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Inleiding
Deze onderzoeksopdracht is onderdeel van de studie “Ruimte voor de Stad in bestaande buurten:
burgerbetrokkenheid en participatie” die de gemeente Amsterdam in het kader van het
programma Ruimte voor de Stad uitvoert. Aanleiding voor dit programma vormt de ambitie van
het stadsbestuur om tot 2025 minimaal 5.000 woningen per jaar binnen de stadsgrenzen toe te
voegen. In Koers 2025 is een ontwikkelstrategie gepresenteerd om deze ambitie te realiseren,
waarbij het accent ligt op verdichting in bestaande woongebieden.
Het realiseren van een dergelijke opgave in bestaande woongebieden in een periode van grote
druk op de woningmarkt is complex. Er is haast, terwijl er juist in de aangewezen gebieden
verschillende vraagstukken spelen. Veel verdichtingslocaties zijn gepland in wijken met een relatief
hoog corporatiebezit en vormen belangrijke voorraden van steeds schaarser wordende betaalbare
woningbouw in de stad. Soms gaat het om situaties waar verdichting is voorzien in een buurt
waar ook sprake is van achterstallig onderhoud aan bestaande woningen, openbare ruimten en
voorzieningen. Daarnaast kennen veel verdichtingsbuurten ook maatschappelijke problemen
rondom integratie, armoede, eenzaamheid, laaggeletterdheid en achterblijvende economische
participatie. Verdichting kan voor de huidige bewoners een welkome operatie zijn maar het kan
ook angst voor de toekomst meebrengen of versterken. Niet alleen omdat bijvoorbeeld
buurtgroen kan verdwijnen, parkeerproblemen toenemen of er bouwoverlast is, maar ook
bijvoorbeeld omdat de buurt straks kansrijkere bewoners gaat herbergen die in hun kielzog
andere voorzieningen en een andere sfeer meebrengen.
Een van de belangrijke randvaarwaarden om te zorgen dat de verdichting juist kansen benut en
versterkend kan gaan werken, zowel fysiek, sociaal als economisch, is het serieus vormgeven van
buurtparticipatie in alle fasen van de planning tot uitvoering en de periode daarna.
In deze studie richten wij ons daarom op het vormgeven hiervan van de eerste fasen van
gebiedsontwikkeling tot en met de concretisering en uitvoering van de bouwopgaven in deze
wijken. Het gaat dus om het proces waar de wereld van top-down geformuleerde kwantitatieve
bouwambities – die vooral gericht zijn op het huisvesten van nieuwe wijkbewoners – en de
wensen en belangen van bestaande bewoners en gebruikers samen komen.
De centrale onderzoeksvraag is: “Welke inspiratie kan uit niet-Amsterdamse voorbeelden gehaald
worden om in dergelijke situaties een vorm van ‘verrijkende participatie’ te realiseren?”
Met verrijkende participatie wordt bedoeld:
(1) processen die verrijkt zijn met lokale kennis en (daarmee) meer legitiem en beter
implementeerbaar zijn (proces doelstelling);
(2) uitkomsten in de vorm van (concrete plannen voor) meer inclusieve buurten waarin
bestaande en nieuwe ontwikkelingen elkaar fysiek, sociaal en economisch versterken
(inhoudelijke doelstelling).
Voordat we ingaan op enkele inspirerende casussen van participatie bij verdichtingsopgaven,
verkennen we eerste enkele belangrijke trends en ontwikkelingen op het gebied van participatie
die een breder kader aangeven.

1. Veranderende context van participatie
We schetsen hier vier belangrijke trends en ontwikkelingen die van belang zijn bij het vormgeven
van participatietrajecten rondom de lokale implementatie van Koers 2025 in bestaand stedelijke
gebied. Dit zijn allereerst twee belangrijke maatschappelijke trends: (1) de opkomst van meer
organische, vanuit gebruikers geïnitieerde gebiedsontwikkeling, en (2) de opkomst van meer
deliberatieve vormen van democratie en daarmee samenhangend specifieker voor stedelijke
ontwikkeling. Deze twee trends schetsen een veranderende stedelijke setting waarin veel
individuen en partijen zelf meer initiatief willen nemen in de verandering of toe-eigening van de
gebouwde omgeving. Deze trends worden versterkt door twee belangrijke faciliterende
ontwikkelingen: (1) de snelle opkomst van digitale tools om participatie mee te bevorderen en (2)
de invoering van de nieuwe Omgevingswet in 2019 die de juridische spelregels voor inspraak en
participatie verandert.
Trends
1. Organische gebiedsontwikkeling
Naast de projectmatige, grootschalige en integrale werkwijze die de Nederlandse planningstraditie
lange tijd kenmerkte zien we sinds enkele jaren alternatieven ontstaan: flexibeler en kleinschaliger
van karakter en met een dominantere rol voor de ‘eindgebruiker’. Dit wordt ook wel organische
gebiedsontwikkeling genoemd, gekenmerkt door een open-eindeproces zonder blauwdruk en
met ruimte voor gevarieerde initiatieven; gebiedsontwikkeling als optelsom van relatief
kleinschalige lokale (her)ontwikkelingen (Buitelaar et al., 2012). In Amsterdam dienen onder
andere het Marine terrein en kantorengebied Amstel III als voorbeeld.
Bij organische gebiedsontwikkeling ligt het initiatief vaak bij particulieren die een direct belang
hebben in het gebied, bereid zijn om risico’s te nemen en creatief zijn in het rondkrijgen van een
business case. Dit leidt tot participatie op het niveau van coproductie en zelforganisatie. Burgers
ontwikkelen zich hierbij soms tot semiprofessionele initiatiefnemers met formele
organisatiestructuren als coöperaties, wijkondernemingen, CPO’s en trusts. Deels zetten deze
‘stadmakers’ zich af tegen machtige coalities van de overheid en grote marktpartijen (Franke et
al., 2015). Anderzijds moeten zij zich ook verhouden tot bestaande regels, processen en
bestemmingen. Succesvolle initiatieven vinden vaak plaats daar waar coalities tussen nieuwe en
conventionele spelers als de gemeente en vastgoedeigenaren ontstaan (Miazzo & Kee, 2014).
2. Deliberatieve democratie
Deliberatieve democratie is een vorm van democratie waarbij collectieve beraadslaging centraal
staat en waarin deelnemers aan de hand van informatie en argumentatie concrete, rationele
oplossingen formuleren voor maatschappelijke uitdagingen (Van Reybrouck, 2013). Dit leidt tot
een andere verhouding tussen burger en overheid/politiek; anders dan bij representatieve
democratie stemmen burgers niet alleen op politici, maar gaan zij ook direct met elkaar en met
experts in gesprek. Legitimiteit van besluitvorming hangt af van de vraag in hoeverre meningen
goed gefundeerd zijn, in plaats van of een meerderheid achter een besluit staat. Deep democracy
is een instrument, afkomstig uit Zuid-Afrika, dat veel gebruikt wordt bij besluitvormingsprocessen,
waarbij er bijzondere aandacht is voor andere opvattingen, ook van de minderheidsgroepen.

