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 PLANPROCES 
 

Opdracht van de raad in september 2006 was om samen met de omwonenden tot 

randvoorwaarden voor de woningbouw op de MEAS-locatie te komen. Guido Enthoven en 

Tom Egyedi van het Instituut voor Maatschappelijke Innovatie (IMI) hebben dit proces 

begeleid en de gesprekken met de omwonenden voorgezeten. De omwonenden werden 

vertegenwoordigd door de Stichting Wijkteam Ockenrode, Nijenrode en omgeving. Deze 

stichting werd voldoende representatief geacht, omdat zij de planvorming voor de MEAS-

locatie in het verleden nauw heeft gevolgd en hierover meerdere malen met de gemeente 

heeft gesproken. Bovendien werd haar zienswijze over het eerste plan voor de MEAS-locatie 

ondersteund door vele mensen uit de woonwijk grenzend aan de nieuwbouwlocatie.  

 

Met het wijkteam zijn in totaal 6 gesprekken gevoerd. Het eerste gesprek vond plaats op 23 

januari 2007. Beide partijen – gemeente en wijkteam – hebben toen hun ervaringen en 

opvattingen over het verloop van de planvorming tot dan toe uitgewisseld. Daarbij kwam ook 

de status van reeds genomen beslissingen aan de orde. Onduidelijkheid bleek te bestaan 

over de juridische waarde en de interpretatie van de exploitatieovereenkomst die gemeente 

in oktober 2005 is aangegaan met projectontwikkelaar Van der Plas. De gemeente heeft de 

overeenkomst laten onderzoeken door een extern jurist. Diens advies, dat vertrouwelijk voor 

u ter inzage ligt, is door beide partijen als maatgevend aanvaard. 

 

Om een goed beeld te krijgen van de wensen van zijn achterban, heeft het wijkteam 

vervolgens een enquête uitgezet. In deze enquête werden o.a. vragen gesteld over het 

gewenste aantal woningen en de bouwhoogtes. De resultaten werden vertaald in een 

schetsplan dat ongeveer 32 appartementen omvatte, dat op 28 maart aan de gemeente is 

gepresenteerd. Beide partijen hebben daarna hun behoeften verwoord. Daardoor konden 

vervolgens de overeenkomsten en verschillen worden benoemd. Het wijkteam gaf aan dat 

de achterban hem weinig ruimte heeft gegeven om af te wijken van de randvoorwaarden die 

ten grondslag lagen aan het gepresenteerde schetsplan. 

 

Tijdens de bijeenkomst op 28 maart gaf de heer De Jong van Kuiper Compagnons aan hoe 

hij de locatie als stedenbouwkundige ziet en waar volgens hem kwaliteiten en kansen liggen. 

Hij gaf zijn visie al schetsend op een plattegrond van het gebied en kreeg daarbij input van 

beide partijen. Al doende werd zo duidelijk op welke punten de belangen van beide partijen 

overeenkwamen. Overeenstemming bestond over: het kunnen gebruiken en beleven van 

groen en ruimte , het verkeersveilig zijn van het plangebied, het afsluiten van de Ockenrode 

in ruil voor meer groen, voldoende parkeergelegenheid en geen overlast, passende 
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bebouwing en een accent/markante bebouwing op de hoek Ockenrode/van der Valk 

Boumanweg.  

Afgesproken werd dat de heer De Jong zijn visie en de overeengekomen punten zou 

uitwerken in een schetsontwerp. 

 

Op 12 april presenteerde de heer De jong zijn schetsontwerp. Beide partijen waren zeer 

positief over dit ontwerp. Door gevels te laten verspringen, verschillende bouwhoogtes toe te 

passen en het gebouw te voorzien van kappen, toonde de stedenbouwkundige aan dat een 

plan met circa 60 woningen er vriendelijk en niet massaal hoeft uit te zien en dat een 

hoogteaccent op deze locatie past. Belangrijk pluspunt in het ontwerp vormden de uitbreiding 

van het bestaande groen en de ruimte in het binnengebied die ook groen was weergegeven. 

