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Utrecht, 10 maart 2021 
 
Onderwerp: zienswijzen Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 
 
Geacht College, 
 
Bij dezen dienen wij, de ondergetekenden, onze zienswijzen in op de Ruimtelijke Strategie Utrecht 
2040. Voor uw gemak is een samenvatting van onze belangrijkste bezwaren als bijlage toegevoegd. 
 
Voorafgaand een belangrijk punt van orde.  
Anders dan in andere grote steden gebruikelijk is, geeft de Gemeente Utrecht geen toelichting op de 
status van stukken zoals deze Ruimtelijke Strategie binnen het stuk.  
 
Op dit moment kent Utrecht een woud aan visies, kaderstellende stukken, structuurvisies, 
thematisch beleid en gebiedsbeleid waarvan de ordening, samenhang en met name de hiërarchie 
volstrekt onduidelijk is. Sommige zijn zelfs onvindbaar: van de in ontwikkeling zijnde Hoogbouwvisie 
die genoemd werd tijdens het webinar op 16 februari over de RSU, is de vigerende versie uit 2005 op 
de zoekterm Hoogbouwvisie niet te vinden op de website en evenmin op ibabs. (We hebben hem 
wel gevonden, omdat we wisten dat hij er was.) 
 
Het enige zekere houvast voor de burger die op juridische basis inspraak wenst te leveren op 
planologische voornemens, is nu RoPubliceer. Daarin lijken we te kunnen zien dat deze Ruimtelijke 
Strategie 2040 in haar huidige vorm juridisch-planologisch de status van een structuurvisie lijkt te 
hebben.  
 
Als dat zo is, dan gaat hier dus niet om een min of meer vrijblijvend conceptueel kijken naar de 
horizon. Het gaat niet om een stuk dat “aangepast kan worden als blijkt dat het op verouderde 
informatie is gebaseerd”1. Het gaat hier om soort overkoepelend bestemmingsplan, bindend voor de 
Gemeente, waar rechten en plichten aan kunnen en zullen, en waarschijnlijk al worden ontleend.  
 
Dat deze informatie ontbreekt, is op vele manieren kwalijk. Dit is onder meer het enige formele 
planologische moment dat burgers hierop inspraak kunnen leveren. Hierover is in antwoorden op 
vragen tijdens de webinar niet helder gecommuniceerd. Er is gezegd dat er nog voldoende ruimte is 
om te reageren op uitwerkingen van de RSU. Niet vermeld is dat deze uitwerkingen alle hiërarchisch 
vallen onder de RSU en door haar begrensd en ingekaderd zullen zijn.  
 
Onzes inziens is de burger van Utrecht van de status van de RSU 2040 onvoldoende op de hoogte, 
terwijl de voorliggende plannen zeer ingrijpend zijn. Wij laten u daarom weten dat we naast de 
indiening van onze zienswijzen bij wijze van samenvatting een Manifest maken. Dit Manifest zullen 
wij gaan gebruiken om zonodig een petitie te starten voor het pauzeren van deze Ruimtelijke 
Strategie Utrecht 2040, conform het advies van de Raad voor de Leefomgeving d.d. 10 juli 2020.  
 

 
1 Antwoorden op vragen webinar over RSU 2040, 16 februari 2021. 
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Ditzelfde woud van ongeordende stukken maakt het voor een burger eigenlijk onmogelijk om goed 
gefundeerde zienswijzen te leveren die rekening houden met alle gemeentelijke beleid. Voor de 
gemeente is het eenvoudig een zienswijze terzijde te schuiven omdat er ergens eerder beleid over is 
gemaakt, waarvan de burger niet op de hoogte kan zijn.  
 
Mocht u van mening zijn dat bepaalde zienswijzen in ons of andermans schrijven qua vorm of inhoud 
niet passen op dit moment in het proces, of blijk geven van onvolledige kennis van zaken, dan is uw 
eigen aanpak op dit punt daar debet aan. We verzoeken u daarom alle door ons en anderen 
ingediende zienswijzen als ontvankelijk te behandelen, ook als ze dat in uw ogen strikt genomen 
door vorm of inhoud niet zouden zijn.  
 
In een volgende versie van alle stukken die ter visie worden gelegd, formeel of niet formeel, willen 
wij voortaan een hoofdstuk zien waarin doel, status, samenhang en juridische doorwerking te vinden 
zijn. Anders weten wij niet wat de kaders zijn waarbinnen wij zienswijzen indienen, en dat is voor 
onze rechtszekerheid toch van groot belang.  
 
