner project Cremerplein).



Wethouders en gemeenteambtenaren die in het kader van dit onderzoek zijn geïn-
terviewd, hebben laten weten dat het als gemeente niet altijd mogelijk is om geheel
‘blanco’ aan tafel te gaan met bewoners. Sommige keuzes en afwegingen worden
door de Raad of door het gemeentebestuur gemaakt, dat zijn politieke keuzes waar-
uit doelstellingen naar voren komen zoals de spreiding van onderwijshuisvesting
over de stad en het creëren van voldoende woningen in de bestaande stad. Ook
over financiële zaken kan niet altijd met bewoners worden gesproken. Ook krijgt de
gemeente vanuit het Rijk bepaalde doelstellingen opgelegd. Daarnaast kan het
voor de gemeente erg risicovol zijn om in een vroeg stadium bepaalde zaken in de
openheid te brengen in verband met grondspeculatie.

Het moment waarop bewoners worden betrokken in de planvorming is voor bewo-
ners echter erg belangrijk. Zij willen hier eerder en intensiever bij worden betrokken.
Dit gebeurt volgens de ondervraagde bewoners onvoldoende. In de beleving van de
bewoners is het nu zo dat veel partijen elkaar in een zeer vroeg stadium spreken en
afspraken met elkaar maken, zonder dat bewoners daarvan op de hoogte zijn.
Projectontwikkelaars benaderen bijvoorbeeld architecten (voor het maken van een
haalbaarheidsstudie), de huidige eigenaren van de grond (bijvoorbeeld onderne-
mers) en de gemeente (met het oog op het bestemmingsplan). De ondervraagde
bewoners vinden dat dit vaak verder gaat dan alleen het halen van informatie, er
vindt partijvorming plaats in een zeer vroeg stadium van de planvorming en bewo-
ners – met een direct belang bij de ontwikkeling van de wijk- worden hier  buiten
gelaten.
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Kop van Lombok:“Een ambtenaar zit vaak in een vroeg stadium al met verschillen-
de partijen aan tafel, met bijvoorbeeld de projectontwikkelaar. Bewoners worden
vaak te laat geïnformeerd, als het vijf voor twaalf is” (actieve bewoner project Kop
van Lombok).



In kaart brengen van de belangrijkste partijen en hun belangen
De ondervraagde bewoners missen vooral bij de gemeente een pro-actieve hou-
ding als het gaat om het benaderen en het in kaart brengen van de belangrijkste
partijen en hun belangen. De gemeente doet dit volgens de bewoners nu veel te
weinig, maar dit geldt ook voor projectontwikkelaars. Bewoners worden vaak tij-
dens een informatieavond voor de buurt geïnformeerd over de plannen, terwijl de
bewoners liever met de verschillende partijen aan tafel gaan om over de plannen –
en bij voorkeur de uitgangspunten- mee te denken.

De gemeente heeft als taak de formele procedures omtrent inspraak te communi-
ceren met de buurt. Maar projectontwikkelaars geven nadrukkelijk aan dat het ook
in hun belang is om pro-actief te zijn in de communicatie met de buurt. Een goede
communicatie met de buurt is erg belangrijk om goodwill te krijgen voor de plan-
nen, waardoor vertragingen en daarmee hoge kosten zoveel mogelijk kunnen 
worden voorkomen. Daarnaast kan de kwaliteit van de plannen worden verhoogd,
door kennis van bewoners op een goede manier in te zetten (bewoners als
experts). Hierbij benadrukken ze wel dat het erg belangrijk is om zelf de regie in
handen te houden, bewoners kunnen meedenken en hun ideeën geven, maar uit-
eindelijk zal de projectontwikkelaar bepalen in hoeverre de input van de bewoners
kan worden geïmplementeerd in de plannen. De ondervraagde projectontwikke-
laars geven aan dat het erg belangrijk is deze rolverdeling goed te communiceren
richting de buurt, verwachtingen moeten op een goede manier worden gemana-
ged. Projectontwikkelaars maken aan het begin van een proces vaak een belange-
ninventarisatie- wie zijn mijn spelers en wat zijn hun belangen. Daar wordt dan een 
communicatieplan op geschreven. 
Toch zijn de ondervraagde niet tevreden over de mate waarin projectontwikkelaars
en gemeente hen betrekken bij bouwprojecten. Zij willen niet alleen worden 
geïnformeerd(meeweten), maar willen bij voorkeur meedenken over de randvoor-
waarden die worden gesteld aan een project. Zij willen een volwaardige gespreks-
partner zijn voor de andere partijen. 
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Groeneweg-Midden:“De gemeente moeten gaan erkennen dat buurtbewoners
belanghebbenden zijn en dat zij ook een heel eigen inbreng hebben die weer een
andere kijk geeft op de zaak. Bewoners wonen er vaak al heel lang, kennen de
buurt en hebben er belang bij dat ook hun huis in een goede buurt staat of een
bepaalde waarde vertegenwoordigt. (…) . De bewoner is een expert, een bewoner
heeft een ontwikkeling gezien, die weet wat er fout is gegaan en waarom het fout
is gegaan. Hij heeft ook een lange termijn doelstelling, die wil het goede voor de
buurt” (actieve bewoners, project Groeneweg-Midden). 



De achterban van bewonersorganisaties
Sommige gemeenteambtenaren en wethouders geven in dit onderzoek aan wel
eens vraagtekens te zetten bij de bedoelingen van bewoners. Want hoe stel je vast
of zij het algemeen belang van de wijk dienen en niet alleen weerstand bieden van-
uit hun eigen belang omdat zij als direct omwonende (negatieve) gevolgen onder-
vinden van het bouwproject? Met andere woorden, in hoeverre is weerstand vanuit
de buurt vooral op te vatten als een ‘NIMBY-reactie’? Zowel gemeenteambtenaren
als projectontwikkelaars worstelen bij dit soort processen met de vraag of de
ideeën van de bewoners die zich aandienen als gesprekspartner wel draagvlak heb-
ben in de buurt. Voor professionele partijen kunnen reacties vanuit de buurt soms
erg tegenstrijdig zijn. 

Voor professionele partijen is het erg belangrijk om te weten in hoeverre een des-
betreffende bewonersgroep een achterban heeft en daarmee de gehele buurt verte-
genwoordigt. In dit kader is het volgens de professionele partijen belangrijk om
onderscheid te maken tussen omwonenden van een bouwproject en wijkbewoners
die verder weg wonen. De ondervraagde bewonersgroepen in dit onderzoek bena-
drukken dat zij hier door de professionele partijen voortdurend op worden gewe-
zen. Zij hebben vaak het gevoel hun representativiteit te moeten aantonen. Dit ter-
wijl de bewonersgroepen in hun optiek vaak wel degelijk de buurt vertegenwoordi-
gen en dit ook veelvuldig hebben aangetoond bijvoorbeeld door het (herhaaldelijk)
inzamelen van handtekeningen uit de buurt. 

31

Herontwikkeling Wim Sonneveldterrein: “Op de avond waarop de Conceptnota
van Uitgangspunten werd gepresenteerd, werd verteld dat we twee weken de tijd
hadden om bezwaar te maken. Dat is erg kort om mensen te motiveren. We 
hebben als platform een conceptbrief naar bewoners in de wijk gedistribueerd, daar
kregen we ongeveer driehonderd reacties op (…)  Vervolgens heeft de gemeente
een eigen meting gehouden onder de bewoners. (…) Uit deze peiling bleek dat 60%
van de bewoners graag wilde dat de parkeerkelder er zou komen. Maar de meting
is niet correct uitgevoerd. (…) Uiteindelijk verscheen er een twee-kolommenstuk en
moest de definitieve Nota van Uitgangspunten opgesteld worden. Toen hebben we
weer een reactie opgesteld. Binnen korte tijd hadden we 650 reacties verzameld”
(actieve bewoner, herontwikkeling Wim Sonneveldterrein).

Groeneweg-Midden: “De gemeente gaf aan twijfels te hebben of wij wel de buurt
vertegenwoordigden. Daarop hebben we handtekeningen verzameld, in totaal drie-
honderd stuks” (actieve bewoner, Groeneweg-Midden).



Accepteren van spelregels
De professionele partijen uiten in dit onderzoek wel eens hun twijfel bij de mate
waarin bewoners zich kunnen of willen verplaatsen in de positie van bijvoorbeeld
de gemeente. Bewoners zouden meer dan eens terug komen op zaken die in een
eerder stadium zijn ‘afgetikt’. Ze zouden te vaak een fundamentele discussie wil-
len voeren in een te laat stadium, te laat in de planvorming als bepaalde beslissin-
gen al zijn genomen. Een voorbeeld is dat in 2001 de Raad al een besluit had geno-
men om de Wim Sonneveldschool af te stoten ter dekking van het Masterplan
Primair Onderwijs. Er berustte daarmee financiële taakstelling op de herontwikke-
ling van de locatie. In 2001 is er een traject gevolgd waarbij de buurt de mogelijk-
heid heeft gekregen om invloed uit te oefenen, toen had de buurt bezwaar kunnen
maken. 

In de opinie van sommige ondervraagde professionals zouden bewonersgroepen
soms maar weinig begrip kunnen opbrengen voor de kaders of doelen die gesteld
zijn. Zo is er een woningbouwopgave waarvoor de noodzaak is ontstaan om in de
bestaande stad te bouwen. Maar bewoners willen vaak gewoonweg niet dat voor
hun voordeur het groen wordt bebouwd of de hoogte wordt ingegaan, bewoners
willen vooral een groene en kleinschalige woonomgeving. De wens tot meedenken
komt volgens sommige professionals in die zin vooral voort uit een NIMBY-reac-
tie en in de uiteindelijke discussie met bewoners zie je soms maar weinig terug van
begrip voor de positie van gemeente of projectontwikkelaar. 

