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Beste lezers,

Voor u ligt het resultaat van het eerste jaar versnellen met 
de Actie Agenda Woningmarkt in de provincie Utrecht. 
En eigenlijk is dit pas het begin. Want de urgentie dat er 

snel meer woningen gebouwd moeten worden en dat we de 
woningmarkt beter willen laten functioneren deelt iedereen. In 
de oplossingsrichtingen die we gezamenlijk zien is inzet van alle 
partijen nodig. 

Er is dit jaar veel gedaan en daarin nemen we u graag mee. Met 
123 partijen stelden we een Actie Agenda Woningmarkt samen 
en stelden we ons de ambitie om jaarlijks zevenduizend wonin-
gen toe te voegen in de provincie, meer dan ooit tevoren. Want 
de woningmarkt zit op slot. Waar kan er dan nog gebouwd wor-
den? We onderzochten met zestien Utrechtse gemeenten waar 
nog kansen liggen. In regio Foodvalley gaat nu een vergelijkbaar 
traject van start. We onderzochten welke knelpunten in de wo-
ningmarkt beslecht moeten worden, door wie, en welk instru-
mentarium daarvoor nodig is. We onderzochten met welke 
doorstroommaatregelen verhuisbewegingen op gang komen. 
En we stelden de vraag: hoe realiseren we nu meer middenhuur-
woningen voor diverse doelgroepen? Beleggers sloegen de han-
den ineen en doen gemeenten een vernieuwend aanbod. 

En daarnaast hebben we concreet gewerkt aan versnelling. We 
daagden het netwerk uit om in 100 dagen projecten verder te 
brengen tot concreet zicht op uitvoering. Een challenge die 9 
projectteams aangingen en waarvan zij op 18 oktober de resul-
taten pitchten aan 175 belangstellenden. 

Versnelling en versterking van de woningmarkt blijft de komen-
de tijd hard nodig, waarbij versnelling en versterking van de sa-
menwerking cruciaal is. Ik kondigde tijdens de bijeenkomst op 
18 oktober aan een kwartiermaker in te zetten om het netwerk 
te faciliteren in deze samenwerking. Hij stelt zich graag aan u 
voor.

De opbrengsten, lessen en wat er nu nodig is, leest u in dit ma-
gazine. De artikelen worden ook gepubliceerd op Stadszaken. 
We gaan graag met u in gesprek, online of persoonlijk. binnen-
stedelijkeontwikkeling@provincie-utrecht.nl 

Pim van den Berg
Gedeputeerde Provincie Utrecht
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In 100 dagen een 
concreet woningbouwplan

Versnellen kán. Dat is duidelijk geworden tijdens de 100 Dagen Challenge 
die Provincie Utrecht afgelopen zomer uitschreef, en waar betrokkenen van 
negen binnenstedelijke woningbouwprojecten in zeven gemeenten zo dapper 
waren zich voor aan te melden. Het doel: in honderd dagen nieuw, lopend 
of vastgelopen plan van een stevige impuls te voorzien met als doel concreet 
zicht te krijgen op realisatie
.

Dat is gelukt. Tijdens de slotmanifes-
tatie op donderdag 18 oktober in 
Utrecht pitchten de betrokkenen 

hun opbrengst van honderd dagen buffelen 
aan een publiek van bijna 200 ontwikke-
laars, gemeenten, beleggers, corporaties, 
bouwers en adviseurs die eerder samen met 
de Provincie Utrecht de Actie Agenda 
Woningmarkt 2018-2021 hebben opgesteld. 
In die actieagenda zijn ambities opgenomen 
rond het versnellen van plancapaciteit  
(p. 22), inbreiding en transformatie (p. 36), 
het versterken van het huursegment (p. 44) 
en bevorderen van doorstroming (p. 18).  
De bouwproductie in de provincie Utrecht 
moet worden opgekrikt naar jaarlijks 
zevenduizend woningen, voor zover 
mogelijk binnenstedelijk, dicht bij voorzie-
ningen. Want dáár zit de voornaamste 
toekomstige vraag.

Leer van het lef van uw collega’s
Gebuffeld is er. Uiteindelijk is woningbouw 
ook gewoon handwerk. En gaat vooral om 
samenwerken. Binnenstedelijk is complex, 
maar zoveel boeiender dan bouwen in de 
wei. In deze ROm-special doen betrokke-
nen verslag van de honderd dagen waarin 
zij verschillen van inzicht overbrugden en 
creatieve oplossingen bedachten om hun 
project in een stroomversnelling te bren-
gen. Soms door genoegen te nemen met iets 
minder hoge ambities. Soms leidde inten-
sieve samenwerking tot nieuwe inzichten 
en win-wins waardoor iedereen harder ging 
lopen. 

Hoe, dat leest u verspreid over dit magazine 
in de verhalen van de betrokkenen zelf.

ten geleide

Tijdens de slotmanifestatie 

van de 100 Dagen Challenge 

op donderdag 18 oktober 

presenteerden initiatiefne-

mers hun resultaten in 100 

seconden aan het publiek. 

Dat riep het project 

‘differentiëren en verdichten 

in Overvecht’ tot winnaar uit. 

Een vakjury verkoos 

woningbouwproject FNV 

Middelland van BAM Wonen 

en GroenWest tot winnaar.
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Wonen in 
de provincie 
Utrecht in cijfers

Totale woningvoorraad  
op 1 september 2018:

562.100
Toename aantal woningen  

per maand in 2018  
(onttrekkingen meegerekend)

Verdeling woningvoorraad naar eigendomsvorm 
(peildatum 1 januari 2018)

Plancapaciteit

Woningbehoefte versus plancapaciteit

Bron: Provincie Utrecht

Bron: Primos

Bron: Prim
os Prognose (2018)

Koop 57%

Sociale huur 27%

2018 6318/7194
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Bron: Planmonitor Provincie Utrecht, Locatieonderzoek woningbouw regio Utrecht (SITE Urban 
Development). Zoals gepubliceerd in ABF Update Inventarisatie Plancapaciteit 2018.Huishoudensprognose

585.586
592.388
598.890
605.370
611.756
618.014
624.040
630.001
635.898
641.667
647.274
652.737
657.866

+ 6.802
+ 6.502
+ 6.480
+ 6.386
+ 6.258
+ 6.026
+ 5.961
+ 5.897
+ 5.769
+ 5.607
+ 5.463
+ 5.129

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

9.800 overschot 4.400 overschot 4.000 tekort-10.300 tekort

81.500

36.800 33.500

11.200

77.500

26.900 29.100
21.500

 2017-2020 2021-2025 2026-2030 Totaal
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Gedeputeerde Pim van den Berg over de Actie Agenda

‘Woningbouw en 
bereikbaarheid 
tegelijk aanpakken’
In de provincie Utrecht wordt de urgentie van de woningbouwopgave overal 
gevoeld. Met een groot aantal partijen heeft het provinciebestuur daarom 
de gezamenlijke Actie Agenda Woningmarkt 2018-2021 opgesteld. Hoofdam-
bitie is om tot 2021 jaarlijks zevenduizend woningen te realiseren in de juiste 
segmenten, vooral binnenstedelijk, duurzaam en van goede kwaliteit. De 
provincie stelt daarvoor vijf miljoen euro ter beschikking. Gedeputeerde Pim 
van den Berg over het hoe en waarom van de acties.
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Minister Kajsa Ollongren positief over de Utrechts actieagenda

Alleen ga je 
sneller, samen 
kom je verder
De minister met wonen in haar portefeuille, Kajsa Ollongren (BZK), geeft 
onder het motto ‘alleen ga je sneller, maar samen kom je verder’ aan dat de 
woningbouwopgave er een is die de overheden gezamenlijk moeten aanpak-
ken, ieder vanuit de eigen rol. Ze vindt het goed om te zien dat de Provincie 
Utrecht met de Actie Agenda Woningmarkt die rol gepakt heeft. ‘Deze bevat 
concrete stappen om de woningbouwproductie te versnellen. Maar laat 
tegelijkertijd de complexiteit van de voorliggende uitdaging zien. Alle partij-
en hebben verschillende mogelijkheden en gezamenlijk brengen we de 
woningmarkt verder.’

‘Met die vijf miljoen 
euro bieden we onder 
meer een versnel-

lingsteam aan, we stellen een 
kwartiermaker aan die het net-
werk kan helpen die opgave be-
ter in te vullen en we zetten ons 
in op thema’s om de woning-
markt beter te laten functione-
ren: zoals meer middeldure huur 
en betere doorstroming. Ook da-
gen we partijen uit om boven 
zichzelf uit te stijgen; zo bracht 
de 100-dagen challenge nieuwe 
energie om gezamenlijk snelheid 
te maken.’ 

Als iedereen het erover eens is 
dat er snel meer gebouwd moet 
worden, waarom gaat dat dan zo 
moeizaam? Zijn er geen bouwlo-
caties beschikbaar?
‘Tot 2025 is er voldoende planca-
paciteit in bestaande plannen. De 
grootste opgave is om die plan-
nen te verzilveren en tot uitvoe-
ring te brengen. Daarbij lopen 
partijen tegen veel knelpunten 
aan. Binnenstedelijk zijn er altijd 
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hebben we het Expertteam woningbouw om on-
dersteuning te bieden waar projecten vastlopen op 
bijvoorbeeld samenwerking. Ik ondersteun de re-
gio’s met experimenteerruimte via de Crisis- en her-
stelwet. De zestiende tranche van het Besluit uit-
voering Crisis- en herstelwet is onlangs getekend 
door de Koning. Hierdoor kunnen verschillende 
gemeenten, waaronder de gemeente Nieuwegein, 
aan de slag met een nieuwe systematiek voor kos-
tenverhaal. In de regio Utrecht gaan we ons nu fo-
cussen op 13 versnellingslocaties waar mogelijk 
25.000 woningen gerealiseerd zouden kunnen 
worden. In de woondeals wil ik ook afspraken ma-
ken over de aanpak van excessen zoals huisjesmel-
kerij.

Het oplossen van mobiliteitsknelpunten is randvoor-
waardelijk voor de ontwikkeling van locaties. In het 
MIRT zijn al veel gelden belegd. Welke mogelijkhe-
den ziet de minister om de aanpak vanuit het Rijk op 
het terrein van wonen en mobiliteit te intensiveren?
‘In de regio Utrecht werken Rijk en regio samen in 
het gebiedsgerichte samenwerkingsprogramma U 
Ned. Daarbinnen zoeken we naar integrale oplossin-
gen om mobiliteit en wonen op elkaar af te stem-
men. Ik ben hard bezig om deze samenwerking tus-
sen ministeries en de regio te intensiveren. BZK zal 

W at vraagt het Rijk van de regio’s om er-
voor te zorgen dat de totale woning-
markt in gebieden met veel krapte beter 

functioneert? En wat heeft het Rijk de regio’s te 
bieden ter ondersteuning van deze opgave? 
‘Ik wil samen aan de slag met de regionale partijen 
om de groei van de woningbehoefte te accommo-
deren en het woningtekort in te gaan lopen. Want 
de druk op de Utrechtse woningmarkt is groot. Van 
de regio vraag ik om de bouwproductie te versnel-
len. Om de bouwproductie op de middellange en 
lange termijn vol te houden is het van belang dat er 
voldoende harde plancapaciteit is en blijft. Belang-
rijk daarbij is om kritisch te analyseren of de planca-
paciteit op korte en lange termijn kwantitatief en 
kwalitatief aansluit op de woningbehoefte van in-
woners. Deze woningbehoefte moet wat mij betreft 
leidend zijn bij het versnellen van de huidige plan-
nen en ontwikkelen van nieuwe locaties.

‘Om gemeenten daarbij te helpen, heb ik eerder 38 
miljoen euro beschikbaar gesteld voor binnenste-
delijke transformatie, omdat goede plannen nu blij-
ven liggen door onvoldoende voorfinanciering. SVn 
(Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, red.) beheert 
deze transformatiefaciliteit en vanaf begin 2019 
kunnen er aanvragen voor ingediend worden. Ook 

veel partijen met uiteenlopende 
belangen, wat vraagt om een 
zorgvuldig proces. Daarnaast 
gaat binnenstedelijke woning-
bouw in veel gevallen gepaard 
met grote investeringen in voor-
zieningen op gebiedsniveau, die 
niet altijd betaald kunnen wor-
den uit de opbrengsten van pro-
jecten. Lokale overheden hebben 
lang niet altijd de middelen en de 
financiële ruimte om deze inves-
teringen te kunnen doen. Als 
provincie proberen we gemeen-
ten die tegen knelpunten aanlo-
pen, te ondersteunen met ken-
nis, capaciteit en financiële 
arrangementen.’ 

Op korte termijn binnenstedelijk 
extra woningen realiseren is be-
langrijk, maar wat is er nodig om 
ook op de lange termijn voldoen-
de bouwmogelijkheden te heb-
ben? 
‘Als onderdeel van de versnel-

lingsambitie uit de Actie Agenda 
voerde bureau Site een locatie-
onderzoek uit voor de regio U16 

(Gemeente Utrecht en omliggen-
de gemeenten, red.). Uit dat on-
derzoek blijkt dat we het tot 
2040 niet in bestaand stedelijk 
gebied gaan redden feiten en cij-
fers zie verder in deze speciale 
editie, red). Dus moet je parallel 
aan alle versnellingsacties verder 
kijken naar toekomstige uitbrei-
dingsruimte, vooral gekoppeld 
aan ov-knooppunten. Om groot-

schalige woningbouw te kunnen 
faciliteren moet de bereikbaar-
heid in de regio verbeterd wor-

den. Het Rijk is daarvoor de be-
langrijkste speler. Het knelt nu 
al.’ 

Minister Ollongren riep eerder dit 
jaar op tot meer creativiteit en 
ook te bouwen aan randen van 
stedelijke gebieden. Is de provin-
cie daartoe bereid?
‘Je wilt niet remmen, maar voor-
al stimuleren. We bewaken wel 

‘we gaan het niet redden  
met uitsluitend bestaand 
stedelijk gebied’



ROM | JAARGANG 36 | SPECIAL UTRECHT

09pagina 06 — 09 • interview

zijn aandeel leveren om hier een succes van te ma-
ken, gericht op de woningbouwopgaven en op de 
brede ruimtelijke afweging. Binnen het beschikbare 
bereikbaarheidsbudget zal ik bevorderen om zo veel 
mogelijk een relatie te leggen met de bouwopgave. 
Dat gebeurt onder meer tijdens het zogenaamde 
MIRT-overleg dat twee keer per jaar wordt gevoerd 
tussen de bewindslieden van I&W en bestuurders 
van provincie en de regio.’

Hoe kunt u de aanpak van het tekort aan huurwo-
ningen in het lage middensegment ondersteunen? 
Gedeputeerde Pim van den Berg oppert om corpo-
raties meer Daeb-ruimte te geven om huurwonin-
gen in het lage middensegment aan te bieden. Bent 
u het met hem eens?
‘Het onderwerp middenhuur heeft mijn volle aan-
dacht. Gemeenten, investeerders en corporaties 
moeten samen aan de slag om meer middenhuur te 
realiseren. De ervaringen van de Samenwerkingsta-
fel middenhuur van afgelopen jaar laten zien dat 
dat heel goed mogelijk is. Investeerders zijn wel de-
gelijk bereid om samen met gemeenten afspraken 
te maken om middenhuur te realiseren, ook voor 
700 tot 800 euro. Gemeenten kunnen daarnaast 
met de wijziging van het Besluit ruimtelijke orde-
ning in een bestemmingsplan aangeven dat ze een 

bepaald percentage middenhuur willen realiseren 
op een locatie.

‘Corporaties kunnen middenhuur realiseren in situa-
ties waar marktpartijen geen interesse hebben. On-
langs heb ik een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer 
gestuurd met daarin een vereenvoudiging van de 

markttoets en verduidelijking van de Huisvestings-
wet. Met de vereenvoudiging markttoets kunnen 
woningcorporaties gemakkelijker investeren in mid-
denhuur waar dat lokaal nodig is. Met de verduidelij-
king van de Huisvestingswet wordt geregeld dat ge-
meenten middenhuurwoningen mogen bestempelen 
als schaars. Deze woningen kunnen dan specifiek 
voor een bepaalde doelgroep worden aangewezen.’

de rode contouren. Dat doen we 
niet alleen om groen, gezond en 
aantrekkelijk te blijven. Uit on-
derzoek blijkt dat de grootste 
kwalitatieve woningbehoefte 
bestaat uit appartementen, 
dicht bij voorzieningen en open-

baar vervoer. Ons suburbane 
aanbod is met de groeikernen 
vrij fors en ook al verlaat maar 
een fractie van de ouderen op 
den duur hun eengezinshuis, 
dan komen daar veel woningen 
vrij. Het betekent overigens niet 
dat de rode contouren tot in de 

lengte der dagen ongeschonden 
blijven.’

Een van de grote uitdagingen op 
de woningmarkt is om het huur-
segment te versterken. Uit ver-
schillende analyses blijkt dat er 

met name een tekort is aan huur-
woningen in het lage middenseg-
ment. Waarom worden die niet 
gebouwd?
‘Beleggers willen graag investe-
ren in deze regio. Beleggers doen 
met het Utrechts Biedboek Mid-
denhuur een eerste concrete 

handreiking aan gemeenten 
waarmee zij aangeven waarover 
zij bereid zijn afspraken te maken 
om woningen voor mensen met 
een middeninkomen te realise-
ren. Maar ik zie dat ook zij huur-
woningen in het lage middenseg-
ment, tussen circa 710 en 850 
euro, vrijwel niet marktconform 
kunnen aanbieden. Het verzoek 
aan het kabinet is daarom om 
corporaties meer ruimte te geven 
in het Daeb-segment, zodat zij 
woningen kunnen aanbieden in 
het lage middensegment. Tot slot 
vragen we het kabinet om meer 
experimenteerruimte.’

‘geef corporaties meer  
ruimte om middeldure  
huurwoningen te bouwen’ 

‘in het mirt-overleg benadruk 
ik zoveel mogelijk de relatie 
met woningbouw’

»

»
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Herontwikkeling FNV-hoofdkantoor Middelland

Afwegen, fixeren, bouwen
In honderd dagen lukte het om de besluitvorming te forceren rond
de herbestemming van het FNV-hoofdkantoor op het verouderde bedrij-
venpark Middelland in Woerden. Voor die prestatie riep een vakjury het 
project uit tot winnaar van de 100 Dagen Challenge. Met het besluit is er 
concreet zicht op de bouw van 265 woningen in een hoogstedelijke set-
ting. De basis van deze mijlpaal was al eerder gelegd met het spinneweb-
model van de gemeente.

