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Notulen 
 

 
Participatiebijeenkomst Weltevreden Utrecht – Rachmaninoffplantsoen 
 
Datum: maandag 24 januari 2022 
Tijd: 19.30 – 21.20 uur 
Locatie: Online via Zoom 
 

Context 
In vervolg op de informatiemarkt op 8 juli en participatiebijeenkomst op 2 november is voor deze bijeenkomst opnieuw 
een uitnodiging gestuurd aan alle woningen in de omgeving (Welgelegen en Den Hommel, ca. 800 adressen). Er 
hebben zich 67 mensen aangemeld voor de avond. Uiteindelijk waren er ruim 50 geïnteresseerden aanwezig in de 
digitale Zoomsessie.  
 

Opzet van de avond 
De bijeenkomst was in verband met corona online en bestond uit twee delen. We zijn gestart met een plenaire 
presentatie om iedereen in één keer bij te kunnen praten over de nieuwe informatie. Vervolgens zijn we in kleinere 
groepen (via break-out sessies) hierover in gesprek gegaan. Op deze opzet kwamen veel kritische reacties. Mensen 
gaven aan zich niet gehoord te voelen en het vervelend te vinden om tijdens het plenaire deel alleen vragen via de 
chat te kunnen stellen. Ook was niet iedereen tevreden over de vragen die uit de chat werden gekozen voor 
beantwoording en werd meermaals geopperd om de gehele avond plenair te houden. Gezien de ervaring dat het 
vrijwel onmogelijk is om in een online sessie met een grote groep mensen het gesprek te voeren en we het belangrijk 
vinden dat alle aanwezigen hun stem kunnen laten horen, is vastgehouden aan het programma en zijn we toch in 
kleinere groepen uit elkaar gegaan. De gesprekken in de subgroepen leidden tot wisselende ervaringen. Aan het 
einde van de bijeenkomst kwamen de vijf subgroepen weer bij elkaar en is nog kort plenair uitgewisseld wat mensen 
van de avond vonden. 
 

Zoals aangegeven tijdens de avond komen alle gestelde vragen, zowel uit het plenaire deel als uit de subgroepen, 

terug in dit verslag zodat iedereen dezelfde informatie heeft. We hebben ze verzameld en per onderwerp gebundeld 

en beantwoord. Om ook een beeld te krijgen bij wat in de subgroepen is besproken, hebben we in dit verslag per 

break-out sessie een kort het gesprek weergegeven.  

Leeswijzer: 
1) Vragen, antwoorden en reacties uit de chat en break-outrooms per thema 
2) Weergave gesprekken tijdens de break-outrooms 
3) De PowerPointpresentatie van het plenaire deel van de avond is als bijlage bij dit verslag gevoegd 

 

  

Noot vooraf d.d. 28 februari 2022: 
Het initiatief Weltevreden krijgt veel aandacht, zowel in de buurt zelf als in de lokale media en politiek. Er 
heerst ontevredenheid over het participatietraject en vanuit de buurt is de behoefte geuit eerst een bredere 
visie voor het zuidelijk deel van Welgelegen te maken alvorens na te denken over concrete ontwikkelingen 
in het gebied. Gekoppeld aan een debat in de raadscommissie op 13 januari 2022 en een vervolg in de raad 
van 3 februari 2022 heeft Belangenoverleg Buurt Welgelegen (BBW) haar visie gepresenteerd: “Integrale 
bewonersvisie Ravellaan Zuid; Verdichten, verbinden en vergroenen (eindversie 26 januari 2022)”.  
In reactie hierop is wethouder Diepeveen in gesprek gegaan met verschillende bewonersgroepen rondom 
het Rachmaninoffplantsoen. Hierbij is afgesproken het SPvE-traject voor initiatief Weltevreden te pauzeren 
en eerst gezamenlijk te kijken naar de visie voor het gebied. De ‘ruimtelijke verkenning’ waar de gemeente 
al aan werkte in het kader van het SPvE-traject en de bewonersvisie van de BBW worden naast elkaar 
gelegd. De gemeente zal samen met BBW en de aangesloten bewonersgroepen een bijeenkomst 
organiseren om de hele buurt hierbij te betrekken. Dit voorjaar ontvangt u hiervoor een wijkbericht. 
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1) Vragen, antwoorden en reacties uit de chat en break-outrooms per thema 
De volgende thema’s komen aan bod: 

- Initiatief: algemeen en woningbouw 
- Initiatief: locatie + verdichting/visie 
- Ecologie/groen 
- Sociale veiligheid, overlast en parkeren 
- Bezonning, geluid en voorzieningen 
- Participatie en vervolgproces 
- Grondeigendom 

 
Initiatief – algemeen en woningbouw 
Aanwezigen geven aan dat er geen reden is gegeven om juist op het Rachmaninoffplantsoen te bouwen. Er wordt 
gesproken van een cirkelredenering: woningen zijn nodig om het parkeren ondergronds te brengen en het bestaande 
groen met elkaar te verbinden, en het initiatief is nodig als verantwoording om woningen te bouwen. Iets nieuws 
bouwen is niet iets waar wijkbewoners per definitie tegen zijn, zo wordt aangegeven, maar het formaat van deze toren 
op deze locatie, vindt men niet passend in de visie voor de wijk Welgelegen. Men vraagt zich af of de verdichting van 
Welgelegen in zijn geheel wordt bekeken het ondergronds parkeren dan alsnog ook op Rachmaninoffplantsoen 
gerealiseerd kan worden met nieuwe woningen op een andere plek in de wijk (bijv. parkeerterrein Ravellaan 96). Er is 
geen draagvlak voor een woontoren van dit formaat, geven veel aanwezigen aan, dus als een ondergrondse 
parkeergarage bij minder woningen niet rendabel is, dan gaat het initiatief wat hen betreft niet door. 
 

1. Waarom niet minder woningen? 
Het aantal woningen staat nog niet vast. Het ingediende initiatief gaat uit van 140 woningen in een toren van circa 70 
meter. In deze onderzoeksfase verkennen we of er ook andere mogelijkheden zijn, zoals twee lagere gebouwen of 
minder woningen, waarmee toch voldoende budget beschikbaar komt voor de aanleg van een park en ondergronds 
parkeren. Dit hangt ook samen met de keuzes die we nog moeten maken voor het type woningen.  

 
2. De plannen voor groen zijn mooi, maar een mega woontoren past niet in de opgestelde visie voor Welgelegen. 

Dat is duidelijk, dus daarmee is duidelijk geen draagkracht/visie voor deze toren. Waarom is er gekozen voor zo 
een grote woontoren en niet voor woningen die passen in de visie van Welgelegen? 

In de visie Welgelegen uit 2014 is al aangegeven dat de hoogteopbouw richting de Weg der Verenigde Naties mag 
oplopen. Dit sluit aan bij het aspect uit de gemeente-brede hoogbouwvisie dat langs de grotere (invals)wegen ruimte 
is voor hoogteaccenten. In de recent vastgestelde Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (RSU) is Welgelegen dan ook 
benoemd als zoekgebied voor hoogbouw. De RSU zegt daarbij ook dat verdichten en vergroenen samen op moeten 
gaan. Dat betekent dat schaal van het groen mee moet groeien met de maat van de bebouwing. Meer 
grondgebonden woningen betekent dat er minder ruimte overblijft voor groen, terwijl bij meer in de hoogte bouwen 
een groter deel van het terrein beschikbaar is voor groen. In deze onderzoeksfase wordt naar een optimale balans 
gezocht.  
 