Nog een laatste opmerking vooraf. Bij het lezen van de RSU 2040 kunnen we ons niet aan de indruk 
onttrekken dat er sprake is van een mix van drijfveren. De noodzaak om te gaan putten uit andere 
dan de eigen gemeentelijke financiën heeft naar ons idee inhoudelijk invloed gehad op de schaal 
(zeer groot), reikwijdte en invulling van de “ambitie”. Het stuk dient, met andere woorden, naar ons 
gevoel ook als “onderlegger” voor subsidieaanvragen. Dit geeft een ongemakkelijk gevoel: alsof de 
belangen van Utrecht en haar inwoners, ongetwijfeld met de beste bedoelingen, maar toch 
ondergeschikt worden gemaakt aan subsidievereisten.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Bewonersgroepen Noordoost (Staatsliedenbuurt-Lauwerecht) 
Buurtcomité StaLau 
Buren van Nieuw Buurland 
Bewonersgroep De Premier 
Woongroep Samuel Muller (complex Vitae Veste) 
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1. Principieel bezwaar: verdichting en vergroening niet tegelijk te realiseren 
 
De Gemeente schetst een perspectief waarbij deze inbreiding van 60.000 woningen te realiseren zou 
zijn met behoud en/of versterking van de leefkwaliteit. Het college is voornemens pas een 
implementatieplan te laten maken na vaststelling door de Raad van de RSU 2040. Daarmee is dit 
plan in zijn functie van structuurvisie onvolledig.  
 

Wij willen dat eerst met feiten en cijfers wordt aangetoond dat inbreiding met 60.000 
woningen kan worden gerealiseerd met behoud of verbetering van leefkwaliteit op elke 
voorgenomen inbreidingslocatie en de stad als geheel. Dit voordat een dergelijk besluit tot 
verdichting, met zo’n impact, wordt genomen.  
 
Wij willen dat naast het cijfermatig aspect duidelijk wordt gemaakt hoe de Utrechtse 
kwaliteiten specifiek leiden tot een besluit tot binnenstedelijke verdichting.  

 
Voorbeelden van volstrekte onverenigbaarheid zijn de transformatielocaties in Overvecht en 
Lunetten. In beide gevallen gaat zeer veel genietbaar gebruiksgroen verloren en in Overvecht dreigt 
bovendien een aantasting van het historische aanzicht op Fort Blauwkapel. Wij maken sterk bezwaar 
tegen de transformatie van beide locaties.  
 
2. Uitgangspuntenbezwaar: de plannen zijn nu al verouderd 
 
Wij stellen dat deze plannen zijn gebaseerd op onbekende (zie pagina 87 RSU en haar nawoord) en 
oude gegevens2 en niet stroken met recente maatschappelijke ontwikkelingen3. De 
maatschappelijke vergezichten zijn nog minder duidelijk geworden dan in voorheen normale 
omstandigheden al het geval was.  
 
Voortaan  wordt veel thuis gewerkt, wat ten eerste andere (veel hogere!) eisen aan de leefomgeving 
stelt, waaronder een ruimtelijker opzet, en ten tweede de behoefte aan kantoorruimte in Utrecht 
sterk heeft doen afnemen. Nu de binding woon-werk verminderd is, zal de behoefte aan stedelijk 
wonen veranderen (bijvoorbeeld voor jonge gezinnen). Ten derde  zijn er grootschalig effecten op 
mobiliteitspatronen en -behoeften te verwachten. 
 

Wij willen, in lijn met het advies van de Raad voor de Leefomgeving, dat de planvorming RSU 
2040 wordt gepauzeerd voordat er verdere investeringsbeslissingen worden genomen en/of 
afspraken met private partijen worden gemaakt ter uitvoering van de plannen.  

 
In antwoord op een vraag hieromtrent tijdens het webinar4 werd gesteld dat de ruimtelijke plannen 
in de toekomst kunnen worden gewijzigd als blijkt dat zij niet meer stroken met de werkelijke 
maatschappelijke behoefte. Dat is te gemakkelijk gezegd. Deze plannen zijn langcyclisch en bedoeld 
om vast te leggen wat externe partijen (onder wie burgers) kunnen verwachten van de Gemeente. 
Ze worden gerealiseerd met derde partijen die rechtszekerheid mogen verlangen bij de uitvoering. 
Dit is ook wat het College steevast aan de Raad voorhoudt als de Raad van inzicht verandert over de 
invulling van bepaalde gebieden: er zijn al verplichtingen aangegaan.  
 

 
2 Antwoorden op vragen webinar over RSU 2040, 16 februari 2021.  
3 Hoekstra, D. (2021). 60.000 woningen bouwen in het toch al drukke Utrecht? Onverstandig, vinden deze 
experts. AD, 30 januari.  
4 Antwoorden op vragen webinar over RSU 2040, 16 februari 2021.  

https://www.ad.nl/utrecht/60-000-woningen-bouwen-in-het-toch-al-drukke-utrecht-onverstandig-vinden-deze-experts~ace3d078/
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Wij willen dat het College de Raad inzicht geeft in alle verplichtingen die hij al is aangegaan 
met private partijen, voorafgaand aan instemming met RSU 2040. Wij willen dat de gronden 
worden verhelderd, waarop nu deze verplichtingen zijn aangegaan.  
 