Quickscan lessen:
• Haal een derde, onafhankelijke 

partij aan de onderhandelingstafel.
• Gebruik van een ‘spinnenweb’ helpt 

afwegingen te maken: je kunt niet 
overal 100% op scoren.

• Het gaat niet om de parkeernorm, 
maar om de doelen: ook een 
naastgelegen station is een vorm 
van mobiliteit.

• Naast een derde partij aan tafel is 
kennis en inzicht nodig om tot 
afgewogen besluitvorming te 
komen: schakel ook daar hulptroe-
pen voor in.

Sabine Meeks (BAM 

Wonen) en Martijn 

Bresser (GroenWest):  

‘De 100 Dagen Challenge 

heeft het project in een 

stroomversnelling 

gebracht’

Beeld: Aldo Alessi

100

 

DAGEN

C
H ALLE N G E
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Middelland is een schoolvoorbeeld van 
een bedrijvenpark dat betere tijden 
heeft gekend. Gebouwd tijdens de 

kantorenhausse in de jaren tachtig, stond begin 
2015 circa 35.000 m2 leeg. In 2016 maakte de 
FNV bekend haar vier hoofdkantoren, 
waaronder een complex aan de Houttuinlaan 
op Middelland, te zullen sluiten en haar 
werknemers te concentreren op één locatie aan 
de A2 in Leidsche Rijn in Utrecht. Bovenop 
de bestaande leegstand, kwam daardoor nog 
eens 1,2 hectare vrij op een centrale locatie pal 
achter het station en aan de rand van het 
centrum van Woerden. Een aderlating voor de 
economie van Woerden die traditioneel veel 
‘bonden’ huisvest, maar achteraf bezien een 
kans om woningen te realiseren.

Kwaliteit
Begin januari tekenden woningcorporatie 
GroenWest en BAM Wonen een voorlopi-
ge koopovereenkomst met de FNV. Maar 
tot definitieve verwerving kon pas worden 
overgegaan zodra er met de gemeente een 
overeenkomst was over het stedenbouwkun-
dig plan. De 100 Dagen Challenge gaf het 
extra zetje dat nodig was. ‘We hebben bereikt 
dat het college instemt met het voorliggende 
plan en dus wil meewerken aan de benodigde 
bestemmingsplanwijziging. Dat is voor ons 
cruciaal om de investering voor de aankoop 
van de locatie te kunnen doen’, zegt Martijn 
Bresser, ontwikkelmanager bij woningcorpo-
ratie GroenWest.

Inhoudelijke discussiepunten bij het project 
FNV Middelland waren het te realiseren 
programma, de bouwhoogtes, het beheer van 
het openbaar gebied en last but not least: het 
parkeren. Sectorale doelen prevaleerden volgens 
de ontwikkelpartners soms boven het einddoel, 
met vertraging tot gevolg.
‘Achtergrond van de discussie was dat wij als 
gemeente kwaliteit wilden realiseren, zeker 
omdat deze ontwikkeling een aanzet is voor de 
verdere transformatie van Middelland-Noord 
en dus als voorbeeld moet dienen voor vervolg-
projecten. Het maken van financiële afspraken 
kostte tijd, maar heeft uiteindelijk wel voor 
alle partijen wat opgeleverd’, benadrukt Jeroen 
van Lemmen, projectmanager bij de Gemeente 
Woerden. Op 4 september 2018 stemde het 
college in met het integrale plan van Groen-
West en BAM Wonen.

Campusachtige omgeving
In 2015 is gestart met een visietraject voor de 
transformatie van Middelland. In dat kader 
leek het een goed idee om Middelland aan te 
melden als pilotproject voor het programma 
stedelijke herverkaveling. Idee was dat door 
een uitruil van functies, gebouwen en gronden, 
ruimte vrij zou komen voor woningbouw. 
Maar zonder verplichtende clausule in de 
wettelijke regeling stedelijke kavelruil bleek 
een grootschalige herinrichting op basis van het 
ruilinstrument té ambitieus.
Daarna kwam het idee om dan maar ergens te 
beginnen met het omkatten van leegstaande 

De gemeente was huiverig 

voor de hoge dichtheid en 

was bang dat de bouw- 

hoogte de leefbaarheid op 

straat negatief zou beïn- 

vloeden. Maar die vrees is 

weggenomen door een 

integraal plan van A3 

Architecten en de archi- 

tecten van Groosman 

samen met de landschaps- 

ontwerper Karres+Brands. 

Uiteindelijk komen er 

maximaal elf lagen in een 

fijnmazig stedelijk 

landschap.
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kantoorgebouwen tot woongebouwen. ‘Maar 
wat moet je met een paar woningen in een ge-
bied zonder voorzieningen?’ stelt Van Lemmen. 
‘Wat hielp is dat de transformatieopgave op een 
gegeven moment steeds meer als een ruimte-
lijk vraagstuk in plaats van als een economisch 
vraagstuk werd aangevlogen. Zo ontstond het 

idee om het hele gebied Middelland-Noord 
geleidelijk aan te transformeren naar een ge-
mengd stedelijk woon-werkgebied. Uiteindelijk 
is dat vastgelegd in de ontwikkelingsvisie die de 
gemeenteraad in juni 2017 heeft vastgesteld.’

Parkeren
GroenWest en BAM Wonen willen in het 
gebied 265 appartementen realiseren op 1,2 
hectare: 183 vrijesectorhuurwoningen en 
82 sociale huurwoningen. Dat betekent een 
heel hoge dichtheid, zeker voor Woerdense 
begrippen. Die dichtheid is volgens de ont-
wikkelpartners nodig ter compensatie van de 

fors gestegen bouwkosten. De gemeente was 
aanvankelijk huiverig dat de bouwhoogte die 
nodig is om het programma te kunnen reali-
seren, de leefbaarheid op straat negatief zou 
beïnvloeden.
Maar het grootste punt van discussie was 
de parkeernorm. Van Lemmen: ‘In princi-
pe hanteren we als gemeente vaste normen, 
gedifferentieerd naar grootte van de woning en 
woningtypologie. Voor de FNV-locatie lag die 
norm tussen 1,4 en 1,6 op een enkele woning.’ 
‘Onnodig hoog voor een locatie met zo’n 
hoge dichtheid, zo dicht bij het station’, vond 
Martijn Bresser. 
Van Lemmen: ‘Het is verleidelijk om naar een 
lagere parkeernorm te gaan om een plan rond 
te rekenen. Maar als je een lage norm hebt en 
vervolgens blijkt in de praktijk dat bewoners 
meer auto’s hebben dan voorzien, dan wordt 
het probleem afgewenteld op het openbaar 
gebied.’ 
Een ander discussiepunt was de fysieke uitvoe-
ring van de parkeeroplossing zelf. ‘Aanvan-
kelijk was de wens van de gemeente om het 
parkeren uit het zicht op te lossen’, legt Bresser 
uit. ‘Maar dat is duur. Dat gold eveneens voor 
maaiveld parkeren met een dak erop. We heb-
ben nog even geopperd om dan maar gewoon 
op het maaiveld te parkeren, maar dat was voor 
de gemeente omwille van de kwaliteit onac-
ceptabel.’

Bestuurswisseling
Bresser: ‘ Voor het parkeerprobleem leek op 
een zeker moment een oplossing nabij, maar na 
een bestuurswisseling moesten relaties opnieuw 
worden opgebouwd en moest nieuw vertrou-
wen worden gewonnen. Uiteindelijk is het toch 
gelukt om tussen de verschillende betrokken 
bestuurders snel gebiedsgerichte sluitende af-
spraken te maken.’
‘Wat ik sterk vond, was het spinnenwebdiagram 
dat de gemeente inbracht en waarin duidelijk 
naar voren komt dat je niet op alle punten 
honderd procent kunt scoren: gebiedsontwik-
keling is een kwestie van afwegen’, vervolgt 
Sabine Meeks, commercieel manager Utrecht 
& Noordoost bij BAM Wonen.
Van Lemmen licht toe: ‘Dat spinnenweb is 
ingebracht omdat we als gemeente de reputatie 
hebben dat we eis op eis stellen. Maar je kunt 
nooit op alles honderd procent scoren.’ In het 
spinnenwebdiagram formuleerde de gemeente 
een aantal hoofddoelstellingen op het gebied 
van ruimte, mobiliteit, duurzaamheid en het 
programma, met daaraan gekoppelde kenmer-
ken. ‘Doel is dat je uiteindelijk een resultaat 
hebt dat in balans is’, zegt Meeks. ‘Het spinnen-
web heeft zeker bijgedragen aan het oplossen 

Programma
• 183 Vrijesector- en 82 sociale huurwoningen op 1,2 ha in een 

campusachtige omgeving;
• Gebouwd parkeren in een tijdelijke bovengrondse garage. Parkeer-

norm 1:1.

Uitdaging
Aanvankelijk gold voor het gebied een parkeernorm van 1,6. 
Onnodig voor een locatie dicht bij een OV-knooppunt, meenden de 
ontwikkelaars. Ook over de uitvoering van de parkeeroplossing was 
aanvankelijk verschil van inzicht.

Doel 100 Dagen Challenge
Een positief collegebesluit op het integrale plan, waarna tot 
definitieve verwerving kan worden overgegaan

Resultaat
Missie geslaagd. Met name de massastudies zijn in een snelkookpan 
gegaan, rond het stedenbouwkundig plan, parkeren, het programma 
en de financiën.

‘Dat spinnenweb is ingebracht 
omdat we als gemeente de 
reputatie hebben dat we eis 
op eis stellen’
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In de ontwikkelingsvisie 

van de gemeente is sprake 
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nieuwe wooncomplex 
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gebied met een campus-

achtige omgeving. Dat is 

verder uitgewerkt tot een 

concept met ‘huiskamers’ 

waar ruimte is voor 

ontmoeten, sport, et 

cetera. De ervaring op 
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van het parkeervraagstuk.’ Van Lemmen: ‘Het 
spinnenweb is een communicatiemiddel en een 
afwegingskader tegelijk.’

Resultaat
De onderhandelingspartners waren al goed 
op weg, maar pas na aanmelding voor de 
100-dagen challenge raakte alles in een 
stroomversnelling. Dat kwam mede doordat, 
als onderdeel van de challenge, de provincie als 

gesprekspartner van buitenaf aan de onderhan-
delingstafel aanschoof, benadrukt Meeks. ‘De 
provincie maakte iedereen duidelijk dat het 
niet alleen om de belangen van de gemeente en 
de projectontwikkelaar gaat, maar dat er ook 
een maatschappelijk belang in het spel is en dat 
ze het écht belangrijk vindt dat er gebouwd 
wordt.’
Jeroen van Lemmen moet ook erkennen dat 
de 100-dagen challenge iedereen harder heeft 
laten lopen. ‘Over oplossingen die in voorberei-

ding waren, zijn versneld besluiten genomen.’
Meeks: ‘De provincie heeft geholpen concrete 
afspraken te maken en deze te fixeren met als 
gedachte dat je daar niet meer op terugkomt. 
Dat schiep de duidelijkheid die wij als investe-
rende partijen verlangen.’ 

Er kwam een oplossing voor het parkeren, 
ofschoon al in gang gezet met het spinnenweb. 
De norm ging omlaag naar 1:1. Van Lemmen: 
‘In gemeentelijke beleidskaders staat dat van 
de standaard mag worden afgeweken, als daar 
een goede onderbouwing voor is. Die onder-
bouwing gaven de ontwikkelpartners met een 
onderzoek van Goudappel+Coffeng, waaruit 
bleek dat met name de doelgroep van Groen-
West minder autobezit heeft.’
Als parkeeroplossing ging de gemeente akkoord 
met de bouw van een bovengrondse parkeer-
garage met drie tot vijf lagen die vanwege een 
modulaire constructie weer eenvoudig is af te 
breken. 
De gemeente wilde expliciet dat in het 
openbaar gebied openbare routes opgenomen 
zouden worden. Tussen de ontwikkelpartners 
en de gemeente is daarom afgesproken dat de 
gemeente een deel van het gebied gaat beheren.
De vrees voor negatieve invloed op de leef-
baarheid door de bouwhoogte is weggenomen 
door een integraal plan van A3 Architecten en 
de architecten van Groosman samen met de 
landschapsontwerper Karres+Brands. Uitein-
delijk komen er maximaal elf lagen in een fijn-
mazig stedelijk landschap. In ruil voor de hoge 
dichtheid – waarmee een financieel haalbaar 
plan ontstond – stemden de ontwikkelpartners 
in met een hogere afdracht aan het gebieds-
fonds van waaruit bovenwijkse voorzieningen 
worden bekostigd.

‘In gemeentelijke 
beleidskaders staat dat 
van de standaard mag 
worden afgeweken, als 
daar een goede 
onderbouwing voor is’

13
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Blokhoeve West, Nieuwegein

Draagvlak 
voorop
Bestaande bedrijvigheid, een klim- en bergsportcentrum, een 
restaurant met 1100 zitplaatsen, een supermarkt en bijna 200 
huizen: in de stad komt alles samen. Maar kan Nieuwegein 
zo’n functiemix aan de rand van de stad wel aan? Creatieve 
ontwerpoplossingen leken uitweg te bieden, maar stijgende 
bouwkosten wierpen een nieuwe barrière op. Ontwikkelaar 
Lunee Vastgoed wist uiteindelijk tot een plan te komen dat 
rijp is om in te dienen bij de gemeente. Daarvoor moest wel 
gesneden worden in het programma.

De wijk Blokhoeve in 
Nieuwegein is 
omsloten door de 

infrastructuur van de 
sneltram en een belangrijke 
uitvalsweg. Ten noordoosten 
van de wijk, op de grens met 
Utrecht, stroomt het Amster-
dam-Rijnkanaal. In Blok-
hoeve wordt niet alleen 
gewoond. Een deel van het 
gebied is als bedrijvenzone 
ingericht en biedt ruimte aan 

activiteiten die (muziek)
geluid produceren zoals een 
aantal congrescentra, een 
bowlingbaan, een gedateerde 
klimhal, een sportschool en 
een paar tennisbanen. 

Ten noorden van de evene-
mentenlocatie en ten westen 
van Villapark ‘Het Eiland’ 
is nog ruimte vrij. In 2016 
diende projectontwikke-
laar Lunee Vastgoed al een 

principeverzoek in bij de 
gemeente voor een ambitieus
woningbouwplan. Het 
college reageerde positief, 
maar wilde dat de ontwikke-
laar samen met bewoners en 
bedrijven het plan verder zou 
optimaliseren, om tot een 
beter en gedragen voorstel te 
komen.
Mark Heideman, project-
ontwikkelaar bij Lunee: 
‘We hebben afgelopen twee 
jaar intensief overleg gehad 
met ondernemers en om-
wonenden. Het plangebied 
is vergroot, nieuwe functies 
zijn toegevoegd. We willen 
ons huiswerk goed gedaan 
hebben voor we een aange-
past voorstel indienen bij de 
gemeente.’

Weerstand
‘Er bestond aanvankelijk 
redelijk wat weerstand in de 
omgeving van het plange-
bied’, vertelt Susanne Siebers, 
projectmanager bij de 
Gemeente Nieuwegein. ‘Zo 
kijken bewoners van koop-
huizen in de buurt kritisch 
naar de mogelijke bouw van 
sociale huurwoningen in hun 
directe omgeving. Onderne-

Quickscan 
lessen:
• Je kunt niet vroeg genoeg met 

participatie beginnen: het zorgt 
voor extra draagvlak en waardevol 
inzicht in belangen;

• Ondernemers hebben een eigen 
belang, maar begrijpen dat er ook 
andere belangen zijn

• Het terugbrengen van kosten voor 
een dure parkeervoorziening blijkt 
ook in Nieuwegein de sleutel tot 
een oplossing

De ontwerpschets van de 

‘geluidswand’ bleek mee te 

vallen in vergelijking met 

de schets van een 

‘Bijlmerflat’ die met behulp 

van een plaatselijke 

ondernemer in lokale 

media verscheen. Deze 

ongeplande publicatie 

heeft het participatiepro-

ces vroegtijdig op gang 

gebracht.
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mers vrezen dat de opruk-
kende woningbouw hun 
beweegruimte belemmert.’
Siebers: ‘De gemeente zag 
altijd al mogelijkheden voor 
woningbouw, maar het was 
zoeken naar een oplossing 
voor het geluidsvraagstuk 
in het gebied. De eigenaar 
van de bestaande klimhal 
Mountain Network droeg de 
oplossing aan. Hij wilde zijn 
gebouw vernieuwen en ver-
groten op een andere locatie. 
De klimsport is namelijk 
een van de snelst groeien-
de sporten in Nederland. 
Lunee suggereerde om het 
nieuwe klim- en bergsport-
centrum samen met andere 
functies zoals woonstudio’s 
en een nieuwe vestiging van 
ABC-Restaurants te integre-
ren in een geluidswerende 
constructie: een win-win.

Een-nul achter
Het gedeelde enthousiasme 
van de initiatiefnemers be-
koelde even door een artikel 
dat in de plaatselijke media 
verscheen. In de wijk Blok-
hoeve zou een ‘Bijlmerflat’
gerealiseerd worden. ‘Dan 
sta je met een-nul achter’, 
constateert Heideman. ‘Maar 
die ongeplande publicatie 
heeft het participatieproces 
vervroegd op gang gebracht. 
Uiteindelijk heeft dat, denk 
ik, in ons voordeel gewerkt. 
Toen wij met de werkelij-
ke tekeningen de buurt in 
gingen, kon het alleen maar 
meevallen.’

Lunee wilde voor de zomer 
een principeverzoek indie-
nen bij de gemeente. Maar 
stijgende bouwkosten zetten 
de haalbaarheid van het plan 
onder druk. 

Adviesbureau Gloudemans 
werd ingehuurd om een 
nieuwe doorrekening te 
maken voor het plan, zodat 
betrokken partijen een 
gezamenlijk principevoorstel 
zouden kunnen indienen.
Dat leidde tot een nieuw wo-
ningbouwprogramma waarin 
100 gestapelde middeldure 
huur- en koopwoningen zijn 
vervangen door 12 koopwo-

ningen. Dit betekent steden-
bouwkundig een beter plan 
en een kostenbesparing voor 
de ontwikkelaar die geen 
parkeervoorziening hoeft te 
bouwen, wat opweegt tegen 
de inkomstenderving door 
uitdunning van het program-
ma van ruim 250 woningen 
naar 180 woningen. 