De gemeenteambtenaren die in het kader van dit onderzoek zijn ondervraagd
geven aan dat bewoners –willen zij als serieuze partij participeren- bepaalde spel-
regels moeten accepteren. Als er in het verleden bepaalde besluiten genomen zijn,
dan zal de gemeente daar opvolging aan moeten geven. In het geval van de heront-
wikkeling van het Wim Sonneveldterrein betekent dat dat bewoners zullen moeten
accepteren dat de school zal worden gesloopt en dat de nieuwbouw op deze loca-
tie geld zal moeten opbrengen (financiële taakstelling). Ook zullen bewoners
–meer dan dat ze nu doen- begrip moeten hebben voor de ruimte die er binnen de
planvorming is voor hen om invloed uit te oefenen. 

Bewoners vinden dat ze wel de spelregels accepteren, echter ‘je moet bijna een
expert zijn om ze te zien’. Ze hebben juist wel begrip voor de positie van de
gemeente en projectontwikkelaar. Ze geven aan te begrijpen dat er gebouwd moet
worden om te voldoen aan de woningbouwopgave. Bovendien herkennen ze zich
vaak in gemeentelijke (wijk)visies. Het ontbreekt volgens hen echter aan een inte-
grale visie en behandeling van de plannen, waardoor het voor bewoners soms
moeilijk is de samenhang te vinden. 
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3.2 Voeren van de regie over de ontwikkeling van de stad

Positie van de gemeente 
In een eerder hoofdstuk is al duidelijk gemaakt dat de grondpositie van de gemeen-
te erg bepalend kan zijn in de sturing op de uiteindelijke uitvoering. Dit wordt
bevestigd door gemeenteambtenaren die in het kader van dit onderzoek zijn onder-
vraagd. Als de grond wel eigendom is van de gemeente, dan heeft de gemeente
meer mogelijkheden om projectontwikkelaars te sturen, bijvoorbeeld het meege-
ven van randvoorwaarden of het communiceren met de buurt.

De gemeente toetst de uitgangspunten van een project van een ontwikkelaar altijd
aan het vigerende bestemmingsplan. De gemeente toetst daarmee of het plan is
toegestaan binnen de kaders die eerder zijn vastgesteld. Een andere manier is dat
de gemeente zelf uitgangspunten meegeeft richting de projectontwikkelaar, op
basis van de eigen stedenbouwkundige visie op de wijk. In de praktijk kan er veel
discussie ontstaan tussen projectontwikkelaar en gemeente. 

In sommige gevallen is er op dit vlak sprake van te weinig transparantie richting de
bewoners. Bij sommige projecten geven de bewoners aan dat ze nooit zicht heb-
ben gekregen op de uitgangspunten die ten grondslag lagen aan het project, die
dus meegegeven zijn aan de projectontwikkelaar of waaraan het project door de
gemeente is getoetst. Hierdoor krijgen bewoners de indruk dat marktpartijen teveel
vrijheid krijgen bij de  uitvoering van hun plannen, plannen die vaak grote gevolgen
hebben voor de wijk, bijvoorbeeld door de toename van verkeersdrukte of het ver-
dwijnen van het uitzicht voor omwonenden. Ook vinden bewoners het bezwaarlijk
dat er plannen door projectontwikkelaars kunnen worden ontwikkeld die een nega-
tieve impact hebben op de wijk, maar die vervolgens wel door de gemeente wor-
den goedgekeurd. Bewoners vinden dat de gemeente te weinig regie voert.
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Groeneweg-Midden:“We wilden graag weten wat de kaders waren waarbinnen de
opdracht was afgegeven. Op welke manier heeft de gemeente grenzen gesteld aan
de projectontwikkelaars en in hoeverre zijn er kaders meegegeven. (…) We hebben
echt op alle mogelijke manieren bij iedereen die er ook maar mee te maken had,
iedere keer weer gevraagd naar die randvoorwaarden. Uiteindelijk kwam het erop
neer –en dat is genotuleerd gezegd- dat er feitelijk geen randvoorwaarden zijn
gesteld en dat er gaandeweg het proces in overleggen is bijgestuurd door de
gemeente. En als je dan vraagt naar de punten op basis waarvan er is bijgestuurd,
dan willen ze dat niet zeggen“ (actieve bewoner Groeneweg-Midden).



Herontwikkeling Cereol terrein- Stichting Open Oog (in Al)  heeft ingesproken bij
de Welstandscommissie. Een architect,een bewoner van Oog in Al, sprak in
namens de bewonersgroep. Maar de Welstandscommissie heeft dat grotendeels
genegeerd; deze commissie ziet een dergelijk gebied als een ‘enclave’ en dat dus
zou betekenen dat ook veel zou mogen” actieve bewoner, Cereol terrein).

Formuleren van randvoorwaarden richting marktpartijen
De gemeente ontwikkelt (wijk)visies waarin de gewenste ontwikkeling van de wijk
en de stad uiteen wordt gezet. Bewoners geven aan zich over het algemeen te her-
kennen in de visies zoals de gemeente deze verwoordt in de eigen beleidsnota´s.
De gemeente zou hier echter in de praktijk te weinig opvolging aan geven, in de
praktijk worden deze visies teveel losgelaten. Projectontwikkelaars zouden teveel
speelruimte krijgen om hun plannen te ontwikkelen, plannen die in de beleving van
de bewoners vaak haaks staan op de visie zoals deze gemeente eerder zelf heeft
geformuleerd. Dit geldt in het bijzonder voor projectontwikkelaars die de grond in
eigendom hebben. Bewoners vinden dat projectontwikkelaars meer randvoorwaar-
den moeten meekrijgen bij de ontwikkeling van de plannen. Die randvoorwaarden
zouden moeten zijn gebaseerd op eerder geformuleerd beleid. 
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Kop van Lombok: “Dus wij zien dat de gemeente plannen accepteert van project-
ontwikkelaars die niet door de beugel kunnen. We hebben er ook om gevraagd. Zo
van: ‘hoe kan dat nou?’ En bij die gesprekken krijgen wij min of meer het beeld
teruggekaatst van ‘ja, die man is eigenaar van dat stuk grond, die gaat dat daar 
ontwikkelen en daar kunnen wij niet zoveel tegen doen.’ Wij vinden dat de gemeen-
te zich dan welk heel lijdzaam opstelt tegenover projectontwikkelaars“ (actieve
bewoner, Kop van Lombok).  

Cremerplein: “De grootste frustratie is dat we nooit inzicht hebben gekregen in de
criteria voor de uitgangspunten van het plan. Daar hebben we  naar gevraagd,
zowel bij de gemeente als bij de projectontwikkelaar, maar daar is nooit inzicht in
gegeven” (actieve bewoner, Cremerplein).

Cremerplein “De gemeente heeft zelf geen visie op de wijk op papier gezet, maar
heeft alleen passief gereageerd op het plan van de projectontwikkelaar Er is geen
visie op deze locatie, er is geen bestemmingsplan. Er is alleen een oude bouwver-
ordening uit 1953” (actieve bewoner Cremerplein).



Toetsing van bouwplannen wanneer het bestemmingsplan is verouderd
In sommige delen van de wijk West wordt het bestemmingsplan nog geactuali-
seerd. Ondertussen zijn er in de voorgaande jaren wel bouwprojecten ontwikkeld.
In de praktijk heeft dit ertoe geleid dat bewoners formeel gezien weinig mogelijk-
heden hadden om invloed uit te oefenen. Voor een groot gebied geldt er alleen het
ontwerp bestemmingsplan, maar hier kan een bewoner geen aanspraak op maken,
het is niet burgerbindend. Er is dus geen vrijstellingsprocedure waar een bewoner
rechten aan kan ontlenen. “Uiteindelijk wordt een nieuw plan ontwikkeld dat inte-
graal wordt ingepast in een bestemmingsplan en waar bewoners weinig tegen in
kunnen brengen” (actieve bewoner, Kop van Lombok). Bij het project Cremerplein
bestond geen actueel bestemmingsplan, wat de positie van de bewoners zwak
maakte (zie het volgende kader). Het eerste moment waarop bewoners formeel
hun bezwaren kenbaar konden maken, was bij de aanvraag van de bouwvergun-
ning. En dat is voor de bewoners te laat geweest, de belangrijkste beslissingen
waren op dat moment al genomen, de randvoorwaarden voor het project lagen
toen al vast.
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Groeneweg-Zuid:“De gemeente is veel te ad hoc bezig, de gemeente ziet meteen
mogelijkheden om stukjes grond te verkopen. De gemeente laat het ideeën maken
over aan de projectontwikkelaar. (…) De gemeente moet eerst zelfstandig een visie
ontwikkelen  waar ze naartoe wil over twintig à dertig jaar met een bepaalde buurt.
Deze plannen zijn er wel, maar die zijn nog heel globaal. Als ze zo’n visie goed uit-
werken, dan kunnen ze op basis daarvan tegen projectontwikkelaars zeggen wat
voor soort plan er moet komen” (actieve bewoner, Groeneweg-Zuid).