Wij willen dat in de contracten die met derden worden opgesteld, voorbehouden worden 
gemaakt voor wijzigende inzichten uit de Coronacrisis en dat er geen boetebedingen worden 
opgenomen in dergelijke contracten, omdat die het voor de Gemeente te moeilijk maken 
om wendbaar te blijven in veranderende tijden als deze.  
 
Wij willen dat met externe deskundigen wordt gereflecteerd op de vraag of de RSU 2040 nog 
wel past in een veranderde maatschappij. Dit sluit aan bij de adviezen van de Raad voor de 
Leefomgeving (2020) inzake de weg naar ‘groen’ herstel uit de Coronacrisis.5 De Raad 
adviseert overheden om nieuwe plannen (voor wegen, bouwwerken enzovoort) te 
pauzeren en zich te concentreren op onderhouden en verduurzamen van het bestaande tot 
voldoende duidelijkheid is ontstaan.  
 
Wij willen in het verlengde hiervan dat aan duurzame herontwikkeling van bestaande 
(kantoor)panden voorrang wordt gegeven boven verdichtende (sloop/)nieuwbouw.  
 
Wij willen dat te zijner tijd uit een nieuwe versie van de RSU duidelijk naar voren komt hoe 
het College tegemoetkomt aan de veranderde maatschappelijke behoeften. Dat willen we 
onderbouwd zien voordat we straks met zijn allen 24/7 op elkaars lip naar geasfalteerd 
voormalig groen zitten te kijken, terwijl twee straten verderop kantoren leeg staan6.  

 
3. Inhoudelijk bezwaar: verdichting is tegen het advies van de Raad voor het Landelijk Gebied 
 
De Raad voor het Landelijk Gebied adviseert tegen de compacte stad. 7 Hoe groen de renderings ook 
ogen, er blijft een tekort aan bruikbaar groen in de stad. De afgelopen jaren heeft de Gemeente 
Utrecht stelselmatig bezuinigd op groen, met bekende gevolgen.8  
 
We zouden naar aanleiding van de denkrichting en genoemde ‘opgaven en kansen’ in de RSU 2040 
willen geloven dat de Gemeente nu wel wil investeren in groen. Maar in de bewoordingen zien we 
dat de Gemeente voor binnenstedelijk en nabij groen vooral rekent op de inzet van bewoners en 
private partijen. Een concreet plan van aanpak lezen we niet terug.  
 
De ervaring leert dat groen onder die voorwaarden steevast sluit- en bezuinigingspost is. Een 
voorbeeld: groenonderhoud, zoals snoeien van heggen, is de afgelopen jaren stapsgewijs 
teruggebracht van 4 keer naar nu 1 keer per jaar. Groen mag alleen maar onderhoudsarm zijn, dus 
een plant die aandacht nodig heeft, komt er niet, tenzij in eigen beheer van een bewoner.  
En als ook ‘het verbeteren van het bestaande groen’ mag meetellen als ‘meer groen’, voorspelt dat 
weinig goeds9 voor het realiseren van een primair doel van de RSU 2040. 
 
Het compenseren elders voor door verdichting verloren gegaan groen, zoals zal gebeuren bij de 
transformatielocatie Overvecht, biedt geen soelaas. Onderzoek wijst uit dat alleen nabij groen de 
functies kan vervullen die groen idealiter in een stad biedt.  

 
5 Briefadvies van de Raad voor de Leefomgeving, 10 juli 2020, pagina’s 6 en 7. 
6 Kooistra, M. (2021). De vraag naar kantoorruimte is compleet ingestort: 'Komende tien jaar zal er geen kolos 
à la Rijnsweerd of Papendorp komen’. AD, 3 maart. 
7 RLG (2005). Recht op groen, deel 2. (De RLG is opgegaan in de Raad voor de Leefomgeving.)  
8 Van Alphen, Th. et al (2017). Gezonde omgeving Utrecht 
9 Antwoorden op vragen webinar over RSU 2040, 16 februari 2021 

https://www.rli.nl/sites/default/files/advies_groen_uit_de_crisis_-_def.pdf
https://www.ad.nl/utrecht/de-vraag-naar-kantoor-ruim-te-is-compleet-ingestort-komende-tien-jaar-zal-er-geen-ko-los-a-la-rijnsweerd-of-papendorp-komen~ab60c018/
https://www.rli.nl/publicaties/2005/advies/recht-op-groen-deel-2
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Mogelijk is de in ontwikkeling zijnde actualisatie Groenstructuurplan Utrecht, stad en land verbonden 
straks onderdeel van de uitwerking van RSU 2040. Dan kan Buurtcomité StaLau u vertellen dat de 
ontwikkeling traag verloopt, en dat allerwegen duidelijk is dat bouwen het primaat heeft.  
 