Programma
• 65 Appartementen en 50 studio’s geïntegreerd in het klim- 

en bergsportcentrum voor woningcorporatie Jutphaas;
• 62 tot 70 grondgebonden woningen;
• ALDI-supermarkt;
• ABC-Restaurants met 1100 zitplaatsen en 12 keukens; 
• Klim- en bergsportcentrum.

Uitdagingen
Draagvlak, bouwkostenstijging, geluidsoverlast, financiële 
haalbaarheid

Doel 100 Dagen Challenge
Een principebesluit door het college over een financieel 
haalbaar en gedragen plan en een anterieure overeenkomst

Resultaat
Een collegebesluit is niet gelukt. Dat wordt in het voorjaar 
van 2019 verwacht. Wel werden de partners het eens over een 
programma, waarin honderd gestapelde woningen worden 
vervangen door twaalf parkwoningen. Dat leverde een mooier 
plan op, dat financieel haalbaar wordt door het schrappen 
van een dure parkeervoorziening die niet meer nodig is.

Om het plan financieel 

haalbaar te maken werden 

honderd middeldure huur- en 

koopwoningen uiteindelijk 

vervangen door twaalf 

koopwoningen die  

in een parkachtige setting  

in openbaar gebied staan. 

Het bespaart de ontwik- 

kelaar de bouw van een 

kostbare parkeervoorziening.  

Stedenbouwkundig levert het 

een mooier plan op.

‘Die ongeplande publicatie 
heeft het participatieproces 
vervroegd op gang gebracht. 
Uiteindelijk heeft dat, denk 
ik, in ons voordeel gewerkt’
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Woningbouw op de Kop van Schothorst

Nieuw perspectief 
op de stad
Ingesloten tussen de bestaande bebouwing van de Amersfoortse woonwijk 
Schothorst, een busbaan en een ontsluitingsweg, ligt een prismavorming 
terrein van twee hectare waar nog ruimte is voor woningbouw. Eerdere 
plannen om hier huizen te bouwen zijn gestrand tijdens de crisis. Vanwege 
de toenemende huizendruk wil de gemeente, dat het gebied in eigendom 
heeft, het project hervatten. Maar hoe zorg je ervoor dat snelheid en wel-
overwogen besluitvorming samengaan?

‘Er zijn nog te veel mitsen en maren 
rond de ontwikkeling van deze 
locatie op de Kop van Schothorst’, 

benadrukt Maartje Rieter, projectmanager 
binnenstedelijke bouwlocaties bij de Gemeen-
te Amersfoort. ‘De 100 Dagen Challenge 

stelde ons in staat om in sneltreinvaart een 
ruimtelijke studie te verrichten naar condities 
waaronder woningbouw op de Kop van 
Schothorst kan worden uitgewerkt. Doel was 
om samen met betrokken partijen in een open 
proces in honderd dagen de ambities en 

Quickscan 
lessen:
• Een kritische blik 

van buiten kan 
helpen om de volle 
potentie van een 
gebied in kaart te 
brengen. 

• Maar ook het 
samenbrengen van 
de gezichtspunten 
aan één tafel leidt 
tot nieuwe 
inzichten.
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uitgangspunten voor de ontwikkeling te 
formuleren, waarna het stadsbestuur een 
gewogen besluit kon nemen.’

Met het budget dat de 100 Dagen Challenge 
beschikbaar stelde, huurden betrokken par-
tijen bureau Palmbout Urban Landscapes uit 
Rotterdam in om het gebied onder de loep te 
nemen. Stedenbouwkundige Sabien Thomaes 
van Palmbout: ‘Het gebied ligt ingeklemd 
tussen stedelijke infra en de achterzijde van 
een bestaande wijk met een grote supermarkt 
en een parkeerplaats van een groot flatge-
bouw. Hoe kom je daar? En waar woon je 
dan eigenlijk? Zoals het er nu bij ligt, heeft 
het gebied geen adres en de locatie is te klein 
om een zelfstandige woonwijk te worden. 
Grote uitdaging is om het gebied deel te laten 
uitmaken van het stedelijk weefsel.’

 
Thomaes interpreteerde de opdracht breed: ze 
nam niet alleen de locatie zelf onder de loep, 
maar wilde in eerste instantie ook onder-
zoeken of de locatie überhaupt wel geschikt 
is voor woningbouw en zo ja, onder welke 
condities. ‘De woningnood is hoog, ook in 
Amersfoort. Maar betekent dit dat je elke  
restruimte moet volbouwen? Wat voegt 
woningbouw op deze plek toe aan de stad 
als geheel? Andere onderwerpen waarop een 
afweging moest worden gemaakt, waren de 
aanleg van natte natuur als onderdeel van de 
ecologische hoofdstructuur versus behoud van 
groen, ontsluiting van de locatie en de beteke-
nis van de plek; wel of geen forse dichtheden? 
Natuurlijk ondersteunen wij het idee om in dit 
gebied te bouwen, maar ook bij de betrokken 
partijen merkte ik dat er behoefte was aan een 
bredere verkenning van de mogelijkheden.’

Na consultatie van 

betrokken partijen en een 

schouw in het gebied, 

presenteerde bureau 

Palmbout drie mogelijke 

ontwikkelrichtingen 1) 

doe niets en maak van 

het gebied een tuin van 

de stad (p.16), 2) bouwen 

binnen de bestaande 

ruimtelijke context 

(boven), 3) een ‘ruig’

voorstel waarbij de

infrastructuur volledig

wordt omgelegd (onder)
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Ontwerpalternatieven
Thomaes bestudeerde kaarten en nam de hele 
projectgroep met vertegenwoordigers van 
Gemeente Amersfoort, woningcorporatie 
Omnia Wonen, Waterschap Vallei en Veluwe 
en Provincie Utrecht mee het gebied in. Er 
werden drie modellen ontwikkeld: 
• doe niets en maak van het gebied een tuin 

van de stad; 
• bouwen binnen de bestaande ruimtelijke 

context; 
• een ‘ruig’ voorstel waarbij de infrastructuur 

volledig wordt omgelegd waardoor een 
nieuwe woningbouwlocatie vrijkomt aan 
de rivier de Eem. Dit zou betekenen dat de 
nieuwe woonwijk geen aansluiting heeft bij 
Schothorst, maar met haar gezicht naar het 
transformatiegebied De Isselt ligt. 

Het tweede ontwikkelmodel dat aansluit op 
de bestaande ideeën kent een laagbouw- en 
een hoogbouwvariant met elk voor- en nade-
len. Sabien Thomaes: ‘Bij de laagbouwvariant 
zou een oude cultuurhistorische waardevol-
le dijk gesloopt moeten worden en bomen 
worden gekapt. Om een goede aanhechting 
te maken op de bestaande woningbouw van 
Schothorst, zal een gesprek met de super-
markt nodig zijn, die nu precies tussen de 
bestaande bebouwing en de geprojecteerde 
woningbouw zit. Dat geldt eveneens voor 
het flatgebouw waarvan de parkeerplaats een 
barrière vormt naar de nieuwe woningbouw. 
De natte ecologische hoofdstructuur komt in 
de knel bij deze ontwerpvariant, maar kan 
verplaatst worden naar de oever van de Eem 
aan de overzijde van de ontsluitingsweg. Bij 

de hoogbouwvariant blijft meer ruimte over 
voor groene en natte natuur, maar wel op 
voorwaarde dat het parkeren gebouwd wordt 
opgelost. Dit is ook nodig omdat de locatie 
pal aan de stadsentree ligt waardoor het par-
keren bij voorkeur uit het zicht plaatsvindt. 
Dit is wel een extra kostenpost.’ 

Nieuw perspectief op de stad
Het derde ontwikkelmodel is een totaal 
nieuw perspectief op de stad en vergt een 

complete omlegging van de bestaande ste-
delijke infrastructuur. Maar daarmee komt 
volgens Maartje Rieter wel ruimte vrij voor 
een ‘waanzinnige woningbouwlocatie’ aan 
de Eem. ‘Als je haast hebt met het bouwen 
van woningen is dit het minst aantrekkelijke 
alternatief. Maar anderzijds kun je met het 
verleggen van de infra de kwaliteit van de 
Eem weer gaan beleven.’
Volgens Thomaes is model twee haalbaar 
mits goed wordt aangehecht bij de bestaande 
woonwijk Schothorst. Haar voorkeur ligt 
echter bij het derde ontwikkelingsmodel dat 
volgens haar een enorme meerwaarde kan ge-
nereren voor de stad. ‘Het bestuur zal snelheid 
moeten afwegen tegen het alternatieve model, 
dat als voordeel heeft dat je een ontzettend 
interessante plek creëert. Wat wij willen is dat 
het bestuur een afgewogen beslissing maakt.’ 
Rieter: ‘Met de 100 Dagen Challenge hebben 
we inzichtelijk gemaakt welke mogelijkheden 
er zijn. In zeer korte tijd hebben we nieuwe 
perspectieven gecreëerd. De modellen hebben 
we naast elkaar gezet en op verschillende 
aspecten afgewogen. Door dit samen met be-
trokken partijen te doen, hebben we in hoog 
tempo de argumenten op tafel gekregen. De 
betrokken bestuurders vonden het derde model 
een te ingrijpende keuze vanwege de hoge kos-
ten en lange adem die het vraagt, maar zien wél 
kansen in de nog verborgen kwaliteiten van de 
Eem. Daarmee gaan we nu verder aan de slag.’ 
 

Programma
• Honderd woningen, zowel vrijstaand als gestapeld;
• Gebouwd parkeren.

Uitdagingen
Het is een complexe locatie en dat maakt snel scoren van 
woningaantallen onmogelijk.

Doel 100 Dagen Challenge
Doel was om betrokken partijen in honderd dagen de 
uitgangspunten voor de ontwikkeling te laten vaststellen.

Resultaat
Uit de studie en workshops zijn drie ontwerpalternatieven 
naar voren gekomen voorzien van argumenten voor een 
afweging, waaronder een verrassend perspectief. Het denken 
is daarmee opgerekt. Daarmee kon het stadsbestuur écht wat 
kiezen.

»

‘Grote uitdaging is om 
het gebied deel te laten 
uitmaken van het 
stedelijk weefsel’
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Resultaten onderzoek doorstroming

‘Doorstroming levert 
veel op, dan mag  
het ook wat kosten’
In de Actieagenda Woningmark wordt ingezet op het bevorderen  
van doorstroming op de woningmarkt, met als doel dat er woningen  
vrijkomen voor nieuwe bewoners die aan het begin van hun  
wooncarrière staan. Maar hoe krijg je die doorstroming op gang?

‘In de jaren tachtig van de 
vorige eeuw stond het 
gezin centraal. Nu is het 

tijdperk van de empty nester 
aangebroken, stel Gert Jan 
Hagen, oprichter-directeur 
van Springco Urban Analytics.
‘Dertig tot vijftig procent van 
de eengezinswoningen in de 
provincie wordt bewoond 
door kleine, veelal oudere 
huishoudens. Dat zijn 110.000 
huizen. Ook al is hun ver-
huisgeneigdheid niet groot; 
de groep empty nesters waar 
we het dan vaak over hebben 
is zó groot, dat ze een enorme 
wissel trekken op de woning-
markt. Als maar een klein 
deel van deze empty nesters 
verhuist, leidt dit tot een 
verhuisketen. De empty nester 
gaat een centrale rol spelen in 
de volkshuisvesting.’

In de Actieagenda is als 
doel opgenomen dat er in 
2021 meer beweging op de 
provinciale woningmarkt is 
gekomen door verhuizing van 
senioren en mensen vanuit een 
sociale huurwoning naar een 
meer passende woning. Maar 
iedereen weet dat zoiets ge-
makkelijker gezegd is dan ge-
daan. Het is dan ook de vraag 
of de tools werken, zoals ze 
in de agenda wordt gesugge-

reerd: een voorrangsregeling, 
een inkomensafhankelijke 
huur, passende inkomenseisen, 
het inzetten van verhuiscoa-
ches, flexibele contracten. 
Daarom vroeg Provincie 
Utrecht Springco onderzoek 
te doen naar experimenten 
die rond doorstroming zijn 
uitgevoerd. Sorteerden ze 
effect en zo ja: hoe? En hoe 
draagt dat eigenlijk bij aan 
andere doelstellingen van de 
Actieagenda? 

Eengezins koopwoning 
zeer schaars
Uit een open databron EDM 
waar Springco gebruik van 
maakt, blijkt dat het aanbod 
eengezinskoopwoningen 
in de provincie Utrecht het 
verst achterloopt bij de vraag. 
Gert Jan Hagen: ‘Je kan dan 
concluderen dat je eengezins-
woningen moet bij bouwen. 
Maar je kunt ook proberen de 
bestaande voorraad beter te 
benutten.’ 

Om dat idee verder vorm 
te geven, deed Hagen een 
gedachtenexperiment. ‘Stel, we 
zetten vannacht alle inwoners 
van de provincie Utrecht hun 
huis uit en morgen verdelen we 
hen over de woningvoorraad 
waarbij we uitgaan van het ver-

huispatroon van de vergelijk-
bare inwoners van de provincie 
die wel zijn verhuisd. Dan blijkt 
dat het aanbod eengezinswo-
ningen boven tachtig vierkante 
meter de vraag overstijgt, ter-
wijl er een groot tekort is aan 
koopappartementen.’ Kortom: 
nagenoeg een spiegelbeeld van 
het staafdiagram op pagina 20. 
‘Blijkbaar zitten veel huishou-
dens in een verkeerde behui-
zing, en dat belemmert veel 
gezinnen om nu een geschikte 
woning te vinden.’ 

De analyse van Hagen sluit aan 
bij de Actieagenda Woning-
markt, die vooral het bouwen 
van appartementen in een 
stedelijke setting propageert, 
dicht bij voorzieningen. Maar 
om die appartementen gevuld 
te krijgen, moeten mensen wel 
in beweging komen. 
De vraag is alleen hoe. En hoe 
je de verhuisketen zo groot 
mogelijk kunt maken voor 
maximaal doorstroomeffect.

Daartoe bestudeerde Hagen 
de verhuisdynamiek rond 
twee appartementenge-
bouwen: één blok met 27 
middeldure huurwoningen in 
IJsselstein en een appartemen-
tencomplex in Nieuwegein, 
eveneens met middeldure 
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‘In 2021 is er meer beweging op de provinciale 
woningmarkt gekomen door verhuizing van 
senioren en mensen vanuit een sociale huurwo-
ning naar een meer passende woning’. Een 
prachtige doelstelling, maar werken de sugges-
ties die de partners in de Actieagenda benoe-
men om de doorstroming op gang te krijgen 
écht? Met Directeur Jasper de Groot van online 
huurplatform Pararius we ze één voor één af.

1.Voorrangsregeling voor senioren/scheefwoners om 
hen naar een geschikte middenhuurwoning te laten 
bewegen.
‘Dit lijkt mij goed voor de doorstroming omdat dit 
zowel voor de ouderen als voor de jonge gezinnen 
wenselijk is.’

2. Een ingroeiprijs (deze wordt al gehanteerd bij 
zestig nieuwe huurwoningen aan het Vredenburg in 

Utrecht. De eerste twee jaar betalen huurders een 
zogeheten ingroeihuur, vanwege alle bouwwerkzaam-
heden die nog in de buurt plaatsvinden en een 
optimaal woongenot in de weg staan)
‘Een leuk initiatief van de verhuurder, maar niet 
doorslaggevend. Gezien het schaarse aantal 
woningen in de middeldure vrije sector is de 
animo op populaire locaties ook zonder in-
groeihuur zeer groot. Dan maar even wonen in een 
bouwput, maar in ieder geval wel die schaarse 
huurwoning in de vrije sector, zullen veel mensen 
denken.’

3. Een inkomensafhankelijke huur(verhoging), ofwel 
huurverhogingen op basis van inkomensgegevens 
van de Belastingdienst
‘Dit is een noodzakelijk instrument om scheef-
wonen in sociale huurwoningen tegen te gaan. 

huurwoningen waarvan 
Springco de mutaties van 29 
woningen in het vizier had. 
‘Bij het appartementencom-
plex in IJsselstein gold een 
voorrangsregeling voor kandi-
daten die een eengezinshuur-
woning in de sociale sector 
achterlaten. Door 27 wonin-
gen aan te bieden aan deze 
doelgroep, wisselden in totaal 
tachtig huizen van bewoners.’ 
Hagen stopte vervolgens 
hetzelfde appartementencom-

plex in een simulatiemodel 
(‘met en hoop wiskundige 
statistiek’) en constateerde dat 
de verhuisketen iets kleiner 
in omvang zou zijn zónder 
voorkeursregeling. 

Bij het appartementencom-
plex in Nieuwegein gold 
een voorrangssregeling voor 
ouderen uit de wijk en de 
stad, waarbij voor pensioen-
gerechtigden ook een lagere 
inkomenseis werd gehanteerd, 

met een grote verhuisketen tot 
gevolg. En ook daar draaide 
Hagen een simulatie waarin 
géén voorrangsregeling van 
toepassing was. De verhuiske-
ten bleek twee keer zo lang te 
worden door deze voorrangs-
regeling toe te passen.

Conclusie: doorstroming is 
wel degelijk te sturen. En het 
maakt daarbij heel veel uit in 
welke ‘pikorde’ de instromen-
de huurder staat. Een eige-

Door de ogen van

Jasper de Groot, directeur Pararius: ‘Tijdelijke 
huurcontracten bevorderen doorstroom’

Grote vraag naar eengezins  
koopwoningen en koopappartementen

Verhuisketen van Van Reeshof

Eengezinswoning huur <80 m2

Eengezinswoning huur 80-120 m2

Eengezinswoning huur >120 m2

Eengezinswoning koop <80 m2

Eengezinswoning koop 80-120 m2

Eengezinswoning koop >120 m2

Appartement huur <80 m2

Appartement huur 80-120 m2

Appartement huur >120 m2

Appartement koop <80 m2

Appartement koop 80-120 m2

Appartement koop >120 m2
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Zonder voorrangsregeling
Met voorrangsregeling
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Mensen met een relatief hoog inkomen worden 
op deze wijze gestimuleerd uit te kijken naar 
een huurwoning in een hoger segment. Op deze 
wijze kunnen aan de onderkant mensen instro-
men als deze sociale huurwoning vrijkomt.’
 
4. Passende inkomenseisen (dus geen topzware 
inkomenseisen); het mee laten wegen van vermogen 
bij inkomenstoetsing 
‘Ik ben van mening dat verhuurders van vrijesec-
torwoningen vrij moeten zijn om zelf de hoogte 
van de huur te bepalen alsmede welke inkomens-
eisen zij stellen aan huurders. Dat is goed voor de 
marktwerking. Regulering leidt tot starre 
inflexibele situaties op de woningmarkt, markt-
werking daarentegen heeft deze flexibiliteit in 
zich opgesloten.’