Kop van Lombok: “De gemeente moet meer regie gaan voeren. De gemeente 
verschuilt zich teveel achter de projectontwikkelaar wanneer gemeentegrond is 
verkocht. Dan gaan ze achterover leunen, zoiets van ‘sorry, daar kan ik niks aan
doen.’ De gemeente moet nadrukkelijk uitgangspunten moet formuleren richting
een projectontwikkelaar en erop toezien dat deze worden nageleefd.  De gemeen-
te moet staan voor de ontwikkeling van de stad” (actieve bewoner, Kop van
Lombok).

Groeneweg-Midden: “We hebben als comité echt het idee dat de gemeente vindt
dat we het als bewoners maar moeten uitknokken met de vastgoedonderneming.
En dat moet je maar willen, je moet je overal in verdiepen. De gemeente wees erop
dat het terrein van de projectontwikkelaar is en dat de projectontwikkelaar ermee
kon doen wat hij wilde“ (actieve bewoner, Groeneweg-Midden).



Visie op de ontwikkeling van de wijk
De ondervraagde bewoners verwijten de gemeente Utrecht een gebrek aan visie op
de ontwikkeling van de wijk. Bij de onderbouwing van de plannen zou onvoldoen-
de worden gekeken naar de werkelijke gevolgen van een grootschalig bouwproject
op de buurt. De gemeente zou onvoldoende oog hebben voor de lokale situatie en
teveel werken met algemene aannames of berekeningen. Veel nota’s van gemeen-
teambtenaren zijn zo theoretisch van opzet, er wordt onvoldoende gestaafd of de
genoemde berekeningen wel van toepassing zijn op de desbetreffende wijk. Er
wordt gewerkt met kengetallen, zonder nuanceringen voor die specifieke locatie.
Hierdoor worden de werkelijke (negatieve) effecten op de wijk soms onderschat.
Bewoners vinden het een nadrukkelijke taak van de gemeente om dit in beeld te
brengen en dit bij marktpartijen onder de aandacht te brengen. Bewoners vinden
dat op dit vlak de gemeente het laat afweten en verwijten de gemeente een gebrek
aan visie. 
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Cremerplein: “Het is voor ons des te minder te verkroppen omdat er geen bestem-
mingsplan is voor deze locatie.’ Er is een oude verordening van rond 1953. Dus
konden de bewoners geen bezwaar maken, omdat er geen formele besluiten 
genomen waren. De gemeente moest zich wel aan de bouwverordening houden,
maar verder niet. Er waren geen zware rechtprocedures waar de bewoners hun
recht konden halen. Het allereerste formele bezwaar dat de bewoners konden
maken, was tegen de bouwvergunning. Dat was al in juni van 2004. En dat is eigen-
lijk al achteraan het proces. Dan maken mensen zich druk om bouwmateriaal en
hang- en sluitwerk etc. Dan zijn de belangrijkste beslissingen rondom rooilijn en
aantal bouwlagen al lang genomen.”(actieve bewoner Cremerplein).

Bartoklaan/ Leidseweg: “We hadden een krantje in de bus gekregen waar 
het bouwplan werd aangekondigd en waarin we werden uitgenodigd voor een 
informatieavond. Daarbij was ook sprake van meteen een wijziging van het bestem-
mingsplan. De kranten schreven dat deze bestemmingsplanwijziging een trucje
was om de bouw op dit terrein er door te drukken. Er was namelijk kort tevoren een
wijkvisie gemaakt door de gemeente waar weinig in stond over de wijk, behalve
over dit stuk grond waarvan heel precies en gedetailleerd werd beschreven wat er
kon. Deze voorstudie, dit ontwerp bestemmingsplan was dus helemaal geschreven
op de plannen van de locatie” (actieve bewoner Bartoklaan/ Leidseweg).
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Herontwikkeling Wim Sonneveldterrein:“De gemeente verwijst in iedere discussie
steeds naar het besluit dat de gemeenteraad een paar jaar terug heeft genomen
m.b.t. het benodigde aantal parkeerplekken bij een bepaalde bebouwing. Als dat er
niet is, moet er een parkeergarage komen. Men verwijst dan steeds naar de regel-
geving of naar de wet. Men beroept zich op het feit dat dit toen is besloten en hier
wordt heel digitaal naar gekeken. In Leidsche Rijn geldt dezelfde aanpak als in een
jaren dertig wijk als Oog in Al. De gemeente kijkt niet naar de wijk zelf” (actieve
bewoner, herontwikkeling Wim Sonneveldterrein).

Groeneweg-Midden:“Veel rapporten zijn erg technisch geschreven, er komen erg
veel getallen in voor en vreemde redeneringen. Je hebt honderd huizen en daar
horen honderd auto’s bij. En daar komen dan honderd huizen bij, dat betekent dat
er ook honderd auto’s bijkomen. Dan zeggen ze ‘percentueel gezien neemt het ver-
keer niet toe’. Nee, natuurlijk niet: tweehonderd huizen en tweehonderd auto’s is
dezelfde verhouding als 100:100. Maar in de praktijk betekent het gewoon dat er
twee keer zoveel auto’s in die buurt gekomen zijn. Daar wordt overheen gewalst
omdat het percentueel gezien dan ‘klopt’. Maar in de praktijk heb je dan wel twee
keer zoveel auto’s, dus twee keer zoveel verontreiniging” (actieve bewoner,
Groeneweg-Midden).

“We zouden graag zien dat er gezamenlijk wordt gekeken naar de manier waarop
een wijk als Lombok leefbaar kan worden gemaakt of gehouden. Ook moet er goed
gekeken worden  naar de gebouwen die er al staan. De nieuwe ontwikkelingen
moeten daar wel bij passen. Het moet in balans zijn. Waar zijn al winkelcentra
gepland en wat gebeurt er op de Kop, in Leidsche Rijn en in Oog en Al en hoe kan
daar een goed evenwicht in worden gebracht? Maar de projectontwikkelaars willen
zoveel mogelijk woningen en winkels bouwen. Ook in Nieuwegein en Leidsche Rijn.
Maar er wordt dan niet meer gekeken naar de andere stukjes of de hele wijk. En
dat mis ik. De visie van de gemeente mis ik heel erg, het is heel erg versnipperd”
(actieve bewoner, Groeneweg-Midden).

Groeneweg-Zuid: “In het eerste plan van de gemeente werd uitgegaan van de
zogenoemde beruchte ‘mijter’. Dit heette zo omdat het van bovenaf zo’n mooi
gezicht was als een ‘mijter’, maar wij vonden dat ‘van bovenaf’ geen argument is,
krijgen we er dan een helikopter bij?” (actieve bewoner, project Groeneweg-Zuid).



Sommige bewoners vinden dat ambtenaren die de wijkvisies opstellen, vaak de
wijk onvoldoende kennen. Ze hebben te weinig kennis van op de wijk waardoor ze
de gevolgen van een bouwproject op de wijk niet goed inschatten. Bewoners geven
aan dat zij zich vaak in gemeentelijke visies herkennen. Maar doordat de project-
ontwikkelaars in de praktijk teveel ruimte krijgen, gaat het mis in de uitvoering. Er
wordt feitelijk alleen getoetst aan het bestemmingsplan, bewoners vragen zich af
wat dan precies de waarde is van een wijkvisie als hier in de praktijk geen opvol-
ging aan wordt gegeven. 

Enkele gemeenteambtenaren en wethouders maken duidelijk dat gemeentelijke
visies soms erg letterlijk worden genomen door bewoners. Visies kunnen op ver-
schillende manieren worden geïnterpreteerd. Een voorbeeld is de hoogbouwvisie.
Maar uiteindelijk is het enige juridisch bindende instrument waaraan wordt
getoetst, het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is en blijft het toetsingska-
der voor bouwprojecten. Daar staat in wat er wel en niet mag worden gebouwd. 

38

Kop van Lombok: “In het kader van het Utrechts Centrum Plan is een structuur-
visie gemaakt. Die is losstaand van de Kop van Lombok, maar dat is natuurlijk wel
hoe je de omgeving ziet. Voor de gehele Kop van Lombok is de typering “small”
neergezet. In het bestemmingsplan staat dat er tot maximaal zes hoog mag worden
gebouwd. (..) Op dit moment zit je in een gebied met maximaal drie en een half
hoog. Dan heb je het dus over een verdubbeling van de hoogte. (…) Als je de stuk-
ken erop naslaat- dat hebben we ook gedaan- dan ademt dat een open sfeer. Het
moest juist open zijn, interactie krijgen met elkaar. Prima, dat wilden we ook. Maar
dit plan voor de Kop van Lombok gaat er volledig tegenin” (actieve bewoner, Kop
van Lombok).

Groeneweg-Midden: “In de structuurvisie stond dat Lombok een binnentuin is, alles
kleinschalig, maximale bouwhoogte negen verdiepingen. Het plan van de project-
ontwikkelaar strookte hier totaal niet mee, er waren gevels van eenentwintig meter
hoog opgenomen. (…) Je gaat zo’n overleg in met het gevoel dat je kracht of macht
kunt ontlenenn aan een dergelijke visie. Dat maakt je sterk, dan denk je dat de
gemeente het zelf ook zo wil. Een dan krijg je tijdens zo’n overleg van mensen van
de gemeente te horen dat ‘je in de praktijk die regels niet zo mag uitleggen, omdat
het zo niet is bedoeld’” (actieve bewoner, Groeneweg-Midden).