Wij willen dat bij elk ontwikkelingsgebied als harde randvoorwaarde van de Gemeente aan 
private partijen minimaal 75m2 binnenstedelijk en nabij gebruiksgroen per woning wordt 
gehanteerd. En niet, zoals blijkens een antwoord gegeven op een vraag tijdens het webinar, 
115m2 “in en om de stad”.  

 
Als daar privaat, open te stellen groen toe behoort, dan willen we dat de Gemeente 
waterdichte afspraken maakt voor het openstellen en het onderhoud.  

 
4. Uitvoeringsbezwaar: financiering is volkomen onzeker; private partijen onmisbaar en visie 
gestuurd door financieringsmogelijkheden 
 
Wij stellen dat in dit RSU de wens de vader is van de gedachte. De plannen kunnen mooi zijn, maar 
de werkelijkheid weerbarstiger. Waarom? Omdat de uitvoering van deze plannen financieel niet 
gedragen kan worden door de Gemeente, zoals glashelder blijkt uit o.a. paragraaf 6.1 van de RSU.  
 
Dit betekent dat Utrecht voor de uitvoering van stadsoverstijgende plannen afhankelijk is van Rijk en 
andere financiers, en voor het woningen- en groenprogramma voor het overgrote deel afhankelijk is 
van private partijen.  
 
Zonder deze partijen geen realisatie van de ambitie van Utrecht. Dit is al sinds jaar en dag zo, en 
derhalve krijgen deze private partijen tot op heden slechts nominaal randvoorwaarden mee. Al in 
het stellen van de randvoorwaarden door de Gemeente wordt meer rekening gehouden met de 
belangen van deze partijen, dan met passendheid enerzijds, en omwonenden en andere 
belanghebbenden anderzijds.  
 
Een voorbeeld is Nieuw Buurland in onze wijk. De Gemeente presenteert daar voorgestelde hoge 
bouwhoogtes als toegestane randvoorwaarde. Terwijl dit bouwvolume ten eerste ingaat tegen het 
Raadsbesluit om 114 woningen te realiseren, en ten tweede ingaat in tegen de vigerende 
Hoogbouwvisie (2005). Want de bouwhoogtes zouden, als de plannen doorgaan, het aanzicht van 
een karakteristiek plein aantasten. De reden: zo halen Mitros en de gemeente hun afgesproken 
bouwaantallen. Zo gaat dat in het echt.  
 
Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van het Westplein. Ooit zou dit een verblijfsgebied worden 
dat Lombok met het spoor zou verbinden. Een kleinschalig rustpunt voor bewoners van Utrecht, een 
open, groen Lombokplein met lage bebouwing, tegenover de hectiek van het hoge gebied voor 
passanten rond de Jaarbeurs. Met het karakteristiek van een zogenoemde ‘binnentuin’10. Door 
tegenvallers op andere plekken (die er altijd zijn) komt er geen tunnel, loopt er een lelijke fly-over 
voor de bussen en is nog altijd niet zeker dat de verkeersstromen over het Westplein überhaupt 
zullen worden ingedamd. En uiteraard: uit geldgebrek zal enig bouwwerk de hoogte in moeten11.  
Zo gaat dat in het echt.  
 
Als bewonersorganisaties hebben wij veel ervaring met het werkelijke verloop van projecten in 
Noordoost. We staan open voor het delen van deze (gedocumenteerde) informatie. Vanuit onze 

 
10 Structuurplan Stationsgebied, december 2006 
11 https://www.facebook.com/OntwikkelgroepLombokCentraal 
 

https://www.facebook.com/OntwikkelgroepLombokCentraal
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ervaring waarschuwen wij de Gemeente voor haar wensdenken, want die uitvoeringspraktijk is 
doorgaans zeer lelijk, alle mooie ‘renderings’ ten spijt.   
 
Bijkomend effect van deze wijze van uitvoering, via private partijen, is dat er sprake is van een 
versnipperde ontwikkeling waarbij telkens alleen de directe omgeving van individuele plannen wordt 
meegenomen.  
 
Direct hieruit vloeit tevens voort dat burgers de gemeente enerzijds niet kunnen aanspreken op de 
wijze van uitvoering van de individuele plannen, omdat dat bij de private partijen wordt belegd; 
anderzijds niet op de grote lijn, behalve door een zienswijze op deze RSU.  
 

Wij willen dat de gemeente de barcode 2040 als cijfermatige weerslag van haar algehele 
visie in dit RSU gebruikt als principiële randvoorwaarden voor de uitvoering. Deze barcode 
dient immers a priori te borgen dat de doelen van de RSU daadwerkelijk worden behaald en 
de effecten van alle plannen bij elkaar de leefkwaliteit behouden en/of versterken.  