Sinds enkele jaren krijgt dit concept weer meer aandacht, vooral op stedelijk niveau (Bregman,
2016). David van Reybrouck heeft met zijn manifest Tegen verkiezingen een oproep gedaan voor
directe inspraak van burgers middels loting. Ook praktijkvoorbeelden zoals de G1000 en
burgerbegrotingen in o.a. Amsterdam-Oost laten zien dat er geëxperimenteerd wordt met
praktische toepassingen van deliberatieve democratie.
Voor goede deliberatie moet in elk geval sprake zijn van de volgende voorwaarden: (1)
argumenten staan centraal in het gesprek; (2) deelnemers zijn zo divers mogelijk; (3) het gesprek
is wederkerig; (4) deelnemers zijn oprecht geïnteresseerd (Brandsma, 2014). Bovendien is een
vereiste dat burgers goed geïnformeerd zijn, zodat zij als gelijkwaardige partner aan tafel zitten
en een weloverwogen mening kunnen formuleren.1
Faciliterende ontwikkelingen
1. Digitalisering participatie
Door het toenemende gebruik van ICT wordt er van overheden verwacht dat zij hun
dienstverlening slimmer gaan inrichten en beter afstemmen op de logica van bewoners. We
spreken ook wel van E-government: het gebruik van ICT door overheden voor communicatie met
burgers. Voorbeelden van digitale middelen die steeds vaker worden ingezet zijn o.a.
participatieve toepassingen van mapping software (o.a. verbeterdebuurt.nl), 3D modellen (o.a.
Rotterdam 3D), communicatie platforms (o.a. gebiedsonline) en gaming/simulatie (o.a. Play the
City).
Over de invloed die technologische applicaties hebben op beleidsvorming, e-government en ‘edemocratie’ heerst nog veel onduidelijkheid (Moody, 2007; Schaffers e.a. 2011). Schaffers e.a.
(2011) spreken over de potentie van de Hackable City: het openbreken van beleids- en
besluitvormingsprocessen middels technologie. Anderzijds is er veel discussie over eigenaarschap
over data en privacy. Bovendien blijkt uit onderzoek in o.a. Vancouver en Helsinki dat enkel het
inzetten van digitale middelen niet direct te leiden tot een sterkere positie van burgers; hiervoor
is het van belang dat ambtenaren of politici de opgehaalde informatie ook daadwerkelijk van
invloed laten zijn op beleids- of besluitvorming. Dit is in de praktijk niet altijd het geval.
2. Omgevingswet
In 2019 treedt de Omgevingswet in werking. Uitgangspunt is dat decentrale overheden al hun
regels over de leefomgeving bijeenbrengen in één gebiedsdekkende regeling. De nieuwe
regelgeving gaat uit van het initiatief en niet vanuit het aanwezige bestemmingsplan. De wet
betekent een versimpeling (minder regels) en verbreding (bundeling van regelgeving t.a.v. ruimte,
wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water), waarbij de lokale overheid bepaalt hoe ze deze
wet vertaalt naar haar eigen omgevingsplan. Het opstellen van het omgevingsplan is een lokaal
proces, waarbij lokale partijen en niet in de laatste plaats de gebruikers nauw betrokken zijn.
De lokale overheid is dus verantwoordelijk voor de vertaling van de Omgevingswet naar de
leefomgeving waar de meeste regels ten aanzien van geluid, bomenkap, milieu, monumentenzorg
neerslaan. Het is in ieder belang dat dit plan met de betrokkenen wordt opgesteld. Dit draagt bij
aan de kwaliteit en maakt maatwerk mogelijk. Dit is geheel in lijn met het gebiedsgerichte werken
dat de gemeente Amsterdam heeft ingevoerd. In het kader van de Omgevingswet vraagt dit een
andere rol en ‘mindset’ van overheidsorganen die voorheen voornamelijk achteraf toetsten en
beoordeelden en nu proactief en oplossingsgericht moeten meedenken met de initiatiefnemer.2
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Voor voorbeelden zie Democratic Challenge, bijv. G1000 Brussel, Buurttenders, Buurtbudgettering,
te vinden op http://democraticchallenge.nl/
2 Voor lopende experimenten binnen de Omgevingswet zie
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/invoeringsondersteun/aandeslagkaart/
Zie voor omgevingswet en participatie: Niet buiten de burger rekenen! (SCP, 2016)

Ook de uitnodiging richting burgers om actief deel te nemen aan het vormgeven van het nieuwe
omgevingsstelsel, vraagt aanpassingen van de overheid wat betreft communicatie, procedures en
verwachtingsmanagement. In het SCP rapport ‘Niet buiten de burger rekenen’ waarschuwt het
SCP voor naïviteit inzake de participatie van de burger bij het nieuwe omgevingsstelsel. Om de
kans op actieve deelname van de burgers in dit proces te vergroten en om overbelasting van
diezelfde burger te reduceren, komt ze met en aantal voorwaarden om het potentieel van de
burger zoveel mogelijk te benutten maar ook te beschermen (SCP, 2016).
Tussenconclusie: beweging naar meer en andere vormen van burgerparticipatie
Op basis van deze eerste verkenning van trends en ontwikkelingen kunnen een aantal
tussenconclusies worden getrokken. Het is duidelijk dat er een beweging gaande is naar
toenemende deelname van burgers in politieke besluitvorming en uitvoering van ruimtelijke
ontwikkelingsprocessen. Hierbij wordt gezocht naar alternatieve vormen en modellen die in
potentie nieuwe doelgroepen aanspreken en meer invloed voor burgers creëren: directe inspraak
van burgers via deliberatieve besluitvorming en particulier initiatief bij organische
gebiedsontwikkeling zijn hier voorbeelden van. Deze beweging wordt gefaciliteerd door zowel
technologische als juridische ontwikkelingen, die nieuwe vormen van participatie en initiatief
mogelijk maken.
De trends en ontwikkelingen grijpen tevens op verschillende manieren op elkaar in. De keuze om
meer ruimte te bieden voor participatie, zoals bijvoorbeeld vastgelegd in de Omgevingswet,
betekent dat een gelijke informatiepositie voor overheid, burgers en bedrijfsleven moet worden
gerealiseerd. Digitale platforms kunnen hier een belangrijke rol in spelen.
Terwijl de trends enerzijds nieuwe mogelijkheden bieden voor burgerparticipatie, bestaat
tegelijkertijd het risico op uitsluiting van bepaalde groepen. Zo vergt het deelnemen aan
deliberatie van burgers dat zij voldoende op de hoogte zijn en de vaardigheden bezitten om een
onderbouwd standpunt te kunnen formuleren; participatie via nieuwe technologieën vergt
digitale skills die met name bij oudere generaties minder aanwezig zijn. Hier is een taak voor de
overheid weggelegd om de benodigde kennis beschikbaar te stellen en vaardigheden aan te leren.
Bovendien vindt – ondanks alle nieuwe mogelijkheden voor participatie – niet altijd daadwerkelijk
overdracht van macht naar burgers plaats. Organische gebiedsontwikkeling, de toepassing van
digitale participatietools en experimenten met deliberatieve besluitvorming vinden nog vaak plaats
buiten de gebruikelijke processen om. Het vergt verandering in werkwijze, houding en cultuur bij
overheden om nieuwe participatievormen in te bedden. Eidhof en Kruiter (2017) pleiten in dit
kader voor een democratische investeringsagenda.
Anderzijds moet voor burgers ook duidelijk zijn wat participatie oplevert; als je inzet geen resultaat
heeft (of lijkt te hebben), waarom zou je het dan doen? Soms lijkt niet participeren een verstandige
keuze; dit wordt ook wel rational ignorance genoemd: rationele onwetendheid.