3.3 Communicatie en verwachtingsmanagement

De Utrechtse Standaard
De gemeente Utrecht heeft in 2005 gesignaleerd dat de communicatie bij projec-
ten waarbij externe belanghebbenden zijn betrokken –zoals bewoners- niet altijd
optimaal verloopt. Zo lezen we: “Burgers ervaren de communicatie als onduidelijk,
ondoorzichtig en traag. Bovendien wordt er geklaagd dat er wel wordt geluisterd, maar
dat je nooit terug hoort wat de gemeente ermee doet. Het College klaagt eveneens
over traagheid, over hobbels in het communicatieproces en over het oproepen van
valse verwachtingen” (gemeente Utrecht, 2005). De gemeente Utrecht onderkent
het belang van een goede communicatie voor een succesvol procesverloop bij
bouwprojecten. Inmiddels heeft de gemeente criteria opgesteld waar een goed
communicatie- en participatieproces aan moet voldoen. De gemeente heeft hier-
voor in 2005 de Utrechtse Standaard geïntroduceerd met als doel de communica-
tie met externe partijen (w.o. bewoners) te verbeteren. 

Uit de begrippen in de Utrechtse Standaard blijkt dat de gemeente Utrecht voorne-
mens is om de communicatie met extern belanghebbenden te verbeteren. Een
goed verwachtingsmanagement is daar onderdeel van, zo verwoordt de gemeente
de intentie om steeds in het proces duidelijk te maken wat de gemeente wel en niet
kan waarmaken en wat de speelruimte is voor bewoners om invloed uit te oefenen. 

Ook heeft de gemeente de intentie om de communicatie gedurende het proces te
verbeteren. Zo wil de gemeente in de toekomst de dialoog beter op gang houden
(‘voorkomen radiostiltes’) en de bereikbaarheid vergroten. Voor bewoners moet
het op deze manier gemakkelijker worden om aan dergelijke processen deel te
nemen. 

Het oog hebben voor de belangen en behoeften van bijvoorbeeld bewonersgroepen
is tevens een punt dat naar voren komt. Er wordt apart melding gemaakt van het
zorgvuldig omgaan met de individuele belangen van burgers. Deze punten hebben
daarmee vooral betrekking op de houding van de gemeente richting burgers, het
verplaatsen in de situatie van de bewoner en oog hebben voor de impact van bouw-
projecten op de leefomgeving van de burger.

Het is een goede zaak dat de gemeente Utrecht zich bewust is van het belang van
een goede communicatie met bewoners en bewonersgroepen. Bewoners zijn
immers belanghebbenden doordat zij direct de gevolgen ondervinden van een
bouwproject in hun woonomgeving. Maar ook voor gemeente en marktpartijen is
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een goed communicatieproces essentieel. Door goed met burgers te communice-
ren wordt het draagvlak voor de plannen vergroot, waardoor vertragingen kunnen
worden voorkomen en de kosten binnen de perken blijven. 

Een belangrijke vraag die dan moet worden gesteld, is hoe bewoners in de praktijk
de communicatie met de gemeente hebben ervaren. Het antwoord op deze vraag
volgt in deze paragraaf. 

0In hoeverre is er voldoende op tijd contact gezocht met bewoners?
0Hoe oordelen  bewoners over de manier waarop zij door de professionele partijen
zijn benaderd als serieuze partij in het proces (hoe)? 
0In hoeverre voelden bewoners zich serieus genomen door de andere partijen en had-
den ze het idee dat er rekening werd gehouden met hun belangen en behoeften?
0In hoeverre was het bij bewoners duidelijk in welke mate en op welke zaken zij
invloed konden uitoefenen (wie)?
0In hoeverre was er tussentijds (gedurende de planvorming) voldoende communica-
tie met bewoners?
0In hoeverre was de communicatie vanuit de professionele partijen richting bewoners
voldoende duidelijk en begrijpelijk(hoe)?
0In hoeverre kregen de bewoners vanuit de professionele partijen voldoende informa-
tie of in hoeverre was de informatie voldoende toegankelijk (wat)?

In hoeverre is er voldoende op tijd contact gezocht met bewoners?
In een eerdere paragraaf is al geconstateerd dat de ondervraagde bewoners vaak
vinden dat zij te laat zijn betrokken bij planvorming. Zij willen worden gezien als
een serieuze gesprekspartner die mag meedenken over de uitgangspunten van een
project. Dit betekent dat zij intensiever willen worden betrokken bij een project, ze
willen niet alleen ‘meeweten’, maar ook ‘meedenken’. Dat betekent dat zij vroegtij-
diger bij een project willen worden betrokken, het moment waarop gemeente of
projectontwikkelaar een schets presenteert aan de buurt wordt dan ook vaak als te
laat ervaren. Hierbij moet in het bijzonder worden genoemd het project
Groeneweg-Midden waarbij de buurt werd geconfronteerd met een vrijstellingspro-
cedure, terwijl bewoners wilden spreken over de uitgangspunten. Destijds is aange-
geven dat het spreken over de uitgangspunten een gepasseerd station was” (actieve
bewoner, Groeneweg-Midden).

De ondervraagde bewoners geven vrijwel allemaal aan via een schriftelijke aankon-
diging (Stadsplan) op de hoogte te zijn gebracht van een informatieavond door
gemeente of projectontwikkelaar. Bewoners vinden dat deze werkwijze van weinig
pro-activiteit getuigt. In hun beleving zouden de professionele partijen pro-actief
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op zoek gaan naar bewoners die in hun wijk een achterban hebben en het belang
van de wijk goed kunnen vertegenwoordigen, de zogenaamde ‘opinieleiders’. 

Sommige ondervraagde bewoners hebben ook gezien dat de gemeente de zaken
anders kan aanpakken. Zo heeft de bewonersgroep in de omgeving van het
Cremerplein op een prettige manier samen met de afdeling Stadsbeheer van de
gemeente Utrecht gewerkt aan een straatplan. Het initiatief voor de aanpak van de
openbare ruimte was afkomstig van de bewoners. Vervolgens hebben gemeente en
bewonersgroep als gelijkwaardige partners geopereerd en gezamenlijk een plan
ontwikkeld dat vervolgens ook is uitgevoerd. De samenwerking met de afdeling
Stadsontwikkeling naar aanleiding van het bouwplan staat daar –volgens de leden
van deze bewonersgroep- volledig haaks op. In dit proces voelde de bewoners-
groep zich geen partner, de bewoners zijn bijvoorbeeld niet uitgenodigd om aan
tafel te gaan met gemeente en projectontwikkelaar om mee te denken over de plan-
nen. “Gemeente en projectontwikkelaar hebben steeds overlegd, maar daar zaten de
bewoners niet tussen” (actieve bewoner, Cremerplein). Dit had volgens de bewo-
ners voor een belangrijk deel te maken met het feit dat de gemeente zich te weinig
liet zien en de communicatie vooral overliet aan de projectontwikkelaar: op dit
aspect komen we verderop in dit hoofdstuk nog terug. De verschillende afdelingen
wisten volgens de bewoners niets van elkaars ervaringen met de buurt, processen
liepen volledig langs elkaar heen. Regie ontbrak volledig.

Bij de Kop van Lombok heeft de gemeente al in een vroeg stadium een klankbord-
groep van bewoners samengesteld (1998). Bewoners werden dus in een vroeg sta-
dium al betrokken bij de planvorming. Deze klankbordgroep had bijvoorbeeld een
stem in de selectie van de architect. Die architect is door de bewoners vanuit een
bepaalde bedoeling gekozen, bijvoorbeeld doordat de nadruk op kleinschaligheid.
Toch zagen de bewoners naar eigen zeggen uiteindelijk toch te weinig terug in de
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Kop van Lombok: “Maar deze rollen zijn nu te vaak omgekeerd, bewoners moeten
zeer veel moeite doen om deze dialoog te realiseren. En dat is vreemd, want bewo-
ners initiëren niets in een buurt, maar een projectontwikkelaar” (actieve bewoner,
Kop van Lombok).

Herontwikkeling Cereol terrein: “Ik wil de gemeente als advies meegeven dat er 
een ambtenaar moet zijn die voorinformatie geeft, vanuit zichzelf, aan de bewo-
nersverenigingen zoals Stichting Open Oog (in Al). Dat gebeurt nu helemaal niet.
Dat kan professioneler” (actieve bewoners, herontwikkeling Cereol terrein).



uiteindelijke plannen. Volgens de bewoners had dit vooral te maken met het feit dat
gedurende lange tijd de gemeente nauwelijks heeft gecommuniceerd met de buurt.
Dit terwijl de gemeente juist op een goede manier het communicatieproces is
gestart met de oprichting van een klankbordgroep.

Hoe oordelen  bewoners over de manier waarop zij door de professionele partijen
zijn benaderd als serieuze partij in het proces (hoe)? In hoeverre voelden bewoners
zich serieus genomen door de andere partijen en hadden ze het idee dat er reke-
ning werd gehouden met hun belangen en behoeften?

De ondervraagde bewoners geven in dit onderzoek duidelijk te kennen dat zij de
houding van de professionele partijen richting bewoners niet altijd als positief heb-
ben ervaren. De bewoners zijn daarbij vooral negatief over de gemeenteambtena-
ren. Dat heeft voor een belangrijk deel te maken met het feit dat bewoners vinden
dat de gemeente de taak heeft om de communicatie met bewoners te onderhou-
den. De gemeente heeft volgens hen de taak om ook de belangen van burgers te
beschermen. Zoals eerder gezegd zou de gemeente teveel ruimte aan projectont-
wikkelaars geven (geen regie voeren), waardoor belangen van burgers onderge-
sneeuwd raken. Volgens de bewoners laat de gemeente zich te weinig zien bij een
communicatietraject tussen projectontwikkelaar en bewoners.