Ook onderzoeken we wat een eventuele nieuwe ontwikkeling kan toevoegen aan de bestaande kwaliteiten van de 
buurt en wat de omwonenden hiervan vinden. Het draagvlak in de buurt is een van de belangen waar de gemeente 
naar kijkt bij het bepalen of een initiatief verder mag of niet. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de 
zogeheten algemene belangen, zoals de woningbouwopgave en de klimaatdoelstellingen. Om te zorgen dat het 
college en de gemeenteraad een afgewogen besluit kunnen nemen, worden in deze onderzoeksfase alle belangen in 
beeld gebracht en alle onderdelen van het initiatief getoetst aan het beleid. De uitkomsten van dit onderzoek worden 
vastgelegd in de vorm van randvoorwaarden in een concept Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE), dat 
aan de raad wordt voorgelegd voor een besluit of het initiatief door mag gaan of niet.      

 
3. - De eerste vraag die aan de orde is; waarom is de vraag óf er hier gebouwd gaat worden niet ter sprake? 

Waarom wordt er bijna voorbijgegaan aan de ‘of dit wel gaat gebeuren-vraag’. Moet dit plan überhaupt verder 
gaan?  
- Hoe passen deze plannen binnen de integrale visie Welgelegen? 

De vraag óf er gebouwd mag gaan worden op het Rachmaninoffplantsoen moet nog worden beantwoord. Dat is ook 
duidelijk verwoord in de raadsbrief die het college in juni heeft gedeeld: “Aan de hand van de in het intentiedocument 
geformuleerde onderzoeksvragen wordt met (buurt)participatie onderzocht óf en zo ja, onder welke voorwaarden, het 
initiatief daadwerkelijk wenselijk en haalbaar is en vindt een integrale afweging van de relevante thema’s en belangen 
plaats.” Om de of-vraag te beantwoorden en om deze integrale afweging te kunnen maken, zijn de onderzoeken nodig 
die nu worden gedaan. Op basis van de onderzoeken kijkt de initiatiefnemer of en hoe het oorspronkelijke initiatief 
aangepast kan worden.  
 
Stapsgewijs wordt onderzocht welke varianten wellicht mogelijk zijn qua hoogte en maat gebouw en indeling van het 
park eromheen. Om de omgeving in dit proces mee te nemen, is dit op de avond van 24 januari zichtbaar gemaakt in 

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/7327f423-6236-4492-938d-826e04d01c85
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de beelden van de stedenbouwkundige en de landschapper. De rol van de gemeente is om deze uitwerkingen te 
toetsen om te zien of iets past binnen de meegegeven randvoorwaarden, zoals de bescherming van het Hommelbos 
en het ondergronds brengen van het parkeren. Op die manier beoordeelt de gemeente of het initiatief voldoet aan de 
vastgestelde beleidskaders, zoals de Visie Welgelegen uit 2014 en de Woonvisie. Deze informatie wordt gebundeld in 
het concept SPvE, dat wordt voorgelegd aan het bestuur voor een besluit óf het initiatief wel of niet verder kan (zie dia 
39). Ook de argumenten van omwonenden over of nieuwbouw hier past, worden meegenomen in dit SPvE en zo 
betrokken bij de afweging door de gemeenteraad. 

 
4. Waarom wordt dit initiatief onderzocht, is dat geen tijdverspilling? 

Voordat het college besluit een initiatief te onderzoeken is een eerste verkenning, een soort quickscan, gedaan om na 
te gaan of een initiatief kansrijk is om verder te onderzoeken. De resultaten van die quickscan zijn vastgelegd in het 
intentiedocument, op basis waarvan het college inschat of het onderzoeken zinvol is. In juni 2021 heeft het college het 
intentiedocument voor dit initiatief vastgesteld en daarmee aangegeven dat ze het kansrijk vindt om te onderzoeken of 
dit initiatief haalbaar en wenselijk is. Dat onderzoek zijn we nu mee bezig. 

 
5. Waarom wordt het gebouw zo vreselijk groot? 

De hoogte en omvang van het gebouw staan nog niet vast. De initiatiefnemer heeft een voorstel gedaan voor 70 
meter hoog, omdat dit aansluit bij de gedachte dat langs de grote wegen hogere bebouwing mogelijk is (zie ook de 
toren aan de overkant van het 24 Oktoberplein). We onderzoeken nu wat voor deze plek op het 
Rachmaninoffplantsoen een geschikte maat zou zijn. Zie ook het antwoord op vraag 1 en 2.  
 

6. Is het (groen en ondergrondse parkeergarage) alleen lucratief als het zo’n enorme toren wordt? 
Aanleg van een ondergrondse parkeergarage met daar bovenop een park is behoorlijk kostbaar. Om dat te 
bekostigen is dus een bepaalde opbrengt nodig en die komt voort uit de woningen. Hoeveel woningen precies, van 
welk type en in wat voor soort gebouw(en) wordt nu onderzocht. (Zie ook vraag 1 en vraag 7.) 
 
 
Initiatief – locatie – visie verdichting 
Aanwezigen geven in de chat aan dat zij niet snappen hoe een gebouw, ondergronds parkeren en een park een 
financieel geheel maakt. Men heeft de indruk dat het gebouw van de ontwikkelaar is en de rest door de gemeente 
wordt gedaan. Dus wie betaalt nou eigenlijk waarvoor?  
Daarbij wordt aangegeven dat het zinniger kan zijn om op een andere plek te bouwen, waar een groter pand kan 
komen en waar meer parkeerplekken gerealiseerd kunnen worden. Zij zijn niet tegen verdichting, maar wel op deze 
plek. Het idee wordt geopperd dat de noodzaak van verdichting er achteraf bij wordt gehaald, want de RSU is pas 
zeer onlangs vastgesteld. Aan de andere kant wordt ook gereageerd dat verdichten op deze binnenstedelijke locatie 
begrijpelijk is, als men maar wel de ecologische structuur weet te behouden.  
 

7. - Help mij even als leek: hoezo zijn bouw en ondergronds parkeren en park financieel een geheel? Het gebouw 
is van een ontwikkelaar, de rest doet gemeente lijkt mij? Of mis ik iets?   
- In hoeverre is het de zaak van de gemeente om een initiatief rendabel te maken? Misschien heb ik het 
verkeerd gehoord, maar dat lijkt me een zaak van de opdrachtgever.  
- Een simpele vraag: Kan het zijn dat het SPvE eisen bevat die het voor de ontwikkelaar onrendabel maken om 
het gebouw neer te zetten?  

Het geheel (gebouw, ondergronds parkeren en park) moet betaald worden door de initiatiefnemer. De initiatiefnemer 
moet er dus voor zorgen dat er een plan komt dat past binnen de gemeentelijke randvoorwaarden én financieel 
uitvoerbaar is. Ook deze financiële kant wordt door de gemeente getoetst. Als blijkt dat de eisen die de gemeente stelt 
het plan onrendabel maken, is het aan de initiatiefnemer om de keuze te maken om toch door te gaan (met een lager 
rendement of zelfs verlies) of het initiatief terug te trekken. Als de initiatiefnemer zich terugtrekt, wordt het concept 
SPvE niet ter besluitvorming voorgelegd omdat een van de randvoorwaarden is dat het plan financieel uitvoerbaar 
moet zijn.  
 