2. Cases
Een aantal casussen met voor Amsterdam inspirerende voorbeelden is in dit hoofdstuk kort
kwalitatief geanalyseerd.3 In elk van deze casus is sprake van een overheid met een top-down
geformuleerde ambitie voor ruimtelijke ontwikkeling (verdichting) waarbij in meer of mindere
mate aandacht is voor de belangen, initiatieven en ideeën van burgers door de gemeente of een
andere formele partij. Per casus zijn één of meerdere spilfiguren geïnterviewd.4
Casus 1: Centrum Overvecht, Utrecht

Visualisatie van nieuwbouw in Centrum Overvecht (Foto: Van Wijnen)

Deze casus is geen direct voorbeeld van een verdichtingsopgave, maar van herontwikkeling met
een belangrijke sloop-nieuwbouw component. Het biedt een interessant perspectief op de rol van
de overheid in de planontwikkeling van een vernieuwingsgebied.
Begin 2014 is het project Centrum Overvecht gestart. De opgave was om drie woonblokken (4-7
lagen appartementen) met in totaal 180-360 woningen en een studentwoontoren met circa 550
studenteneenheden te realiseren. Middels een aanbestedingsprocedure is het op de markt gezet.
Het Stedenbouwkundig Plan van Eisen in conceptplan is eerst met de huidige gebruikers van de
wijk en wijdere omgeving besproken. Na een voorselectie werden vijf partijen gevraagd om een
plan te maken. Project is uiteindelijk gegund aan twee partijen (één voor de woonblokken en één
voor de studentenwoontoren). Eind 2017 moet de grond bouwrijp zijn voor start van de bouw.
Instrumentarium
Herman Baartman is de projectleider van Centrum Overvecht van de Gemeente Utrecht. Volgens
Baartman kan de gemeente met name in de planontwikkeling enkele voorwaarden stellen. Dit
hebben zij gedaan door participatie in de gunningscriteria mee te laten wegen en ook de
selectiecommissie uitgebreid met enkele maatschappelijke partners.
1. De selectiecommissie van de aanbesteding is uitgebreid met een drietal maatschappelijke
partners Wijkraad Overvecht, Maatschappelijke Netwerk Utrecht voor senioren en VIDIUS, een
studentenbelangenbehartiger. Er was discussie over of dit wel de goede beslissing zou zijn:
meer tegengestelde belangen zou wellicht leiden tot meer conflicten en vertraging. Uiteindelijk
Het was niet eenvoudig om casuïstiek te vinden die voldeed aan een combinatie van de twee voorwaarden:
stedelijke verdichting in bestaand (woon)gebied én een participatief proces. De meeste bouwactiviteiten
vinden immers niet plaats in bestaand (woon)gebied, waar geen of weinig buurtbewoners de transitie
ondervinden. Daarnaast vinden de meeste participatieprocessen niet plaats voorafgaand aan of tijdens de
bouwactiviteiten maar als de nieuwe bewoners zijn geïnstalleerd of pas als er problemen dreigen.
4 Zie bijlage 1 voor de gebruikte topiclijst in de gesprekken met respondenten.
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is het heel goed gegaan, door de commissie te laten meedenken en beslissen over de criteria
waarmee werd geselecteerd.
2. In de gunningscriteria van de aanbesteding is ‘participatie’ als criterium opgenomen. Maar 25
procent van de wegingspunten relateerde aan de grondprijs, de overige 75 procent betrof
andere criteria, zoals hieronder afgebeeld in tabel 1. In de aanbesteding werden partijen ook
opgedragen om zelf verbindingen te leggen met toekomstige bewoners en gebruikers van
voorzieningen in het gebied.
Rol en houding overheid
Volgens Baartman is de rol van de overheid om de projectontwikkelaars en andere betrokken
partijen gevoelig te maken voor het belang van participatie. Het middel om dat te doen is om daar
in de planontwikkeling voorwaarden aan te stellen.
Het opnemen van participatie als belangrijk criterium in de aanbesteding is niet standaard bij de
gemeente Utrecht. Wel is participatie een belangrijk speerpunt van het huidige college, zichtbaar
in de slogan ‘Utrecht maken we samen’. Het wordt belangrijk geacht om mensen goed bij de
plannen van de gemeente te betrekken.
Belangrijke kanttekening wel is dat het hier sloop/nieuwbouw betreft: bestaande gebruikers in
het gebied waren niet heel actief of al heel erg gevestigd in de wijk. Er waren dus weinig
gevestigde belangen, waardoor het gevaar van ‘nimby’ beperkt bleef.
Verrijking
Doordat in de aanbesteding partijen werden opgedragen om zelf verbindingen te leggen met
toekomstige gebruikers (waaronder de maatschappelijke partners van de selectiecommissie), is er
een inclusiever plan ontwikkeld. Dit werd onder andere tot stand gebracht door de
‘Initiatievenmarkt’; een soort trefpunt waar allerlei niet-commerciële partijen die iets willen doen
en ruimte nodig hebben worden gekoppeld hier aan het vastgoedbedrijf van de Gemeente
Utrecht. Op deze markt kwamen twee groepen naar voren die betrokken konden worden bij het
plan: een woonzorgcollectief en vijf ondernemers. Er werd met de voorgeselecteerde
ontwikkelaars en deze twee groepen een speeddate sessie georganiseerd waarvan de uitkomsten
werden meegenomen in de aanbesteding.
Lessen uit Overvecht:
 Voorwaarden met betrekking tot participatie al in de planontwikkeling meenemen,
bijvoorbeeld middels de gunningscriteria bij aanbesteding.
 Koppel maatschappelijke organisaties aan het vastgoedbedrijf van de gemeente voor een
meer inclusieve en open gebiedsontwikkeling.
 Organiseer bijeenkomsten waar maatschappelijke organisaties in contact kunnen komen
met de projectontwikkelaars, zodat zij kunnen worden meegenomen in de
planontwikkeling.

