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Inleiding

❑ Overdrachtsdossier

aandacht gevraagd voor Groeien in balans en voor toenemende ongelijkheid

En: de ambtelijke capaciteit is niet meegegroeid met de groei van de stad

❑ Coalitieakkoord

belangrijke uitgangspunten: Groeien in balans en Ongelijk investeren voor gelijke 

kansen

En: middelen voor versterking uitvoeringskracht

❑ Nu aan de slag!

Opgave ‘Bouwen aan een sociale stad’

Team ‘Bouwen aan sociaal’



Probleemanalyse (inhoud)
❑ Groei van de stad benutten voor gelijke kansen

Belangrijke sociale thema’s bij sterke groei van de stad: leefbaarheid, bestaanszekerheid, segregatie, 

inclusie, toegankelijkheid, betaalbaarheid. 

Belangrijk om bij de ruimtelijke ontwikkeling en ontwerpkeuzes aandacht te hebben voor kwetsbare 

groepen en de groei te benutten voor het maken en behouden van een leefbare en sociale stad.

❑ Transformatie sociaal domein

van ‘de juiste zorg’ naar ‘de juiste plek’. Verbinden van ruimtelijke opgaven aan sociale opgaven. 

Integrale afwegingen maken.

❑ Realiseren van maatschappelijke voorzieningen steeds complexer

Toenemende ambities, schaarse ruimte, meerkosten van binnenstedelijke verdichting

❑ Uitvoeren Programma (T)huis voor iedereen

Steviger verbinding tussen Wonen en Zorg; innovatief, actiegericht, scherp sturend

Nodig: steviger positie sociaal domein in de stedelijke en strategische sturing



Probleemanalyse (organisatie)
Inzet vanuit Sociaal domein is tot op heden sterk sectoraal en versnipperd. En met een zeer beperkte 

capaciteit. Er is behoefte aan:

❑ Beter georganiseerde samenwerking tussen Sociaal en Ruimte, VGU, e.a. ten behoeve van een 

integrale aanpak bij Gebiedsontwikkeling en sturing op het geheel / helderheid over rollen en 

verantwoordelijkheden

❑ Brede, eigen, geïntegreerde agenda vanuit sociaal domein in Gebiedsontwikkelingen

❑ Gebiedsontwikkeling vanuit een meer menselijk perspectief / bewoners en organisaties betrekken 

bij Gebiedsontwikkeling

❑ Benutten van wetenschappelijke inzichten, ervaringsdeskundigheid en bestaande kennis en 

inzichten bij de diverse organisatieonderdelen 

❑ Meer en slimmer gebruik maken van data; benutten voor strategische sturing. 

Denk aan de Utrecht-monitor, de VG-monitor, de inwonersenquête, etc.

Nodig: kwantitatieve en kwalitatieve impuls in capaciteit en een meer integrale benadering van 

gebiedsontwikkeling



Waar komen we vandaan?
❑ Netwerk Leefbare stad en maatschappelijke voorzieningen (LEV) (2019)

Beleidsadviseurs uit het brede sociaal domein werden voor 50% vrijgesteld om zich bezig te houden 

met advisering in de Gebiedsteams. Een goede start, maar het is te beperkt, versnipperd en 

vrijblijvend. Onvoldoende heldere opdracht, vrijwel geen sturing.

❑ Gezondheid voor iedereen (2019) en Leefbare Stad en Maatschappelijke Voorzieningen (2020)

Beide Koersdocumenten stimuleerden en het gesprek met het ruimtelijk domein. Vanaf dat moment is 

actief de samenwerking opgezocht en zijn nieuwe overlegvormen ontstaan waarin sociaal en ruimte 

elkaar treffen (Stuurgroep SO, Staf SO, Opgaveoverleg)

❑ 2021: RSU 2040

In de RSU is een hoofdstuk over voorzieningen en benoemt de bredere sociale thema’s. Nadere 

uitwerking is nodig, zowel stedelijk als per gebied.