De veranderingen die in de stad nodig zijn, kan de gemeente nooit alleen bekostigen, daarom wordt er op allerlei 
gebieden samengewerkt met marktpartijen. De gemeente legt vast welke ambities en beleidsdoelen ze als stad heeft 
(bijv. in een Visie Welgelegen 2014, een RSU 2040 en een parkeernota), zodat marktpartijen vooraf weten wat er in 
grote lijnen van hen gevraagd wordt. Op het moment dat een initiatiefnemer zich meldt bij de gemeente, gaan we 
onderzoeken of het initiatief inderdaad aansluit bij de gemeentelijke ambities en beleidsdoelen. De gemeentelijke inzet 
tijdens deze onderzoeksfase moet door de initiatiefnemer worden betaald, dit is bepaald in de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro). Gekoppeld aan de vaststelling van een intentiedocument tekenen de initiatiefnemer en de gemeente 
daarom een overeenkomst, waarin deze financiële afspraken worden vastgelegd. Op die manier zijn alle 
gemeentelijke kosten gedekt, ook als na het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat een initiatief niet verder kan. 
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8. - Waarom moet er op dit terrein gebouwd worden, waarom deze locatie? 
- En als je zegt dat de nieuwbouw nodig is om de ondergrondse parkeerplaats moet bekostigen, dan is het 
misschien zinniger om elders iets te bouwen, waar een groter pand kan komen, en dan alle parkeerplaatsen 
daarin te stoppen?  
- We hebben veel plekken in onze buurt waar een nieuwe ontwikkeling kan komen. Waarom is er voor dit gebied 
gekozen terwijl we al meer dan 5 jaar grotere gebieden in de buurt volledig verlaten hebben?  
- Projectontwikkelaars genoeg op dit moment met het grote woningtekort. Waarom zegt de gemeente hiertegen 
geen nee en zoekt een nieuwe projectontwikkelaar op een betere plek binnen Welgelegen?  
- Er is toch gezegd dat Ravellaan 96 binnen 4 jaar wat gaat gebeuren? Waarom wordt dan die 70 meter 
toegestaan? Dat kan toch niet?  
- Waarom geen flat op de plaats van het Esso station, dat is al van de gemeente?  
- Sinds de gemeente per gebied nakijkt, waarom is de Esso tankstation in dit project niet meegenomen?  
- Waarom heb je het pompstation niet gekozen?  
- Waarom wordt de 70m toren niet geprojecteerd op het pompstation gebied? Het pompstation staat immers 
naast de uitvalsweg en de binnenkomst weg. De bewoners van de 70m toren oriënteren zich dan 'naar binnen', 
dus naar ons toe.  
- Zijn er wel al gedachtes voor de andere gebieden van waar ze naartoe willen? Bijvoorbeeld Ravellaan 96?  
- Zijn er al ideeën vanuit de gemeente wat daarmee kan gebeuren? Als het hier niet gebeurt, komt het dan bij mij 
voor de deur?  
- Wat doet de gemeente op dit moment proactief aan het ontwikkelen van de rest van het gebied Welgelegen, 
los van het begeleiden van dit initiatief? (bijv Ravellaan 96, oude schoolgebouwen.) Dus het is een 
beleidsmatige keuze uit 2014, om in dit gebied niet proactief te handelen?  
- Zijn er al vorderingen op het gebied waar vroeger het CNV-gebouw stond?  
- Is dit het begin van vele anderen gebouwen of blijft het hierbij?  
- Kunnen we niet in samenwerking met de gemeente een nieuwe visie opstellen? 

In de visie Welgelegen uit 2014 is bepaald dat het hele gebied langzaam maar zeker transformeert naar een 
aantrekkelijk stedelijk woongebied. In dezelfde visie is vastgelegd dat de gemeente geen voortrekkersrol kan nemen 
en de gewenste transformatie niet in één keer hoeft te gebeuren, maar waarschijnlijk zo’n 10 á 15 jaar zal duren, 
afhankelijk van de kansen die zich voordoen. Zo zijn er de afgelopen jaren al op meerdere plekken woningen 
bijgekomen (onder andere: Peter Schathof, Bartoklaan, Rachmaninoffplantsoen 61-67) en lopen er ook nog andere 
onderzoeken (bijv. naar de oude school- en bedrijfsgebouwen ten noorden van de Ravellaan, waar vroeger ook CNV 
zat1). Zoals ook toegelicht bij vraag 7 is de gemeente voor de gewenste transformatie van Welgelegen afhankelijk van 
initiatiefnemers, want de gemeente bouwt zelf geen woningen. Op een moment dat een initiatiefnemer zich meldt, 
gaat de gemeente concrete gedachtes vormen en onderzoeken wat er mogelijk is op een plek. De richtlijnen uit de 
visie van 2014 dienen daarbij als basis, dus voor heel Welgelegen geldt dat de gemeente het parkeren zo veel 
mogelijk uit het openbaar gebied wil halen om daarmee ruimte vrij te maken voor het creëren van een aantrekkelijke, 
groene leefomgeving.   
 
Als een nieuw initiatief zich aandient, wil de gemeente ook weten wat zo’n initiatief betekent voor de rest van de wijk. 
Tijdens de avond heeft de stedenbouwkundige van de gemeente toegelicht waar we dan naar kijken (zie dia 9 t/m 17 
over de ruimtelijke verkenning). Op die manier toetst de gemeente of het nieuwe initiatief bijdraagt aan de 
overkoepelende ideeën voor het gebied en of een initiatief op de ene plek geen kansen wegneemt voor een andere 
plek, want ook op andere plekken in Welgelegen zijn in de toekomst wellicht nog ontwikkelingen mogelijk.  
De vraag vanuit de buurt om nu al te kijken naar de mogelijkheden van Ravellaan 96 hebben we gehoord. Dit gebouw 
met bijbehorend parkeerterrein is nu tijdelijk in gebruik voor studentenwoningen en creatieve werkplekken. Het 
huurcontract met Socius loopt rond 2024/25 inderdaad af, dus er zal een nieuw plan voor deze plek gemaakt moeten 
worden. Het is echter niet zo dat de gemeente dan simpelweg kan kiezen om het initiatief van het 
Rachmaninoffplantsoen hierheen te verplaatsen. Een gemeente mag haar eigendom namelijk niet 1-op-1 aan één 
partij gunnen. Om te voorkomen dat een overheid partijen kan bevoordelen, gelden er strenge regels voor de 
(her)ontwikkeling van gemeentelijk eigendom. Vaak wordt daarom een zogeheten tenderprocedure ingezet. Ook kan 
het zijn dat er misschien nog andere gemeentelijke functies een plek nodig hebben, waar Ravellaan 96 geschikt voor 
kan zijn. Net als bij elke nieuwe ontwikkeling zullen voor Ravellaan 96 dus eerst onderzoeksvragen opgesteld moeten 
worden. 
 
Voor de plek van het Esso tankstation geldt hetzelfde: de gemeente kan een initiatief niet zomaar verplaatsen. 
Daarnaast lijkt deze plek op het eerste gezicht niet geschikt voor woningbouw, omdat het te dicht bij de weg ligt, wat 
effect heeft op de lucht- en geluidkwaliteit. (NB Ook bij het initiatief op het Rachmaninoffplantsoen is onderzoek naar 
lucht en geluid nodig.)  
 

 
1 Er zijn op dit moment vorderingen te melden over de ontwikkeling van deze locatie. U kunt dit project volgen via de website: 
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/bouwen/bouwprojecten/ravellaan-noord-bouw-woningen/ 

https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/bouwen/bouwprojecten/ravellaan-noord-bouw-woningen/
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Om meer helderheid te kunnen bieden over andere plekken in Welgelegen waar in de toekomst wellicht nog 
ontwikkelingen kunnen komen, zijn in de ruimtelijk verkenning vier ‘clusters van bebouwing’ benoemd (zie dia 17). Dit 
is gebaseerd op het idee dat het bestaande groene raamwerk de basis moet blijven vormen en dat het bestaande 
groen beter met elkaar verbonden zou moeten worden. (Dit ‘verbonden groen raamwerk’ is een speerpunt uit de visie 
van 2014 en daarom een van de redenen waarom we nu onderzoeken of het initiatief op Rachmaninoffplantsoen 
ervoor kan zorgen dat het Hommelbos beter verbonden raakt met het groen van het Vivaldiplantsoen. Hoe dat precies 
zou kunnen, weten we op dit moment nog niet - zie ook vragen over groen hieronder). Een verbonden en openbaar 
groen raamwerk komt ook terug in de visie die BBW onlangs voor Welgelegen-Zuid heeft gemaakt, net als enkele 
andere principes uit het ruimtelijk raamwerk waar de gemeente nu aan werkt. Een belangrijke volgende stap is dan 
ook om de BBW-visie en het ruimtelijk raamwerk met elkaar te vergelijken en gezamenlijk vast te stellen waar de 
overeenkomsten en de verschillen zitten. Op die manier kunnen we ook meer duidelijkheid bieden op de vraag waar 
in de toekomst nog ontwikkelingen mogelijk zijn in het gebied.  
 