 
Voor zover er al ontwikkelafspraken zijn gemaakt, willen we dat de gemeente de 
mogelijkheden in kaart brengt om de randvoorwaarden 2040 alsnog in afspraken in te 
brengen. De lijst met op dit moment op stapel staande projecten is namelijk al enorm.12 

 
Maakt de Gemeente de generieke barcode niet een harde randvoorwaarde, dan is er geen sprake 
van stadsontwikkeling vanuit visie, maar vanuit opportuniteit. Dit is ronduit onverantwoord. 
Ontwikkelingen waarmee is ingestemd zonder dit als randvoorwaarde te hanteren, zijn immers 
vanuit het oogpunt van rechtszekerheid niet meer tegen te houden, ook als -te laat!- blijkt dat 
Utrecht onleefbaar druk, stenig en vervuild dreigt te worden en/of in haar opbouw niet meer 
aansluit bij de hedendaagse behoeften.  
 
5. Sociaal bezwaar: de plannen zijn niet inclusief 
 
Wij stellen verder dat deze plannen niet leiden tot een inclusieve stedelijke maatschappij, zoals de 
RSU beoogt. De wijze waarop de nieuwbouwplannen wordt ingevuld, zorgt er juist voor dat wonen 
in Utrecht alleen nog bereikbaar is voor mensen met een gevulde portemonnee. De reden: de 
traagheid van binnenstedelijk verdichten houdt de schaarste in stand en de prijzen JUIST hoog.  
 

Wij willen dat het College alsnog kijkt naar plekken waar, als dat na de gevraagde pauze nog 
nodig is, snel veel nieuw gebouwd kan worden, anders dan door inbreiding13. Dat brengt de 
huizenmarkt en de prijzen eerder in balans dan traag binnenstedelijk inbreiden.  

 
Op pagina 87 zien we dat er voornemens zijn om sociale huur te realiseren op plekken waar nu 
weinig sociale huur is. Dat is een streven dat we toejuichen. Maar niet als dat leidt tot volumineuze 
dichte bouwblokken met kleine appartementjes. 
 
Dit zien we helaas overal gebeuren. Ten eerste omdat er aan sloop/nieuwbouw wordt gedaan. Ten 
tweede omdat de toevoeging van gevraagde en benodigde aantallen woningen in het segment 
sociale huur binnen hetzelfde plangebied bekostigd zouden moeten worden middels toevoeging van 
woningen in andere segmenten. Dit zorgt ervoor dat verdichten met betaalbare woningen leidt tot 
een zeer hoge druk op de bestaande omgeving. 
 

 
12 Zie de websites https://utrecht2019.mpso.nl, https://utrecht2020.mpso.nl en eerder edities. 
13 Deze geluiden klinken ook al in de Raad. NB De Provincie heeft enige tijd geleden onderzoek laten doen naar 
de oorzaken van het hoge prijspeil van woningen. Stelt u zich hiervan op de hoogte? 

https://utrecht2019.mpso.nl/
https://utrecht2020.mpso.nl/
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/2146854/politiek-is-het-oneens-levert-bouwen-binnen-de-stad-nu-wel-of-niet-voldoende-betaalbare-woningen-op.html
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Een voorbeeld is Nieuw Buurland in onze wijk. Het voornemen om hier meer betaalbare 
woningbouw te realiseren dan in het oorspronkelijke SPvE van 2011 is toe te juichen. Echter, als met 
zo’n programma de aantallen toenemen, dan vloeit hieruit rechtstreeks voort dat ofwel geen geld 
resteert voor de inrichting van de omgeving, ofwel dat de volumes verder toenemen dan in de buurt 
inpasbaar is. Dit omdat er aanvullend menging met duurdere woningen dient plaats te vinden, daar  
er bekostigd dient te worden. 
 
Het totale programma neemt zo meer toe dan de buurt kan dragen. Zeker gezien het feit dat er geen 
enkele toevoeging wordt gedaan aan voorzieningen en groen. Dit programma voldoet op deze 
manier niet aan de nagestreefde barcode. 
 

Wij willen dat bij verdichten wordt bezien of voorgenomen gemengde programma’s qua 
volume en aantallen inpasbaar zijn in de buurt. Als het toe te voegen programma, zelfs door 
het verkrijgen van inrichtingsbudget van buiten het plangebied, niet voldoet aan de 
generieke barcode, dan dient een programma niet in de voorgestelde vorm op die plek 
gerealiseerd te worden. 

 
We noemden het al: er wordt maar al te vaak eerst gesloopt in het goedkope segment, om 
vervolgens gemengd terug te bouwen, zoals dat ook in de voornemens voor Nieuw Buurland het 
geval is.  
 

Wij willen dat toevoeging van sociale huur niet ten koste gaat van sloop van bestaande 
sociale huur als er ook gerenoveerd kan worden. Als de kwaliteit van panden niet voldoet 
aan huidige normen, willen we dat de Gemeente vanuit visie volop inzet op 
verduurzamende renovatie in plaats van nieuwbouw. 
 