Nodig: een dedicated team voor het uitwerken van en adviseren op sociaal-maatschappelijke opgaven 

in relatie tot de groeiende stad.



Waar willen we naartoe?

❑ Opgave Bouwen aan een sociale stad

➢ Advisering in de Gebiedsteams; realiseren van voorzieningen en agenderen sociale 

thema’s. Uitvoering Programma Thuis voor iedereen.

➢ Richting geven en kaders stellen; sociale proposities ontwikkelen per wijk

➢ Monitoren en Sturen; volgen en bijsturen op randvoorwaarden voor een leefbare stad

➢ Slim realiseren; oplossingen vinden voor slim ruimtegebruik en slimme fasering bij het 

realiseren van voorzieningen



Vragen

• De sociale architecten werken afdelingsoverstijgend in het sociaal domein en brengen 
verschillende perspectieven en beleidsdoelen samen. Waar ligt de grens voor het generalistisch 
werken? Hoe waarborgen we een goede samenwerking met de verschillende ‘specialisten’ uit 
aan de ene kant de beleidsteams en aan de andere kant de vastgoedorganisatie?

• Om het uitgangspunt groei in balans te kunnen realiseren is een goede samenwerking met 
publieke en private partners essentieel. Welke rol nemen we hierin? Zien we mogelijkheden 
voor verdergaande Publiek Private Samenwerkingen (PPS) in het sociaal domein?

• Groei in balans vraagt ook inzicht en sturing op ‘semi-maatschappelijke’ voorzieningen waar de 
gemeente niet (direct) verantwoordelijk voor is qua financiering en/of huisvesting. Denk 
hierbij aan de grote uitdagingen voor voldoende passende huisvesting voor WLZ-
voorzieningen, kinderopvang, etc. Wie neemt binnen de gemeente op welk moment een rol 
hierin? En welke rol dan?
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Aanpak Overvecht Centrum

OPEN PLAN PROCES WERKEN VANUIT DOELEN



Gedachtengoed achter OPP en 
werken vanuit doelen



Samenwerken of tegelijk werken? 



Utrecht maken we samen



Gouden driehoek
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Gedragen oplossing versus draagvlak zoeken





In de praktijk



Samenwerkingsschema masterplanfase
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Mobiliteitsplan 2040
Jouw straat en onze stad gezond, 
aantrekkelijk en bereikbaar voor iedereen
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Kansen en Zorgen Overvecht Centrum Stakeholders en 

Gemeente Utrecht, juli 2020

Input van: CVvE SC Overvecht, AM, Van Wijnen/ IC-Netherlands, Mitros, Dammers, Bo-Ex, 

Benuapotheek, De Hoop/Hessing, VVE Seinedreef, Hooijdonk Real Estate, De waal, Portaal, 

Wijkplatform Overvecht, gemeentelijke afdelingen: stedenbouw, wonen, mobiliteit, investeren & 

exploiteren, Samen voor Overvecht, gezondheid, duurzaamheid, veiligheid, cultuur, economische 

zaken, wijkbureau, beheer, VTH, stedelijk groen.

Samenvatting

Belangrijkste punten uit deze verzamelde kansen en zorgen zijn: Partijen zien kansen om het gebied 

aantrekkelijker, beter bereikbaar - ook voor fietser en voetganger, (verkeers)veiliger, socialer, 

gezonder en duurzamer te maken en om woningen en ander programma toe te kunnen voegen. 

Daarnaast zijn er ook zorgen. Niet iedereen ziet het zitten om het gebied gezamenlijk aan te pakken. 