9. Hoe groot is de verdichtingsopgave voor Welgelegen? Waar is dat op gebaseerd? 
De gemeente denkt dat Welgelegen gezien haar centrale ligging en goede bereikbaarheid een bijdrage kan leveren 
aan de stadsbrede woningbouwopgave, maar heeft geen concrete verdichtingsopgave voor het gebied bepaald.   
 

10.  Voor mijn gevoel komen er in het bouwblok Rachmaninoffplantsoen verhoudingsgewijs zoveel meer mensen te 
wonen op de beschikbare oppervlakte dan in andere bouwblokken/vlakken in Welgelegen, is dat al inzichtelijk? 
Is het nodig om te verdichten met hoge torens? 

Hoeveel woningen er op het Rachmaninoffplantsoen zouden kunnen komen, is nog niet bepaald, dus over de 
verhouding per oppervlakte is nog niks concreets te zeggen. Dat die verhoudingen mogelijk anders wordt dan elders 
in Welgelegen, zou kunnen. Want dit is naast het aantal woningen mede afhankelijk van het type woningen dat er 
komt. 
 

11.  - Hoe voorzien jullie de groene schakel tussen het Hommelbos te behouden met verdichting?  
- Wat is de mening van de gemeente of niet beter op een andere plek gebouwd kan worden en daarmee een 
groene schakel beter gewaarborgd kan blijven, dus het gebied als geheel? 

De groene schakel tussen het Hommelbos en de bomen bij het Vivaldiplantsoen is nu beperkt. Hoewel er op het 
parkeerterrein Rachmaninoffplantsoen extra groen is bijgekomen bij de transformatie van Rachmaninoffhuis (nr. 61-
67) is het nauwelijks aaneengesloten. Als de parkeerplaatsen door het initiatief ondergronds kunnen komen, kan het 
groen meer verbonden worden en bijvoorbeeld passages bieden voor egels. Het ecologisch onderzoek dat in deze 
fase plaats vindt, moet aantonen welke flora en fauna nu in het gebied zit en wat er zoal mogelijk is om dit te 
versterken. Als het initiatief niet doorgaat op deze plek, is er geen budget voor deze versterking (zie ook vraag 7). 
 

12.  Is dezelfde ontwikkelaar bezig bij de Bakkerlaan? Daar staan dezelfde hoge torens op een klein oppervlakte. 
De ontwikkeling bij de Ina Boudier-Bakkerlaan en de Burgemeester Fockema Andreaelaan gebeurt door andere 
partijen. Dat neemt niet weg dat op steeds meer plaatsen in Utrecht hoogbouw komt. In 2016 stelde de gemeenteraad 
van Utrecht de Ruimtelijke Strategie Utrecht (voorloper van huidige RSU 2040) vast, waarin onder andere de keuze is 
gemaakt om de groei van de stad (ook) op te vangen binnen de bestaande wijken en de beperkte ruimte efficiënt te 
gebruiken.  

 
 

Ecologie/groen 
Aanwezigen hebben veel vragen over ecologie en groen. Zo zou het ecologisch onderzoek uitgevoerd worden in 
samenspraak met de BBW en zou de BBW betrokken worden bij de onderzoeksvraag. Daarnaast denkt men dat het 
initiatief de potentiële groene corridor van een kwetsbaar bosje voor een groot deel afsluit. En dat de beschikbare 
ruimte voor groen te klein is om er een prettige binnentuin van te maken, laat staan een park. De RSU schrijft voor dat 
we veel meer groen in de stad krijgen, maar dat zien aanwezigen met zulke plannen niet gebeuren.  

 

13.  - Hoe staat het met het onderzoek naar de ecologische waarde? 
- Ik wil graag weten welke vragen worden gesteld bij het ecologisch onderzoek, of is dat onderzoek al klaar? 

Het onderzoek naar de ecologische waarden bestaat uit meerdere onderdelen. Zo is er onderscheid tussen het in 
kaart brengen van de beschermde soorten flora & fauna door de Wet natuurbescherming (ecologische quickscan) en 
een analyse van de bestaande waarde van het Hommelbos en de bomen rondom het Rachmaninoffplantsoen 
(dendrologisch onderzoek). De quickscan is een standaard 1e stap die nodig is om de bestaande situatie in kaart te 
brengen. Zodra inzichtelijk is om welke soorten (flora en fauna) het gaat, kan bepaald worden welk vervolgonderzoek 
er nodig is (bijv. vleermuizen, broedplaatsen, etc.). In die 2e stap wordt gerichter in beeld gebracht wat de effecten van 
het initiatief kunnen zijn op de te verwachten soorten en welke mogelijkheden er zijn voor aanvullende maatregelen. 
De eerste helft van februari is de quickscan opgeleverd en wordt met BBW gekeken naar de vervolgvragen voor de 2e 
stap, net als we met hen de uitvraag van het dendrologisch onderzoek hebben besproken. (De uitvraag voor de 
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quickscan is standaard en was al de deur uit was op het moment dat het gesprek met BBW plaats kon hebben, dus is 
om die reden pas in het gesprek met hen gedeeld.) 
 

14.  - Wat is de toegevoegde ecologische waarde van een ondergrondse parkeergarage voor het gebied? Ik zou 
graag een ecologisch onderzoek willen zien wat integraal bekijkt dat de natuur er in de buurt op vooruit gaat.  
- Hoe voorziet men dat er een kwalitatief groen park komt zonder zonlicht (want bebouwing vanuit de plek waar 
de meeste zon vandaan komt) en bomen die niet hechten op slechts een beperkt deel grond (want er zit een 
parking onder)?  
- Waarom wordt ervoor gekozen om zo’n grote toren te plannen op die hoek, zodat het hele gebied een donker 
en onaangenaam gebied wordt?  
- In het plan is aangekondigd dat er bomen op het parkeergarage komen, wat voor bomen en hoe dit wordt het 
dak dan?  
- Kan de kwaliteit van groen boven op een ondergrondse parkeergarage net zo hoogwaardig worden als zonder 
ondergrondse parkeergarage? Denk aan hoogte bomen door grondwaterstand?  
- Wat is bekend over de grondwaterstromen, hoe ziet die eruit?  
- Wat gebeurt met onze bomen als het grondwater zakt? 

Het ondergronds brengen van het parkeren zorgt ervoor dat de openbare ruimte erboven anders ingericht kan 
worden. Hoe dit het beste kan met oog voor de bestaande ecologische waarden in het gebied, zijn we nu aan het 
bestuderen. Naast het in kaart brengen van de reeds aanwezige flora en fauna, de grondwaterstanden en de conditie 
van de bestaande bomen onderzoeken we hiervoor ook de schaduwwerking van het gebouw en de windeffecten 
langs een gebouw op de omgeving. Ook benutten we ervaringen van elders, want (zoals werd getoond in het laatste 
deel van de plenaire presentatie) wordt op steeds meer plaatsen het parkeren ondergronds gebracht om daar boven 
een aantrekkelijkere inrichting te kunnen maken, dus zijn er steeds meer goede voorbeelden beschikbaar van wat 
voor een grondlaag er nodig is, welk type beplanting het best op welke plek past etc. Op basis van al dit soort 
gegevens werkt de ontwikkelaar aan een inrichtingsplan voor het Rachmaninoffplantsoen, dat getoetst wordt door de 
gemeente op alle genoemde aspecten. Verder kijken we naar de maatregelen die nodig zijn tijdens en na het 
bouwproces (denk aan bemaling voor de juiste grondwaterstanden en bescherming van boomkruinen) en leggen die 
vast in een overeenkomst. 
 

