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initiatieven? Het begrip eindgebruiker vindt hij achterhaald: “ieder-
een is begingebruiker in een circulaire economie”. Steijn vraagt 
om nieuwe competenties en verdienmodellen, om verbindingen 
tussen oude en nieuwe ontwikkelstrategieën. En blijven de grex’en 
(grondexploitatie) de kaders waarin overheden en ontwikkelaars 
werken? 

Ruimtemaker Frans Soeterbroek vraagt de aanwezige raadsleden 
waarom hij ze zo weinig hoort over maatschappelijke meerwaarde. 
“Reken af met de stad als verdienmodel. Houd sprinkhanen 
buiten en werk samen met zich langdurig aan de plek verbonden 
ontwikkelaars. Maar eigenlijk moet iedere gebruiker ontwikkelaar 
kunnen zijn!” Een Tweet van RO-wethouder Paulus Jansen over een 
verkeerd gelopen participatieproces ontlokt hilariteit in de zaal en 
illustreert het failliet van de participatieladder. “Veel te paternalis-
tisch”, stelt Soeterbroek. Nimby’s creëer je als gemeenteraad zelf, 
door hokjes te maken waarbinnen bewoners mogen meedenken. 
Ga van inspraak, debat en expertmeetings naar samen regelen 
en ontwikkelen. Organisch ontwikkelen is niets meer dan mee-
bewegen met de stad. En doe dat ontwikkelen op de plek zelf. 
Iedere gebiedsaanpak vraagt om een gebiedsatelier. “Stap uit dat 
Stadskantoor!”

Wees niet bang voor geleidelijkheid, organiseer dialogen tussen 
initiatiefnemers, markt en overheid, breek met standaard ver-
dienmodellen en heb het lef initiatiefnemers te honoreren voor de 
maatschappelijke meerwaarde die zij aan de stad geven. Deze en 
nog veel meer inzichten namen de aanwezigen mee uit de sessie 
‘Samen stadmaken’. Georganiseerd door de Utrechtse Ruimtema-
kers op verzoek van de Utrechtse gemeenteraad, als vervolg op het 
Vastgoeddiner. 
Hoe maken we de stad van iedereen? Zo opent dagvoorzitter 
Jeroen Niemans de sessie Samen stadmaken. Bewoners van Utrecht 
brachten tijdens de crisis lastige plekken in de stad tot bloei en 
namen allerlei ruimtelijke initiatieven. Kunnen zij dit blijven doen 
nu de economie weer aantrekt of krijgen grote marktpartijen weer 
de overhand? En welke manieren van gebiedsontwikkeling helpen 
Utrecht, nu de “snelst groeiende stad van Nederland” voor grote 
woningbouw- en infrastructurele opgaven staat? Bovenal: waar kan 
de Utrechtse gemeenteraad (meer) op sturen? 

Daar probeerden allereerst Arie-Willem Bijl, Peter Steijn en Frans 
Soeterbroek plenair antwoord op te geven. Bijl was kwartiermaker 
van creatieve broedplaats het Honigcomplex in Nijmegen, wethou-
der in Almere en nu onafhankelijk stedelijk adviseur. Hij pleit voor 
nieuwe strategieën in nieuwe tijden: van onderop ontwikkelen is 
niet alleen leuk en tijdelijk, maar werkt ook goed bij grote projec-
ten. Bij gebiedsontwikkelingen sturen op getallen en programma 
is een modelmatige illusie, de werkelijkheid is dynamisch. Stuur 
ook op andere waarden dan alleen grondopbrengsten! Stop met 
je stad uit te leveren aan ontwikkelaars, werk met de pioniers die 
initiatieven nemen en met eindgebruikers. Grote  misvatting van 
gemeenteraden volgens Bijl is ontwikkelaars inschakelen omdat 
die ‘de markt kennen’. “Je bewoners, dát is je markt.” 

VAN GREXEN NAAR FLEXEN
Peter Steijn, directeur ruimtelijke strategie van de gemeente, 
stelt dat Utrecht er niet komt met organische ontwikkeling alleen. 
Utrecht worstelt: de woningmarkt gaat hier alweer over de kop, 
hoe accommodeer je groei en houd je tegelijkertijd een gezonde 
stad? Hoe verbind je klassieke top down-sturing met kleinschalige 

VIER NIEUWE STRATEGIEËN 
Om deze uitspraken meteen handen en voeten te geven, splitsten 
de aanwezigen zich op in workshops om drie casussen uit de stad 
te bespreken: Vechtclub XL, spoorzone Tweede Daalsedijk en het 
Stationsgebied. Doel is de aanwezigen en vooral de gemeente-
raadsleden te laten uitvinden hoe samen de stad maken meer 
inhoud kan krijgen bij gebiedsontwikkeling. Daartoe kregen de 
groepen vier invalshoeken mee voor maatschappelijke gebiedsont-
wikkeling: 

1 Sturen op maatschappelijke meerwaarde
2 Stedenbouwkundige kaders als maatschappelijk proces
3 Eindgebruikers en pioniers voorin de ontwikkelketen
4 Geleidelijke en organische waardecreatie als gebiedsstrategie

Hoe betrek je de stad beter bij 
gebiedsontwikkeling en wat 
betekent dit voor de sturende rol 
van de raad? 