Bewoners zijn in de eerste plaats ontevreden over de bejegening van bewoners aan
het begin van het proces, bijvoorbeeld bij de eerste informatiebijeenkomst. In de
optiek van de bewoners werden plannen vooral gepresenteerd als kant-en-klaar
waar bewoners nog weinig invloed op konden uitoefenen. Dat had ook te maken
met het feit dat de randvoorwaarden vaak al vast lagen en bewoners juist daar niet
over hadden mogen meedenken. Bewoners werden naar hun zeggen met hun
ideeën en kanttekeningen vooral doorverwezen naar de geldende formele procedu-
res. 
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Kop van Lombok: “Out of the blue wordt een plan gepresenteerd, je wordt dan
gepusht in een positie van ‘dit is het dan, wees er maar blij mee.’ Slikken of stikken,
heel cru gezegd. Dat willen we niet” (actieve bewoner, Kop van Lombok).

Groeneweg-Midden: “Het werd toen [tijdens de eerste informatieavond, red.]
gebracht als een fait accompli. Je hebt als bewoner je zienswijze die je kunt inbren-
gen en verder heb je er geen moer over te vertellen. Zo werd het gebracht” (actie-
ve bewoner Groeneweg-Midden).



Veel bewoners die in dit onderzoek zijn ondervraagd voelen zich niet begrepen
door de professionele partijen, in het bijzonder de gemeente. In hun beleving mar-
ginaliseert de gemeente de inbreng van de bewoners teveel tot een procedurele
kwestie. Ze typeren de aanpak van de gemeente als sterk ‘juridisch’ en voelen zich
hierdoor niet serieus genomen als partner in het proces.

Wethouders en gemeenteambtenaren geven in het onderzoek aan dat het belang
van de vrijstellingsprocedure van het bestemmingsplan niet mag worden onder-
schat. Voor de gemeente is dat een belangrijk moment, het is bedoeld ter afweging
en voor overleg. Ook op de debatavond (30 januari) benadrukte wethouder Bosch
dat in veel gevallen een artikel 19 procedure een prima planologisch instrument is
om toe te passen en in gesprek te komen met bewoners. Bij belangrijke bouwpro-
jecten is het daarnaast altijd belangrijk om een Conceptnota van Uitgangspunten
met de buurt te bespreken, dus om een voortraject te volgen waarbij bewoners wor-
den betrokken. Ook spreekt de gemeente nadrukkelijk de intentie uit om goed oog
te hebben voor (individuele) belangen van bewoners (gemeente Utrecht, 2005),
maar de ervaringen van bewoners staan haaks op deze goede intenties. Bewoners
voelen zich vaak niet begrepen door professionele partijen.  
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Herontwikkeling Wim Sonneveldterrein: “De informatieavond verliep rommelig.
Hoewel de voorzitster de zaak goed kort probeerde te houden, liepen bij sommige
bewoners de emoties hoog op. Ik vond dat de ambtenaar van de gemeente tijdens
de eerste informatieavond nogal een arrogante instelling had. In de zin van ‘doe
nou maar en als jullie zo nodig willen, dan moeten jullie maar op die manier proce-
deren.’ Ik vond deze persoon erg formeel, dat was niet prettig. De dame van het
wijkbureau was daar beter in. Zij zorgde voor dialoog. Iedereen stelde ook volop
vragen” (actieve bewoner, herontwikkeling Wim Sonneveldterrein).

Kop van Lombok: “Je voelt je als bewoner gekleineerd. Je hebt het gevoel dat jouw
mening als burger er niet toe doet. (…) Met de Kop van Lombok heeft de gemeen-
te zichzelf in de vingers gesneden: door het verplaatsen van de moskee moest er
een artikel 19 procedure worden gevolgd. Uiteindelijk werd het de bewoners zelfs
verweten dat de gemeente op kosten werd gejaagd door de inspraak van de bewo-
ners. Maar uiteindelijk doet de gemeente het zelf, want zij verplaatst de moskee en
dat past niet binnen het bestemmingsplan” (actieve bewoner, Kop van Lombok)



Op de informatieavonden zelf ontstond vaak hevig tumult onder de aanwezigen,
zo vertellen de actieve bewoners tijdens de interviews. Vaak besluiten bewoners
een bewonersgroep op te richten, bewoners willen hun krachten verenigen. Naar
hun idee worden bewoners te weinig gezien als een serieuze partij waarmee reke-
ning moet worden gehouden. Bewoners willen graag in gesprek raken met gemeen-
te en projectontwikkelaar, ze willen een serieuze gesprekspartner zijn. Ze proberen
vaak op verschillende manieren hun kritiekpunten bij de professionele partijen
onder de aandacht te brengen. Eén daarvan is het activeren en vergroten van de
achterban, onder meer door het vergroten van de eigen bekendheid in de wijk
(oprichten website, media benaderen) en het huis-aan-huis verzamelen van
bezwaarschriften. Toch twijfelt de gemeente vaak aan de representativiteit van de
bewonersgroep.

De bewonersgroepen proberen ook op andere manieren zichzelf op de kaart te zet-
ten. Eén daarvan is het leggen van contacten met de professionele partijen, zoals
met de accountmanager van de gemeente en de projectontwikkelaar. Ook zoekt
men contact met de verantwoordelijk wethouder(s), soms omdat men bij de ver-
antwoordelijk ambtenaren geen gehoor vindt. “Het eerste waar op werd gewezen
door de gemeente, was dat een structuurvisie niet burgerbindend is”(…) Maar toen
bleek dat de een ambtenaar eerder aan tafel was geweest en handelde in strijd met
het bestemmingsplan, vonden wij dat het een politieke kwestie werd en het tijd werd
om te gaan praten met de wethouder” (actieve bewoner, Kop van Lombok).  

Uit de gesprekken blijkt dat bewoners zich goed hebben verdiept in de procedures
en goed hebben gekeken naar de wijze waarop zij daar het beste gebruik van kon-
den maken. Eén daarvan is het inspreken bij de Raadscommissie Stedelijke
Ontwikkeling. Sommige bewoners geven aan dat ze uiteindelijk via de Raad hun
invloed hebben moeten afdwingen. Tijdens het groepsgesprek spreken veel actie-
ve bewoners hier hun verontwaardiging over uit. Bewoners zien de Raad als een
laatste strohalm, je wilt als bewoner er liever uitkomen met een gemeenteambte-
naar.
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Veel bewonersgroepen hebben actief gelobbyd om de bezwaarpunten onder de
aandacht te brengen. Het gaat daarbij om het benaderen van bijvoorbeeld de wijk-
raad, gemeenteraadsleden en media. Bewonersgroepen wisten ook op andere
manieren hun bezwaren kracht bij zetten. Zo zijn sommige bewonersgroepen op
zoek gegaan naar sympathisanten in de wijk met specifieke kennis over bijvoor-
beeld stedenbouw of juridische zaken. Bewoners kunnen op deze manier hun posi-
tie afdwingen, sommige bewonersgroepen blijken hier behoorlijk succesvol in.
Maar bewoners vinden het een slechte zaak dat ze op deze manier hun positie
moeten ‘veroveren’, ze moeten naar hun mening veel moeite doen om serieus te
worden genomen. 
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Groeneweg-Midden: “Er diende een aanvaardbaar plan te komen, zowel bij bewo-
ners, gemeente als projectontwikkelaars. Dat is waar de wethouder aan gehouden
wordt. Op een gegeven moment zijn dus ateliersessies geweest. Na een tweede
bijeenkomst had de voorzitter sterk het gevoel dat  de bijeenkomsten geen zin had-
den omdat het belang van de bewoners niet werd gediend (...) .  Toen is de voor-
zitter opgestapt. Direct daarop heeft de bewonersgroep een brief gestuurd naar
gemeente en projectontwikkelaar en heeft de wijkraad een brief naar de Raad
gestuurd, dit is geagendeerd.. De wethouder werd er door de Raad op aangespro-
ken dat hij toch beter het proces moest gaan begeleiden”(actieve bewoner,
Groeneweg-Midden). 

Groeneweg-Zuid “Op een gegeven moment was er een commissievergadering van
ruimtelijke ordening. Alle mensen uit de bewonersgroep hebben daarvoor - ieder
voor zich - inspreektijd aangevraagd. De commissie ontving dit dusdanig goed dat
zij de wethouder (van de PvdA) te horen kreeg dat je zo niet met burgers om moet
gaan. (…) De mensen uit de bewonersgroep hebben ook heel erg gelobbyd bij de
politiek, brieven gestuurd naar alle gemeenteraadsleden, kerstkaarten gestuurd en
dergelijke. (...) Verschillende partijen zijn ook komen kijken op het betreffende ter-
rein. We kregen behoorlijk veel respons. Tijdens de vergadering van de -
Raadscommissie  is de wethouder dus teruggestuurd, ook al vond de PvdA niet dat
de burgers gelijk hadden. Het huiswerk moest overnieuw, het mocht zo niet als
hamerstuk naar de Raad. (…) Daarna kreeg iedereen die had ingesproken een
schriftelijke uitnodiging van de gemeente om deel te nemen aan een ‘klankbord-
groep.’