 

Hoewel enthousiast over het ontwerp, verwachtte het wijkteam dat de achterban de 

bebouwing als te omvangrijk zou ervaren en dus niet zou accepteren. Het wijkteam gaf 

daarom aan dat het een aangepaste versie van het schetsontwerp zou maken. De gemeente 

zegde toe dat zij dit aangepaste schetsontwerp financieel zou laten doorrekenen. 

 

In de bijeenkomst van 24 april presenteerde het wijkteam zijn aangepaste versie van het 

plan van Kuiper Compagnons: een plan met minder bouwlagen en daardoor minder 

woningen (38 in totaal). Het schetsontwerp van het wijkteam werd vervolgens vertaald in 

meer concrete randvoorwaarden. Hierin lag het aantal woningen in een bandbreedte van 35 

tot 45 woningen. Daarbij gaf het wijkteam aan dat de omwonenden zich zorgen maken over 

de ontsluiting van de wijk en haar bereikbaarheid voor calamiteitenverkeer als de Ockenrode 

wordt afgesloten. Afgesproken werd dat dit punt voldoende aandacht krijgt in de 

planvorming. In een aparte notitie die ter inzage ligt wordt hierop door de gemeente 

ingegaan.  

De gemeente heeft als antwoord op de zorg van het wijkteam over luchtkwaliteit duidelijk 

aangegeven dat aan de wetgeving ten aanzien van luchtkwaliteit moet worden voldaan. Het 

groen aan de zijde van de Oude Rijn wordt als openbaar groen ingericht, er komen dus geen 

schuttingen als afscherming van voortuinen bij de appartementen. 

 

Beide partijen besloten de raad inzichtelijk te maken wat de randvoorwaarden van het 

aangepaste plan financieel betekenen. Ook werd afgesproken dat de heer De Jong in het 

verdere proces de rol krijgt om de stedenbouwkundige kwaliteit te bewaken.  
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Op 10 mei heeft het wijkteam een wijkbijeenkomst georganiseerd. Daar is het aangepaste 

schetsplan met de bijbehorende randvoorwaarden aan de buurt gepresenteerd. De reactie 

van de buurt is verwoord in een brief van het wijkteam aan de wethouder van 16 mei 2007. 

Het maximale aantal woningen dat de omwonenden accepteren is 38 met een maximum van 

5 bouwlagen op een halfverdiepte parkeergarage.  

 

Tijdens de laatste bijeenkomst op 31 mei heeft het wijkteam de uitkomsten van de 

wijkbijeenkomst van 10 mei teruggekoppeld. De gemeente had het schetsplan van het 

wijkteam inmiddels voorgelegd aan de projectontwikkelaar en de eigenaar MEAS holding 

b.v. Voor hen bleek het plan financieel niet haalbaar. Voor de gemeente betekent dit dat 

verkoop van de gronden geen geld oplevert. (In bijlage I wordt hier in de omschrijving van 

het ontwerp van het wijkteam verder op ingegaan.) Het plan voldoet daarmee niet aan de 

gemeentelijke randvoorwaarde van een positief financieel resultaat. De wethouder gaf aan 

dat dit voor het college niet acceptabel is en dat de voorkeur uitgaat naar het ontwerp met 60 

woningen van Kuiper Compagnons. 

De gemeente heeft geconstateerd dat uitgaande van de duidelijke stellingname van de 

omwonenden op de bijeenkomst van 10 mei (die volgt uit de brief van het wijkteam en 

daarbij gegeven toelichting) geen overeenstemming kan worden bereikt over de omvang van 

de nieuwbouw. Afgesproken werd dat beide stedenbouwkundige ontwerpen worden 

voorgelegd aan de raad met de daarbij horende financiële consequenties. 

 

De vastgestelde verslagen van de bijeenkomsten met het wijkteam liggen voor de raad ter 

inzage. 
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