 5. Inzetten verhuiscoaches (in Nieuwegein zetten 
drie corporaties verhuisadviseurs in die ouderen 
helpen een verhuiswens te verwezenlijken) om de 
doorstroming te bevorderen. 
‘Het lijkt mij vanzelfsprekend dat mensen op 
leeftijd hierbij worden begeleid. Goed idee dus.’

6. Meer flexibele woonvormen en flexibele contracten
‘Tijdelijke huurcontracten zijn goed voor de 
doorstroming. Eigenaren die wellicht vroeger 
huiverig waren een woning te verhuren omdat een 
huurder aanspraak kon maken op huurbescher-
ming, kunnen door deze regeling over de streep 
getrokken worden hun woning toch te verhuren. 
Ze kunnen de huur aan 
het einde van een 
huurovereenkomst voor 
bepaalde tijd immers 
opzeggen en opnieuw 
verhuren tegen 
marktconforme 
voorwaarden aan 
nieuwe huurders of vrij 
van huurders verkopen. 
Deze flexibiliteit levert 
een positieve bijdrage 
aan het aantal 
woningen dat wordt 
verhuurd en dus is dit 
goed voor de doorstro-
ming.’

naar-bewoner brengt een veel 
grotere verhuisketen op gang 
dan een sociale huurder, die 
zelf al onderaan de keten staat.
Het lijkt op grond van de 
analyse van Springco lastig een 
sociale huurder met een voor-
keursregeling tot verhuizen te 
bewegen. De empty nesters die 
nu een eengezinswoning bezet 
houden zijn wel degelijk te stu-
ren met een voorkeursregeling. 

En hoe zit het met andere 
maatregelen? De forse inko-
menseis die veel aanbieders 
van midden- en duurdere 
huurwoningen hanteren, 
vormt volgens Hagen een 
groot obstakel dat wegge-
nomen kan worden. ‘Empty 
nesters hebben een pensioen 
en vaak vermogen. Beleg-
gers rekenen dat meestal niet 
mee.’

Tot slot nog wat cijfers. Elke 
mutatie van een eengezins-
woning naar een appartement 
levert volgens Hagen een 
winst van 30.000 euro op een 
vermindering van het stedelijk 
ruimtegebruik van 150 vierkan-
te meter. Met ander woorden: 
dan mag je er aan de voorkant 
ook wat instoppen aan stimule-
rende maatregelen om die door-
stroming op gang te brengen.

Grote vraag naar eengezins  
koopwoningen en koopappartementen

Maar als de inwoners van de provincie Utrecht morgen 
opnieuw een woning mogen zoeken, dan blijkt het 
aanbod eengezinswoningen juist groter dan de vraag.

Eengezinswoning huur <80 m2

Eengezinswoning huur 80-120 m2

Eengezinswoning huur >120 m2

Eengezinswoning koop <80 m2
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Overnight Allocation
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Resultaten onderzoek knelpunten 

In vijf stappen 
naar versnelling
Het versnellen van de plancapaciteit is een van de zes acties uit  
de Actie Agenda Woningmarkt 2018-2021. Als onderdeel van die 
actieagenda is bureau Over Morgen gevraagd knelpunten in kaart  
te brengen die de versnelling beletten.

Een van randvoorwaarden om op te kunnen 
schalen, is dat gemeenten zicht hebben op po-
tentiële bouwlocaties, stelt Arie-Willem Bijl. Hij 

is oud-wethouder van Almere, adviseur bij Over 
Morgen en heeft leiding gegeven aan het onder-
zoek. Vervolgens moet je er als gemeente voor zor-
gen dat locaties op tijd beschikbaar komen voor ini-
tiatiefnemers.’
Maar uit de onderzoeksrapportage Versnelling bin-
nenstedelijke woningbouw provincie Utrecht, die Over 
Morgen opleverde, blijkt dat veel gemeenten onvol-
doende in staat zijn hier eigenhandig invulling aan te 
geven. ‘Het lukt gemeenten maar in beperkte mate 
om locaties hard te maken, en als dat al lukt gaat het 
te traag voor de ambities van de actieagenda.’
Dat komt volgens Bijl enerzijds door een tekort aan 
doorzettingskracht vanwege een schaarste van ken-
nis en kunde: tijdens de crisis is veel ervaring wegge-
vloeid. En anderzijds omdat het vooral gaat om com-
plexe binnenstedelijke locaties. ‘Bouwen binnen 
bestaand stedelijk is gewoon ingewikkelder’.

Stoppen met stapelen
Zo worstelen veel ambtenaren met de vraag wat ze 
bij stedelijke transformaties precies met de parkeer-
norm aan moeten. Maar het gaat niet alleen over 
parkeren. Er wordt volgens Arie-Willem Bijl veel be-
leid gestapeld vanwege belangrijke sectorale ambi-
ties voor mobiliteit, ecologie, duurzaamheid en 
ruimtelijke kwaliteit. ‘Wij zeggen: hou op met dat 
stapelen. Stop met het opleggen van een verstikken-
de parkeernorm. Maak eerst een gebiedsvisie voor 
een locatie, waar iedereen zich in kan vinden. Bij de 
uitwerking moet je vervolgens verschillende ambi-
ties tegen elkaar afwegen. Leg dit niet op voorhand 
vast. Dan komt je nergens.’

Om de woningbouw te versnellen adviseren de on-
derzoekers van bureau Over Morgen de 123 partners 
van de actieagenda de volgende stappen te nemen.

01 Zet een gezamenlijke netwerkorga-
nisatie op

‘Het is een bevestiging van het idee bij de provincie 
om zo’n netwerkbureau op te zetten, teneinde de 
ambities uit de actieagenda waar te maken’, aldus 
Bijl. ‘Overheden, marktpartijen, corporaties en be-
leggers hebben uitgesproken dat het sneller moet en 
tonen veel bereidheid om over hun eigen schaduw 
heen te springen. Dat momentum moet je vasthou-
den. Een netwerkorganisatie houdt partijen bij de les 
en zorgt voor uitvoeringskracht. Deze kan een be-
langrijke rol spelen bij het in kaart brengen van ont-
wikkellocaties, het slechten van inhoudelijke barriè-
res, het selecteren van de beste (vak)mensen uit het 
eigen netwerk en delen van kennis.’ 

02 Bepaal samen wat de belangrijke 
gebieden zijn waar je gaat bouwen

Bijl: ‘We zitten met een ambitie van zevenduizend 
huizen per jaar. Praten over samenwerking volstaat 
dan niet langer. Je moet écht gezamenlijk locaties 
kiezen waar deze huizen worden gebouwd. Er ligt 
daarbij een publiekrechtelijke rol voor individuele 
gemeenten en provincies om te voorkomen dat spe-
culanten locaties opkopen, bijvoorbeeld door toe-
passing van het voorkeursrecht.’

03 Zorg voor een centrale kennisvoor-
ziening op actuele thema’s die bij 

elk project spelen, zoals aardgasvrij 
bouwen, parkeren en middenhuur
‘De wereld is continu in beweging, wat betekent dat 



Door de ogen van

Edwin Gardner (Monnik): 
‘Waarom met stoom en kokend 
water?’ 
Futuroloog en founding partner Edwin Gardner van creatieve studio en 
strategische denktank Monnik in Amsterdam vindt het logisch dat 
Utrecht de ambitie heeft om tachtig procent van de nieuwe woningen 
binnenstedelijk te realiseren. ‘Dat is wel de meest effectieve manier. Je 
zit daar dicht bij voorzieningen.’ Wat de architect en voormalig design 
researcher bij de Jan van Eyck Academie echter minder goed begrijpt, is 
waarom het met ‘stoom en kokend water’ moet. ‘De samenleving veran-
dert snel, maar als je puur naar demografische ontwikkelingen kijkt, zou 
het toch geen verrassing moeten zijn dat er extra woonruimte nodig is?’ 
Dat is misschien wijsheid achteraf. Gardner vraagt zich niettemin 
hardop af of er niet meer aandacht moet zijn voor de lange termijn. 
‘Demografie en veranderingen in de bevolkingssamenstelling zijn enkele 
van de meest langzaam bewegende factoren. Ik zou er daarom voorstan-
der van zijn om naast ruimtelijke ordening ook aan temporale ordening  
te doen: een ordening die gebaseerd is op de bestudering van trends en 
niet enkel uitgaat van een bepaalde 
status quo en van daaruit besluit of iets 
wel of niet door kan gaan. Ik vind dat je 
niet alleen naar de huidige situatie moet 
kijken, maar ook naar ontwikkelingen 
die aan de gang zijn en voor de toekomst 
dus van belang zijn. En daar moet je dan 
scenario’s voor bedenken. Kijk bijvoor-
beeld naar de zelfrijdende auto. Die komt 
er vroeg of laat. Dat betekent ook wat 
voor de inrichting van de omgeving.’
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de kennis van ambtenaren en gebiedsontwikkelaars 
continu moet worden bijgespijkerd’, legt Bijl uit. 
Aardgasvrij is zo’n actueel onderwerp dat een wissel 
trekt op lopende plannen. Hetzelfde geldt voor par-
keren en middenhuur. Met masterclasses en kennis-
sessies kunnen zowel overheid als marktpartijen le-
ren hoe om te gaan met stapeling van ambities, 
beleidskaders en regelgeving.

04 Zet de juiste capaciteit strategisch 
in

Kennis en kunde zijn schaars. Zeker nu de markt 
aantrekt, zijn met name kleine gemeenten onvol-
doende in staat voldoende kwaliteit aan zich te bin-
den. Alleen al daarom moet je krachten bundelen. 
‘De netwerkorganisatie zou hierin kunnen voor-
zien’, aldus Bijl.

‘Met name goede gebiedsregisseurs en financieel-
economische regisseurs zijn cruciaal om plannen
en projecten tot een goed einde te brengen’, bena-
drukt Bijl. ‘Gemeenten realiseren zich vaak amper
hoe belangrijk een goede gebiedseconoom is. Die
weet precies in welke situatie je welke contractvorm
het beste kunt gebruiken met het voor beide partijen 
beste resultaat. Dit soort mensen zijn in de crisis
allemaal vertrokken en zijn nu supergevraagd in de
markt, maar schaars.’
Als projecten in een planfase verkeren, maar de neu-
zen nog niet in dezelfde richting staan, adviseert de 
onderzoeker om bij een aantal nader te selecteren 
binnenstedelijke ontwikkelingen te experimenteren 
met de rol van kwartiermaker die partijen nader tot 
elkaar brengt. Verder adviseren ze om het team van 
provinciale experts over te laten gaan in een ‘ver-
snellingsteam’, dat geen zuiver initiatief meer is van 
de provincie, maar dat verzorgd én gevoed wordt 
vanuit de netwerkorganisatie. Omdat de arbeids-
markt krap is en het onmogelijk is voor elke individu-
ele gemeente om getalenteerde vakmensen aan zich 
te binden, zou vanuit een flexpool capaciteit moeten 
worden ingevlogen waar nodig. Bijl: ‘Denk bijvoor-
beeld aan ervaren planjuristen.’ 

05 Deel kennis met elkaar
Ontwikkelaars en gemeenten hebben vaak 

een bepaald beeld van elkaar, dat niet altijd positief 
is, constateert hij. In de netwerkorganisatie, het ver-
snellingsteam en de flexpool leren beide kampen 
van elkaar en leren ze redeneren vanuit elkaars posi-
tie omdat ze vanaf het begin samen de problematiek 
moeten tackelen. ‘Het gaat niet om outsourcen, 
maar om co-sourcen’, stelt Bijl. ‘Al doende leert men 
van elkaar.’

Meer quick wins
• Stel een gebiedsvisie op, voordat je over parkeernormen begint
• Onderzoek de mogelijkheden van gezamenlijke grondaankopen
• Maak afspraken over sociale- en middenhuur
• Verbeter de kennis over het gebruik van de Wet voorkeursrecht 

Gemeenten (WvG), onteigening en stedelijke ruilverkaveling
• Zet het beschikbare instrumentarium in om grondbeleid te voeren 

zoals de Wet voorkeursrecht gemeenten, de Onteigeningswet en de 
Wet ruimtelijke ordening. Uit onderzoek blijkt dat gemeenten deze 
instrumenten nog onvoldoende of helemaal niet benutten bij de 
versnelling van woningbouw.

• Wakker bestuurlijke urgentie aan
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Bruispad, Schothorst

Passen en meten, 
mét de bewoners
Onder hoge druk tot resultaten komen en daarbij zorgvuldig 
omgaan met de belangen van betrokkenen; dat was zeker de 
uitdaging bij het plan voor het Bruispad in Amersfoort. Wonen, 
zorg en onderwijs inbreiden in een wijk en de bewoners zo goed 
mogelijk meenemen in de planvorming; ga er maar aan staan.

Quickscan lessen:
• Bewonersparticipatie is geen ‘moetje’ maar is bij inbreiden  

onlosmakelijk met planvorming verbonden.
• Biedt duidelijkheid over de hardheid van de gemeentelijke normen.
• Verander spelregels niet tijdens de wedstrijd.
• Sta als initiatiefnemers altijd open voor veranderingen in een plan.

Basisschool De Zevensprong, met de 
speelplekken en het gekooide sport-
veldje, zorgt overdag voor veel 

levendigheid in de buurt. Daar staat dan De 
Trefhorst naast, een voormalig buurtcentrum, 
tijdelijk in gebruik voor dagbehandeling van 
mensen met een beperking. Het gedateerde 
gebouw met blinde muren moet sowieso 
plaatsmaken voor iets anders; liefst een 
combinatie van wonen en zorg. Toen Patrick 
Vos, projectontwikkelaar bij woningcorpora-
tie Omnia Wonen, de situatie ter plekke ging 
bekijken, viel hem op dat ook het schoolge-
bouw een grondige opknapbeurt kon gebrui-
ken. ‘De technische levensduur is beperkt. 
Bovendien gaat de school fuseren met de 
andere openbare basisschool in de wijk en 
verdubbelt daardoor bijna wat betreft leerlin-
genaantal. De buurt wil graag dat het 
buurtcentrum 033 terugkomt, voor allerlei 
activiteiten, ook in de avonduren en het 
weekend’, schetst hij beknopt de opgave. Om 
die niet nog complexer te maken, wordt 

geprobeerd de dagbehandeling naar een 
andere wijk te verplaatsen.’

Verbinden en aanjagen
Vos heeft het project Bruispad samen met 
de betrokken partijen aangemeld voor de 
challenge vanwege de integrale verkenning, 
die hij aan de gemeente voorstelde om samen 
met de belanghebbenden te gaan maken. 
‘Als verbinder en aanjager’, zoals hij het zelf 
omschrijft. ‘Aan de voorkant goed kijken 
welke partijen een rol spelen bij dit proces 
en die partijen proberen te binden door niet 
te denken vanuit belangen en voorwaarden, 
maar vanuit de opgave en de ambities.’ 

De betrokken partijen vonden dat best span-
nend: om vanuit de maatschappelijke opgave 
te zorgen voor zowel goed onderwijs en 
goede zorgvoorzieningen, als voor voldoen-
de betaalbare nieuwbouwwoningen. Zeker 
als het in lijn zou zijn met het uitgangspunt 
‘Starten voor de start’, dus de buurt voor de 
planvorming al bij het proces betrekken.

Voor de inrichting van de bewonerspartici-
patie werd Marion van der Voort van Bureau 
voor gebiedscommunicatie aangetrokken. Zij 
heeft als uitgangspunt: ‘Geen dichtgetimmerd 
plan en op meerdere manieren de wensen en 
ideeën van de omwonenden ophalen voordat 
je de eerste schetsen presenteert.’ 
De school heeft het initiatief genomen om de 
ouders per brief te benaderen over de nieuw-
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bouwplannen. Ook de buurt heeft een brief 
ontvangen. Daar is overwegend positief op 
gereageerd. Vervolgens zijn er door onder-
zoekers van Jonge Honden interviews met 
willekeurige buurtbewoners gedaan. Deze 
interviews boden al goed inzicht in de voor-
naamste aandachtspunten voor de buurt.

Parallelle trajecten 
Het overleg tussen de corporatie, het school-
bestuur, de zorgpartij en de gemeente is 
vanwege de 100 Dagen Challenge geïnten-
siveerd. ‘Daardoor konden we een heel eind 
komen’, zegt Patrick Vos. Hij vindt het mooi 
te zien hoe de school en het bestuur zijn 
meegegaan in het proces. Ook al duurde het 
langer dan gehoopt door de zomervakantie en 
de ingewikkelde overlegstructuur binnen het 
onderwijs met een directie, bestuur en me-
dezeggenschapsraad. Vos: ‘Het uitgangspunt 
was geen meter weggeven en één laag in de 
nieuwbouw. Dat bleek moeilijk te rijmen met 
de vergroting door de fusie en onze ambitie 
voor woningbouw. Ook hun wens om maar 
één keer te hoeven verhuizen, dus nieuw-

bouw op een andere plek dan de huidige, 
compliceerde de zaak. Uiteindelijk werden 
twee lagen bespreekbaar, doordat we konden 
laten zien hoe we door de school compacter 
te maken met twee lagen samen een mooi 
stukje nieuw Bruispad kunnen ontwikkelen. ’ 

In een parallel traject kreeg de bewonerspar-
ticipatie verder vorm met een eerste algemene 
informatieavond met wijksafari in De Ze-
vensprong halverwege de maand september. 
Er was aanvankelijk nogal wat scepsis bij de 
buurtbewoners over hun daadwerkelijke in-
breng. Tijdens de wandeling in groepjes rond 
de locatie verdween die naar de achtergrond 
en vertelden omwonenden graag waar ze zich 
zorgen over maken en wat ze graag anders 
zouden zien. 

Maatschappelijk vak
De stedenbouwkundigen van SAB zeggen 
veel te hebben opgestoken van de verhalen 
van de bewoners. Arnold Meijer geeft aan 
vaker zo werken. ‘Voor mij is stedenbouw 
een maatschappelijk vak, vormgeven aan de »

Het schoolplein bij De 

Zevensprong, met op de 

achtergrond voormalig 

buurtcentrum De 

Trefhorst, dat gaat 

plaatsmaken voor 

nieuwbouw van onder 

meer starterswoningen. 

Beeld: Aldo Alessi
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samenleving van morgen. We willen letter-
lijk midden in het proces staan. Voordat we 
beginnen met tekenen, willen we het hele 
krachtenveld zien, horen wat er speelt, en 
indien nodig tegen de opdrachtgevers zeggen 
waar de grenzen liggen van wat ze willen.’ 