15.  - Hoe zorgen jullie ervoor dat met meer bebouwing het Hommelbos niet wordt aangetast?  
- Hoe maak je van een Hommelbosje een Hommelbos? 

De eerste stap is het vaststellen van de huidige conditie van het Hommelbos om aan de hand daarvan te bepalen 
welke maatregelen er nodig zijn om de bomen en de andere beplanting te beschermen. Denk aan afstand ten 
opzichte van de kruin en het wortelpakket, maar ook de invloed van een ondergrondse garage op het grondwater. 
Naast het vooraf vastleggen van maatregelen ter bescherming, zal er gedurende het bouwproces gemonitord worden 
of het goed gaat of dat er bijsturing nodig is. Met het inrichtingsplan voor het Rachmaninoffplantsoen willen we de 
verbinding tussen het bosje en de andere groenstructuren versterken, waardoor er een meer aaneengesloten ‘bos’ 
kan ontstaan. Tegelijkertijd moeten we beseffen dat het restant van de oude buitenplaats Welgelegen al eeuwenlang 
aan verandering onderhevig is. Aan de hand van cultuurhistorisch onderzoek proberen we aanknopingspunten te 
vinden om iets van de oude allure van het bos te herstellen, maar het blijft natuurlijk stedelijk gebied. 
 

16.  Met betrekking tot het groen, kan het ook een groene toren a la Wonderwoods worden? 
De vraag om behalve de openbare ruimte ook het gebouw zelf ‘groen’ te maken neemt de initiatiefnemer mee naar de 
architect. Eerst moet er meer duidelijkheid zijn over het soort gebouw (denk aan de modellenstudie die tijdens de 
avond is toegelicht) voordat er uitgewerkt gaat worden hoe het gebouw zelf eruit kan gaan zien. 
 

17.  Wat is binnen en buiten scope met betrekking tot het versterken van het groene raamwerk van Welgelegen, kan 
de projectontwikkelaar ook buiten het plan investeren? 

Het versterken van het groene raamwerk is een ambitie die geldt voor heel Welgelegen. In principe kan een 
projectontwikkelaar ook elders in de wijk een bijdrage hieraan leveren, maar eerst wordt altijd gekeken naar de 
mogelijkheden in het plangebied zelf en pas daarna of er ook bijgedragen kan worden aan zogeheten ‘bovenplanse’ 
ingrepen. Zoals ook te zien is in de presentatie (dia 16 en 17) zijn er nog meerdere grote parkeerterreinen in 
Welgelegen, die de gemeente anders zou willen inrichten. Dit komt overeen met de bewonersvisie, die BBW onlangs 
heeft gemaakt. Het is echter vrij kostbaar om al dit parkeren van het maaiveld af te krijgen en daardoor het groene 
raamwerk beter te kunnen verbinden. Hoe snel dit gaat is dus niet op voorhand te zeggen, maar stapsgewijs werken 
we langzaam maar zeker aan dit gewenste toekomstbeeld.  

 
 

Sociale veiligheid/overlast en parkeren 
De dia’s over de verbetering van de sociale veiligheid door bebouwing en doortrekken van het groen, leiden tot 
kritische reacties. Aanwezigen denken niet dat dit meer veiligheid met zich mee kan brengen. Ze vrezen dat de 
overlast niet opgelost zal worden door een gebouw en een park. De huidige overlast op het parkeerterrein is volgens 
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hen gekoppeld aan het tankstation en te weinig toezicht. Men zou verwachten dat de gemeente hier meer aandacht 
aan zou besteden. Voor omwonenden is de vraag of de pomphouder moet blijven en waarom hij niet weg kan. 
 

18.  - Hoe kan een woontoren met voornamelijk hoogbouw zorgen voor meer veiligheid? Dat is me niet geheel 
duidelijk.  
- Hoe moeten de problemen met het tankstation weggaan door er mensen bovenop te laten wonen? 

Zoals ook opgenomen in de Visie Welgelegen uit 2014 is het idee dat door meer woningen het gebied levendiger 
wordt, waardoor de aantrekkingskracht en de sociale veiligheid vergroot. Rondom kantoren is het ’s avonds en ‘s 
weekends vaak rustig, terwijl in woonwijken veel vaker mensen op straat zijn en zien wat er allemaal gebeurt. Een 
leeg parkeerterrein, waar weinig mensen zien of horen wat er gebeurt, heeft nu eenmaal een andere 
aantrekkingskracht dan een levendig park met woningen er omheen. 
 

19.  - Hoeveel verdiepingen gaat de parkeergarage worden?  
- Hoe is de parkeergarage fysiek inpasbaar? Er is nu een parkeerterrein met veertig plekken. Dus je hebt al een 
parkeergarage voor 40 plekken nodig, en dan komt er een toren van 70 meter.  
- De nieuwe visie van de gemeente dat nieuwe appartementencomplexen in principe geen parkeerplaats meer 
krijgen. Dat was toch het hele idee achter de ‘no-auto-zone’?  
- Zou het ondergronds parkeren inpandig met het Rachmaninoffplantsoen' worden ontsloten met de 
parkeergarage? Of moet ik straks van -3 eerst naar grondniveau en dan weer naar binnen? 

Hoeveel verdiepingen de garage moet worden, is afhankelijk van het aantal benodigde plekken. In de garage moeten 
zowel de bestaande plekken terugkomen voor het Rachmaninoffhuis (nr. 61-67, deel achter de slagboom) en de 
vergunninghouders van het Rachmaninoffplantsoen 1-60 als het benodigde aantal plekken voor het initiatief. De 
gemeente kan pas berekenen om hoeveel plekken dit precies gaat als duidelijk is welke woningen er komen Zoals 
ook vastgelegd in het intentiedocument vindt deze berekening plaats op basis van het geldende parkeerbeleid. De 
insteek is niet dat bij nieuwe appartementen helemaal geen parkeerplaatsen meer komen, maar wel dat het aantal 
autoparkeerplekken gebaseerd wordt op meerdere factoren bijv. afstand t.o.v. openbaar vervoer, aantal 
fietsparkeerplekken, aanbod deelauto’s etc. Zodra het aantal plekken helder is, kan de garage zelf ontworpen worden 
en uitgedacht hoe de in- en uitgangen voor de verschillende gebruikers moeten worden.  
 

20.  Waarom wordt die parkeerplaats zo belangrijk als opbrengst? Ik zie het verdienmodel daar niet van. 
Klopt. De aanleg van de parkeerplaatsen kost geld, dus is niet belangrijk als opbrengst, maar dit is een kostenpost.   
 

21.  Hoe ga je om met een parkeergarage en elektrische auto’s, hierbij bestaat nog steeds ontploffingsgevaar? 
Er gelden strikte regels voor elektrische auto’s en oplaadmogelijkheden in parkeergarages. Deze worden van begin af 
aan meegenomen in het ontwerp en getoetst aan de meest recente regels op het moment dat de bouwvergunning 
wordt aangevraagd. 
 

22.  Het weghalen van auto’s uit het openbaar gebied. Bij een bijeenkomst over de riolering werd gezegd, we gaan 
geen plekken weghalen. Je kunt natuurlijk het een vervangen voor het ander, maar ik ben wel benieuwd hoe je 
goed aan kunt geven dat er wel ruimte blijft? 

Zoals te lezen in het intentiedocument is het parkeren een belangrijke onderzoeksvraag. Hierbij moet zowel gekeken 
worden naar de parkeerbehoefte van de nieuwe woningen en voorzieningen (bewoners en bezoekers) als naar de 
bestaande parkeerplaatsen in het gebied (de privé plekken achter de slagboom en de openbare plekken). Wat dit 
precies betekent voor het aantal benodigde parkeerplaatsen en hoe dit aansluit bij de ideeën uit het rioleringsproject is 
op dit moment nog niet bekend. Dit is onderdeel van het huidige SPvE-traject. 
 