Tabel 1: Voorbeeld Gunningscriteria aanbesteding Centrum Overvecht
(Gemeente Utrecht, 2016)
Gunningscriterium
Omschrijving
Weging
Gunningscriterium 1
Programmatische invulling
5
woonprogramma
Gunningscriterium 2
Programmatische invulling
20
niet woonprogramma
Gunningscriterium 3
Ruimtelijke kwaliteit
5
Gunningscriterium 4
Healthy Urban Living
25
Gunningscriterium 5
Participatie
20
Gunningscriterium 6
Grondbod
25

Casus 2: Katendrecht, Rotterdam

Katendrecht met op voorgrond getransformeerde industriële loodsen (Foto: Robert Vos)

Katendrecht Rotterdam betreft een transformatie opgave van een havengebied, waarbij ook
verdichting een uitgangspunt was. Met het wegvallen van de havenbedrijven werd het mogelijk
om nieuwe woningen toe te voegen. Hierdoor kon ook een nieuw type bewoner worden
aangetrokken, die een positieve bijdrage moest leveren aan het terugdringen van de overlast en
criminaliteit. Tegenwoordig wordt Katendrecht gezien als een van de aantrekkelijkste wijken in
Rotterdam.
Deze casus biedt enkele interessante inzichten met betrekking tot de ontmoeting en kloof tussen
zittende en nieuwe bewoners.
Houding overheid
Gegeven de urgentie voor de herontwikkeling van het gebied, vanwege de overlast en
criminaliteit, heeft het toenmalige college van B&W zich hard opgesteld en daarmee ook belangen
voor een deel van de zittende bewoners geschaad. De helft van de originele bewoners uit de
overlast gevende groepen zijn herplaatst. Er is dus bewust geen participatieproces ingestoken in
de planfase met de zittende bewoners van het gebied.
Om wel een positief gevoel te creëren bij de zittende bewoners en ze te laten zien dat de
herontwikkeling van hun gebied hen ook ten goede zou komen, is eerst een park aangelegd
voordat de eerste nieuwe woning werd gerealiseerd. Zo werd er vertrouwen gecreëerd. Daarnaast
werd er aandacht besteed aan voorzieningen voor de zittende gemeenschap, zoals de bouw van
een Chinese kerk. De wijkactiegroep van de oud Kapenezen is destijds steeds meer gegroeid tot
een samenwerkingsorgaan van de gemeente.
Onder het motto ‘Durf jij de Kaap aan?’ werden de echte pioniers aangetrokken; mensen die zelf
initiatief namen en de sociale en fysieke herontwikkeling van het gebied ook zouden kunnen (en
willen) trekken dan wel vormgeven.

Participatie en eigen initiatief
Sinds zeven jaar hebben de bewoners meer zeggenschap en eigenaarschap ‘gekregen’ in de
ontwikkeling van de wijk. Bij de aanleg van een nieuwe brug werd een prijsvraag georganiseerd
voor architecten waarbij de bewoners de jury waren. Zo werden bewoners eigenlijk voor het eerst
betrokken bij de fysieke ontwikkeling van het gebied door de gemeente. Maar er ontstond ook
eigen initiatief van de bewoners. De nieuwe bewoners, de ‘echte pioniers’, hadden uiteraard
belang bij een positieve transformatie van hun wijk.
Zo hebben zij een speelplaats gebouwd op een oud binnenvaartschip, wat een verrijking is
geweest voor het hele gebied. Een plek waar ook de oude bewoners graag komen.
Hoewel bewoners weinig betrokken zijn geweest bij de planontwikkeling, zijn er wel
informatieavonden georganiseerd. Twee keer per jaar is er een avond waar ieder project (zowel
fysiek als sociaal) de mogelijkheid krijgt zich te presenteren. Dit zijn informele
inloopbijeenkomsten in de buurt. In een 1 op 1 gesprek licht de deskundige het project toe aan
de bewoner. Hierin wordt ook de bewoner gevraagd zijn/haar ervaringen, klachten of wensen te
vertellen. Het risico is echter dat het a) ingewikkeld is om dit allemaal goed vast te leggen en b)
het geheugen van mensen ook niet altijd te vertrouwen is. Beeldvorming vindt bij mensen plaats,
hardmaken dat je iets wel of niet hebt gezegd is onmogelijk.
‘Misschien zijn we wel gedwongen meer een juridisch houdbare vorm te vinden, nu is het
informeel en laagdrempelig’, aldus Sander Geenen.
Ook is er een verhalenhuis opgericht, gevestigd in de wijk, waar bewoners hun verhalen in
verschillende vormen kunnen delen met elkaar. Hoewel deze is geïnitieerd door de gemeente,
wordt het niet geassocieerd met de gemeente of de projectontwikkelaar. Het is echt een product
van de wijk.
Verrijking
De verrijking van het proces kent twee kanten. Enerzijds heeft de wijk, met de komst van de
nieuwe bewoners en het hard optreden van de gemeente (een politieke keuze), een positieve
transformatie doorgemaakt. De overlast en criminaliteit zijn enorm gedaald en de wijk is nu een
van de meest aantrekkelijke wijken van Rotterdam. Tegelijkertijd kleeft hier het nadeel van
gentrificatie aan: de nieuwe voorzieningen in de wijk, zoals de vele hippe restaurants, worden
niet bezocht door bijvoorbeeld de oude Chinese gemeenschap en er blijkt wel degelijk een kloof
te zijn tussen de oude en de nieuwe bewoners. De gemeente heeft er weinig aan gedaan om hier
op te sturen en heeft het aan de bewoners zelf overgelaten.
Lessen uit Katendrecht:




Besteed al in de planvorming aandacht aan voorzieningen van de zittende gemeenschap om
een goede balans te bewaren tussen voorzieningen voor de oude als de nieuwe bewoners.
Organiseer ontmoetingen tussen oude en nieuwe bewoners, waarbij ze elkaar leren kennen
en ook inspraak hebben op bepaalde delen van de planvorming dan wel uitvoering.
Betrek de zittende bewonersgroepen / commissies in de planvorming, als een
samenwerkingsorgaan, om de belangen van zittende bewoners te waarborgen.

Casus 3: Rotsoord, Utrecht

Vaartsche Rijn met aan de rechterzijde Rotsoord (Foto: Gemeente Utrecht)

Rotsoord is een voormalig industriegebied dat ligt ingeklemd tussen twee Utrechtse woonwijken,
Rivierenwijk en Hooggraven. Het kent een diversiteit aan functies en gebruikers: naast de
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU), (veelal creatieve) bedrijvigheid en verschillende
horecavoorzieningen zijn er ook moestuinen, een kinderboerderij en een klein aantal woningen
in het gebied. In de laatste jaren zijn er diverse woonblokken gebouwd in Rotsoord, met name
bedoeld voor studenten en starters. Gezien de snelle groei van Utrecht en de ligging dichtbij de
binnenstad is de druk om de komende jaren veel bij te bouwen in het gebied groot.
Rotsoord is onderdeel van Stadsinitiatief: een initiatief om “samen stad maken”, het motto van
het Utrechtse college-akkoord, een flinke duw vooruit te geven (Utrechtse Ruimtemakers, 2017).
Bewoners, ondernemers en initiatiefnemers zijn steeds vaker betrokken bij de leefomgeving, maar
botsen in de praktijk soms met de harde kant van stadsontwikkeling: grondpolitiek,
vastgoedbeheer, relaties met marktpartijen en omvangrijke groeiplannen. De uitgangspunten van
Stadsinitiatief zijn:
• beter sturen vanuit maatschappelijke waarden bij gebiedsontwikkeling
• werken aan een gelijk speelveld ten opzichte van gemeente en marktpartijen
• lokale initiatieven versterken
Gezien de verbinding die wordt gezocht tussen top-down en bottom-up ontwikkeling vormt
Stadsinitiatief (en in het bijzonder Rotsoord) een interessante casus voor deze studie. Hiertoe heeft
een interview plaatsgevonden met Arjan Biemans (17 juli 2017), die vanuit de Utrechtse
Ruimtemakers/Stadsinitiatief betrokken is bij de ontwikkeling van Rotsoord.
Typerend voor Rotsoord is de werkwijze van samen werken aan de ontwikkeling van het gebied.
Sinds begin 2017 organiseert Biemans bijeenkomsten met allerlei stakeholders: van ambtenaren
en investeerders tot gebruikers. In het begin waren deze gericht op het vaststellen van gedeelde
ambities voor het gebied en spelregels voor het proces. Hierbij ging het er niet zo zeer om dat
deze formeel moeten worden vastgelegd, maar dat vertrouwen en een wij-gevoel ontstaat.
Volgens Biemans was het daarom van belang om de bijeenkomsten informeel in te steken, dus
gingen ze bijvoorbeeld samen soep maken.
Vanuit die eerste bijeenkomsten en bestaande initiatieven in het gebied zijn vier thema’s
vastgesteld (groen, jongeren, makerscultuur en fysieke verbindingen/mobiliteit), met hier omheen
coalities van partijen. Binnen elk thema wordt gewerkt aan concrete activiteiten of projecten,
waarbij iedere betrokkene een rol speelt in de realisatie hiervan. Zo werken onder andere het
Grafisch Lyceum, ROC en Poppodium De Helling samen aan een creatieve maakplaats voor
jongeren. Naarmate het aantal betrokkenen groeit ziet Biemans een rol voor Stadsinitiatief
weggelegd om naast verbindend ook (licht) sturend te zijn. Bijeenkomsten hebben niet de vorm
van inspraak maar zijn gericht op samen waarde creëren voor het gebied. Hier moet je dan ook
een visie op hebben wat dit dan is.