Die grenzen zijn er voor de bewoners zeker. 
Hun zorgen en vragen gaan over behoud van 
het groen, de bebouwingsdichtheid en de 
hoogte van de appartementen, vooral van-
wege de privacy, het parkeren, de verkeersaf-
wikkeling bij de school en veiligheid. 
Meijer: ‘Het is complex, juist ook omdat 

mensen graag willen vasthouden aan wat ze 
hebben, het zelfs mooier voorstellen dan het 
in werkelijkheid is. Wij moeten laten zien 
dat er een nieuwe toekomst is, die er wellicht 
nog beter uitziet, gebaseerd op de waarden en 
kwaliteiten die er al zijn.’ 

Passen en meten
Op 1 november, tijdens de tweede informatie-
inloopavond, was de presentatie van het low pro-
file plan. Daarvoor waren een aantal uitgangs-
punten van de gemeente medebepalend, zoals 
de onmogelijkheid van een extra ontsluiting 
voor het verkeer en de afstand van het sportveld 
tot het nieuwe schoolgebouw.
Op basis van deze uitgangspunten, maar ook 
gebaseerd op de wensen en ambities van de be-
trokken partijen en de wijksafari, heeft het ont-
werponderzoek plaatsgevonden. Daaruit kwam 
naar voren dat er eigenlijk maar één ontwerp 
mogelijk is waarin alles wordt samengebracht.

De school blijft op dezelfde locatie in een 
compact gebouw met twee verdiepingen en 
zestien lokalen. Op de plek van De Trefhorst 
komt een gebouw met zo’n dertig appartemen-
ten, met eigen parkeervoorzieningen aan een 
binnenplein. Aan beide kanten van dat plein 
komen grondgebonden woningen, als ver-
lengstuk van de bestaande buurt. Bij de school 
is een ruime lus gemaakt voor ‘kiss&ride’, en 
het kruispunt is voor voetgangers en fietsers 
ruimer, overzichtelijker en veiliger gemaakt.

Programma
• Inbreiden nieuwe woningen (grotendeels sociaal, deels 

middelhuur en koop) op een publieke locatie midden in een 
woonwijk;

• Nieuwbouw van een schoolgebouw en verplaatsing van een 
zorgfunctie.

Uitdagingen
Draagvlak buurt, hardheid van gemeentelijke normen voor 
bestaand groen, zonering en verkeersontsluiting

Doel 100 Dagen Challenge
Een stedenbouwkundig plan, dat wordt gedragen door alle 
betrokkenen inclusief de omwonenden

Resultaat 
Het plan is nog niet af
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Betrokken bewoners
Voor Hennie Zwiers, die al 35 jaar in de wijk woont en zich heel 
betrokken toont, kan de verbetering van de omgeving rond 
basisschool De Zevensprong niet snel genoeg gaan. Ze wijst op 
de chaotische verkeerssituatie tijdens het halen en brengen van 
de kinderen, en de donkere plekken rond de school waar 
hangjongeren zich ’s avonds verzamelen. Zwiers heeft interesse 
in de appartementen die Omnia Wonen wil bouwen. ‘Ik wil best 
naar een kleinere en gelijkvloerse woning, maar dan wel binnen 
de wijk.’

Ook Wim Riezenbos woont hier al een tijdje met plezier. ‘Het is 
een rustige buurt met alle belangrijke voorzieningen op loop- en 
fietsafstand. Dat kan alleen maar beter worden als ze deze plek 
met verstand aanpakken.’ Hij noemt een goede inrichting qua 
groen en verkeer en een beperkte bouwhoogte van mogelijke 
appartementen als aandachtspunten. ‘We moeten vooral zorgen 
dat we hier niet zo’n massaal gebouw krijgen. Kijken hoe we 
kunnen knutselen met de ruimte die we hier nu hebben.’

Beide bewoners geven aan eerst wantrouwig te zijn geweest 
tegenover de gemeente en de corporatie. Net als veel andere 
buurtbewoners, weet Zwiers. ‘Oh, daar heb je ze weer, het zal 
wel, was mijn eerste gedachte. Het vertrouwen is er niet 
helemaal, maar er wordt nu wel serieus met ons overlegd en 

gekeken naar de punten die wij inbrengen.’ Riezenbos voelt dat 
eveneens en denkt dat het wantrouwen naar de gemeente zo 
diep zit en versterkt wordt door het ‘waanzinnige plan’ voor de 
westelijke rondweg, ‘die klauwenvol geld kost, waar 3500 bomen 
voor moeten verdwijnen en die de mensen helemaal niets 
oplevert, alleen maar overlast’.

Tijdens de informatieavond werd dit ontwerp 
gepresenteerd, op panelen en als maquette. Op 
de panelen stonden ook de modellen die in het 
onderzoek zijn betrokken. Dat is een complex 
verhaal wat enige tijd vroeg om aan de om-
wonenden goed uit te leggen. Afgesproken is 
dat de stedenbouwkundigen dat zouden doen 
en dat de overige betrokkenen partijen vooral 
‘uitluisteren en doorverwijzen’. Er ontstaat 
ruis en er komen onduidelijkheden als blijkt 
dat sommige betrokken partijen het gesprek 
aangaan met de bewoners over de gebruikte 
modellen en de randvoorwaarden, en daar 

toch ruimte bieden voor andere opties. 
Misschien was een presentatie binnen zo’n 
kort tijdsbestek wel iets te complex om bewo-
ners goed te kunnen informeren over alle ‘ins’ 
en ‘outs’ en om ze mee te krijgen. 

De kip of het ei
De reacties zijn overwegend positief, maar 
er blijven vragen en zorgen, vooral over de 
hoogbouw en de verkeerssituatie. Er zijn nog 
wat losse eindjes, zoals hoeveel woningen in 
welke categorie er komen en waar de wonin-
gen precies komen. Een aantal bewoners te-
kent bezwaar aan tegen vier lagen woningen 
op deze locatie. Iemand vraagt wat het voor 
zin heeft om deze plannen voor te leggen als 
er nog zoveel kan veranderen. Marion van der 
Voort: ‘Als je het andersom zou doen, gaan er 
ook mensen steigeren. Dit is echt zo’n voor-
beeld van de kip of het ei.’

Tijdens de evaluatie na de bijeenkomst blijft 
Patrick Vos optimistisch. ‘We zijn een heel 
eind. Door de complexe stedenbouwkundi-
ge opgave en de bewonersparticipatie duurt 
het wat langer, maar als je ziet waar we nu 
al zijn.’ Hij verwacht dat er met wat passen 
en meten nog dit jaar een stedenbouwkun-
dig plan ligt dat op voldoende draagvlak kan 
rekenen. 

»

‘Het uitgangspunt was 
geen meter weggeven 
en één laag in de 
nieuwbouw’
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Kerkstraat, Soest

Schaken op  
twee borden
Al meerdere keren was geprobeerd senioren- 
en starterswoningen te bouwen in hartje Soest 
op drie te herontwikkelen locaties. Mede door 
verzet van omwonenden kwamen die niet van de 
grond. Dankzij de challenge ligt er nu wel een 
levensvatbaar plan van twee ontwikkelaars waar 
het merendeel van de bewoners zich in kan vin-
den. Een mooi staaltje parallel werken.

Ferry Supusepa en Hans 
van Loon, respectievelijk 
projectmanager en 

stedenbouwkundige bij de 
Gemeente Soest, kijken met 
een zekere voldoening terug 
op de challenge, ook al is de 
ambitie niet helemaal gehaald. 
‘De grootste bottleneck was 
de zomervakantie. Eigenlijk 
hebben we pas na de zomer 
echt stappen gezet.’

Ambitie
Het plan omvat drie aan 
elkaar geschakelde locaties, 
waarvan één aan de Kerkstraat 
en twee aan de Ferdinand 
Huycklaan. De eerste met 
bedrijfsbebouwing ligt aan 
de doorgaande weg van het 
dorp, de andere twee grenzen 
aan het buitengebied. Eén 
daarvan heeft ook bedrijfsbe-
bouwing, de ander is een stuk 
braakliggend terrein tussen 
woonhuizen. ‘We willen ze 
tot ontwikkeling brengen als 
nieuw woongebied’, legt Hans 

van Loon uit. Eerdere plannen 
voor bebouwing van het open 
terrein kwamen niet van de 
grond, met name door verzet 
van omwonenden die het 
groen willen houden. 
Het huidige gemeentebestuur 
heeft juist de ambitie om te 
ontwikkelen binnen de con-
tour. De woningbouwopgave 
in Soest is urgent, zowel voor 
starters als voor senioren. 

Rijdende trein
Bij het nieuwe plan zijn twee 
ontwikkelaars betrokken. De 
gemeente had als voorwaarde 
gesteld dat ze met één samen-
hangend plan moesten komen. 
‘De 100 Dagen Challenge 
kwam als geroepen om als 
een soort versnellingsmotor te 
werken’, aldus Ferry Supuse-
pa, die op het idee kwam om 
deze casus aan te melden bij 
de provincie. 
Juist vanwege de historie van 
de planvorming – ‘in zekere 
zin zaten we in een rijdende 
trein’ aldus stedenbouwkun-
dige Van Loon – is ervoor ge-
kozen om de planvorming en 
het participatietraject parallel 
te laten lopen. 
‘Hoofdpunten van kritiek 
vanuit de omgeving op eerde-
re plannen waren het stevige 
programma en de beoogde 
doelgroepen. Daar hebben 
we met de ontwikkelaars 
naar gekeken en vrij snel ook 
met de omwonenden,’ vertelt 
Supusepa. ‘We hebben een 
informatieavond georganiseerd 

Quickscan 
lessen:
• Parallel schakelen leidt tot 

sneller inzicht in knelpun-
ten waarop het plan kan 
worden aangepast en biedt 
daarmee een opening naar 
meer draagvlak.

• Tevens leidt het tot 
procesversnelling en 
daarmee een kortere 
doorlooptijd van de 
planvoorbereiding.
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Schaken op  
twee borden

voor alle belanghebbenden 
en gaven hun de ruimte om 
hun visie en wensen in te 
brengen.’ Achteraf hebben de 
ontwikkelaars op verzoek van 
de gemeente in een enquête 
onder de omwonenden gepolst 
of ze ook echt het idee hadden 
dat ze hun zegje konden doen. 
Naar aanleiding daarvan zijn 
keukentafelgesprekken ge-
voerd met mensen die moeite 
bleven hebben met de plan-
nen. Supusepa: ‘Om te horen 
wat er nou werkelijk aan de 
hand was, niet zozeer om ze te 
overtuigen.’

Doorzettingsmacht
Als extern procesmanager 
werd Maurits Materman 
(Over Morgen) aangetrokken 
om met name het plan tussen 
de twee ontwikkelaars en de 

gemeente te smeden. Hij ziet 
het parallelle traject als een 
voorwaarde. ‘Je zet druk om 
het plan met elkaar verder 
te brengen, met de omge-
ving, met de stakeholders, 

maar zorgt er ook voor dat je 
privaatrechtelijk duidelijkheid 
schept.’ Het kostenverhaal 
helder krijgen, zorgen dat die 

anterieure overeenkomst er 
komt, Materman noemt het 
cruciale voorwaarden voor 
partijen om zich te verbinden 
aan een integrale ontwik-
keling. ‘Vanuit het publieke 

belang moet je de zaken 
helder en goed regelen, zodat 
de ene partij niet een spel-
letje kan gaan spelen met de 

‘Adresseer met elkaar tijdig 
de juiste vragen’

De drie locaties in hartje 

Soest waar gestapelde en 

grondgebonden woningen 

moeten komen. Beeld: 

Gemeente Soest
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ander, waardoor er vertraging 
ontstaat. Dus adresseer met 
elkaar tijdig de juiste vragen, 
bijvoorbeeld hoe je de hoofd-
ontsluiting gaat regelen. Dat 
roept toch altijd vraagtekens 
en onzekerheden op als je 
met meerdere partijen vanuit 
een samenhangend plan naar 
realisatie moet gaan.’ 

De druk van de challenge 
en het parallelle schakelen 
zorgden er volgens Materman 
voor dat er meteen zaken 
aan bod kwamen die anders 
nooit zo vroeg op tafel waren 
gekomen, zoals het kosten-
verhaal en de bestemmings-
planstrategie (de gemeente 
wilde één bestemmingsplan 
voor het hele gebied, terwijl 
de ontwikkelaars aanvan-
kelijk een plan of wijziging 
alleen voor hun eigen gebied 
wilden, red.). Uiteindelijk zijn 
er ook vragen doorgeschoven, 
bijvoorbeeld rond een aantal 
onderzoeken die nog lopen. 
‘Je kon merken dat de druk 

dermate hoog was, dat bij alle 
partijen problemen ontston-
den om alle afspraken na te 
kunnen komen’, constateert 
Materman. ‘Misschien waren 

we te ambitieus. Maar we 
hadden elkaar best nog meer 
achter de broek aan mogen 
zitten, om te zorgen dat de 
zaken in eigen huis op tijd 
waren uitgewerkt.’

Afstemmen en mobiliseren 
blijft moeilijk in een sectoraal 
opgebouwde organisatie als 
de gemeentelijke overheid, 

benadrukt Van Loon. ‘We 
zijn gewend om de processen 
volgtijdelijk te doen. Nu de-
den we dat parallel. Dat gaat 
zeker sneller, maar het vraagt 

wel wat van de gemeente en 
ook van de ontwikkelaars. 
Je moet dan mensen echt 
vrij maken om het proces te 
trekken.’ Supusepa vult aan: 
‘Collega’s nemen de tijd om 
te reageren en als project-
manager heb je onvoldoende 
doorzettingsmacht om al die 
sectorale hoeken te bewerken’. 
Toch zijn hij en zijn collega 
Van Loon tevreden met het 
bereikte resultaat. Supusepa: 
‘In grote lijnen is het in mijn 
ogen gelukt om het wantrou-
wen bij de mensen weg te 
halen. Ik durf gerust te zeggen 
dat het merendeel van de 
bewoners positief is over de 
planvorming.’
Uiteindelijk komen aan de 
Kerkstraat 39 appartementen 
en aan de Ferdinand Huy-
cklaan 24 grondgebonden 
woningen, vrijstaand en twee-
onder-een-kap. ‘We hebben 
het programma op bepaalde 
onderdelen aangepast, zodat 
het beter aansluit bij de omge-
ving’, legt Van Loon uit. ‘Op 
een aantal punten konden de 
ontwikkelaars niet tegemoet-
komen aan de wensen. Er 
blijven altijd tegenstanders 
als je kiest voor herontwik-
keling van locaties binnen de 
bebouwde kom. Daar lopen 
we niet voor weg.’ 

Programma
• Minimaal 10 en maximaal;
• 25 Woningen op een inbreiding- en herontwikkelingslocatie.

Uitdagingen
Draagvlak bewoners, samenwerking twee ontwikkelende 
partijen

Doel 100-dagen challenge
Doel was om een principebesluit van het college te krijgen, 
zodat partijen verder kunnen met de planvorming. 

Resultaat
Er ligt nu een integraal stedenbouwkundig plan op hoofdlij-
nen, dat is afgekaart bij twee afdelingen binnen de gemeente. 
Ook is de anterieure overeenkomst op een haar na geregeld.

‘Afstemmen en mobiliseren 
blijft moeilijk in een 
sectoraal opgebouwde 
organisatie’
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Tennispark, Breukelen

Kwaliteit gaat  
voor snelheid
Voor de Gemeente Stichtse Vecht weegt de woningnood 
onder de bevolking zwaar. Daarom nam ze een oud idee om 
in honderd dagen tot wasdom te laten komen. Een tennispark 
midden in een woonbuurt; het heeft z’n voor- en nadelen. 
Maar nog beter zou zijn als het zou verhuizen naar de over-
kant van de weg, waar al een sportcomplex ligt, zodat de 
vrijkomende grond bij de woonwijk kan worden getrokken.

Twee vliegen in één klap dus. Een 
nieuwe inrichting van het sportcom-
plex aan de overkant van de Broekdijk 

Oost in Breukelen en grenzend aan het 
Amsterdam-Rijnkanaal, waar al een sporthal 
staat, een voetbal- en een handbalvereniging 
zijn gehuisvest en waar dan de tennisaccom-
modatie bij komt. Op de locatie van het 
tennispark kunnen dan de broodnodige 
woningen komen. Vooral dat laatste moti-
veerde Hugo Steutel, projectleider bij de 
Gemeente Stichtse Vecht, om het plan aan te 
melden voor de 100 Dagen Challenge. ‘De 
nood is in deze gemeente hoog opgelopen, en 
echt voor alle denkbare groepen: van het 
hoge segment in de vrije sector tot de sociale 
huursector. Als we ook maar iets van een 
plannetje voor woningbouw naar buiten 
brengen, staan de mensen bij wijze van 
spreken al in de rij om zich in te schrijven.’ 

Twee sporen
Doel tijdens de challenge was om de haal-
baarheid te onderzoeken, zowel ruimtelijk als 

financieel, van de verhuizing en herinrichting 
van de sportaccommodatie. De vrijwillige 
medewerking van de sportverenigingen was 
daarbij cruciaal, geeft Steutel aan. ‘Zij willen 
heel sterk hun eigen tempo aanhouden en daar 

de leden nadrukkelijk bij betrekken. Voor ons 
is de inzet om het sportcomplex zo in te rich-
ten dat iedereen daar tevreden mee is.’ 
‘Tegelijkertijd is gekeken naar de vrijkomende 
locatie en hoe we die zo kunnen inrichten 

Quickscan lessen:
• Zorgvuldigheid blijft gaan voor 

snelheid.
• Bewoners moeten écht merken en 

voelen dat ze inbreng hebben.

‘Je ziet dat het allemaal 
sneller gaat en kan als 
er wat druk op komt’
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dat de wijk erop vooruit gaat 
en zodat wij weer een stukje 
kunnen tegemoetkomen aan 
de sterke vraag op de wo-
ningmarkt.’ 
Tijdens de challenge is er 
meerdere keren gesproken 
met de sportverenigingen om 
de mogelijkheden en wensen 
boven tafel te krijgen. ‘Dat 
is aardig gelukt, zeker ook 
omdat er druk op het proces 
kwam’, vindt procesmanager 
Ruben Visser van Over Mor-
gen. ‘Zorgvuldigheid en de 
kwaliteit van het plan moeten 
altijd voorop staan, maar het 
maakt nogal verschil of je drie 
of zes weken wacht tot het 
volgende overleg.’ 