6. Duurzaamheidsbezwaren inzake energietransitie en sloop 
 
6.1 Inzetten op zon op dak 
 
We staan volledig achter een transitie naar duurzame energie onder het motto geen dak blijft 
onbenut. Gezien de brief aan de Raad van 13 maart 2020 over de Potentieelonderzoeken Duurzame 
Energie, is het College ook bekend dat de potentiële bijdrage van zon op dak groot is.  
De kanttekening wordt gemaakt dat men voor het realiseren daarvan afhankelijk is van de 
bereidheid van burgers.  
 
Wij stellen dat de burgers en overige eigenaren van vastgoed in Utrecht, zouden zij gesteld worden 
voor de keuze, zon op dak verkiezen boven windmolens en zonnevelden. Zeker gezien het feit dat 
de Gemeente deze windmolens en zonnevelden presenteert als tijdelijke oplossingen, totdat de 
gebieden waar zij staan voor andere doeleinden nodig zijn. Dergelijke kapitaalvernietiging dient 
koste wat kost voorkomen te worden.  
 

Wij willen dat inzichtelijk wordt gemaakt op welke gronden er afspraken zijn gemaakt over 
de invulling van de energietransitie. Ligt het, bijvoorbeeld in verband met herkomst van 
gelden, bij voorbaat vast welke vormen moeten worden gekozen?  
 
Wij willen dat zon op dak en gevel voorrang krijgt boven alle andere vormen van duurzame 
energie-opwekking. Daarvoor pleit ook Wouter Veldhuis, Rijksadviseur voor de fysieke 
leefomgeving.14 
 

 
14 https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2369275-stop-met-zonneparken-en-leg-zonnepanelen-op-daken.html 
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Wij willen dat zon op dak en gevel als harde randvoorwaarde wordt gesteld binnen elk 
voorgenomen bouwproject met private partners.  

 
Wij willen dat er een grootscheepse communicatiecampagne komt om de burgers en 
bedrijven van Utrecht te laten weten dat geen zon op dak betekent dat er tegen windmolens 
gevochten moet worden.  

 
Wij stellen dat er geen sprake kan zijn van duurzaamheid als groen wordt opgeofferd en mens-, dier- 
en natuurontregelende geluidsbronnen worden geïntroduceerd, terwijl er een niet-invasief 
alternatief is als zon op dak, waar de panelen natuurinclusief geïnstalleerd kunnen worden. Daarmee 
blijft er (op de daken) plek voor vogels en vergroening. Zie ook het recente pleidooi van de 
Vogelbescherming15.  
 

Wij willen dat inzichtelijk wordt gemaakt of het verhogen van de financiële prikkels voor zon 
op dak en gevel opweegt tegen het realiseren van zonnevelden en windmolens, die beide 
zowel natuur als landschap/aanzicht op onacceptabele wijze verstoren.  

 
Wij willen dat de Gemeente de hoogste prioriteit geeft aan zon op dak van de eigen panden.  

 
We stellen dat de volgordelijkheid van dit (voorgenomen) participatietraject weer laat zien hoe de 
prioriteiten liggen. Er wordt onderzoek gedaan, de “belangrijke” stakeholders worden gesproken, en 
helemaal aan het eind van de rit wordt er een communicatietraject opgezet waarin burgers over 
punten en komma’s mogen meepraten. Welke afspraken zijn er voordien al gemaakt? Is het 
bijvoorbeeld zo dat er voor windmolens en zonnevelden subsidies en bijdragen te verkrijgen zijn, en 
voor zon op dak niet? 
 

Wij willen dat inzichtelijk wordt gemaakt hoe met participatie is omgegaan in het traject 
naar adviezen over energietransitie. Er wordt gerept van gesprekken met burgers vóór 
zomer 2020. Hebben deze plaatsgevonden? Hoe is dat georganiseerd? Wat zijn de 
uitkomsten?  

 
Het belang van draagvlak voor de energietransitie bij burgers en bedrijven wordt, zo stelde Pieter 
Omtzigt vanochtend (10 maart) bij Spraakmakers op NPO Radio1, allerwegen onderschat. Hij pleit 
voor het instellen van burgerberaden16. 

 
Wij willen dat de Gemeente burgerberaden gaat instellen rondom de energietransitie.  

 
Als het zo is dat de invasieve opties bekostigingsbronnen hebben die zon op dak niet heeft, 
dan willen wij dat de Gemeente duidelijk maakt dat zij zich heeft hardgemaakt om deze 
duidelijke omissie recht te zetten.  

 
Een voorbeeld uit onze eigen buurt: in het SPvE voor de ontwikkellocatie Willem Dreeslaan 55 staat 
niet als harde randvoorwaarde dat de ontwikkeling energieneutraal moet zijn. Bewonerscomité 
StaLau heeft gevraagd om zonnepanelen te installeren. De private ontwikkelaar “gaat dit 
overwegen”. Dit is een gemiste kans in de ambitie van Utrecht.  
 