23.  Waarom zijn de auto’s zo bepalend? Omdat er veel auto’s zijn moet er een woontoren komen. Laten we het 
autobezit verminderen.  

Het autobezit is niet bepalend voor de toevoeging van woningen.  
 
24.  - Waar blijven alle auto’s in de tijd dat de parkeergarage en de torenflat worden gebouwd?  

- Is er al nagedacht over parkeren tijdens de bouw? 
Waar de auto’s die nu van het Rachmaninoffplantsoen gebruik maken terecht kunnen tijdens de bouw is nu nog niet 
bekeken. Hier zullen te zijner tijd afspraken over gemaakt moeten worden. 

 
25.  Het parkeergebied dat getoond is, is ook datgene van de oude kantoren en maar een klein stukje tussen 

Rachmaninoffplantsoen, dus blijven de kantoren of worden daar ook woningen geprojecteerd? 
Het is niet helemaal duidelijk bij welke dia deze vraag gesteld is, maar met het initiatief waar de avond betrekking op 
had, verandert er niks voor de bestaande kantoren in het gebied. (NB Als de vraag op de manier niet goed begrepen 
is, stel hem dan gerust nogmaals via de mail: weltevreden@utrecht.nl)    
 

26.  Oproep: voor heel Ravellaan Zuid ondergronds parkeren op het Ravellaan 96 terrein. 

mailto:weltevreden@utrecht.nl
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Deze oproep nemen we mee in de vergelijking van de BBW-visie met het ruimtelijk raamwerk van de gemeente, zie 
vraag 8. 
 
 
Bezonning, geluid en voorzieningen 
Aanwezigen vragen aandacht voor bezonning en beschaduwing, de zorg is dat het gehele Rachmaninoffplantsoen in 
de schaduw lijkt te komen. Dat komt niet ten goede aan het woongenot van de bewoners van het Rachmaninoffhuis 
en de ideeën over een aantrekkelijk groen park. Ook moet er tijdig gekeken worden naar zaken als geluid en lucht. 
 

27.  - Ik ben bang dat er beperkt zon zal zijn in het nieuwe park als er ook een nieuwe toren komt. Hoe zit dit?  
- Goed om inderdaad ook te kijken naar bezonning en beschaduwing, voor plantsoen en bestaande woningen.  
- Wij hebben zonnepanelen op het dak. Het zou fijn zijn als dit meegenomen kan worden in het onderzoek naar 
zonlicht.  

In deze onderzoeksfase wordt ook gekeken naar de schaduwwerking van het initiatief en wat dit betekent voor het 
plantsoen en de omliggende bebouwing (zie ook vraag 14). Daarnaast hoort een bezonningstudie als vast onderdeel 
in een bestemmingsplantraject (dit is de volgende fase, als de gemeenteraad akkoord heeft gegeven om het initiatief 
verder uit te werken).  
 

28.  Bij Smakkelaarspark is parametrisch ontwerp toegepast: juist op complexe locatie in de stad, rekening houden 
met beperkingen (zonlicht; groen etc.) en dan bekijken welke vorm van bebouwing binnen die kaders zou 
passen? 

Dank voor deze tip. We zullen hier navraag naar doen. 
 

29.  - Ik snap dat het afbakenen de geluidsoverlast erachter kan reduceren, maar krijg je dan geen geluidsoverlast 
en problemen met luchtkwaliteit in de nieuwe toren? Die komt dan heel dicht bij de kruising.  
- Als we in de verkenningsfase niet kunnen zeggen over hoe het gebouw ongeveer last krijgt van geluid en lucht, 
hoe kunnen we dan zeggen of het een goed plan is? Of kan dat pas als er al goedkeuring is om te bouwen? 

Terecht opmerking dat de toren weliswaar geluid kan afvangen voor de bestaande omgeving, maar dat de woningen 
in de toren ook een goed woon- en leefklimaat moeten hebben. In deze onderzoeksfase wordt hier zeker al naar 
gekeken en toetst de gemeente of hier in het ontwerp voldoende rekening mee is gehouden; in het SPvE worden 
randvoorwaarden opgenomen waar de nieuwbouw aan moet voldoen. In de volgende fase (als de gemeenteraad 
akkoord is met het SPvE) volgen de officiële onderzoeken ten behoeve van het bestemmingsplan en moet de 
initiatiefnemer aantonen dat de nieuwbouw voldoet aan de dan geldende (wettelijke) beleidsregels voor lucht- en 
geluidkwaliteit. 
 

30.  Kunnen jullie ook al iets zeggen over voorzieningen? 
Nee, in deze fase van het onderzoek is daar nog niet naar gekeken. De insteek is dat de voorzieningen moeten 
aansluiten bij het nieuwe woonprogramma en tevens een meerwaarde hebben voor de bredere buurt. De suggesties 
die tijdens de eerste en tweede bewonersavonden vanuit de buurt zijn opgehaald en de ideeën uit de BBW-visie 
pakken we er straks dus zeker bij. 
 
 
Participatie en vervolgproces 
Aanwezigen roepen op te “Bezinnen voor we beginnen”. Men heeft het gevoel dat er jarenlang nooit voor is gekozen 
om op het Rachmaninoffplantsoen te bouwen en dat nu de boel al helemaal wordt ingericht, waarbij het lijkt dat de 
gemeente is vergeten aan de buurt te vragen of ze dit wel willen. 
Ook over de opzet van deze bijeenkomst komen veel reacties. Zo zijn aanwezigen het niet eens met uiteen gaan in 
groepen voor gesprek. Zij willen alles plenair behandelen. Anderen geven aan de chat aan dat zij wel behoefte 
hebben om in groepen in gesprek te gaan, omdat er anders langs elkaar heen wordt gepraat. Er wordt een voorstel 
gedaan om te stemmen over de opzet van de avond. Verder wordt gereageerd dat informatie in de presentatie wordt 
herhaald ten opzichte van vorige bijeenkomsten en dat aanwezigen niet het gevoel krijgen dat ze serieus worden 
genomen. Tevens wordt meerdere malen verwezen naar de bewonersvisie van de BBW. 
 

31.  - Wat zijn de bezwaren? Naast gevolgde proces, komt dat volgens mij neer op leefbaarheid (uitzicht; zonlicht; 
open aanblik etc.). De vermeende leefbaarheidsvoordelen die ontwikkelaar ziet, worden blijkbaar niet 
(voldoende) herkend door de bewoners. Voor mij is de volgorde ook een beetje gek: er lijkt een blok gepland te 
worden, en vervolgens kunnen we beetje passen en meten. Waarom niet andersom?  
- Welke zaken worden gemodelleerd?  
- Hoe vast staat dit? Is deze inspraak er voor het idee, of is er nog een kans dat het plan van de baan gaat?  
- Waar staan we nu in het proces? Staan dingen al vast of zitten we echt nog in die oriënterende fase?  
- Kunnen we later ook echt bezwaar maken of wordt het slechts een kanttekening?  
- Het SPvE heeft dus ook de wensen en eisen van alle stakeholders? Wordt dit document ook gereviewd door 
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wijkbewoners voordat het naar de gemeente gaat?  
- Hoe zit het met beslismomenten en hoe wordt er rekening gehouden met bewoners?  
- Welke stappen kunnen wij als bewoners nemen om dit tegen te gaan?  
- Wie rapporteert onze input?  
- Wat is onze rol als bewoners hier? 