De bijeenkomsten vanuit Stadsinitiatief vormen het ‘formele’ participatietraject van Rotsoord en
worden samen met de lokale gebiedsmanager georganiseerd. Er loopt dus geen ander
beleidsparticipatietraject vanuit de gemeente. Deze vorm van samenwerking verloopt nu goed,
maar had een grote aanlooptijd. Binnen de gemeente was men gewend te denken in
opdrachtgever-opdrachtnemer relaties, maar Stadsinitiatief wilde als partner van de gemeente
optrekken. Volgens Biemans is juist die gelijkwaardigheid van belang om echt samen het gebied
te ontwikkelen.
Gezien het aantal woningen in Rotsoord op dit moment nog beperkt is, spelen bewoners nog een
vrij kleine rol in het proces. Het zijn vooral ondernemers en andere gebruikers van het gebied die
meedoen aan de bijeenkomsten. Stadsinitiatief probeert wel bewoners van omliggende wijken
mee te nemen in de ideeën die worden ontwikkeld. Bijvoorbeeld toen het idee ontstond om een
brug te bouwen naar twee aangrenzende wijken, is een vragenlijst bij buurtbewoners in de bus
gedaan om te peilen hoe men hierover dacht. Omwonenden worden dus wel betrokken maar
bevinden zich op meer afstand van het proces dan de andere gebruikers van het gebied.
Ondanks de grootschalige woningbouwprojecten die de komende jaren in Rotsoord zijn gepland,
is dit niet een thema waar Stadsinitiatief zich op dit moment mee bezig houdt. Stadsinitiatief wil
samen met de gemeente en lokale partijen tegenwicht organiseren door in te zetten op
versterking van lokale initiatieven en het creëren of borgen van maatschappelijke waarden (zoals
groen of een maakplaats voor creatieve bedrijvigheid). Doel hiervan is om de veelzijdigheid van
het gebied te behouden, terwijl Rotsoord steeds meer onderdeel wordt van de stad.
Lessen uit Rotsoord:


Richt het (participatie)proces niet alleen op de geplande woningbouw, maar trek het breder:
welke thema’s/waarden zijn belangrijk in de ontwikkeling van het gebied? Bouw hierbij voort op
bestaande initiatieven en gebruikers die veel maatschappelijke waarde genereren. Hierdoor wordt
het ontwikkelproces verrijkt en kan tevens meer draagvlak voor de nieuwe ontwikkeling ontstaan.



Organiseer niet alleen een proces van het ophalen van wensen en waarden voor een gebied maar
ook (of vooral) van het mobiliseren van mensen/partijen om zelf iets vanuit die waarden in het
gebied te doen. Op deze manier ontstaat langdurige en actieve betrokkenheid.



Investeer in sterke verbindingen (vertrouwen, ‘wij-gevoel’) tussen betrokken ambtenaren,
ontwikkelaars, ondernemers, bewoners en andere gebruikers. Van daaruit wordt het
gemakkelijker om samen aan concrete activiteiten in het gebied te werken.



Creëer een gelijkwaardiger speelveld tussen initiatiefnemers, gemeente en marktpartijen door
initiatieven centraal te stellen en hier omheen coalities van partijen te vormen die samen
activiteiten ontplooien. Leg daarnaast gezamenlijke ambities en spelregels voor het proces vast.

Casus 4: Baugruppe, Berlijn

Baugruppe project in Prenzlauer Berg, Berlijn (Foto: Kaden Klingbeil Architekten)

Bij stedelijke vernieuwingsprojecten is niet alleen het plan- en communicatieproces van belang,
maar ook de fysieke vorm van de vernieuwing, het opdrachtgeverschap én het eigenaarschap van
de op te leveren woningen. Deze elementen zijn zeer bepalend voor de transitie van een buurt.
In Berlijn, evenals in Tubingen, Stuttgart, Freiburg en Hamburg, stimuleert de gemeente actief de
ontwikkeling van een Baugruppe, een soort Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
(Ruimtevolk, 9-3-2010). Een Baugruppe is een groep mensen die zich aaneensluiten om samen
een woon/werkcomplex te bouwen, waarin individuele wensen en collectieve voorzieningen
samenkomen. In Berlijn zijn meer dan 100 Baugruppen actief; een positief resultaat van de
Berlijnse ‘blijfpolitiek’ om het samen bouwen in en voor de stad actief te stimuleren (Ruimtevolk,
2010)5.
Verrijking
Voordeel van deze bouw- en woonvorm is de betrokkenheid van Baugruppenbewoners. Deze
bewoners zijn actieve stadsburgers en geen passieve woonconsumenten. Ze dragen bij aan de
leefbaarheid. Baugruppen lijken op de Amsterdamse Collectieven Particulier Opdrachtgeverschap
processen. In Berlijn zijn het samenbouwers die de potenties van plekken die gemeente of
projectontwikkelaars over het hoofd ziet oppakken. Baugruppen zijn de avant-garde van nieuwe
vormen van kleinschalig samen ontwikkelen en wonen. Ander voordeel is dat Baugruppen tot
meer dan 10 procent besparen op de bouw- en ontwikkelkosten doordat de projectontwikkelaar
als tussenpersoon ontbreekt (Ruimtevolk, 2010). Gemeenten kunnen bij deze trend aanhaken
door de positie van samenbouwers te versterken. In Hamburg gebeurt dit door rond de 20 procent
van alle voor etagebouw geschikte kavels voor Baugruppen te reserveren. Goede
stedenbouwkundige plannen zijn daarvoor noodzakelijk, omdat onderzocht moet worden hoe
functiemenging op kleine schaal mogelijk is (Ruimtevolk, 2010).