TOEKOMSTPERSPECTIEF VOOR VECHTCLUBXL
Hoe word je van tijdelijk initiatief een onderneming met toekomst-
perspectief? Voor Boudewijn Rijff en Jet van Zwieten is dit de ham-
vraag: als initiatiefnemers van creatieve broedplaats VechtclubXL 

op het OPG-terrein, gaven zij een enorme slinger aan de ontwikke-
ling van het Merwedegebied in Zuidwest-Utrecht. In de eigenhandig 
verbouwde en zelf gefinancierde loods werken nu 120 onderne-
mers en is een restaurant gevestigd. Het succes smaakt naar meer 
en VechtclubXL wil een duurzame rol innemen op het terrein. Maar 
het huurcontract loopt tot 2020. De creatieve ondernemers hopen 
op verlenging, maar eigenlijk nog liever op een akkoord om het 
gebouw te kopen en zo door te ontwikkelen. Hiervoor kijken zij 
naar het hele OPG-terrein en naar behoud van een aantal gebrui-
kers, zoals de skatehal en toevoeging van (atelier)woningen. 

Standaard antwoord dat VechtclubXL van de gemeente krijgt is: 
kom maar op met je idee. Maar garanties zijn er niet. Toch een 
plan maken, want dat is ondernemersrisico? Tegelijkertijd kijken 
grote marktpartijen verlekkerd naar de plek die de initiatiefnemers 
aantrekkelijk hebben gemaakt om goed renderende woningen 
en appartementen neer te zetten. Zij kunnen ook meedoen aan 
grote tenders, VechtclubXL niet. Ontwikkelaars in de groep willen 
graag sámen met Boudewijn en Jet optrekken. En waarom zou de 
gemeente niet met minder opbrengsten genoegen nemen, vragen 
de aanwezigen, door VechtclubXL te laten blijven voor een niet-
marktconforme prijs en op andere gebieden daaromheen wel te 
sturen op hogere grondopbrengsten? 

Hoe leggen we dat aan kiezers uit, vraagt een raadslid. Is dat 
geen staatssteun? Dat is sturen op maatschappelijke meerwaarde, 
concludeert de groep, dat is je bewoners belonen voor het creëren 
van waarde. Ontwikkelaars geven aan dat het gebruikelijk is om 
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raadslid verder dan die 4 jaar en handel ‘future proof’. 
De gesprekken bleken een snaar te raken bij de raadsleden. Na 
afloop van de workshops vertelden zij wat ze meenemen in hun 
werk als raadslid voor de toekomst. De term maatschappelijke 
meerwaarde bleek het juiste handvat. Uit de terugkoppeling door 
de raadsleden is de volgende lijst met uitgangspunten voor het 
werk van de raad samen te stellen:
1 Bediscussieer en verander het systeem van grondopbrengsten. 
Neem maatschappelijke waarde mee in business cases en grondex-
ploitaties;
2 Vraag om een maatschappelijk programma van eisen, waarin 
zichtbaar wordt hoe de maatschappelijke meerwaarde sturend is 
voor het gebied. Laat bijvoorbeeld zien dat ruimtelijke kwaliteit 
veel meer is dan esthetiek;
3 Maak politieke processen en gebiedsplannen meer future proof. 
Misschien is een  ‘future proof-test’ als instrument een goed idee? 
4 Eis dat gebiedsplannen eerder in de raad komen en benut dit 
om heldere visie op gebieden te maken, met voldoende ruimte om 
dingen te laten ontstaan die je nog niet kunt voorzien; 
5 Breng traag (gemeente) en vaag (initiatiefnemers) bij elkaar. 
Geleidelijkheid biedt kansen;
6 Knip gebiedsplannen op in kleine stukken daar waar het helpt 
om lokale initiatiefnemers de wind in de rug te geven;
7 Betrek toekomstige gebruikers bij je aanpak en bevorder de 
oprichting van coöperaties van initiatiefnemers;
8 Organiseer co-creatie, betere dialoog en ontmoeting tussen grote 
en kleine spelers, waar stads- en gebiedateliers een mooie rol bij 
kunnen spelen.

niet mals: matige onderbouwing van de beloofde opbrengsten, nie-
mand voelde zich betrokken bij het ontwerpproces, de menselijke 
maat en schaal ontbraken, waar was de tunnel onder het Westplein 
en het budget voor organische ontwikkeling? 