De huidige onderzoeksfase is bedoeld om te bestuderen of het initiatief op deze plek haalbaar en wenselijk is en zo 
ja, hoe dit het best zou kunnen. Aan de hand van de vragen uit het intentiedocument wordt per onderwerp onderzocht 
wat er nodig is om het initiatief te laten voldoen aan de gestelde randvoorwaarden. Door het maken van verschillende 
modellen kan worden bekeken wat de effecten zijn van een nieuw gebouw(en) op zaken als zonlicht en de wind, hoe 
het park er omheen het bestaande groen beter met elkaar kan verbinden en welke soort woningen er kunnen komen 
etc. De initiatiefnemer moet laten zien welke ideeën hij heeft en de gemeente toetst of dit aansluit bij de ambities voor 
de stad/wijk/buurt en de (wettelijke) regels. De ideeën en reacties uit de buurt worden gecombineerd met de 
uitkomsten van de onderzoeken om zo tot één integraal plan te komen. Met alle input kan het oorspronkelijke initiatief 
dus nog op allerlei aspecten moeten worden aangepast. De gemeente zorgt ervoor dat het resultaat van deze 
onderzoeksfase wordt vastgelegd in een zogeheten Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE). Hierin staan 
alle randvoorwaarden, inclusief uitspraken over de maatschappelijke en financiële haalbaarheid, waar een bouwplan 
aan moet voldoen om door te mogen. Als het college vindt dat dit voldoende is onderzocht en onderbouwd, dan wordt 
het concept SPvE vrijgegeven voor inspraak. Tijdens de inspraakperiode kan iedereen het stuk bekijken en hier een 
reactie op geven. Alle reacties worden gebundeld en van antwoord voorzien in een reactienota. Vervolgens gaat het 
concept SPvE met de reactienota naar de gemeenteraad. De raad besluit of het initiatief op deze plek mag doorgaan 
en onder welke randvoorwaarden. (Zie voor een uitgebreidere toelichting op de huidige SPvE-fase ook de presentatie 
van de bewonersavond van 2 november 2021.) 
 
Als de gemeenteraad het SPvE vaststelt, kan de initiatiefnemer het traject voor een bestemmingsplanwijziging 
opstarten. Ook dan wordt eerst een ontwerp-bestemmingsplan opgesteld, dat voor inspraak naar de buurt gaat, 
alvorens de gemeenteraad een besluit neemt. Als de gemeenteraad een nieuw bestemmingsplan goedkeurt, kan 
degene die het hier niet mee eens is nog een beroep indienen bij de Raad van State. 

 
32.  Wordt dit een SPvE puur voor het Rachmaninoffplantsoen? 

Ja, de kaders en randvoorwaarden in het SPvE gaan alleen over het initiatief op het Rachmaninoffplantsoen. Om dit 
goed te kunnen doen, vinden we het als gemeente wel van belang om ook uit te zoomen om te zien wat een 
bouwplan op het Rachmaninoffplantsoen betekent voor het gebied eromheen. Daarom wordt als onderdeel van het 
SPvE een zogeheten ruimtelijke verkenning gedaan, waarin het initiatief in de bredere context wordt beoordeeld. 

 
33.  - Indien dit initiatief door de gemeenteraad goedgekeurd wordt, wat is dan de planning voor de bouw? En hoe 

wordt er omgegaan met overlast tijdens de bouw?  
- Stel alles wordt goedgekeurd, en alles gaat zo snel als het mogelijk is, wanneer start dan de bouw?  
- Wat is de planning qua besluitvorming voor de gemeenteraad?  
- En wanneer is de verwachting dat deze toren gereed is? 

Het huidige SPvE-traject zou rond de zomer klaar moeten kunnen zijn. Dat betekent dat de gemeenteraad in de 2e 
helft van 2022 gevraagd zal worden om een besluit te nemen. Bij een positief besluit kan het bestemmingsplantraject 
worden opgestart, dat ook nog ongeveer een jaar de tijd kost. Ook moet de bouwvergunning nog worden 
goedgekeurd. Afhankelijk van eventueel bezwaar en beroep zou de bouw dus op z’n vroegst in 2024 van start 
kunnen. Een gemiddelde bouwperiode duurt 1 a 2 jaar, maar dit is van veel factoren afhankelijk (denk aan 
beschikbaarheid aannemers en materialen en weersomstandigheden) dat het lastig is hier nu al concreet op te 
reageren. Dat geldt ook voor de te verwachte overlast tijdens de bouw, die eveneens door allerlei variabelen wordt 
bepaald. Ten tijde van de bouwvergunning moet hier meer duidelijkheid over zijn en moet een initiatiefnemer ook laten 
zien welke maatregelen er genomen worden om de overlast te beperken. 

 
34.  - De bewoners voelen zich duidelijk niet gehoord. De vragen lijken ook verbogen te worden in de 

beantwoording. Hoe zien jullie dit? Hoe nemen jullie de bewonersfeedback mee?  
- Aanwezigen zouden het fijn vinden als ook de lastigere vragen live worden beantwoord.  
- Wat is jullie reflectie van de volledige negatieve houding (ook in de chat) van bewoners tegenover deze 
woontoren? 

Wij vinden het niet fijn dat omwonenden zich niet gehoord voelen en het gevoel hebben niet serieus genomen te 
worden. Vanuit de gemeente en de initiatiefnemer doen we juist ons best om de buurt van begin af aan goed te 
betrekken, maar op de een of andere manier lukt het blijkbaar (nog) niet om dit voor iedereen goed te doen. Dit vinden 
we erg vervelend en we doen dan ook telkens ons best om het proces bij te sturen aan de hand van de kritische 
reacties.  
 
Een van de vaker gehoorde punten is dat gemeente en initiatiefnemer te veel op één lijn lijken te zitten. Dit is niet de 
bedoeling, dus we zullen ervoor zorgen dat de rolverdeling duidelijker zichtbaar wordt. De rollen zijn als volgt: de 

https://weltevredenutrecht.nl/wp-content/uploads/2022/01/Verslag-participatiebijeenkomst-en-presentatie-Weltevreden-2-november-2021-def-versie.pdf
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initiatiefnemer werkt zijn initiatief uit aan de hand van de onderzoeksvragen uit het intentiedocument, maakt modellen 
en laat dit onderzoeken om zo te komen tot een uitgewerkt plan. De gemeente toetst of dit goed wordt gedaan en de 
uitwerking voldoet aan de ambities en de (wettelijke) regels en stelt op basis daarvan kaders en randvoorwaarden op 
voor het SPvE. De initiatiefnemer is daarbij verplicht om de omgeving vanaf het begin te betrekken bij de plannen en 
doet dit in nauw overleg met de gemeente over de inhoud en de opzet. De gemeente is kaderstellend en heeft dan 
ook een actieve rol in het participatieproces. Deze initiatiefnemer heeft een communicatiebureau gevraagd het 
participatietraject te begeleiden en te organiseren. Ook dit gebeurt in nauwe afstemming; de gemeente controleert of 
het voorgenomen traject aansluit bij de Utrechtse participatienormen en trekt zonodig onderdelen naar zich toe. Zo 
worden de uitnodigingen voor bewonersavonden via gemeentelijke wijkberichten huis-aan-huis verspreid en is het 
communicatiebureau verantwoordelijk voor de verdere organisatie, denk aan: registreren aanmeldingen voor de 
avond, regelen ruimtes en digitale faciliteiten, verslaglegging etc. 
 
Naast de kritische houding ten opzichte van het participatieproces horen we ook heel duidelijk dat een groot deel van 
buurt is geschrokken van het idee van een woontoren op deze plek en eigenlijk niet wil dat het initiatief nog verder 
wordt onderzocht. Dit hebben we duidelijk gehoord en proberen we ook te laten merken tijdens de bijeenkomsten, 
waarbij we ook uitleggen dat het niet zo is dat als omwonenden zeggen dat ze het ergens niet mee eens zijn, dat het 
dan onmiddellijk stopt. Naast dat het belangrijk is om te weten waarom veel mensen uit de buurt het er niet mee eens 
zijn (de argumenten, die we van jullie horen in dit participatietraject) zijn er ook veel andere vragen bij dit initiatief die 
we moeten beantwoorden. Het is belangrijk dat de gemeenteraad uiteindelijk een weloverwogen keuze kan maken, 
waarbij ze zowel de belangen van de mensen in de buurt meeweegt als de andere belangen die een rol hierbij spelen, 
zoals de woonopgave en de klimaatopgave waar de stad voor staat. 
 