In Berlijn heeft de afgelopen decennium jaar een enorme privatisering plaats gevonden, waardoor het
openbaar bestuur grip op de stad verloor. Berlijn is nu bezig om panden (voor veel geld) terug te kopen en
ze ‘terug te geven’ aan de bewoners (gesprek Paul de Bruijn, juli 2017).
5

Berlijnse vorm
In tegenstelling tot andere steden, zijn in Berlijn niet de toekomstige bewoners de initiatiefnemer
maar de architect. Soms heeft de architect al een grondstuk aangekocht, een plan ontwikkeld en
zoekt dan pas een bijpassende groep deelnemers. Daarmee komt de architect bijna in de rol van
een projectontwikkelaar, zij het dat hij/zij het project niet realiseert en dan verkoopt, maar
realiseert met de toekomstige bewoners/eigenaren (De Bruijn, 2017).6
Voorbeeld
Baugruppe Spreefeld heeft zich tot doel gesteld om collectief te bouwen, te wonen én te leven.
Het complex Spreefeld bestaat uit meerdere gebouwen en kent grote collectieve ruimten voor
ontspanning, eten en ontmoeten. Daarnaast kunnen de bewoners zich terugtrekken in hun eigen
ruimten. De doelstellingen van het collectief zijn om een generatie-overstijgende
woongemeenschap te creëren, sociaal gemengd, met nachbarschaftliche werk- en woonvormen
voor haar leden en op een duurzame wijze georganiseerd. Daarbij heeft men er bewust voor
gekozen om de omgeving rondom het complex open te houden. Het vrijhouden van de Spreeoevers, waar het project zich bevindt, is in Berlijn een principiële zaak. Zo kun je hier dus nog
steeds de oever bereiken en vindt er een mengeling van bewoners en passanten plaats.
Lessen uit Baugruppe, Berlijn:

6



Collectief bouwen, wonen en leven als (een) uitgangspunt bij verdichting.



Niet alleen bouwstijl ook type eigenaarschap (vanaf de bouw) van belang bij het accepteren van
nieuwbouw en het mogelijk maken van een verrijkingsproces.



Experimenteren met (nieuwe) rol van architecten.



Naast gemeente, corporatie en projectontwikkelaar op zoek naar nog meer (samen)bouwers in
een stad.



Cultuuromslag nodig om (grootschalige) CPO (nog meer) onderdeel te laten zijn van stedelijke
bouwcultuur.



Buurtbinding en eigenaarschap worden versterkt als bewoners vanaf de bouwfase al betrokken
zijn.

Zie voor meer informatie over Baugruppe en actuele projecten in Berlijn:
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/wohnungsbau/de/strategie/baugemeinschaften.shtml

Casus 5: Community Boards, New York City

Meeting van Community Board 7 in Manhattan Upper-Westside (Foto: West Side Rag)

In Manhattan, waar de druk op de woningmarkt nog vele malen groter is dan in Amsterdam,
zetten vele vrijwilligers zich in om hun buurt leefbaar te maken en te houden. Ze hebben zich
georganiseerd in de zogenoemde Community Boards (Van der Veen, 2009; Ruimtevolk, 2008;
Rauscher, 201). 7 Dit zijn onafhankelijke overlegorganen van buurtbelangenbehartigers, die
meedenken over planvorming in hun buurt en deel uitmaken van gemeentelijke
inspraakprocedures. Er zitten buurtbewoners in, ondernemers en andere betrokkenen uit het
gebied.
Een Community Board bestaat uit vijftig bewoners, die de stem van de buurt vertegenwoordigen
(Van der Veen, 2009; Rauscher, 2018). Deze vrijwilligers worden genomineerd door leden van de
City Council van dat gebied en benoemd door de President van de Borough (stadsdeel). Ondanks
hun tijdsintensieve betrokkenheid bij de buurt ontvangen ze geen van allen een vergoeding. Bij
mogelijke belangenverstrengeling moet een lid zich onthouden van stemming. De enige
voorwaarde voor deelname is dat je woont en of werkt in dat district. Op basis van het City Charter
(1975) van de stad New York hebben de Community Boards een actieve rol in de planning van
hun buurt, door advies te geven maar ook door zelf buurtplannen te ontwikkelen (Rauscher,
2018). De Community Boards zijn het kanaal waarlangs buurtbewoners invloed hebben op het
besluitvormingsproces met betrekking tot allerhande lokale kwesties, zoals parkeren, groen,
geluidsoverlast en de beoordeling van vergunningaanvragen voor terrassen, feesten,
wegafsluitingen. Ze hebben echter ook een stem in grotere kwesties, zoals het aanwijzen van
historische gebieden en wijzigingen in de openbare ruimte. Om de buurt te informeren en hun
meningen te horen, organiseren zij maandelijks buurtvergaderingen over bepaalde kwesties (Van
der Veen, 2009). Daarnaast adviseren zij ook andere stedelijke instellingen over grondgebruik,
bestemmingsplannen, financiering en buurtvoorzieningen (Rauscher, 2018).

Voor een overzicht van alle Community Boards in New York City zie
http://www.nyc.gov/html/cau/html/cb/cb.shtml.
7

Als voorbeeld van een van de 59 Community Boards in New York City kan Community Board 4
worden genoemd, aan de Westside van Manhattan ter hoogte van Chelsea, Clinton en Hell’s
Kitchen (Van der Veen, 2009; Ruimtevolk, 2008). Het is een voormalig havengebied met veel
industrie, de Lincoln Tunnel en de Port Authority Bus Terminal. Hier heeft de afgelopen tien jaar
een enorme stedelijke ontwikkeling plaatsgevonden, maar met weinig voorzieningen. De
voorgestelde openbare ruimte sluit niet aan bij de wensen uit de buurt. Hier komt Community
Board 4 in beeld om via goed voorbereide bijeenkomsten, internet en filmpjes de buurt te
organiseren en invloed te krijgen op het proces. Een van de resultaten van deze Board was onder
meer het behoud van laagbouw als onderdeel van het historische district van Chelsea (Van der
Veen, 2009). In de Bronx nam de stad het voorstel van Community Board 3 over om te investeren
in de bouw van woningen voor gemengde inkomstengroepen (Rauscher, 2018).
Lessen uit de Community Boards, New York City:


Buurtcomités kunnen naast ‘kleine zaken’ ook aan tafel als het gaat om grotere, stedelijke
vernieuwingsvraagstukken en (buurt)budgetting.



Buurtcomités kunnen zeer professioneel te werk gaan en als gelijkwaardige partner bejegend
worden; hun taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. Ze zijn een formeel
overlegorgaan.



Buurtcomités dragen bij aan eigenaarschap en zeggenschap van buurtbewoners over hun buurt
en over alle grote en kleine zaken die hier spelen.



In transitiegebieden kunnen buurtcomités zorgen voor continuïteit, maar tevens de link vormen
tussen oude en nieuwe bewoners en gebruikers.