Overwegend positief
Na drie maanden ligt er 
een ruimtelijk wensbeeld 
van de mogelijke nieuwe 
sportaccommodatie. Visser: 
‘We hebben tal van aspec-
ten meegenomen, zoals de 
locatie van de banen en 
het clubhuis, de criteria 
van de KNLTB wat betreft 
bezonning van de banen, 
bereikbaarheid en parkeren. 
Stedenbouwkundig bureau 
MA.AN heeft daar tekenin-
gen bij gemaakt en we heb-
ben daar meteen samen aan 
gerekend. Verder hebben we 
met de sportverenigingen 
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gesproken over het vervolgproces richting 
de leden, de financiële uitgangspunten en de 
uitvoering, waaronder natuurlijk de verhui-
zing.’ 

In de wijk Broeckland is actief de inbreng van 
de bewoners gevraagd bij de invulling van de 
nieuwe woonlocatie. ‘We hebben hun tijdens 
een informatieavond verteld waar we mee 

bezig zijn en de bewoners gevraagd om hun 
reactie te geven op de drie stedenbouwkun-
dige schetsen voor het nieuwe woongebied’, 
memoreert Steutel. De bewoners zijn overwe-
gend positief over de plannen, ook al vinden 
sommigen dat het tennispark niet weg hoeft. 
Dat was voor Steutel wel enigszins verrassend, 
omdat er bij de gemeente juist de indruk 
bestond dat het park midden in de woonge-
meenschap tot overlast leidde, vanwege het 
lawaai en de verlichting in de avond en de 
blaashal tijdens de wintermaanden. ‘Dat bleek 
mee te vallen, alhoewel we van aanwezigen 
begrepen dat het vooral leden van de tennis-
club waren die vonden dat de banen daar wel 
goed lagen’, licht Steutel toe.

Procesregie
Zowel Steutel als Visser kijkt terug op een 
redelijk succesvolle challenge. Ook al vonden 
beiden het ongelukkig dat deze grotendeels in 
de zomermaanden plaatsvond. ‘Waardoor er 
veel mensen weg waren, die we nodig hadden 
om grotere stappen te zetten’, concludeert 
Steutel. ‘Desondanks hebben we toch best 
wat voor elkaar gekregen. Je ziet toch dat het 
allemaal sneller gaat en kan als er wat druk op 
komt. Maar er moet nog veel gebeuren. Aan 
het begin had ik wel het idee dat het mooi 
zou zijn als de challenge zou resulteren in een 
aanbestedingsdocument, zodat we snel met 
een ontwikkelaar aan de gang konden. Zo 
ver zijn we nog niet en dat had misschien ook 

niet de ambitie mogen zijn. Zo’n planproces 
is toch een complex verhaal, dat je zorgvul-
dig moet aanpakken om de omgeving mee te 
krijgen.’
De challenge heeft zeker geholpen om een 
sprint te trekken, vindt ook Visser. ‘Snelheid 
kun je niet afdwingen, maar je kunt wel be-
trokkenheid en een hoog energieniveau creë-
ren en die keuzemomenten heel nadrukkelijk 
neerleggen. Zo zouden we het vaker moeten 
doen bij gebiedsontwikkeling.’ En hij vult 
aan: ‘Goede procesregie is cruciaal en wordt 
belangrijker als je gaat versnellen. Dat vind ik 
wat anders dan sterk projectleiderschap, waar-
bij je de budgetten, de planning en de infor-
matievoorziening goed doet. Het gaat immers 
ook om het gevoel wanneer je kunt versnellen 
of juist moet vertragen om mensen de tijd te 
gunnen om te kunnen reflecteren. Ik vond 
het heel sterk dat we al een informatieavond 
met de buurt hebben georganiseerd op het 
moment dat we de haalbaarheid onderzoch-
ten. Wat je vaak ziet, is dat eerst de haalbaar-
heidsstudie wordt afgerond en dat dan pas de 
dialoog met de buurt wordt aangegaan. Wij 
hebben het parallel laten lopen. Heel cruciaal 
daarbij is geweest dat de bewoners echt door-
drongen werden van het feit dat het nog geen 
gelopen race was.’

Programma
• Bouw van grondgebonden woningen  

(30% sociaal) in een bestaande woonwijk;
• Uitplaatsen tenniscomplex naar een 

bestaand sportcomplex aan de overzijde 
van de weg.

Uitdagingen
Draagvlak in de buurt en eisen van de 
voetbal- en tennisvereniging

Doel 100 Dagen Challenge
Een haalbaar pakket met stedenbouwkun-
dige kaders, participatie en duurzaamheid, 
waarmee de tender of aanbesteding kan 
beginnen

Resultaat
Doelen gehaald. Alleen een aanbestedings-
document was een brug te ver.

‘De vrijwillige 
medewerking van de 
sportverenigingen 
was cruciaal’

Tijdens een informatie-

avond konden bewoners 

hun reactie geven op drie 

stedenbouwkundige 

schetsen.
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Kwartiermaker Ron Voskuilen:

‘Iedereen heeft 
 baat bij tempo’

Een versnellingsaanpak kan niet zonder versnellingsbak. Daarom nam de 
Provincie Utrecht het initiatief tot het oprichten van een netwerkbureau 
‘van, voor en door iedereen die de Actieagenda Woningmarkt onderschrijft 
en een bijdrage levert aan de uitvoering daarvan’. En een netwerkbureau 
kan niet zonder aanvoerder, die het netwerk verder vormgeeft, partijen bij 
de les houdt, dilemma’s scherp krijgt en samen met partijen naar oplossin-
gen zoekt. Ron Voskuilen is de man die het gaat doen. 

Namens de 123 partners van de Actieagenda Woningmarkt schreef de 
Provincie Utrecht afgelopen najaar een pitch uit voor ‘een stevige 
kwartiermaker die de opdracht van het netwerkbureau ophaalt uit de 
markt en het bureau een waardevolle plek in de markt geeft’.

De kwartiermaker:
• zet op korte termijn een netwerkbureau op dat er voor, door en 

namens de partijen is en laat dit netwerkbureau functioneren;
• doet na één jaar een definitief voorstel voor de voorzetting van het 

netwerkbureau op langere termijn rond organisatie, aansturing, 
rol en inzet van alle partijen;

• haalt de opdracht van het netwerkbureau op uit de markt;
• bouwt en onderhoudt het netwerk rond de Actieagenda 

Woningmarkt;
• inventariseert, analyseert en agendeert prioriteiten binnen de 

woningbouwopgave;
• onderhandelt met de samenwerkingspartijen over de te leveren 

bijdrage van mensen en middelen inzake de gezamenlijke opgave(n);
• initieert concrete samenwerkingsprojecten;
• is verantwoordelijk voor de totstandkoming van de samenwerkingsover-

eenkomst op bestuurlijk niveau en activeert partijen om deze na te 
leven;

• initieert en regisseert passende netwerkactiviteiten en - initiatieven.

Wat is de opdracht?

In de opdrachtomschrijving staat 
dat de kwartiermaker verantwoor-
delijk is voor het creëren van een 

netwerksfeer, waarbij iedereen voor de 
ander van betekenis wil zijn en blijft 

benadrukken dat daadkracht en besluitvaar-
digheid nodig is. Een oproep die Ron 
Voskuilen op het lijf is geschreven. 

‘De woningmarkt in Utrecht is goed, maar 
net als overal in Nederland zie je dat ook in 
de Utrechtse regio heel veel beleid wordt 
gestapeld, wat de opgave er bepaald niet 
gemakkelijker op maakt. Van nature zijn par-
tijen geneigd om vooral vanuit hún perspec-
tief naar oplossingen te kijken. Maar in de 
complexe binnenstedelijke werkelijkheid ligt 
de oplossing voor jouw probleem voor een 
groot deel bij de ander.’

Wat de opdracht aan hem concreet inhoudt, 
weet Voskuilen nog niet. ‘Iedereen vindt dat 
er een verbindingsofficier nodig is en tege-
lijkertijd is het niet direct duidelijk wat deze 
verbindingsofficier gaat doen. Ik moet de op-
dracht ophalen uit de markt. Ofwel: ik moet 
met stakeholders in gesprek over de vraag wat 
ze nodig hebben.’ 

Hoe gaat Ron Voskuilen de 
opdracht uitvoeren?
Naast de inhoud trekt vooral het net-
werkgedeelte bij de nieuwe klus Ron 
Voskuilen aan. ‘Ik wil dat mensen 

elkaar vinden in resultaat. Ik ga gelijk 
inventariseren wat er inhoudelijk speelt bij 

de partners om vervolgens zo snel mogelijk 
aan te slag te gaan met het vinden
van oplossingen. Ik begrijp dat er al goede 
samenwerkingsverbanden bestaan tussen 
overheden en marktpartijen, bijvoorbeeld in 
de regio Foodvalley. Ik zal daar nadrukkelijk 
bij aansluiten.’
Daarbij komt zijn ervaring als kwartierma-
ker van pas. ‘Er zitten vaak veel losse eindjes 

01
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in de plannen, onderdelen die niet hard zijn 
vanwege dilemma’s. Ik zorg ervoor dat die 
dilemma’s scherp worden, benoem knelpun-
ten en probeer ze te rangschikken en prikkel 
partijen om met oplossingen te komen. Bij 
Hyde Park heb ik dat bijvoorbeeld gedaan 
met een Q-team, een quality team. Daarin 
zaten drie vertegenwoordigers: een van de 
gemeente, een van de ontwikkelaar en een 
externe deskundige. Er zou bij meerderheid 
worden beslist, alleen de gemeente had het 
recht om haar stem te verdubbelen. De ont-
wikkelaar en de externe deskundige moesten 
dus wel met een goed voorstel komen om te 
voorkomen dat de stemmen zouden staken en 
ze niet vooruitkwamen.’

Maar een goed resultaat schuilt niet alleen in 
slimme constructies. Voskuilen ziet zijn rol 
vooral als verbinder, met het delen van kennis 
en expertise als belangrijk doel met een 
onmisbare efficiencyslag als tastbaar resultaat. 
Daarvoor is het delen van kennis en expertise 
overigens niet voldoende. Het is ook nodig 
dat partijen zich kunnen verplaatsen in de 
situatie van de ander. De ‘lerende houding’ 
die van hem in de opdrachtomschrijving 
wordt gevraagd, vraagt Voskuilen ook van 

stakeholders in het netwerk. Of, om met de 
woorden van Baruch de Spinoza te spreken: 
‘Oordeel niet, begrijp’.’ 

Waarom is Ron Voskuilen de 
‘right man for the job’?
Ron Voskuilen was tot 2014 alge-
meen directeur van de Rotterdam-
se Dienst Stadsontwikkeling. Daar-

na haalde zijn baas hem als interim 

naar Rotterdam Partners, hét marketing- en 
acquisitiebureau in de Maasstad, waar hij lan-
ger bleef dan van tevoren voorzien. Tijdens 
zijn periode als directeur kwam Rotterdam 
écht op de kaart te staan. Toeval? ‘We hadden 
het geluk dat een aantal in het oog springen-
de projecten gelijktijdig werden opgeleverd, 
zoals De Rotterdam van Rem Koolhaas, het 
nieuwe centraal station van Team CS en de 
Markthal van MVRDV.’ Waar Voskuilen op 
hamerde was het publiek-private karakter 
van het acquisitiebureau. ‘Ook ondernemers 
moeten de stad uitdragen.’ 

Na het verder professionaliseren van het 
netwerkbureau dat Rotterdam Partners 
feitelijk is, dook Voskuilen naar eigen zeggen 
weer de inhoud in; wat hij het liefst doet. Als 
directeur van zijn eigen adviespraktijk VPR 
Consultants is hij laatste tijd vooral actief 
in de gemeente Haarlemmermeer, waar hij 
projectdirecteur gebiedsontwikkeling A9 & 
Hyde Park is en kwartiermaker Versnelling 
Woningbouw. 
In Haarlemmermeer noemen ze Ron Voskui-
len de Haarlemmer Olie, omdat hij het idee 
van de gemeente en een ontwikkelaar voor de 
transformatie van Hoofddorps kantorenpark 
naar woonwijk Hyde Park, in een half jaar 
tot een stedenbouwkundig plan bracht dat is 
goedgekeurd door de raad. ‘Wat ik meeneem 
uit Hyde Park is dat in de basis iedereen baat 
heeft bij tempo. Sneller tot de essentie komen 
helpt.’

»

‘In de complexe 
binnenstedelijke 
werkelijkheid ligt de 
oplossing voor jouw 
probleem voor een 
groot deel bij de 
ander’

Cv Ron Voskuilen 
Kwartiermaker netwerkbureau

• Directeur/mede-eigenaar VPR Consultants (2015-heden)
• Algemeen directeur Rotterdam Partners (2014-2017)
• Algemeen directeur Dienst Stadsontwikkeling, Gemeente Rotterdam (2011-2014)
• Algemeen directeur Gemeentewerken, Gemeente Rotterdam (2008-2011)
• Directeur Consultancy, PRC/Arcadis (1995-2008)
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Resultaten onderzoek woningbouwlocaties

‘Onder druk wordt 
 alles vloeibaar’

Benut bestaande, bij voorkeur binnenstedelijke, 
plancapaciteit voordat je de ruimte zoekt in het 
landelijk gebied. Zo profiteert de burger als 
werknemer, zorgafnemer en recreant van het 
bouwen in de stad, net zoals de ondernemer. 
Want ook de bereikbaarheid van banen, winkels, 
zorg en afnemers zijn bij stedelijke concentratie 
gebaat. Dat besef is de basis onder de Utrechtse 
Actie Agenda Woningmarkt 2018-2021. Toch 
hebben te veel binnenstedelijke plannen een 
onzeker perspectief. Om ambities uit de actiea-
genda te verwezenlijken, moeten haperende 
plannen worden vlot getrokken.

Groen, geel, rood 
In de vakwereld wordt vaak ge-
sproken van harde en zachte 
plannen. Harde plannen leunen 
op een onherroepelijk bestem-
mingsplan, wat betekent dat er in 
principe morgen gebouwd kan 
worden, mits aan andere omge-
vingsvereisten is gedaan. Volgens 
Onclin gaat die logica voor bin-
nenstedelijke gebiedsontwikke-
ling vaak niet op ‘Plannen kun-
nen nog zo hard zijn, als er op 
een ontwikkellocatie nog een 
gebruiker zit die van geen wijken 
wil weten, dan heb je niets aan 
een bestemmingsplan.’ Binnen-
stedelijk werkt het volgens hem 
vaak zelfs andersom, en is het 
bestemmingsplan hooguit een 
juridisch sluitstuk. Onclin vindt 
de indeling in hard en zacht daar-
om niet zo relevant. ‘Voor ons 

onderzoek hebben wij gemeen-
ten de plannen laten indelen in 
‘groene’, ‘gele’ en ‘rode’ plan-
nen, die een indruk geven van de 
voortgang. Groene plannen ver-
lopen volgens plan, bij gele plan-

Die ambities zijn fors. Tot 
2040 moeten in de provin-
cie Utrecht circa 140.000 

woningen worden toegevoegd 
waarvan circa 100.000 woningen 
in de regio Utrecht (U10), inclu-
sief 60.000 in de stad Utrecht. 
Uit de verkenning van Site Urban 
Development voor de regio 
Utrecht en de Provincie Utrecht 
blijkt dat de huidige binnenste-
delijke capaciteit volstaat om tot 
2025 aan de vraag te voldoen. Bij 
de zestien gemeenten van de re-
gio Utrecht liggen plannen op de 
plank voor 68.000 woningen. 
Het is al een hele uitdaging om 
die plancapaciteit tot 2025 te 
verzilveren. ‘Voor dit kalender-
jaar stond de bouw van 12.000 

nieuwe woningen geprojecteerd. 
Aan het eind van dit jaar zal de 
teller op de helft blijven steken’, 
zegt planoloog Wouter Onclin 

van Site Urban Development. 
‘Om de woningbouw ambities 
voor de komende jaren te halen, 
moeten we de slagingskans van 
bestaande plannen aanzienlijk 
verhogen.’

56 procent van de 
woningbouw loopt 
volgens plan



ROM | JAARGANG 36 | SPECIAL UTRECHT

37
»

pagina 36 — 37 • onderzoek

nen zijn er nog complexe dossiers 
op te lossen. Dat maakt de plan-
ning onzeker. Dan zijn er nog 
rode plannen, die muurvast zit-
ten.

Procedures en 
draagvlak
Het goede nieuws is: van de tota-
le planvoorraad die Onclin en col-
lega’s inventariseerden, krijgt 
‘slechts’ 3 procent een rood la-
bel. Het slechte nieuws is echter 
dat ‘maar’ 56 procent van de 
plannen volgens plan verloopt. 
Dat is althans de inschatting van 
de voor het onderzoek geraad-
pleegde ambtenaren. Dit bete-
kent dat bij 41 procent van de 
bestaande plannen de planning 
op dit moment onzeker is. On-
clin: ‘Als je aan gemeenten vraagt 
naar de reden, dan wordt in eer-
ste plaats gewezen op planologi-
sche en juridische procedures die 
in de weg zitten, in tweede in-
stantie op het ontbreken van 
maatschappelijk draagvlak.’

Draagvlak staat in bovenstaand 
overzicht op de tweede plaats, 
maar is misschien wel de belang-
rijkste randvoorwaarde als het 
gaat om binnenstedelijke ontwik-
keling, benadrukt Onclin, want 
het resoneert in bestaand ge-
bruik (13 procent) en politiek 
draagvlak (14 procent). Onclin 
benadrukt dat de doelstelling om 
vooral binnenstedelijk te bouwen 
breed wordt omarmd, maar zo-
dra verstedelijking dichter bij de 
burger komt, je toch vaak met 
weerstand te maken krijgt.’ Hoog 
is dan vaak al snel té hoog, ter-
wijl we tegemoet moeten komen 
aan een in toenemende mate ste-
delijke woningbehoefte en alle 
locaties zo optimaal mogelijk 
moeten benutten.’