 
 

 
15 https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/spaar-de-natuur-bij-de-energietransitie 
16 https://www.nporadio1.nl/spraakmakers/onderwerpen/73552-2021-03-10-het-politiekforum-met-kees-
boonman-en-stephane-alonso  

https://www.google.com/url?q=https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/spaar-de-natuur-bij-de-energietransitie&sa=D&source=editors&ust=1615382130445000&usg=AFQjCNG6dz5lzFvUhkzr4ozKSM-EMwot6A
https://www.nporadio1.nl/spraakmakers/onderwerpen/73552-2021-03-10-het-politiekforum-met-kees-boonman-en-stephane-alonso
https://www.nporadio1.nl/spraakmakers/onderwerpen/73552-2021-03-10-het-politiekforum-met-kees-boonman-en-stephane-alonso
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6.2 Slopen is niet duurzaam 
 
In paragraaf 6.8 wordt gesteld dat er gesloopt gaat worden. Daarbij worden geen aantallen en 
locaties genoemd. Wij stellen dat overal waar gesloopt gaat worden voordat er nieuw wordt 
gebouwd, geen sprake is van een duurzame insteek. Al wordt hetgeen dat wordt gebouwd nog zo 
duurzaam gemaakt, dergelijke projecten beginnen zich pas na vijftig jaar uit te betalen. Zogenaamd 
duurzame projecten zijn in de regel helemaal geen duurzame projecten. Sloop is in de meeste 
gevallen kapitaalvernietiging.  
 

Wij willen dat de Gemeente alle voornemens tot sloop van de private partijen binnen de 
RSU aan strenge regels toetst alvorens toestemming te geven. Private partijen dienen 
onderbouwd aan te tonen dat sloop bouwtechnisch de enige optie nog is. Een 
bewonerspeiling mag uit duurzaamheidsoogpunt niet afdoende zijn. Mocht sloop 
bouwkundig nodig zijn geworden door jarenlang slecht onderhoud, dan dienen daar om 
meerdere redenen sancties op te staan. Bevorder het duurzaamheidsdenken en -handelen 
via de portemonnee.   
 
Wij willen dat de Gemeente waar onontkoombaar gesloopt moet worden, de harde 
randvoorwaarde aan de private partij stelt dat dit duurzaam gebeurt, bijvoorbeeld volgens 
BREEAM met niveau Excellent. Dit zodat de sloop CO2-neutraal is, geen overlast veroorzaakt 
en puin op de sloopplaats verwerkt wordt tot granulaat geschikt als bouwmateriaal.  

 
7. Leefmilieubezwaar: verdichting gaat ten koste van luchtkwaliteit en geluidsniveaus 
 
Wij stellen dat de normen voor luchtkwaliteit en geluid nu al in grote delen van de stad worden 
overschreden. In Noordoost zal bijvoorbeeld de ontheffingsruimte op de geluidsnormen moeten 
worden gebruikt om nieuwbouw te mogen plegen. Al in 2013 werd als bezwaar tegen de 
verdichtingsplannen in Noordoost ingebracht, dat de luchtkwaliteit in het gebied te zeer achteruit 
zou gaan. Dit bezwaar is destijds gegrond verklaard en de plannen zijn destijds dienovereenkomstig 
aangepast. Nu staan er weer nieuwe verdichtingsplannen op stapel. Het laat zich raden dat dit 
milieutechnisch niet realiseerbaar kan zijn. 
 
Wat ook hier weer opvalt is dat Utrecht ‘dweilt met de kraan open’. Er wordt gerekend op 
technische ontwikkelingen bij het behalen van/voldoen aan normen, bijvoorbeeld nieuw bouwen 
met  geluidsarme gevels en mobiliteit via elektrische voertuigen, terwijl men de populatie intussen 
rustig toe laat nemen.  
 
Wij stellen dat verdichting in strijd is met de eis dat in een omgevingsvisie (waartoe dit RSU gaat 
behoren) rekening wordt gehouden met de milieubeginselen uit het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie (VwEU). 
 

In de RSU willen wij daarom conform dit Verdrag terugzien: 
• het voorzorgsbeginsel en hoe dat vormgegeven wordt 
• het beginsel van preventief handelen en ook hier hoe dat vormgegeven wordt 
• het beginsel dat milieuaantastingen bij voorkeur aan de bron dienen te worden bestreden 
• het beginsel dat de vervuiler betaalt 
 
Wij willen dat het verdichtingsvoornemen van de RSU 2040 eerst wordt doorgerekend op 
milieu- en gezondheidseffecten, voordat deze wordt vastgesteld.  
 

https://www.lowtechmagazine.be/2008/04/afbreken-huis.html
https://www.lowtechmagazine.be/2008/04/afbreken-huis.html
https://www.breeam.nl/
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Wij willen dat de Gemeente expliciet aangeeft of dit plan MER-plichtig is en zo ja, in welk 
stadium het MER-traject dan wordt ingezet, als niet nu.  