3. Conclusies en aanbevelingen
Participatie op buurtniveau vormt een cruciale schakel tussen een stadsbrede opgave voor nieuwe
woningen in bestaand stedelijk gebied en de lokale implementatie daarvan. Het simpelweg
uitrollen van een woningbouwopgave in meestal wat meer kwetsbare buurten is niet alleen voer
voor allerlei mogelijk protest en daarmee vertraging, maar ook een gemiste kans. De verdichting
brengt immers investeringen in bijvoorbeeld openbare ruimten en voorzieningen die deze wijken
goed kunnen gebruiken. Wanneer het lukt om ook een koppeling te maken tussen de verdichting
en bestaande sociale, economische en ecologische vraagstukken kan de hele operatie voor
meerwaarde zorgen voor nieuwe en bestaande bewoners en gebruikers.
Deze studie biedt, op basis van een aantal inspirerende casussen, enkele handreikingen hoe deze
kans beter benut kan worden. De casussen sluiten aan op de breder gesignaleerde trends naar
meer organische gebiedsontwikkeling en deliberatieve democratie, terwijl de faciliterende
ontwikkelingen van de digitalisering van participatie en de nieuwe Omgevingswet, deze
ondersteunen.
In de inleiding stelden we dat met verrijkende participatie in deze studie wordt bedoeld:
(1) processen die verrijkt zijn met lokale kennis en (daarmee) meer legitiem en beter
implementeerbaar zijn (proces doelstelling);
(2) uitkomsten in de vorm van (concrete plannen voor) meer inclusieve buurten waarin bestaande
en nieuwe ontwikkelingen elkaar fysiek, sociaal en economisch versterken (inhoudelijke
doelstelling).
Welke inspiratie kan uit de casussen worden getrokken, en wat zijn op basis daarvan
aanbevelingen voor Amsterdam? We onderscheiden in onze conclusies voorwaarden (condities
waaronder iets mogelijk kan worden) en concrete instrumenten (hulpmiddelen om doelstellingen
te bereiken). De beperktheid van het onderzoek maakt het onmogelijk om tot gedetailleerde
wenken te komen hoe verrijkende participatie in iedere situatie van Koers 2025 gerealiseerd kan
worden. Onderstaande tabel vat de belangrijkste inspiraties samen. Ieder aspect uit de tabel kan
in een concrete situatie nader uitgewerkt worden.
Tabel: Voorwaarden en concrete instrumenten voor meer inclusieve processen uit
inspiratie-casussen
Voorwaarden - Vroegtijdige betrokkenheid huidige en toekomstige bewoners (Overvecht)
- Plannen maken vanuit gebiedsspecificiteit (Rotsoord, Katendrecht)
voor
- Integreren bestaande initiatieven in verdichtingsopgave (Rotsoord)
inclusieve
- Mobiliseren bewoners en andere lokale partijen om actief mee te werken
processen
aan ontwikkeling gebied (Rotsoord, Baugruppen)
- Rekening houden met nieuwe voorzieningen voor zittende bewoners
(Katendrecht)
Concrete
- Structureel buurtoverleg via buurtcomités (New York)
instrumenten - Organiseren bijeenkomsten gericht op samen doen/waarde creëren i.p.v.
inspraak (Rotsoord)
voor
- Innovatieve aanbesteding: gunningscriterium ‘participatie’ opnemen in
inclusieve
aanbesteding (Overvecht)
processen
- Grootschalige ruimte (tot 20% van kavels) voor collectieve zelfbouwers
(Baugruppen)

De voorbeelden uit de inspiratie casussen laten allemaal zien dat er nieuwe wegen worden
gezocht om participatie veel meer te laten zijn dan traditionele ‘inspraak’. We destilleren vier
lessen uit ons onderzoek om in de Amsterdamse opgave meer verrijkend te werken:
1. Het lezen van de buurt
Het realiseren van verdichting in een bestaand stedelijk gebied betekent onlosmakelijk een proces
ingaan met allerlei belangen, wensen, en verwachtingen van zittende bewoners en gebruikers.
Vanuit een regierol van een gemeente in dit proces is een diepe kennis van de betreffende buurten
noodzakelijk. Dat gaat zowel om kennis van de sociale, ruimtelijke en economische dynamiek.
Het begrijpen van sentimenten in buurten is belangrijk – bijvoorbeeld rond eerdere plannen en
planningsprocessen. Goede antennes voor initiatieven en plannen vanuit buurten zelf is daarnaast
noodzakelijk. Het is kortom gewenst om de werkwijze en kennisbronnen zo te organiseren dat er
ingespeeld wordt op een continue stedelijk dynamiek. Aan te bevelen is daarom tijdens het proces
‘dichtbij’ te zijn, met een fysieke aanwezigheid in de betreffende buurten. De stadsvernieuwing
in de jaren zeventig en tachtig was ook zeer gebaat bij lokale werkgroepen die kantoor hielden
in de wijken.
2. Betrokkenheid bewoners
In alle casussen zit een zoektocht naar manieren om zittende en toekomstige bewoners in een
gebied te betrekken bij de op handen zijnde stedelijke vernieuwingen. Een belangrijke voorwaarde
is een adequate, kwalitatief hoge vorm van communicatie. Het SCP voegt daar nog een aantal
randvoorwaarden aan toe voor het welslagen van een grotere burgerrol in dit proces, namelijk
‘adequate antennes van overheden’, waardoor burgers van zich kunnen laten horen (verg.
Community Boards New York) en ook het gevoel hebben te zijn gehoord. Daarnaast hebben
bewoners behoefte aan een helder afwegingskader om de finale keuze voor een bepaald ontwerp
of voorstel te kunnen accepteren. De derde en laatste voorwaarde is ‘de reikwijdte van
participatie’. In dit kader waarschuwt het SCP voor overbelasting van burgers, die immers veelal
meer aan hun hoofd hebben dan participeren in dergelijke complexe processen. Een grotere rol
voor de burger leidt alleen tot meerwaarde wanneer een burgerinitiatief inderdaad meer ruimte
krijgt (benutten) en wanneer burgers onverminderd voor hun belangen op de bres kunnen staan
(beschermen), zonder dat ze overbelast raken (SCP, 2016). De waarschuwingen en
randvoorwaarden die het SCP benoemt in het bovenstaande rapport kunnen worden
meegenomen naar de Amsterdamse verdichtingsbuurten, waar t.z.t. bewoners worden
uitgenodigd om actief bij te dragen aan verbetering van hun leefomgeving. Ruimte, bescherming
en ondersteuning van burgerinitiatieven door de overheid, goede communicatie, heldere
procedures en goed verwachtingsmanagement kunnen er voor zorgen dat de burger ‘de
handschoen oppakt’ en voorkomen dat deze actieve burger overbelast raakt.
3. Proces
Een belangrijk element om verrijking te realiseren is een juiste timing. In een vroege fase van een
proces is het vaak moeilijk om bewoners – zeker toekomstige bewoners – te interesseren in
participatie. Maar ook in deze fasen kan al gewerkt worden aan het opzetten en implementeren
van participatieprocessen die bij oplevering al zorgen voor een verrijking.
In een poging om een betere relatie te leggen tussen fysieke investeringen en sociale vraagstukken
in Amsterdamse buurten kunnen de huidige gebiedsplannen en –agenda een belangrijke rol
spelen. Door de fysieke ambities mee te nemen in het opstellen van de gebiedsplannen kunnen
alvast de sociale en economische gevolgen van een mogelijke verdichting worden meegenomen,
kunnen fysieke plannen worden afgestemd op de sociaaleconomische toestand in een buurt en
kunnen de behoeften van de buurt gekoppeld worden aan de wens om tot verrijking te komen.
Binnen de gebiedscyclus is daarnaast al een proces van buurtbetrokkenheid georganiseerd.
Gebiedsmakelaars en gebiedscoördinatoren hebben daarnaast al veel kennis en diepe netwerken
in wijken en buurten (zie ook punt 1).