Ook in de workshop wordt de vraag gesteld of en waar het gesprek 
over dit gebied wordt gevoerd. Er is behoefte aan een ander type 
gesprek, waarin niet bestaande belangen domineren maar gezocht 
wordt naar nieuwe perspectieven. Er wordt voor gepleit om belang-
rijke maatschappelijke waarden en doelen ook in dit gebied meer 
zichtbaar te maken. Als tweedeling in de stad zo’n groot probleem 
is, waarom zien we dat thema helemaal niet terug hier? Hoe maak 
je er bijvoorbeeld samen een levendig gebied van?  Het huidige 
plan is te groot en abstract, zou het niet beter zijn in te zetten 
op kleinere ingrepen  Met dit type vragen en ideeën maak je de 
drempel lager om traditionele partijen in contact te brengen met 
initiatiefnemers en bewoners.
In de groep klinkt de roep om tijdelijke activiteiten uit te lokken en 
de pioniers voor langere tijd aan het gebied te binden. Maar kan 
klein en groot hier wel samen, vraagt een raadslid. Inspirerende 
voorbeelden uit andere gemeentes volgen, waar in plaats van 
stakeholdersoverleggen voor gebiedsateliers of -coöperaties wordt 
gekozen. Doe meer dan een Stadsgesprek en durf dialogen te 
organiseren waarvan de uitkomst onzeker is.  Maar trek bovenal 
het gebied breder, zodat verschillende partijen met elkaar mee 
gaan denken en verder kijken dan hun eigen belang: ‘maak de 
enige uit de omliggende wijken los’  en klonk het. En de raad zou 
pro-actiever moeten sturen op de uitgangspunten. Kijk daarbij als 

eigenlijk? “Je krijgt vaak 1000 verschillende antwoorden.” Daar-
naast bekennen sommige raadsleden terughoudend te zijn met 
eisen over de procedures, uit angst de NS tegen zich in het harnas 
te jagen. Deelnemers aan de workshop benadrukten dat hoewel 
de plek juridisch van de NS is, deze maatschappelijk gezien van de 
hele stad is. Eis dus de regie terug als raad, vraag om inzage in de 
plannen in een vroeg stadium en stuur op spelregels wat betreft 
participatie en inspraak. Vraag om een maatschappelijk program-
ma van eisen in plaats van een stedenbouwkundig PVE en maak 
vanaf het begin duidelijk op welke maatschappelijke waarden je 
als raad stuurt.  Zo kun je initiatiefnemers en ontwikkelaars, of 
andere groepen die willen ontwikkelen, langs dezelfde meetlat 
leggen en afgewogen keuzes maken over wie wat mag doen in het 
gebied. Zorg dat initiatiefnemers, eindgebruikers en ontwikkelaars 
met binding met de stad een goede rol kunnen spelen. Daarvoor 
moet je wel flexibiliteit in de plannen brengen. Met meer ruimte 
en aandacht voor tijdelijk anders bestemmen, zou een grotere 
dynamiek zijn ontstaan met meer kansen voor initiatiefnemers.

SAMEN SPREKEN OVER HET STATIONSGEBIED 
Touwtrekken karakteriseert het Stationsgebied: ontwikkelaars 
Corió en NS Vastgoed, de gemeente, diverse marktpartijen en be-
wonersgroepen van de omliggende wijken hebben er allemaal hun 
eigen perspectief op. Daar moest de toekomstvisie a Healthy Urban 
Boost die het college dit jaar lanceerde, een einde aan maken. Min-
der verkeer, duurzaam bouwen en waterbeheer plus vergroening 
zouden het drukke verkeersknooppunt tot een prettige verblijfsplek 
omtoveren. In een aantal raadsinformatieavonden bleek de kritiek 

voor dergelijke maatschappelijke meerwaarde ook een financiële 
bijdrage te doen vanuit de plankosten. Dit komt in de pot ‘boven-
wijkse kosten’. Die waarde moet je zichtbaar maken, zodat niet 
altijd de grote zak met geld de doorslag geeft. Daarnaast wordt 
gesuggereerd gebiedsprogramma’s op te knippen, zodat ze ook 
toegankelijk zijn voor kleine partijen. 

REGIE IN TWEEDE DAALSEDIJK
Een van de grootste spoorwerkplaatsen van Nederland, mid-
denin Utrecht, wordt de komende jaren getransformeerd naar 
woon-, werk- en verblijfsplek. Eigenaar NS Stations leverde in 
samenwerking met de gemeente een ontwikkelvisie en schreef 
een aanbesteding uit voor de eerste fase van het gebied. Ontwik-
kelcombinatie Wisselspoor won met een combinatie van nieuw te 
bouwen woningen en een ‘hot spot’ in een historische spoorweg-
werkplaats . Na kritiek van omwonenden op het participatietraject 
rond de ontwikkelvisie zijn bewonersgroepen nu nauwer betrokken 
in klankbord- en werkgroepen, enquêtes en brainstorms, opgezet 
door de ontwikkelaar. Hoewel sinds jaar en dag kunstenaars en 
andere creatieve ondernemers werken in het gebied, kregen zij in 
de afgelopen jaren geen grotere rol en zichtbaarheid in het gebied. 
Daar lijkt nu verandering in te komen. Het nieuwe Utrechtse initia-
tief DEPOT tekende onlangs een huurovereenkomst met de NS voor 
een andere oude werkplaats, en gaat deze hotspot invullen.

Een van de aangereikte strategieën, eindgebruikers en pioniers 
voorin de ontwikkelketen, is volgens NS Stations gehanteerd. Zij 
vonden dat wel ingewikkeld, want wat willen die bewoners nu WWW.UTRECHTSERUIMTEMAKERS.NL