Er zijn zorgen om de eigen plot, onderlinge afhankelijkheid (met meer dan 60 eigenaren in het gebied) 

en daarmee samenhangende mogelijke vertraging. Eigenaren gaven aan liever niet te willen 

samenwerken. Ook gaven de partijen aan dat er meer programma nodig is voor haalbare plannen op 

de individuele plots. Dit paste niet binnen de begin 2020 geldende stedenbouwkundige ideeën voor 

het gebied. Parkeren bleek een beperkende factor voor herontwikkeling. Er is geen ruimte voor 

parkeerplaatsen in de openbare ruimte om extra woningen toe te kunnen voegen. Gratis parkeren is 

een belangrijke kracht van het winkelcentrum en zij willen dit behouden. Ten slotte waren de kaders 

voor het totale centrumgebied vanuit de gemeente onduidelijk. Onduidelijk was of de ontwikkeling van 

de ene plot een andere ontwikkeling tegen hield. Partijen in het gebied zijn dus met name op het vlak 

van stedenbouw, parkeren en financiële haalbaarheid met elkaar verbonden. 

Identiteit 

Kansen

Overvecht Centrum krijgt een positief imago wat zorgt voor positieve invloed op Overvecht en 

omgeving en wat bedrijvigheid en bewoners aantrekt. En dat zij zich er prettig en veilig voelen en trots 

zijn om er te wonen, werken, verblijven. 

Stedenbouw en openbare ruimte

Kansen 

Dat het uiteindelijk een schoon, heel en veilig gebied wordt waar het beheer structureel goed geregeld 

is. Dat het niet een los stukje Overvecht wordt, maar echt onderdeel van de wijk en Utrecht. Kijk naar 

verbindingen in de wijk. Er zijn zoveel leuke plekken in de wijk

Dat de ontwikkeling als één geheel oogt en geen afzonderlijke stukjes, lapjes of partijen zichtbaar zijn 

in het gebied. Dat Overvecht Centrum een aantrekkelijk gebied wordt met meer ruimte voor groen in 

plaats van parkeerplekken in de openbare ruimte. Waar mensen zich veilig voelen, wat op een heldere 

manier toegankelijk is. Dat het geheel een aantrekkelijke hoogwaardige uitstraling van zowel 

bebouwing als buitenruimte krijgt waardoor het een aantrekkelijk en veilig gebied is. Als het een open 

gebied wordt zonder achterkanten en naar binnen gekeerde woningen. Waar de ruimte zo is 

ingedeeld dat dit ontmoeting stimuleert. 

Zorgen

Dat het onveilig voelt en dat het gebied geen prettige uitstraling heeft met donkere gebieden. Dat er 

verschil in uitstraling blijft tussen de huidige bebouwing en de nieuwbouw van de NPD strook.

Kan winkelcentrum trekker zijn om de wijk omhoog te trekken of is het juist andersom?

Zorg en vraagtekens bij de plinten in de nieuwbouw. Deze zijn in Overvecht nog niet zo succesvol, als 

dan dicht gaat  hangjongeren

Klaas Verschuure

Wethouder voor Ruimtelijke Ontwikkeling,

Leidsche Rijn, Economische Zaken, Circulaire Economie, 

Middelbaar Beroepsonderwijs, Wijk Noordwest

Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht

Telefoon 14 030

www.utrecht.nl

Aan de gemeenteraad

Behandeld door H.J. Wijtmans

Datum
2 november 2021

Doorkiesnummer 030 - 28 69640

Kenmerk
9373852

E-mail
h.wijtmans@utrecht.nl

Onderwerp
Overvecht Centrum n.a.v. raadscommissie 

Stad en Ruimte 30 september 2021

Bijlage(n)
-

Beleidsveld
Ruimtelijke ontwikkeling

Geachte leden van de raad,

Op 30 september jl. heeft u in de raadscommissie Stad & Ruimte gesproken over het raadsvoorstel 

Gebiedsontwikkeling Overvecht Centrum. In de commissie is toegezegd om u een raadsbrief te sturen 

met een toelichting en een aantal extra onderzoeksvragen waar u om heeft verzocht. 