In hoeverre was het bij bewoners duidelijk in welke mate en op welke zaken zij
invloed konden uitoefenen (wie)?
Voor sommige van de onderzochte projecten geldt dat bewonersgroepen vanaf een
bepaald moment toch mogen gaan meedenken over de plannen, bijvoorbeeld in
ateliersessies. Dit is bijvoorbeeld gebeurd bij de projecten Groeneweg-Midden,
Groeneweg-Zuid, Kop van Lombok en de herontwikkeling van het Cereol terrein.
Het moment waarop bewonersgroepen hiervoor worden uitgenodigd is steeds ver-
schillend, maar vaak is er al veel gepasseerd voordat de bewonersgroepen deze
mogelijkheid krijgen. Zo mag men bij Groeneweg-Zuid gaan meepraten in atelier-
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Groeneweg-Midden: “Je voelt je op een gegeven moment niet meer serieus geno-
men. Wij zijn al die wegen bewandeld… En we zijn geen bouwkundigen, geen ver-
keersdeskundigen, we zijn gewoon mensen. Dat hoeven we ook niet te zijn. Wij ver-
tegenwoordigen de mening van de mensen uit de buurt. En als de buurt aangeeft
helemaal geen winkels te willen, dan kan iemand anders wel willen dat daar toch
winkels moeten komen, maar heeft dat dan nog wel zin om daarover te praten?”
(actieve bewoner, Groeneweg-Midden).

“We hebben sterk de indruk dat de gemeente de mening van de burgers niet wil
horen omdat deze het heel erg moeilijk, eng vindt  om daarmee om te gaan. (…)
Het managen, daar kunnen ze niet goed mee omgaan. Pas op het moment als je
ze voor het blok zet- als je ze dwingt- bijvoorbeeld door procedures te traineren of
door bezwaar te maken en later in beroep te gaan, dan moeten ze wel. Je moet ze
echt dwingen op dit moment. En het zou zoveel beter zijn als ze het zelf zouden wil-
len en als ze zien dat het belangrijk is en ook dat het iets toevoegt aan goed met
elkaar samenleven en samenwonen en dat de mensen graag meepraten” (actieve
bewoner Groeneweg-Midden).

Groeneweg-Zuid: “Je moet als bewoner alles scherp in de gaten houden, je moet

continu alle machtsmomenten in de gaten houden” (actieve bewoner, Groeneweg-
Zuid)

Kop van Lombok: “Je moet op een gegeven moment je belang als bewoner gaan
afdwingen door de juiste machtsmiddelen te gebruiken” (actieve bewoner, Kop van
Lombok).



sessies nadat de wethouder hier door de Raad op is gewezen. Hetzelfde geldt voor
het project Groeneweg-Midden. Bij de Kop van Lombok besluit de wethouder om
de klankbordgroep –die al was opgericht aan het begin van het proces- nieuw leven
in te blazen. Er was teveel weerstand tegen de plannen vanuit de buurt. 

Nu blijkt dat bij sommige projecten het voor bewonersgroepen op een bepaald
moment onduidelijk werd wat er met de inbreng van de bewonersgroepen gebeur-
de. Bij het project Groeneweg-Zuid ontstond na intensieve sessies tussen de ver-
schillende partijen (gemeente, projectontwikkelaar en bewoners) consensus over
een bepaald plan. De bewoners waren hier erg tevreden over. Echter, vervolgens
werd ‘out of the blue’ een geheel nieuw plan gepresenteerd, uit de koker van de
afdeling Stadsontwikkeling. Het ‘consensus-plan’ werd- volgens de bewonersgroep
van tafel geveegd. 

Ook bij het project Groeneweg-Midden was een overleggroep gecreëerd van pro-
jectontwikkelaar, gemeente en bewoners om uiteindelijk te komen tot consensus.
Volgens de bewonersgroep zou iedere partij op een bepaald moment met een
eigen plan komen dat vervolgens zou worden besproken. Maar het liep anders:
projectontwikkelaar en gemeente hadden samen een plan ontwikkeld. De onafhan-
kelijk gespreksleider die voor de sessies in de arm was genomen, kreeg het gevoel
dat bewoners niet serieus werden genomen. De gespreksleider trekt zich daarop
terug. De bewoners moeten naar aanleiding daarvan wederom actie ondernemen
(brief naar de wijkraad die een brief stuurt naar de Raadscommissie). Ze voelen
zich niet serieus genomen: “Je krijgt een beetje het idee dat het zo gesaboteerd
wordt dat ze op een gegeven moment zeggen ‘we hebben wel met die mensen
gepraat, maar die zijn het met elkaar niet eens, of er wordt niets gedaan, of er valt niet
met ze te praten’. Terwijl het eigenlijk zo is dat wij de buurt vertegenwoordigen en dat
we alles volgens de regeltjes hebben gedaan. Zij leggen het in feite naast zich  neer.’
Onder het mom van ‘we hebben het wel geprobeerd, maar ze willen gewoon niks’ of
‘die burgers die zijn het toch nooit ergens mee eens, dus dat wisten we eigenlijk al,”
actieve bewoner, project Groeneweg-Midden.

Een laatste punt is de behoefte aan meer transparantie. De reactie van de gemeen-
te op bezwaren vanuit de buurt wordt verwerkt in een ‘twee-kolommenstuk’ dat
wordt gepubliceerd. Voor sommige bewoners is het soms niet duidelijk aan welke
criteria een vraag vanuit de buurt wordt getoetst (actieve bewoner, Kop van
Lombok). Er is meer behoefte aan inzicht in de afwegingen die de gemeente hier-
bij maakt. 
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In hoeverre was er tussentijds (gedurende de planvorming) voldoende communi-
catie met bewoners?
Bewoners vinden dus dat ze te laat worden betrokken bij de planvorming.
Daarnaast vinden ze de terugkoppeling vanuit de professionele partijen vaak
gebrekkig. Sommige bewonersgroepen geven zelfs aan jaren niets gehoord te heb-
ben omtrent de voortgang. Goed voorbeeld is de Kop van Lombok waar in de peri-
ode 2005 (presentatie eerste stedenbouwkundige schets) tot 2006 (presentatie
van het aangepaste plan) er vanuit de gemeente nauwelijks berichtgeving was rich-
ting de bewoners. In deze periode was de gemeente druk bezig met het onteigenen
en verwerven van gronden en had weinig relevante informatie die kon worden
medegedeeld aan de buurt (gesprek ambtenaar, gemeente Utrecht). Bovendien
zijn in deze periode wat nieuwe wisselingen geweest van contactpersonen (gesprek
medewerker Bouwfonds). Er was dus nauwelijks contact geweest met de buurt, wat
een belangrijke oorzaak kan zijn voor de heftige protesten op het aangepaste plan
tijdens de tweede informatieavond eind 2006. 

Ander voorbeeld is de herontwikkeling van het Groeneweg-Zuid terrein. Nadat het
‘consensusplan’ was afgekeurd en werd er een nieuw plan werd gepresenteerd
door de afdeling Stadsontwikkeling van de gemeente. De bewoners konden zich
niet vinden in het nieuwe plan en stelden voor om beide plannen (het consensus-
plan en het nieuwe plan van Stadsontwikkeling) voor te leggen aan het College van
B&W. De ondervraagde bewoners geven in dit onderzoek aan vervolgens jarenlang
niets meer te hebben gehoord van B&W.“Uiteindelijk volgde er na ongeveer drie jaar
een nieuwe informatieavond waarin bleek dat het ‘consensusplan’ van tafel was
geveegd omdat het financieel niet haalbaar was” (actieve bewoner, Groeneweg-
Zuid).

Maar ook bewoners uit andere bewonersgroepen zijn ontevreden over de manier
waarop de professionele partijen belangrijke informatie terugkoppelen richting
bewoners. De actieve bewoners die zijn ondervraagd geven aan veel tijd kwijt te zijn
in het tijdig verkrijgen van de juiste informatie. Informatie die vaak voor de bewo-
nersgroepen erg belangrijk is om als een serieuze partij invloed te kunnen uitoefe-
nen op de planvorming. 
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Herontwikkeling Cereol terrein:“Stichting Open Oog (in Al)  krijgt met veel geduw
en getrek zicht op de beleidsvorming. Maar we moeten daarvoor wel veel vragen
en zeuren” (actieve bewoner, herontwikkeling Cereol terrein).



De ondervraagde bewoners zijn bovendien van mening dat de gemeente zich in het
gehele proces vaak te weinig laat zien en stelling neemt. Dat geldt vooral voor de
projecten waarbij projectontwikkelaars een grondpositie hebben ingenomen.
Bewoners vinden dat de gemeente te vaak de communicatie met de bewoners over-
laat aan de projectontwikkelaar. Hierdoor zouden belangen van bewoners worden
ondergesneeuwd. 
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Bartoklaan/ Leidseweg-: “Al met al gaat er veel tijd inzitten. Alles bij elkaar toch
zo’n twee avonden per week” (actieve bewoner, Bartoklaan/ Leidseweg).

Groeneweg-Midden: “Je moet heel veel moeite moet doen om de juiste stukken in
handen te krijgen, ook al zijn ze openbaar. ‘Dan moet je weer een beroep doen op
de Wet Openbaar Bestuur. Dan krijg je weer iets verkeerds opgestuurd, niet datge-
ne waar ik naar vraag. Of je krijgt iets niet –‘dat geven we niet aan burgers’-, of je
wordt van het kastje naar de muur gestuurd - ‘ga maar naar de projectontwikkelaar’
en de projectontwikkelaar: ‘ga maar naar de gemeente. Ik heb ook een aantal van
die zaken nog lopen en als je dan weer een bezwaarschrift indient, dan duurt het
sowieso weer twaalf weken. En heel vaak hoor je er niet eens meer van als je niet
gaat bellen. Maar goed, het kost gewoon allemaal heel veel tijd en je moet er wel
helemaal voor gaan” (actieve bewoner Groeneweg-Midden).