Een integraal verhaal 
Dan de hamvraag: hoe trek je een 
geel plan vlot? Onclin: ‘Je moet 
de ruimtelijke teugels zeker niet 
laten vieren. Integendeel: onder 
druk wordt alles vloeibaar.’ Een 
ander tip die Onclin geeft gaat 
over de factor mobiliteit, die het 

bijvoorbeeld in de Merwedeka-
naalzone bemoeilijkt om verder 
dan de nu beoogde aantallen te 
intensiveren. ‘We hebben dat in 
Nederland niet goed geregeld. In 
plaats van eerst te bouwen en 
daarna de ontsluiting met onder 
meer openbaar vervoer te rege-
len, zouden we woningbouw en 
mobiliteit beter op elkaar moeten 
afstemmen.’ Draagvlak blijft tot 
slot een lastige horde als het om 
binnenstedelijke woningbouw 

gaat. ‘Woningbouwintensivering 
levert ook ontzettend veel voor-
delen op voor burgers, vooral 
jongeren. Zij maken niet alleen 
meer kans op een woning, ook 
het draagvlak voor cruciale voor-
zieningen neemt toe. Daar profi-
teert iedereen van. Cruciaal is de 
wijze waarop je een plan ver-
koopt. Maar het is ontegenzeg-
gelijk waar dat de bouw van een 
nieuwe woonwijk aan de rand 
van de bestaande stad minder 

weerstand zal oproepen. Je moet 
gewoon iets harder je best doen 
voor binnenstedelijke ontwikke-
ling.’

Gemeenten zijn volgens Onclin in 
toenemende mate solidair aan el-
kaar en bereid ‘elkaars vraag’ op 
te vangen, al was het maar om-
dat de komst van nieuwe inwo-
ners veel voordelen met zich 
meebrengt (belastinginkomsten, 
draagvlak voor voorzieningen, et 

cetera). ‘Het gaat nu vooral over 
wonen. Maar het zou ook over 
werken en mobiliteit moeten 
gaan. Het doel is dat je een inte-
graal verhaal krijgt. Wat voor om-
geving wil ik realiseren en wat 
voor keuzes horen daarbij? Een 
vraag die ten tijde van het groei-
kernenbeleid en de Vinex door 
Den Haag werd opgelegd. Nu 
zijn gemeenten in de lead. En als 
zij dit niet alleen kunnen, moeten 
ze de handen ineenslaan.’

Opgegeven redenen voor onzekere 
planvorming
1. Planologische en juridische procedures (25%)
2. Maatschappelijk draagvlak (14%)
3. Bestaand gebruik (13%)
4. Politiek draagvlak (12%)
5. Overige randvoorwaarden (12%)
6. Haalbaarheid programma (11%)
7. Mobiliteit (6%)
8. Beperkingen milieuhinder, etc. (3%)
9. Ambtelijke capaciteit (3%)

(Bron: Locatieonderzoek Woningbouw Regio Utrecht, Site Urban Development)

draagvlak blijft lastige 
horde bij binnenstedelijke 
plannen
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C
H ALLE N G ENog een winnaar: Utrecht Overvecht

Unieke uitruil geeft 
boost aan Overvecht

Mengen, versnellen en kwaliteit toevoegen; dat zien woningcorporatie 
Mitros, ontwikkelaar BPD en de Gemeente Utrecht als de driedubbele 
opgave in een karakteristiek, maar gedateerd deel van de Utrechtse na-
oorlogse stadswijk Overvecht. Met een stadsbrede overeenkomst tussen 
de corporatie en de ontwikkelaar wordt dat mogelijk, mede dankzij de 
challenge. De unieke overeenkomst leverde ze tevens de publieksprijs 
van de 100 Dagen Challenge op.
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Het gaat om een locatie in de Utrechtse 
wijk Overvecht waar momenteel veel 
sociale huur zit, wat deels wordt 

getransformeerd tot middeldure huur- en 
koopwoningen. In ruil daarvoor komen er dan 
sociale huurwoningen terug op een andere 
locatie in de stad. ‘We willen heel graag dat 
Overvecht in de lift komt’, verklaart Jop van 
Buchem, die namens Mitros bij de deal betrok-
ken is. De woningcorporatie is op meerdere 
plekken in de naoorlogse stadswijk bezig met 
een grondige renovatie en verduurzaming van 
haar woningen. Ook in dit betreffende deel van 
de wijk zijn de woningen inmiddels toe aan een 
ingreep. ‘Hier willen we meteen proberen de 
grote concentratie sociale huur te doorbreken,’ 
aldus Van Buchem. 

De coalitie heeft zich onder andere uitgespro-
ken voor meer sociale huur in de stad, mits dit 
beter verspreid wordt én er meer menging van 
woningcategorieën in bijvoorbeeld Overvecht 
komt. Wethouder wonen en openbare ruimte 
van de gemeente Utrecht, Kees Diepeveen: ‘We 
willen kwaliteit toevoegen aan de stad, door in 
alle wijken een meer gevarieerd woningaanbod 
te stimuleren. Je krijgt daardoor draagkrach-
tigere wijken met betaalbare en toegankelijke 
woningen voor iedereen.’ 

Stadsbrede samenwerking
Onder druk komen soms mooie dingen tot 
stand. Anemoon van Dijk, stadsontwikkelaar 
bij BPDinnovatie, vond dat dit project wel wat 
druk kon gebruiken. Zij had al bedacht wat de 
meerwaarde zou kunnen zijn van een langjarige 
en stadsbrede samenwerking met de corporatie-
sector. ‘Ik heb een achtergrond in de corporatie-
sector en heb me altijd afgevraagd waarom het 
zo moeilijk is voor corporaties en commerciële 
partijen om zich met elkaar te verbinden. Ik 
denk dat ze elkaars taal niet spreken. Dat is een 
van de redenen waarom ik ben overgestapt naar 
BPD, om die vertaler te zijn.’
Het principe is heel simpel, volgens Van Dijk. 
‘Als we Mitros kunnen helpen om buurten waar 
zij veel woningen hebben wat meer gedifferenti-
eerd te maken, hoeven we daar niet de hoofd-
prijs te verdienen. Terwijl we het aantal sociale 
huurwoningen over de hele stad gelijk houden 
door die toe te voegen op plekken waar we dat 
wenselijk achten. Het toevoegen van sociale 
woningen in onze projecten komt de busines-
scase niet meteen ten goede, maar we denken 
meer strategisch. Uitruilen vergroot voor ons 
de mogelijkheid om op meer plekken aan de 
gang te gaan. Op de ene plek lever je wat in, op 
andere plekken vergroot je de mogelijkheden. 
Het voordeel is dat je niet allemaal naar dezelfde 

plekken zit te kijken, waar de prijzen toch al de 
pan uit rijzen. Zo krijg je meer balans in de stad.’

Tekenen en rekenen 
Als eerste stap – en uiteindelijk de inzet van 
de 100 Dagen Challenge – hebben de twee 
hoofdrolspelers samen met de Gemeente Utrecht 
gewerkt aan het formuleren van de opgave en 
ambitie. ‘We vinden dat we iets moeten maken 
waar mensen blij van worden. En we moeten 
zorgen dat het betaalbaar blijft’, vat Van Dijk die 
gezamenlijke ambitie samen. 
Dat idee sprak stedenbouwkundige Merel 
Bakker van Bureau BGSV meteen aan. ‘Ik 
vind het echt een uitdaging om mee te werken. 
Overvecht is een mooi voorbeeld van naoorlogse 
stedenbouw met kenmerkende stempels. Dat 
moet intact blijven.’ Er lag een helder gemeen-
telijk kader qua stedenbouwkundige en cultuur-
historische waarden. Mede aan de hand daarvan, 
en met eerdere en eigen analyses van de wijk, 
zijn de betrokken partijen in werksessies gaan 
tekenen en globaal gaan rekenen. 
‘De nadruk lag op de businesscase en de kwali-
teit van het plan’, geeft Bakker aan. ‘De originele 

opzet van de wijk moet helder en overzichtelijk 
blijven. Dat houdt in dat je niet overal kunt bou-
wen, maar gericht kiest waar wel en waar niet, 
zodat je de bestaande structuur beter maakt.’

Binnen de honderd dagen lag er een concept 
waar de belangrijkste betrokken partijen achter 
staan en dat financieel uit kan: een mooie rand 
en daarbinnen losse bouwblokken met ruimte 
voor groen en ontmoeting. Dit is een concept dat 
kwaliteit toevoegt en dat op meerdere plekken in 
de wijk toegepast zou kunnen worden. Onder-
werp voor verder onderzoek is hoe het parkeren 
uit het zicht, onder een opgetild landschap, is te 
realiseren. Bakker: ‘We vinden het heel belang-
rijk dat de huidige en toekomstige bewoners 
elkaar kunnen treffen in de openbare ruimte’. 

Inkleuren met mensen uit de buurt
De volgende stap is om met de bewoners in 

Quickscan 
lessen:
• Parallelle trajecten 

voor tekenen en 
rekenen geeft 
meteen inzicht in 
haalbaarheid.

• Er is druk nodig om 
tot versnelling te 
komen.

‘Overvecht is een mooi voorbeeld 
van naoorlogse stedenbouw met 
kenmerkende stempels, dat moet 
intact blijven’
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Programma
• Sloop- en nieuwbouw van middeldure huur- en koopwoningen in 

een karakteristieke naoorlogse wijk met veel sociale huur;
• Ruildeal om betere menging van diverse woningcategorieën in de 

stad te realiseren.

Uitdagingen
Gelijktijdig tekenen en rekenen aan het stedenbouwkundige plan en 
uitwerken stadsbrede ruildeal vraagt om mandaat binnen de betrok-
ken organisaties; zorgvuldige communicatie naar de omgeving.

Doel 100 Dagen Challenge
Een haalbaar plan met verschillende mogelijkheden qua verdichting, 
dat kwaliteit toevoegt, ruimte geeft aan andere doelgroepen en 
alternatieven geeft voor sociale huur.

Resultaat
Er is commitment over het stedenbouwkundig concept, de ruildeal is 
in bewerking, de invulling vindt nog plaats.

gesprek te gaan. Het was voor Mitros zelfs een 
nadrukkelijke voorwaarde om nog niet aan te 
geven om welk deel van Overvecht het precies 
gaat, vertelt Jop van Buchem. ‘Wij zijn goed be-
kend met herstructureringsprojecten en alles wat 
daarbij komt kijken. Zorgvuldige communicatie 
staat daarbij voor ons voorop. Het is prima om 
zo’n ruildeal als principe uit te denken en alvast 
te verkennen wat dat hier concreet zou kunnen 
betekenen, maar we gaan er pas mee naar buiten 
als we daarover contact hebben opgenomen met 
onze huurders.’

Ook voor de gemeente is zorgvuldige commu-
nicatie met de bewoners een basisvoorwaarde. 
Monique van Kampen, projectleider van de ge-
meente: ‘Het is een gebied dat bewoond is. Altijd 
als wij plannen maken, betrekken we daar de 
wijkraad en de bewoners bij. Met wat we binnen 
deze honderd dagen hebben bereikt, kunnen we 
nu al de wijk in.’ 
Dit is het juiste moment, zegt Van Dijk. ‘Mijn 
ervaring bij de corporaties is dat wanneer je 
met een lege bladzijde naar de bewoners gaat en 
vraagt wat zij willen, je altijd mensen teleurstelt. 

We hebben eerst met elkaar besproken wat de 
randvoorwaarden zijn, waar we in geloven, en 
bekeken wat er kan. We gaan dat inkleuren met 
de mensen uit de buurt. Dat moet zorgvuldig 
gebeuren en in alle rust. Participatie kun je niet 
afdwingen.’

Vertrouwen als basis
Mensen die ervoor willen gaan om alles uit 
de kast te halen zodat dit kan gaan werken én 
vertrouwen blijken cruciale succesfactoren bij 
dit project, aldus de betrokkenen. De stadsbre-
de samenwerking is op 18 oktober bekrachtigd 
in een overeenkomst, waarin BPD en Mitros 
meerdere projecten hebben aangewezen om de 
uitruil in praktijk te brengen. De gemeente is er 
blij mee. Wethouder Diepeveen: ‘De plannen 
van deze partijen om met de uitruil van wonin-
gen en posities gemengdere wijken in Utrecht te 
realiseren, sluiten aan bij onze ambities. Ze laten 
bovendien met deze afspraken zien dat ze zich 
aan Utrecht verbinden. Het is een goed voor-
beeld van een samenwerking tussen meerdere 
partijen zoals we die in het toekomstige Stadsak-
koord willen vastleggen.’

Het succes valt of staat natuurlijk met het 
concreet krijgen van de locaties waarbinnen de 
uitruil gaat plaatsvinden. ‘We moeten duidelijk 
zijn waar er woningen bijkomen, zodat we dat 
aan onze huurders kunnen vertellen’, benadrukt 
Van Buchem. Voor Mitros is dit een harde 
randvoorwaarde. Hij denkt dat ze daar wel 
uitkomen. Een aantal bestaande plannen elders 
in de stad is al tegen het licht gehouden. Locaties 
die op niet al te lange termijn in ontwikkeling 
komen, laat Van Dijk weten. ‘Dat vergemakke-
lijkt het uitruilen. Het vraagt wel om de plannen 
nog een keer door te rekenen en waar mogelijk 
aan te passen. Die businesscases hebben we de 
afgelopen periode naast elkaar gelegd. Ik vind 
dat al een hele prestatie binnen honderd dagen.’ 

Van Kampen vindt dat druk op de ketel helpt 
om open te communiceren, zaken op tafel te 
leggen en te benoemen. ‘Dat maakt zo’n proces 
gelijk anders. Je krijgt meteen inzicht in de haal-
baarheid van zaken.’
Ook Van Buchem is blij met de resultaten die 
zijn geboekt. ‘Het commitment en de waarde-
ring waren er wel, de challenge heeft ervoor 
gezorgd dat er ook tijd voor werd gemaakt en 
dat er inzet werd getoond. Wekelijks vergaderen 
heeft de vaart erin gebracht.’ De partijen willen 
het tempo vasthouden. Daarom hebben ze 
afgesproken om er nog honderd dagen achteraan 
te plakken. Nu is de uitdaging om het plan in 
Overvecht samen met de bewoners nog mooier 
te maken.

‘Uitruilen vergroot voor ons 
 de mogelijkheid om op meer 
plekken aan de gang te gaan’
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Het Kwadrant, Maarssenbroek

Voor de 
visie uit
Met een kleine 450 woningen voor zowel star-
ters, senioren als studenten krijgt een voorma-
lig werkgebied aan de rand van Maarssenbroek 
(gemeente Stichtse Vecht) een nieuw leven. Als 
het aan ontwikkelaar We Do Projects ligt, gaat 
een studentencampus bij het hoofdkantoor van 
Fujitsu daar nieuwe dynamiek aan toevoegen. 
Het plan is in honderd dagen concreet geworden, 
blijkt financieel haalbaar en past stedenbouwkun-
dig goed in de visie voor het gebied.

Het Kwadrant maakt 
deel uit van de 
grotere herontwik-

keling van het bedrijventer-
rein Planetenbaan op de grens 

van Utrecht en Maarssen-
broek. Een problematisch 
gebied met veel leegstand in 
bedrijfs- en kantoorpanden. 
‘We zaten en paar jaar 

geleden in de top 3 van 
gemeenten met percentueel 
de meeste kantorenleegstand’, 
memoreert gemeentelijk 
projectmanager en steden-
bouwkundig adviseur Gwen 
van Mossevelde. In 2016 
heeft de gemeente een nota 
leegstand kantoren vastge-
steld, mede geïnitieerd door 
de provincie. ‘We hebben 
toen een kansenkaart 
opgesteld, waarin we hebben 
aangegeven dat we deze 
locatie graag willen transfor-
meren naar een woongebied, 
door bestaande gebouwen om 
te bouwen, ofwel door 
nieuwbouw.’ 
Het plan is om op de 10 
hectare in totaal 1500 wo-

Quickscan  
lessen:
• De visie uit werken vraagt 

om plooibaarheid en snel 
kunnen schakelen binnen de 
provinciale en gemeentelijke 
organisatie.

• Parkeernorm vormt ook hier 
een discussiepunt: nieuw 
inzicht is wenselijk.

10
0
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wil de ontwikkelaar een 
deel van de kantoorge-
bouwen transformeren tot 
een campus met huisves-
ting voor Nederlandse en 
internationale studenten. 

‘Een geweldige vondst’, 
vindt projectleider Van 
Mossevelde. Zeker omdat 
het bedrijf overweegt te 
vertrekken van deze locatie, 
vindt de gemeente het plan 
om het bedrijf op te nemen 
in de campus erg interessant. 
‘Wij willen deze werkgever 
natuurlijk graag voor de 
gemeente behouden. Maar 
het besluit daarover hebben 
we vanzelfsprekend niet in 
de hand.’
Het plan voor Het Kwa-
drant is besproken met de 
buurtraad en eind oktober 
is ook de raadscommissie 
geïnformeerd. Met overwe-
gend positieve reacties. Van 
der Sman: ‘Met de sociale 
woningbouw in dit gebied 
voorzien we in één klap in 
de lokale behoefte. Iedereen 
die ik spreek is ontzettend 
blij dat er weer meer keuze-
mogelijkheden komen.’

Topprestatie
Doel van de challenge was 
om tot een financieel dek-
kend en gedragen plan te 
komen, met besluitvorming 
over hoogte van de bouw 
en waarin de parkeernor-

catie. ‘Het wordt een groen, 
eigentijds woongebied’, stelt 
hij vast. ‘De markt in de 
regio Utrecht is uitzonder-
lijk goed en misschien is dit 
gebied minder aantrekkelijk 

voor het hogere marktseg-
ment, maar voor midden-
huur is het dat zeker wel.’

Op de 2,5 hectare die Het 
Kwadrant omvat, staan twee 
kantoorgebouwen die gro-
tendeels leeg staan. Fujitsu 
heeft vier verdiepingen in 
gebruik. Naast de nieuw-
bouw van appartementen 

ningen te bouwen. Voor de 
gemeente Stichtse Vecht zou 
het een van de grootste wo-
ningbouwprojecten sinds ja-
ren zijn. Die woningen zijn 
hard nodig. Van Mossevelde: 
‘We hebben in de regio 
Utrecht de op een na langste 
wachttijd voor sociale huur: 
elf jaar. Ook naar middel-
dure huur tot 900 euro per 
maand is veel vraag.’ 
In de geactualiseerde woon-
visie, die naar verwachting 
in januari 2019 door de 
gemeenteraad wordt vast-
gesteld, staan de ambities 
van de gemeente beschreven 
en de ontwikkeling van 
Het Kwadrant loopt daar in 
zekere zin op vooruit. 

Middensegment
Toen Patrick van der Sman, 
directeur van We Do Pro-
jects, Het Kwadrant aan-
meldde voor de 100 Dagen 
Challenge, had hij de grond 
nog maar net gekocht. Hij 
ziet naast een flinke portie 
sociaal – ‘wij bouwen er 
zo’n 170 op een totaal van 
450-500 in het hele gebied’ 
- absoluut kansen voor het 
middensegment op deze lo-

Programma
• Transformatie van een monofunctionele kantorenlocatie, 

deels nieuwbouw, deels hergebruik;
• 150-200 sociale huurwoningen, enkele honderden woningen 

in het middensegment.