35.  Wat is de status van deze groep in de break-out room? 
Het was een ‘ad random’ indeling waarbij alle mensen uit het plenaire deel evenredig over de 5 groepen zijn verdeeld. 
De groepen hebben geen status en de indeling is ook niet vastgelegd, dus alleen bekend bij de mensen die bij elkaar 
in een groep zaten.  
 
 
Grondeigendom 
Reacties van aanwezigen gaan over het proces van de verkoop van de grond. Aanwezigen willen weten hoe dit 
project tot stand is gekomen en hoe de grond ooit in het bezit van de ontwikkelaar is gekomen.  
 

36.  - Verduidelijking rondom aanschaf van de grond; de grond heeft geen bestemming tot woningbouw. Wat is daar 
gebeurd?  
- Hoe is de verkoop van de grond aan Egeria nu precies gegaan? Wanneer heeft dat plaatsgevonden en welke 
voorwaarden zijn daaraan gesteld? Het lijkt erop alsof er feitelijk al een keuze is gemaakt door de verkoop van 
de grond door de gemeente aan Egeria  
- Hoe kan het dat dat gebied niet meer van de gemeente is? 

Doordat het kantoorgebouw Rachmaninoffplantsoen 61-67 getransformeerd werd naar woningen, is een deel van het 
parkeerterrein verkocht (deel achter de slagboom). Vragen over deze grondverkoop zijn al eerder beantwoord voor de 
gemeenteraad, informatie hierover kunt u terugvinden via de website (zie: SV 2021 nr. 192).  
 

37.  De gemeente heeft een keer voor weinig geld dat stuk grond verkocht, en dat is een dag daarna aan de 
initiatiefnemer verkocht, toch? Het is dus niet meer van de gemeente? Maar de gemeente zegt om parkeren 
betaalbaar te maken en daarboven groen op te krijgen, moet er een woontoren komen? 

Het initiatief dat we nu onderzoeken gaat zowel over het private deel (achter de slagboom) als het openbare deel van 
het Rachmaninoffplantsoen. De gemeente heeft tegen de initiatiefnemer gezegd dat een initiatief voor alleen het 
private deel van het terrein niet kansrijk zou zijn om te onderzoeken, omdat de rest van het terrein dan parkeerplaats 
zou blijven en niet vergroend zou worden, terwijl we juist het parkeren van het maaiveld af willen om meer groene 
verbinding te kunnen maken tussen het Hommelbos en de bomen aan de andere kant. Daarop heeft de initiatiefnemer 
het idee aangepast en dat zijn we nu aan het onderzoeken op wenselijkheid en haalbaarheid. 
   
 

2) De break-outrooms 
Na de plenaire sessie konden alle aanwezigen deelnemen aan de break-out rooms, waar in kleinere groepen van 
gedachten gewisseld kon worden. (Totaal 5 break-outrooms van ongeveer 10 personen per groep.) Tijdens deze 
break-outrooms is iedereen aan het woord geweest om een reactie te geven of vragen te stellen aan de 
projectteamleden (de sprekers uit het plenaire deel waren verdeeld over de groepen). De via de chat gestelde vragen 
zijn opgenomen in bovenstaand overzicht. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd en reacties gegeven op de 
informatieavond en/of het initiatief, waarvan u hieronder een korte terugkoppeling kunt lezen.  
 
 

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/6262eb3f-8627-447a-89f7-0ab529001f33
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Groep 1 
Tijdens het groepsgesprek kwam naar voren dat aanwezigen niet tevreden waren over de opzet van de avond. Men 
vond dat in het plenaire deel onvoldoende is ingegaan op vragen die zijn gesteld in de chat. Daarnaast geven 
aanwezigen aan het niet eens zijn met de locatie voor deze ontwikkeling en het gevoel te hebben alsof alles al 
besloten is, terwijl omwonenden andere plekken in de buurt als meer geschikt zien en daar graag over zouden praten. 
Verschillende bewoners maken zich zorgen over het zonlicht voor omliggende bebouwing als het initiatief op deze 
manier doorgaat. De toevoeging van extra groen en zorg voor het huidige groen wel wordt gewaardeerd. Ten slotte 
zijn aanwezigen benieuwd naar de planning.  
 
Groep 2 
In dit groepsgesprek werd aangegeven dat aanwezigen tegenstander zijn van dit initiatief. Een woontoren op die plek 
is niet gewenst, in verband met schaduw en verminderde leefbaarheid. Daarnaast zien zij de zoombijeenkomst te veel 
als eenrichtingsverkeer. Ook ontbreekt het vertrouwen en voelt het alsof zij meepraten over iets dat al lang bepaald is. 
Er wordt weer gesproken over hoe dit initiatief tot stand moet komen, in plaats van of dit initiatief er wel moet komen. 
Er heeft al veel verdichting in de buurt plaatsgevonden en men vindt dat er nu eerst gekeken moet worden naar een 
bredere visie voor de wijk. Ook blijven omwonenden bezorgd over de beïnvloeding van de bouw op het historische 
Hommelbos en het ontploffingsgevaar van elektrische auto’s in een parkeergarage.  
 
Groep 3 
Tijdens het gesprek in deze sessie zijn het groen en het Hommelbos aangestipt als belangrijk thema. De voornaamste 
zorgen zijn dat het Hommelbos door de verbouwing in de verdrukking komt en wordt afgesloten van de rest van de 
wijk. De prioriteit voor woningbouw lijkt hoger dan de waarde van het Hommelbos. Aanwezigen maken zich ook 
zorgen over het zonlicht en daglicht door de komst van woningbouw op die plek. Zij hebben het gevoel dat er al 
besloten is dat er gebouwd gaat worden op deze plek. En er worden vragen gesteld hoe een parkeerplaats een 
locatie kan worden voor woningbouw. Een aanwezige geeft aan niet principieel tegen te zijn, maar wel graag te willen 
weten hoe de nieuwbouw en voorzieningen er dan uit zien. Ook wordt gevraagd of het een optie is om de 
parkeerplaats te behouden en bij het deel dat vaak leeg staat ruimte te bieden om groen verder te verbeteren en 
verbinden.  
 
Groep 4 
Tijdens dit groepsgesprek kwam vooral naar voren dat aanwezigen een integrale visie op het gebied missen en zich 
afvragen of de verdichting niet op een andere manier kan. Ook zijn er zorgen over hoe dicht er gebouwd wordt op die 
locatie en over de geluidsoverlast die er tijdens de bouw naar voren komt. Aanwezigen snappen dat er meer mensen 
in Utrecht komen wonen, maar snappen niet waarom de gemeente er niet is voor de mensen die er al wonen. Zij 
hebben het idee dat er al voldongen feiten worden gepresenteerd en dat er niet meer geluisterd wordt naar wat de 
buurt ervan vindt. 
 
Groep 5 
Aanwezigen zijn verbaasd dat er al over inrichting wordt gesproken, terwijl het allereerst moet gaan over het feit òf er 
wel gebouwd gaat worden op deze plek. Daarnaast is er het gevoel dat er totaal wordt afgeweken van de Visie 
Welgelegen uit 2014 en het lijkt alsof er al heel veel plannen zijn. Zij zijn het niet eens met de plannen die er al liggen 
en hebben niet het gevoel dat zij mee kunnen praten òf ze het überhaupt eens zijn met bebouwing op deze plek. 
Daarnaast wijzen ze erop dat de drukte in de afgelopen jaren al enorm is toegenomen in het gebied en maken ze zich 
zorgen over de verkeersafwikkeling en de aantasting van het Hommelbos. 
 

 

3) PowerPointpresentatie  

Zie volgende pagina’s. 
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