Groeneweg-Midden: “De bewoners werden er tijdens het gesprek met de wethou-
der op gewezen dat we er maar als ‘goede buur’ met de projectontwikkelaar uit
moesten zien te komen. Dit is een absurde situatie:  wij als burger … En we zijn
misschien wel buren, maar zij exploiteren dat terrein! Zij zijn geen buren in de zin
dat je daar een relatie mee opbouwt, maar zij hebben daar een belang, zij probe-
ren dat voor zo veel mogelijk geld te exploiteren en dan zijn ze weer foetsie. Dan
kun je toch niet zeggen ‘regel dat maar als goede buren’?” (actieve bewoner
Groeneweg-Midden).

Cremerplein: “Uiteindelijk is er een informatieavond geweest voor de bewoners. De
gemeente had tegen de projectontwikkelaar gezegd dat hij met de bewoners moest
overleggen. Er werd gezegd dat de bewoners maar ‘als goede buur’ met de project-
ontwikkelaar moesten omgaan. Het contact bleef dus tussen de bewoners en de
projectontwikkelaar. De gemeente bemoeide zich er niet mee. Dat was een inschat-
tingsfout van de gemeente. Een projectontwikkelaar heeft hele andere belangen
dan de burgers” (actieve bewoner, Cremerplein).



In dit kader misschien bewoners een duidelijk aanspreekpunt, iemand die de bewo-
ners voorlicht en steeds in contact met hen staat. Dat zou iemand moeten zijn met
visie op de wijk, die de wijk goed kent en weet welke gevolgen een bouwproject
heeft op de wijk. Sommige projecten hebben zo lang geduurd, dat er een wisseling
is geweest van ambtenaren die zich met het project hebben beziggehouden. Dit
was bijvoorbeeld het geval bij de Kop van Lombok, wat de communicatie met de
buurt niet ten goede is gekomen. Tijdens de groepsgesprekken met actieve bewo-
ners bleek de behoefte aan een ‘buddy’, iemand die de communicatie met de buurt
begeleidt. Dat kan iemand zijn vanuit het wijkbureau. Van belang is dat er iemand
wordt aangesteld die de regie draagt en verantwoordelijk wordt gehouden voor een
goed communicatieproces met de buurt.

In hoeverre was de communicatie vanuit de professionele partijen richting bewo-
ners duidelijk en begrijpelijk (hoe)?
Stedenbouwkundige processen zijn complex, er zijn veel verschillende partijen bij
betrokken en er zijn veel belangen. Er zijn veel procedures rondom inspraak die
voor een ‘gewone’ bewoner ingewikkeld kunnen zijn. Het is daarom belangrijk dat
de professionele partijen die betrokken zijn bij een complex bouwproject de bewo-
ners in een vroeg stadium duidelijkheid verschaffen over het verdere proces. Bij
bewoners moet het duidelijk zijn:

0Welke stappen nog worden gezet
0In welke mate en op welke wijze bewoners invloed kunnen uitoefenen op de plan-
vorming
0Welke momenten vanuit het oogpunt van bewoners daarbij belangrijk zijn
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Bartoklaan/ Leidseweg: “Het was een plan van de projectontwikkelaar, de gemeen-
te was welwillend, maar had geen echt belang. De zaken moesten gedaan worden
met de projectontwikkelaar. Ik vind dit voor de gemeente een te gemakkelijke hou-
ding. Ze zouden een echte visie moeten hebben, over bijvoorbeeld het type wonin-
gen dat er moet komen. Ze schrijven nu alleen vage structuurvisies waarmee ont-
wikkelaars nog alle kanten op kunnen. (…) De gemeente geeft de projectontwikke-
laars nu teveel speelruimte, het is goed als de gemeente naar de bewoners zou
luisteren. Dit door goed in overleg te treden met alle organisaties en te vragen “Wat
vinden jullie hiervan”. Tot nog toe is het teveel een dictaat, de houding is teveel: “Dit
is het plan en zeg maar ja”. Daarbij zouden de bewoners zo vroeg mogelijk betrok-
ken moeten worden” (actieve bewoner, Bartoklaan/ Leidseweg).



Het is erg belangrijk dat deze informatie op een dusdanige wijze wordt gecommu-
niceerd dat deze begrijpelijk is voor alle bewoners, ook voor bewoners die nooit
betrokken zijn geweest bij stedenbouwkundige projecten. Tijdens dit onderzoek
werd duidelijk dat de gemeente Utrecht een heldere en duidelijke communicatie
richting burgers erg belangrijk vindt. Dat begint al bij het organiseren van een infor-
matieavond voor wijkbewoners, door een schriftelijke aankondiging in bijvoorbeeld
het Stadsplan. In de Utrechtse Standaard is een checklist van normen opgenomen
waar de gemeente bij communicatietrajecten met extern belanghebbenden aan wil
voldoen. Onder de noemer ‘vraaggestuurd’ pleit de gemeente voor het steken van
moeite in het bereiken van de betrokken doelgroepen. Bovendien moet informatie
vanuit de gemeente goed overkomen. Indien nodig zal er extra energie worden
gestoken in het bereiken van doelgroepen die via reguliere kanalen moeilijk te
bereiken zijn (gemeente Utrecht, 2005). 

Wel benadrukt de gemeente in deze brochure dat maatwerk altijd voorop staat: als
de speelruimte voor burgers om invloed uit te oefenen beperkt is, zal er geen inten-
sief communicatietraject worden opgezet. Gemeenteambtenaren en wethouders
geven aan dat er altijd een bepaald verspreidingsgebied wordt gedefinieerd dat op
verzoek van de bewoners soms wordt vergroot. Maar, wijkbewoners hebben hierin
ook een eigen verantwoordelijkheid, ze hebben ook zelf de plicht om zich te laten
informeren over zaken die gevolgen hebben voor hun eigen situatie. Een actieve
bewoner van de Kop van Lombok sluit daarbij aan: “Het is erg belangrijk dat je goed
informeert naar de definitie van het verspreidingsgebied.” 

Bewoners ervaren de informatie over bijvoorbeeld inspraakprocedures lang niet
altijd begrijpelijk of duidelijk. Uitleg door sommige ambtenaren kan erg technisch
zijn en wordt dan ook niet altijd goed begrepen door de bewoners die de informa-
tiebijeenkomst bezoeken. 
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Cremerplein: “Het deel van de avond waarbij de gemeente iets vertelde over de
procedure was minder goed. Er werd mondeling verteld, zonder sheets of hand-
outs hoe het zat met bouwvergunningen en mogelijkheden van bezwaar maken. Na
twee minuten haakte iedereen af, het was heel formeel. (…) Het was erg ontoegan-
kelijk en er waren dan ook erg veel vragen vanuit de zaal. Er werd gevraagd of de
gemeente een brief wilde sturen als het tijd was om bezwaar te maken. Dat deden
ze wel, twee jaar later. Maar we kregen geen duidelijk overzicht op papier waarin
het verhaal van de gemeente duidelijk uitgelegd stond. Daar hadden we wel om
gevraagd” (actieve bewoner, Cremerplein).



Echter, bewoners vinden dat zij over het algemeen zeer veel moeite moeten doen
om de juiste informatie tijdig te verkrijgen. 

Als het gaat over de begrijpelijkheid van de informatie, dan speelt niet alleen de uit-
leg van de desbetreffende ambtenaar of projectontwikkelaar een  belangrijke rol.
Ook de presentatie van het plan is het belangrijk: hoe wordt het plan bijvoorbeeld
aan de bewoner gepresenteerd? Volgens de ondervraagde bewoners geeft het
materiaal soms geen goede indruk van de werkelijkheid. 
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Kop van Lombok: “Je leert al doende. Doordat je als bewoner bepaalde zaken gaat
uitzoeken en naar bepaalde dingen vraagt, ben je op een gegeven moment bekend
met procedures en belangrijke momenten van inspraak. Zaken omtrent bekendma-
kingen e.d. zijn goed geregeld in Utrecht, bekendmakingen zijn helder en overzich-
telijk. Aan de andere kant is het soms wel moeilijk bepaalde stukken in handen te
krijgen. Dan moet je meer moeite doen” (actieve bewoner, Kop van Lombok).

Herontwikkeling Cereol terrein:“Als bewoner weet je niet hoe ‘hazen lopen’ lopen.
Ambtenaren informeren bewoners niet goed. Het is te gek voor woorden hoeveel
tijd je er als bewoner in moeten steken voordat je weet hoe procedures lopen en
wat belangrijk is en wat niet. Dat terwijl beleidsmakers continu spreken over het
belang van burgerparticipatie” (actieve bewoner, herontwikkeling Cereol terrein).

Groeneweg-Midden: “Mensen waren heel erg geschrokken. In het wijkbericht
stond een plattegrondje in kleur met alle functies. Maar alles was heel onduidelijk,
alleen de functies waren duidelijk afgebeeld. De hoogtes van de gebouwen en hoe
het er allemaal uit zou komen te zien, was onduidelijk. Pas toen je de maquette zag,
werd het een en ander duidelijk. Je kon van het wijkbericht namelijk geen goed
beeld krijgen. Heel veel mensen weten bij wijze van spreken niet eens hoe hoog
hun eigen huis is” (actieve bewoner, Groeneweg-Midden).