Uitdagingen
Geluidsbelasting van de nabijgelegen snelweg (Zuilense Ring) 
en bedrijfsactiviteiten, de parkeernorm

Doel 100 Dagen Challenge
Een financieel dekkend en door de partijen gedragen plan, 
waarin besluitvorming over hoogte van de bouw, parkeernor-
men en geluidsnormen zijn meegenomen.

Resultaat
In honderd dagen is een programma tot stand gekomen waar 
zowel de provincie als de gemeente op hoofdlijnen mee 
akkoord zijn

‘We waren net een paar 
maanden onderweg, dan kun je 
niet verwachten dat we alles in 
ruim drie maanden beklonken 
hebben’



ROM | JAARGANG 36 | SPECIAL UTRECHT

43
»

pagina 38 — 43 • praktijk

probleem mee, ik kan best 
twee maanden wachten. Het 
gaat om een deelplan van een 
grotere gebiedsontwikkeling 
en het zou een beetje raar 
zijn als de gemeente hiermee 
akkoord zou gaan voordat de 
visie is vastgesteld.’

De challenge heeft gezorgd 
voor extra druk en een hoger 
tempo. ‘Binnen de gemeente 
en de provincie zag je dat 
er wat gebeurde, zo van ‘we 
gaan er voor’. Drie afspra-
ken in de week was voor de 

gemeente geen probleem, 
wekelijks om de tafel met de 
provincie ook niet. Dat heeft 
zeker verschil gemaakt’, aldus 
Van der Sman. Hij noemt 
met nadruk de onderzoeken 
die beide overheden hebben 
laten doen, onder meer naar 
de parkeernormen, waardoor 
er meer mogelijk werd. ‘Ik 
denk dat het samenspel daar 
voor een doorbraak heeft 
gezorgd.’ 
Van Mossevelde bevestigt 
dat. Met name een aantal 
zaken waar de provincie 
een rol in speelt, is meteen 
op de agenda gekomen, 
zegt ze. ‘De provincie heeft 
hoge ambities voor de dos-
siers kantorenleegstand en 
wonen, en ze hebben ook 
mensen die over verkeer en 
geluid gaan. Die zijn voor 
dit project nu ook aange-
haakt. Dus de provincie 
denkt en werkt vanuit bre-
der perspectief mee om dit 
project verder te helpen.’

vindt dat niet meer van deze 
tijd voor een locatie met een 
bushalte voor de deur en 
met directe, snelle verbin-
dingen met zowel NS-stati-
on Maarssen als de stations 
Leidsche Rijn en Centraal 
in Utrecht. Van der Sman: 
‘Voor de doelgroep stu-
denten is die norm van 1.4 
niet realistisch, want welke 
student heeft er in deze tijd 
nog een auto?’ 
Van Mossevelde gaat daar 
voor een deel in mee: ‘We 
willen voor dit gebied inder-

daad nieuwe mobiliteitsvor-
men stimuleren, anders dan 
we gewend zijn in Stichtse 
Vecht. Maar juist senioren 
en zeker starters, twee doel-
groepen die we ook graag in 
dit gebied zien komen, vra-
gen om een hogere norm.’ 

Kortom, er zijn nog wel wat 
losse eindjes in de planvor-
ming. Toch vindt Van der 
Sman dat er best wat bereikt 
is. ‘We hebben in die hon-
derd dagen een programma 
dat financieel, ruimtelijk en 
programmatisch klopt, en 
waar zowel de provincie als 
de gemeente op hoofdlij-
nen mee akkoord zijn. Dat 
is razendsnel, zeker als je in 
aanmerking neemt dat we 
vrijwel niets hadden toen 
we aan de challenge begon-
nen. In januari wordt de 
woonvisie naar verwachting 
afgerond en dan kan ook het 
bestuurlijke besluit worden 
genomen. Daar heb ik geen 

men en geluidsnormen zijn 
meegenomen. ‘Dat zou een 
topprestatie zijn geweest’, 
meent ontwikkelaar Van 
der Sman. Het leek hem 
goed om de challenge van 
de provincie aan te gaan, 
omdat de Provincie Utrecht 
nodig was om woningbouw 
in het gebied te kunnen 
realiseren. ‘Er ligt een 
strook provinciale grond die 
we graag zouden gebrui-
ken voor parkeren en de 
locatie ligt aan de afrit van 
de drukke Zuilense Ring 
(N230, red.), waarvan de 
provincie de beheerder is. 
Als we de geplande 450 
woningen willen realiseren, 
moet er iets worden gedaan 
aan de geluidsbelasting’, 
legt Van der Sman uit. 
Over de grond zijn afspra-
ken gemaakt, maar over de 
geluidsbelasting is nog geen 
definitief besluit geno-
men. Daarbij helpt het niet 
dat het provinciebestuur 
onlangs het verzoek van 
de gemeente heeft afgewe-
zen om de maximumsnel-
heid op de snelweg terug 
te brengen naar 80 km/
uur. ‘Dat hadden wij liever 
anders gezien’, reageert 
Van Mossevelde. Ze vertelt 
dat in de randvoorwaar-
den voor de herontwik-
keling van het hele gebied 
het geluid een belangrijke 
plaats krijgt. ‘Vermoedelijk 
moet er een geluidsscherm 
komen. Dat helpt niet voor 
de hoogbouw, maar wel 
voor de belasting op het 
maaiveld. We inventariseren 
momenteel de opties, ook 
breder op het gebied van 
geluidsoverlast en van de 
mobiliteit.’

Losse eindjes
De parkeernorm bij het 
nieuwe woongebied is een 
ander discussiepunt. Stichtse 
Vecht hanteert een norm 
van 1,4 geparkeerde auto per 
woning. De ontwikkelaar 

‘Een aantal zaken waar WeDo 
tegenaan liep en waar de provincie 
een rol in speelt, is wel meteen  
op de agenda gekomen’ 
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Utrechts Biedboek  
zet middenhuur  
op de kaart
Op dit moment is circa zeven procent van de woningvoorraad in de provincie 
Utrecht middenhuur. Te weinig om in de groeiende vraag naar middenhuur-
woningen te voorzien. In de Actie Agenda Woningmarkt is de ambitie opge-
nomen dat de voorraad middenhuurwoningen tot 2028 met zevenduizend is 
toegenomen, waarmee het marktaandeel stijgt naar acht procent. In het 
Utrechts Biedboek Middenhuur, dat in het kader van de actieagenda tot 
stand kwam, geven beleggers en corporaties een voorzet voor afspraken met 
de gemeente om gestelde doelen te bereiken.

Circa driekwart van de mid-
denhuur is in bezit van 
particuliere en institutio-

nele beleggers, het overige deel 
bij de corporaties. Dat blijkt uit 
een onderzoek dat Stec Groep in 
het kader van de actieagenda uit-
voerde. Uit dat onderzoek blijkt 
tevens dat het beeld dat private 
aanbieders van middenhuur ‘be-
zemkasten’ van 35 vierkante me-
ter voor 900 euro in de markt 

zetten, vaak niet klopt of op z’n 
minst zeer eenzijdig is. ‘Als je kijkt 
naar wat beleggers in portefeuille 
hebben, dan blijkt een derde van 
hun voorraad sociaal verhuurd 
wordt’, zegt Esther Geuting, di-
recteur innovatie bij Stec Groep. 
Een andere misvatting is dat be-
leggers huren verhogen met drie 
tot vijf procent per jaar. Geuting: 
‘Afgelopen tien jaar was de ge-
middelde huurverhoging 2,5 pro-

cent, een half procentpunt meer 
dan de inflatie. Dat wijkt niet af 
van de huurstijgingen in corpora-
tieland.’

Handreiking naar 
gemeenten
Het huursegment vanaf 710 euro 
wordt als enige segment in de wo-
ningmarkt niet gesubsidieerd. In een 
markt met stijgende grond- en 
bouwkosten legt middenhuur het af 

Beleggers en investeringswensen
Beleggers staan open voor afspraken

Aantallen woningen

Grondprijs

Uitpondtermijn

Aanvangshuur

Indexatie van huur

Boete eerder uitponden

Geen afspraken met gemeenten

JA NEE
78%

74%

74%

70%

65%

48%

9%

22%

26%

26%

30%

35%

52%

91%

Resultaten onderzoek middenhuur
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tegen koop. In de praktijk is het voor 
beleggers dan ook steeds lastiger 
woningen aan te bieden in het lage 
middensegment, benadrukt Geu-
ting. Op de slotmanifestatie van de 
100 Dagen Challenge gingen dan 
ook stemmen op om corporaties 
meer ruimte te geven om woningen 
aan te bieden in het middenhuur-
segment, als private aanbieders daar 
onvoldoende toe in staat zijn.
Wat ook bleek, is dat gemeenten 

over het algemeen zorgen hebben 
over aanvangshuren, prijsstijgingen 
en uitpondingen. Om die zorgen zo 
veel mogelijk weg te nemen, is een 
groep van beleggers, ontwikkelaars 
en corporaties om de tafel gaan zit-
ten om een afsprakenkader op te 
stellen dat gemeenten meer zeker-
heden geeft. Geuting en onderzoe-
ker Bart Louw van belegger/ontwik-
kelaar Amvest presenteerden 
tijdens de slotmanifestatie alvast 

een conceptversie van het Utrechts 
Biedboek Middenhuur. Een signifi-
cant aantal beleggers, ontwikke-
laars én corporaties verleende daar 
hun medewerking aan. Het is een 
eerste handreiking naar gemeenten 
rond middenhuur zoals in de woon-
agenda is afgesproken (zie kader). 
Het biedboek is een eerste docu-
ment waarin aanbieders mogelijk-
heden verkennen om bovenstaande 
ambities rond middenhuur te ver-

Belangrijkste afspraken uit biedboek
Kwaliteit Beleggers en corporaties investeren in 
courante woningen die over meerdere generaties nog 
steeds in een woningmarktvraag voorzien.
Aantallen Beleggers en corporaties zijn bereid te 
investeren in elke gemeente van Utrecht, vanaf 
minimaal twintig woningen.
Exploitatietermijn Beleggers en corporaties committe-
ren zich aan een exploitatietermijn van minimaal 
vijftien jaar.
Minimaal vloeroppervlak Woningen hebben een 
minimale oppervlakte van circa vijftig vierkante meter.
Inkomensnormen Ook lage middeninkomens moeten in 
de aangeboden middenhuurwoningen terechtkunnen, 
conform de normen van het NIBUB. [zie pagina 46]
Voorkeurstoewijzing Beleggers en corporaties zijn 
bereid afspraken te maken over toewijzen middenhuur-
woningen aan specifieke doelgroepen.

Duurzaamheid Beleggers en corporaties bouwen 
conform bouwbesluit (EPC 0,4), maar waar mogelijk 
doen ze daar een schepje bovenop in lijn met de ambitie 
om courante woningen te bouwen voor de lange 
termijn.
Transparant Beleggers en corporaties zijn transparant 
over hun rekenwijze (zie rekensessie).
Samenwerking Beleggers en corporaties zetten zich in 
voor een actieve samenwerking, met een mix van 
vrijesectorhuur en sociale huur als doel en daarmee 
heterogene buurten.
Betrokken Beleggers en corporaties denken als 
langetermijnpartner graag mee in de totale gebiedsont-
wikkeling.
Proces Beleggers en corporaties zetten een taskforce 
middenhuur op. 

Dit is een verkorte weergave van het afsprakenkader in het biedboek zelf. Het zijn 
principe-afspraken. Mocht daar goede aanleiding toe zijn, dan is maatwerk altijd mogelijk. 

Voorkeur van beleggers gaat uit  
naar de volgende segmenten:

Onder € 630

€ 630-€ 710

€ 711-€ 900

€ 900-€1200

Boven € 1200

17%

43%

65%

61%

30%

We zien vraag van alle doelgroepen,  
maar vooral van jongeren

Stellen tot 34 jaar

Alleenstaanden tot 34 jaar

Huishoudens 35 tot 55 jaar

Huishoudens 55 tot 75 jaar

Gezinnen

Huishoudens 75 jaar +

100%

91%

78%

78%

57%

39%
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wezenlijken. Het is work in pro-
gress. Nieuwe partners kunnen zich 
nog aansluiten.

Beleggers zijn lui
Een van de suggesties uit het 
biedboek is dat beleggers in een 
vroeger stadium met gemeenten 
om tafel moeten om concrete lo-
caties te bespreken waar zij mid-
denhuur kunnen realiseren. Dit is 
in tegenspraak met het beeld dat 
veelal over beleggers heerst als 
passieve schakel aan het einde 
van de keten. Volgens onderzoe-
ker Bart Louw willen beleggers 
juist graag in het voortraject wor-
den ingeschakeld omdat ze dan 
mee kunnen denken over de haal-
baarheid en de uitwerking. 
Geuting: ‘De gemeente kan als 
aanbieder van grond rekening 
houden met de business case van 
een ontwikkelaar. En als eigenaar 
van de grond heeft een gemeen-
te ook sturingsmogelijkheden om 
bepalingen op te nemen over 
middenhuur, bijvoorbeeld over de 
prijs-kwaliteitverhouding. Ook 
zonder grond kan de gemeente 
sturen op middenhuur, bijvoor-
beeld via een anterieure overeen-

Beleggers investeren het liefs in appartementen 
van 70-90 m2 en gezinswoningen van 100-120 m2

Tot 50 m2

Tot 100 m2

50-70 m2

100-120 m2

70-90 m2

90-110 m2

120-140 m2

Vanaf 110 m2

Vanaf 140 m2

Appartement

Grondgebonden

17%

28%

43%

35%

65%

27%

61%

10%

30%

Marx was tegen huurprijsregulering. Lage huren 
speelden enkel de industriëlen in de kaart, die 
dan geen hoge lonen hoefden uit te betalen. Het 
Nibud is wars van ideologie, maar bedient zich 
van een gezonde vorm van pragmatisme die de 
‘budgetmethode’ heet. Die methode dicteert dat 
te duur te duur is wanneer je iets niet kan 
betalen. In de Actieagenda Woningmarkt staan 
ambitieuze doelstellingen opgenomen rond 

middenhuur. Alles tussen €710 en €1000 euro 
wordt vaak gedefinieerd als middenhuur. Maar 
het Nibud hanteert geen harde onder- of 
bovengrens. ‘Het is afhankelijk van het inko-
men, maar ook van het huishoudtype of huur 
betaalbaar is. We spreken daarom niet over één 
soort middenhuur’, legt wetenschappelijk 
medewerker Sanne Lamers van het Nibud uit.
‘Een alleenstaande heeft een heel ander 
uitgavepatroon dan een gezin met kinderen. Wij 
kijken in onze budgetmethode wat minimaal 
noodzakelijk is en voor elke euro daarboven 
verdiend, mag de helft gaan naar woonlasten en 
de ander helft naar andere zaken.’
En dan hangt het er ook nog vanaf of een gezin 
moet rondkomen van één inkomen, of dat er 
twee inkomens in het spel zijn wat fiscale 
voordelen met zich meebrengt. ‘Zo kan het 

Door de ogen van

Sanne Lamers (Nibud):
‘Middenhuur is maatwerk’

Toegang tot sociale sector

Lage middeninkomens 
€34.678 – €38.690

Tijdelijk toegang tot corporatiewoningen onder €700,-

Midden-middenkomens 
€38.690 – €44.360

Nee

Hoge middeninkomens 
€44.360 – €52.500

Nee
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komst met de grondeigenaar, de 
kruimelgevallenregeling bij trans-
formatie of het bestemmings-
plan.’
Het is belangrijk dat gemeenten 
en beleggers meer inzicht krijgen 
in elkaars belangen en sturings-
mogelijkheden. Om meer inzage 
te krijgen in de rekenwijze van 
beleggers nodigt Bart Louw ge-
meenten namens de betrokken 
beleggers uit voor een werksessie 
in februari over rekenmethoden 
en vooral: over risico’s waar be-
leggers mee te maken krijgen.

Wettelijke 
belemmeringen?
Er resteren nog wel juridische vra-
gen rond het opnemen van bepa-
lingen rond middenhuur in anteri-
eure overeenkomsten, die 
verdergaan dan wat publiekrech-
telijk is afgesproken. Volgens de 
‘tweewegenleer’* zou dat strikt 

genomen niet mogen. Maar mi-
nister Ollongren zegt dat het wet-
telijk gezien geen problemen op-
levert. Ester Geuting: ‘Er is echter 
nog geen jurisprudentie. Ik zou 
zeggen: laten we het gewoon 
eens proberen.’
In een interview in het Financieele 
Dagblad van
zaterdag 4 november 2018 wierp 
PBL-onderzoeker Edwin Buitelaar 
op dat gemeente niet zomaar een 
lagere grondprijs kunnen rekenen 
om een ontwikkelaar van mid-
denhuurwoningen tegemoet te 
komen. Dat zou een vorm van 
staatssteun zijn. Ook rond de 
eventuele rol van corporaties 
geldt een dergelijk concurrentie-
beding, dat door Europa is opge-
legd en door de Nederlandse 
overheid gretig is omarmd. Maar 
tijden veranderen. Geuting pleit 
voor meer experimenteren. ‘La-
ten we een botsproef doen.’

* Beginsel dat de overheid in principe de keus heeft tussen het privaatrecht 

en het publiekrecht bij de behartiging van haar belangen, maar dat er (door 

de rechtspraak ingevulde beperkingen) gelden.
»
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voorkomen dat bij een inkomen van 40.000 euro verschillende 
maximale huurprijzen horen.’ Zo loopt ook het minimale inkomen 
uiteen waarmee maximaal een huurprijs van 1000 euro per maand is 
te betalen. Lamers zet het in een tabelletje overzichtelijk onder 
elkaar. Conclusie: middenhuur is maatwerk.

Huishoudtype 

Alleenstaande tussen 23 jr en 

de AOW-leeftijd

Alleenstaande AOW en ouder

Paar tussen 23 jr en de 

AOW-leeftijd, één inkomen

Paar tussen 23 jr en de 

AOW-leeftijd, twee inkomens

Paar AOW en ouder

Eenouder met 1 kind

Eenouder met 3 kinderen

Paar 1 kind één inkomen

Paar 1 kind twee inkomens

Vanaf inkomen (verzamel per jaar)

€ 37.000

€ 34.000

€ 49.500

€ 40.000

€ 39.500
€ 29.000
€ 37.000
€ 52.000

€ 40.000

Vanaf inkomen waarbij maximaal € 1000,- per maand kan worden betaald
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