Open gezamenlijk planproces

Overvecht Centrum is een gebied met veel verschillend eigendom en daarmee veel verschillende 

inzichten. In de afgelopen jaren is gebleken dat herontwikkeling van afzonderlijke kavels niet gelukt is. 

Daarom stellen wij voor om als gemeente de regie te nemen bij het opstellen van een gebiedsgericht 

plan om de gewenste kwaliteitsverbetering van het totale gebied te realiseren. Hierbij zijn de 

stadsbrede principes zoals vastgelegd in de RSU2040 en het gemeentelijk beleid op het gebied van 

wonen, mobiliteit, duurzaamheid, vergroening et cetera onze basis bij de uitwerking. Al het 

gemeentelijk beleid is te vinden in de Utrechtse Omgevingsvisie.

Alle partijen in het gebied willen het gebied veiliger, leefbaarder en toekomstbestendig maken. Door  

functiemenging ontstaat in de toekomst een centrumgebied met meer ruimte voor wonen en werken 

(verdichten) naast winkelen, gecombineerd met de opgaves voor ontmoeten, ontspannen, vergroenen 

en verduurzamen. Dit moet in balans gebeuren én realistisch en haalbaar zijn. Deze opgave wordt 

(met kanttekeningen en randvoorwaarden) gedragen door de pand- en grondeigenaren in het gebied, 

zoals vastgelegd in Bijlage 1 van het raadsvoorstel Gebiedsontwikkeling Overvecht Centrum. Uit de 

achterliggende verkenning van het rekenen en tekenen is gebleken dat het realiseren van deze 

ambities in dit gebied een uitdaging is.  

Deze zoektocht gaan we samen aan in een open planproces waarin alle betrokkenen (bewoners, 

ondernemers, eigenaren, gemeente et cetera) een rol hebben. Dit doen we samen vanaf de 

beginfase, zodat alle belangen direct aan tafel zitten. Op deze manier willen we bereiken dat het 

beste plan voor deze plek gemaakt wordt. Deze werkwijze is relatief nieuw binnen Utrecht. Wel 

hebben we hiermee al ervaring in het Stationsgebied bij het Noordgebouw, Het Platform 

(Zuidgebouw) en Smakkelaarsveld. In Overvecht Centrum wordt al het geleerde ingezet en dat is ook 

Beleid: Overvecht Centrum
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Gebiedsopgave, een 'hulpmiddel’

• Compleet en geordend overzicht van gezamenlijke doelen
voor het gebied.

• Nu nog niet prioriteren. Straks kijken welke schetsen zoveel
mogelijk bijdragen aan de verschillende doelen.

• Opbouw:

• Overvecht Centrum Ontwikkelkader

• Huidige situatie (SWOT) (3A)

• Waar willen we naar toe? (3B)

• Alle doelen (3C)

• Hoe willen we dit gebruiken in het masterplanproces?

• Onderzoeksvragen (uitzoekwerk, dilemma's)



Scorekaart als hulpmiddel voor het juiste gesprek



Beoogde effecten

Het realiseren van het hoogst mogelijke ambitieniveau en tegelijkertijd voldoen aan harde
randvoorwaarden zoals de financiële haalbaarheid en ruimtelijke inpassing. 

Hierbij aansturen op doelbewuste en geïntegreerde afwegingen en besluitvorming. 

• Werken vanuit doelen en sturen op oplossingen die meerdere doelen dienen

• Balans aanbrengen tussen conflicterende doelen

• Het juiste gesprek te voeren op juiste detailniveau

• Gedurende het proces impact op en synergie met andere ontwikkeldoelen inzichtelijk maken

• Transparante, herleidbare en herkenbare keuzes voor alle betrokkenen maken



Vragen en reflectie

Vraag voor jullie: hoe kan je sociale aspecten verwerken in een ruimtelijk masterplan? Ervaringen? 