Herontwikkeling Cereol terrein: “Bij de wijkraadpleging van de wijkraad is gebruik
gemaakt van een tekening van een andere architect dan die van de gemeente. Dit
om aan de bewoners te laten zien hoe de hoogbouw langs het park’ eruit zou zien
vanaf het maaiveld, terwijl de tekening van de gemeentelijke architect een beeld in
vogelvlucht liet zien. Uiteindelijk werd door de  wethouder  opgemerkt dat de uit-
komsten niet erg bruikbaar waren omdat gebruik was gemaakt van een andere
architect dan de gemeentelijke architect” (actieve bewoner, herontwikkeling
Cereol terrein). 



3.4 Invloed van bewoners 
“There is no participation without the capacity to influence the final decision”, er
kan worden gesproken van bewonersparticipatie als bewoners invloed kunnen heb-
ben op de planvorming. Als de verschillende projecten in ogenschouw worden
genomen, dan zien we dat de mate waarin bewoners invloed hebben (gehad) per
situatie verschilt. De bewonersgroep die betrokken is geweest bij de Kop van
Lombok is zeer tevreden over wat de groep in een jaar tijd heeft bewerkstelligd. Het
college heeft besloten om de moskee te verplaatsen naar de plek die oorspronke-
lijk in het bestemmingsplan was aangewezen. Hierdoor kan de ‘Chinese Muur’ niet
worden gerealiseerd. Bij andere projecten is de uiteindelijke invloed van bewoners-
groepen kleiner, de mate waarin bewoners tevreden zijn over het eindresultaat wis-
selt sterk. 

Vaak zijn bewonersgroepen niet tevreden over de mate waarin hun ideeën inbreng
worden verwerkt in de plannen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de herontwikkeling
van het Cereol terrein. Bewoners zijn hier zeer tevreden over het feit dat er mede
door hun lobby een multifunctionele accomodatie wordt ontwikkeld. Met betrek-
king tot de invulling van het terrein zijn ze echter minder tevreden, ze willen graag
meepraten over de partijen die het terrein moeten exploiteren maar de gemeente
vindt dat geen taak voor de bewoners. Ook bewoners betrokken bij het project
Cremerplein zijn ontevreden over hun uiteindelijke invloed: ‘het enige dat we heb-
ben bereikt is dat de rooilijn een halve meter is verschoven’ (actieve bewoner, project
Cremerplein). Volgens sommige ondervraagde wethouders en gemeenteambtena-
ren zal het onmogelijk zijn om altijd aan de wensen van bewoners te voldoen.
Soms blijven bewoners ontevreden, ook als het proces goed is verlopen. Er is soms
ook gewoonweg niet voldoende speelruimte om tegemoet te komen aan de wen-
sen van bewoners, er zal wat dat betreft altijd een spanningsveld blijven bestaan
tussen gemeente en burgers. Verwachtingsmanagement is daarom erg belangrijk. 
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Groeneweg-Zuid: “In het eerste plan van de gemeente werd uitgegaan van de
zogenoemde ‘beruchte mijter’. Dit heette zo omdat het van bovenaf zo’n mooi
gezicht was als een ‘mijter’, maar de bewoners vonden dat ‘van bovenaf’ geen
argument is, ‘krijgen we er dan een “helicopter bij?” (actieve bewoner, Groeneweg-
Zuid).
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Herontwikkeling Cereol terrein: “De invloed van burgerparticipatie is positief te
noemen wat betreft de multifunctionele accommodatie. Die was er niet gekomen als
Stichting Open Oog (in Al)  haar best niet had gedaan.(…) Wat betreft de burgerin-
vloed wat betreft de bouwplannen en plannen met het terrein, die is er niet” (actie-
ve bewoner, herontwikkeling Cereol terrein).

Groeneweg-Zuid: “Over hoe het uiteindelijk is geworden, een en al huizen, daar-
over zijn we helemaal niet tevreden. In wat er nu gebouwd is, zien we weinig van
het door ons opgestelde plan terug. (…) De groep had weinig energie om er nog
tegen in te gaan, er waren nog een paar nieuwe mensen die hebben ingesproken,
maar hier is weinig mee gedaan (…) We zijn er wel in geslaagd de bebouwing te
verlagen” (actieve bewoner, Groeneweg-Zuid).

Bartoklaan/ Leidsweg: “Terugkijkend op het project is het resultaat niet mooi, maar
ben ik tevreden. Vooral over het huis aan de Leidseweg dat in de stijl is van de
belendende percelen en het feit dat er een verdieping van het flatgebouw af is
gehaald. Deze concessie van de architect en de projectontwikkelaar was echt een
doorbraak, ook binnen de gedachtewisselingen. Dit waren geen echte onderhande-
lingen, de bewoners hadden geen formele bevoegdheid, maar mochten op de
betreffende avonden meepraten. Op een gegeven moment kwam daar het gewij-
zigde plan dat een aanvaardbaar compromis bood voor zowel de bewoners als de
ontwikkelaar” (actieve bewoner, Bartoklaan/ Leidseweg).

Cremerplein: “Er is iets gewijzigd aan het plan n.a.v. onze kritiek, maar dat is mar-
ginaal.’ Op initiatief van de gemeente zijn er n.a.v. de protesten van de bewoners
kleine veranderingen aangebracht in de originele plannen. De rooilijn is daardoor
een halve meter teruggelegd. I.p.v. zeven meter kwam hij dus zes en een halve
meter dichterbij. Ook is de bovenste woonlaag teruggelegd, zodat je deze vanaf de
straat niet meer zitten. De bewoners zien hem echter nog wel vanuit hun slaapka-
mer. Daar kijken gewoon mensen naar binnen” (actieve bewoner, Cremerplein).

Groeneweg-Midden:Derde ateliersessie geweest, maar heeft geen effect op het
bouwvolume.



De meeste bewonersgroepen hebben dus wel invloed kunnen hebben op het eind-
resultaat. Bewonersgroepen hebben vooral kritiek op het procesverloop. Zij vinden
dat op verschillende momenten hun invloed werd beperkt of bemoeilijkt.
Bewonersgroepen leveren daarbij in de eerste plaats commentaar op de momen-
ten waarop de inspraak werd gepland. Zo werden inzage momenten bijvoorbeeld
in de Kerstvakantie gepland (Herontwikkeling Cereol terrein, voorontwerp bestem-
mingsplan) of bewonersavonden vlak voor de zomer (Kop van Lombok,
Groeneweg-Midden). Ook waren periodes waarop mensen bezwaar konden maken
erg kort: “na de informatieavond kregen we twee weken om bezwaar in te dienen, dat
is erg kort om mensen te informeren” (actieve bewoner, Groeneweg-Zuid).

Ook vinden sommige bewoners het bezwaarlijk dat de gemeente inloopavonden
organiseert en geen informatieavonden met een plenaire presentatie. Hierdoor
kunnen mensen zich moeilijker organiseren: “De gemeente heeft bij het project
Groeneweg-Midden een inloopavond georganiseerd. Dan kunnen mensen allemaal
apart langskomen op een bepaalde avond tussen twee tijdstippen, maar is er geen
plenaire presentatie. Hierdoor komen bewoners elkaar niet tegen en kunnen ze zich-
zelf niet organiseren” (actieve bewoner, Groeneweg-Zuid)

Daarnaast is spreektijd een gevoelig punt gebleken, zo vertelt eenbewoner die zich
actief heeft ingezet voor de herontwikkeling van het Wim Sonneveldterrein: “De
partijen die aan het eind van de gemeenteraadsvergadering  nog spreektijd hadden,
waren voorstander van het plan en waren niet genegen nog iets over het plan te
zeggen.”Hier zijn de bewoners erg verontwaardigd over: “Die procesgang vind ik erg
bedenkelijk. (..) Dat is gewoon slecht gemanaged. Als de agenda zo vol is, ga dan op
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Herontwikkeling Sonneveldterrein: Nota van uitgangspunten in juli 2007 vastge-
steld door de gemeenteraad. De nota is naar aanleiding van de bezwaren van de
bewoners wat aangepast, maar naar de mening van bewoners zijn deze aanpas-
singen te gering. Voorbereidingen op de herontwikkeling voor de nieuwbouw van
de supermarkt en woningen zijn uitgesteld tot 2009. Tot 2010 zal UniC tijdelijk
gehuisvest mogen blijven in de Wim Sonneveldschool. 

Kop van Lombok: Na veel protest van de bewonersgroep is de klankbordgroep
nieuw leven ingeblazen waarbij bewoners veel hebben geïnvesteerd in een alterna-
tief plan. In mei 2007 heeft wethouder Giesberts laten weten een deel van het
advies van de klankbordgroep over te nemen, de moskee zal worden verplaatst
naar de oude plek die eerst was aangewezen in het bestemmingsplan. De oor-
spronkelijk bouwplannen (‘Chinese Muur’) kunnen daarmee geen doorgang vinden. 



een ander tijdstip verder met de vergadering!” Volgens deze bewoner is er niets
gebeurd met de 650 bezwaarschriften vanuit de buurt, “een ernstige zaak”. Een
andere bewonersgroep geeft aan zich eerst verdiept te hebben in het verloop van
een dergelijke avond. Eerst is gesproken met de secretaris en vooraf is een aparte
bijeenkomst aangevraagd zodat men uitgebreid de tijd kon nemen.
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