Binnen de gebiedscyclus zou extra aandacht besteed kunnen worden aan kleine initiatieven om
de buurt tijdens de transformatie schoon, heel en gezellig te houden. Om gezamenlijke ideeën
die op poppen tijdens de transformatie te realiseren zou een gebiedsfonds opgezet kunnen
worden met investeringen van de projectontwikkelaars, gemeente, bedrijven. Dit fonds kan
zorgen voor een structurele dialoog tussen diverse stakeholders in het gebied en de bewoners
over ‘nice-to-have’ projecten in een buurt.
Juist nu de stad populair is voor ontwikkelaars bestaan er goede kansen om samen met bewoners
en andere stakeholders in de wijk spelregels voor nieuwe investeerders vast te leggen die
particuliere partijen uitdagen om koppelingen te maken tussen nieuwbouw en bestaande bouw.
Dit kan bijvoorbeeld in de aanbestedingsprocedure van bouwprojecten. Overvecht in Utrecht is
daar een goed voorbeeld van. Dit zou aangevuld kunnen worden met voorwaarden voor
particuliere partijen ten aanzien van het informeren en betrekken van oude en nieuwe bewoners
en (sociale) ondernemers in het getransformeerde gebied.
4. Programma
Een van de meest lastige punten is de koppeling van lokale participatie – die vooral uit bestaande
bewoners en ondernemers zal komen – aan een meer stadsbrede (strategische) doelstelling tot
groei en verdichting. Wanneer vanuit een concept van participatie wordt gewerkt zal het
belangrijk zijn dat de nieuwe ontwikkelingen qua stedelijk ontwerp en programma ‘passen’ bij de
bestaande buurten. Met passen wordt hier zeker niet bedoeld dat de verdichting een kopie van
de huidige woningen of bewoners moet nastreven, maar wel dat deze zo mogelijk fysiek, sociaal
en economisch versterkend werkt op de bestaande buurten. Verrijking en draagvlak is
waarschijnlijk makkelijker te realiseren wanneer het stedelijk ontwerp qua stedenbouwkundige
structuur aansluit bij de bestaande bebouwing. Het programma, type eigendom (koop, (sociale)
huur) en het opdrachtgeverschap en eigenaarschap van de nieuwbouw (CPO, corporatie,
projectontwikkelaar) is ook een belangrijk gegeven met betrekking tot de mogelijke verrijking van
een buurt door verdichting. Hier ligt een belangrijke relatie met de drie eerder genoemde
conclusies: uit het goed lezen van buurten en de participatie van bewoners moet een sterk beeld
naar voren komen welke woonvormen gewenst, nodig en mogelijk zijn in een buurt. Bij de
beantwoording van deze vragen is het van belang rekening te houden met het aanwezige sociale
weefsel en de huidige en toekomstige veerkracht van de buurt. Een deel van de nieuwbouw zou
bijvoorbeeld specifiek voor zittende buurtbewoners gereserveerd kunnen worden.
Tot slot: vertrouwen in participatie
We schetsten eerder de bredere beweging naar een toename van deelname van burgers in
politieke besluitvorming en de uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingsprocessen. De vijf
besproken casussen laten zien hoe in concrete situaties participatie kan bijdragen aan verrijkte
processen en plannen. Hieruit destilleerden we enkele voorwaarden, een aantal concrete
instrumenten en vier lessen voor de opgave in Amsterdam. De belangrijkste aanbeveling die uit
dit geheel naar voren komt is om participatie als een kans te zien en te vertrouwen op de bijdrage
ervan aan de kwaliteit van de uitkomsten. In een situatie van grote druk op de woningmarkt en
politieke urgentie kan participatie in verdichtingsbuurten makkelijk onder druk komen te staan als
mogelijk vertragend en complicerend. Het leidt inderdaad onlosmakelijk tot nieuwe discussies,
maar als deze goed gevoerd worden, tot betere wijken en buurten. Om grote verdichtingsambities
te realiseren is het daarom belangrijk om hoog in te zetten: probeer de 5000 woningen per jaar
tot 2025 niet te realiseren door op een klein aantal plekken sterk geleid te worden door
kwantitatieve doelstellingen en haast. Ga op een groter aantal plekken serieus aan de slag te met
participatie om daarmee uiteindelijk dezelfde stadsbrede kwantitatieve verdichtingsopgave
ambitie te realiseren met een hoger lokaal kwaliteitsniveau.
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Bijlage 1: Topiclijst studie participatie
Introductie gebied
- Kunt u iets vertellen over het gebied? Wat voor plek is het, wie woonden er voor het
bouwproces begon, in hoeverre waren bewoners actief in de buurt, hoe zijn de
onderlinge verhoudingen?
- Welke ontwikkelingen heeft het gebied recentelijk doorgemaakt? (bouwopgave)
- Op welke manier bent u zelf bij deze ontwikkelingen betrokken (geweest)?
- Welke andere partijen zijn bij deze ontwikkelingen betrokken (geweest)? Bv.
woningbouwcorporaties, ontwikkelaars, bewonersgroepen, etc.
Participatie – proces
- In hoeverre is er in de ontwikkeling van het gebied aandacht besteed aan participatie?
- Waarom is hiervoor gekozen?
- Op welke manier hebben bewoners een rol gehad in de ontwikkeling van het gebied?
o Beleidsparticipatie:
 Hoe zag het participatieproces eruit?
 Op welke moment in het proces en met betrekking tot welke thema’s
konden bewoners participeren? (afbakening)
 In hoeverre is de input van bewoners daadwerkelijk van invloed geweest
op de plan- of besluitvorming?
o Overige vormen van participatie
 Hebben bewoners ook op andere manieren een rol gehad in de
ontwikkeling van dit gebied? Hoe dan?
- Zijn er veranderingen geweest gedurende het proces in de strategie/werkwijze van de
gemeente ten aanzien van participatie? Waarom?
Participatie – houding en cultuur gemeente
- Hoe verliep het contact tussen de gemeente en bewoners? Waar lag dit aan?
- Hoe was de houding vanuit de gemeente naar bewoners?
- In hoeverre bestond er volgens u bij de gemeente het idee dat participatie van belang is?
Participatie – bewoners
- In welke mate hebben bewoners deelgenomen aan het proces?
- In hoeverre was er sprake van belangentegenstellingen tussen groepen (bv oude en
nieuwe) bewoners? Hoe kwam dit tot uiting in het proces en hoe is hiermee omgegaan?
- In hoeverre denkt u dat (oude en nieuwe) bewoners tevreden zijn over het resultaat?
Participatie – resultaat
- Wat heeft participatie volgens u opgeleverd voor de ontwikkeling van het gebied?
- In hoeverre heeft participatie het proces verrijkt?
- Wanneer is volgens u sprake van verrijking?
Afronding
- Wie zou ik nog meer kunnen spreken?
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