 
8. Indelingsbezwaar: in Noordoost als geheel Koesteren hanteren. Tevens aangeven hoe 
Actualiseren gepland is 
 
De wijk Noordoost behoort tot de oude stadskernen. Daarmee zou barcode Koesteren van 
toepassing zijn. Actualisatie naar barcode 2040 is dan geboden, bijvoorbeeld op het gebied van 
groen. Wij lezen nergens hoe de RSU 2040 hierin gaat voorzien. Evenmin staat te lezen of er een 
verplichting komt voor private partijen om deze barcode te realiseren bij nieuwbouw.  
 
Op pagina 87 van de RSU staat een kaartje van de groeilocaties van de stad. Daarin staan twee kleine 

blokjes ingetekend in de bestaande (binnen)stadswijken in het noordoosten van de stad. En wel in 

onze buurt. Daar zou dan, als wij de RSU goed begrijpen, ineens de barcode Inbreiden van toepassing 

zijn. Met op locatie Nieuw Buurland een harde plancapaciteit die niet strookt met waar de 

Gemeenteraad eerder voor getekend heeft. Dat is namelijk: het terugbouwen van 114 woningen in 

plaats van de bestaande 150 woningen op deze plek.  

Wij willen dat de Gemeente expliciet maakt of inderdaad de barcode Inbreiden zou gaan 

gelden voor Nieuw Buurland, en zo ja, hoe zij dit onderbouwt. Het betreft hier immers een 

oude stadskern, waarvoor binnen de RSU de barcode Koesteren dient te gelden. Let wel: er 

wordt in dit project geen enkele toevoeging gedaan op de andere elementen uit de barcode; 

er worden alleen woningen en parkeergelegenheid gerealiseerd. De negatieve effecten 

zorgen eerder voor verslechtering ten opzichte van de integrale barcode.  

Wij willen dat de Gemeente onderbouwt waarom dit aantal toe te voegen woningen persé 

hier moet worden gerealiseerd, met opoffering van het wijkkarakter, terwijl hier geen 

knooppunt is. Bij een knooppunt moeten toch met gemak 70 – 120 woningen kunnen 

worden toegevoegd aan de 5000-10.000 die daar gepland staan.  

Wij willen dat alle ontwikkelplannen die nu al voorliggen, zoals die van Nieuw Buurland in 

onze wijk, worden getoetst op de generieke barcode Gezond stedelijk wonen. Als ze niet 

voldoen, kunnen ze niet in deze vorm worden gerealiseerd. Anders staat Utrecht ondanks 

deze ambities de komende jaren steeds verder op achterstand voordat er aan de 

ontwikkeling naar de generieke barcode kan worden begonnen.  

Ons voorstel voor Nieuw Buurland zou zijn om in te zetten op renovatie en verduurzaming van de 

bestaande woningen, en als de huidige woningen te slecht blijken om te worden behouden, op deze 

locatie Park Buurland te realiseren en de woningen bij een knooppunt te realiseren. 
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Belangrijkste bezwaren, samengevat 

Bij een antwoord op bezwaar willen wij alle veertien genoemde punten expliciet beantwoord zien, 

minimaal op de aangegeven punten.  

1. Een structuurvisie dient aan te tonen dat het ruimtelijk beleid -op termijn- uitvoerbaar is. In 
de RSU 2040 worden plannen gemaakt en worden tijdlijn en denkrichtingen voor financiering 
geschetst, maar de (financiële en overige) uitvoerbaarheid wordt niet aangetoond. 
Implementatieplan en financieringsvoorstellen worden pas later aan de Raad verstrekt. Hiermee 
voldoet RSU 2040 niet aan de vereisten voor een structuurvisie. Wij maken bezwaar tegen het 
voorleggen van de RSU 2040 aan de Raad in deze vorm.  
Bij een antwoord op bezwaar willen wij een hernieuwde tijdlijn voor een volledig RSU 2040 en/of 
een implementatie- en financieringsplan zien.  
 
2. Er wordt niet cijfermatig aangetoond dat er 60.000 woningen via inbreiding kunnen worden 
bijgebouwd, zonder de leefkwaliteit in Utrecht te verslechteren. Wel laat de barcode 2040 zien dat 
overgrote delen van de bestaande stad nu al niet aan de normen 2040 voldoen.  
Bij een antwoord op dit bezwaar willen wij de uitgangspunten, normstellingen en de onderbouwing 
vernemen van de cijfers. 
 
3. Er wordt niet onderbouwd aannemelijk gemaakt dat de stad als enige keuze heeft om in 
deze mate en wel binnenstedelijk te groeien. Daarmee mist de RSU 2040 een principieel stuk 
onderbouwing.  
Bij antwoord op dit bezwaar willen wij zien wat alternatieve scenario’s waren, zoals het begrenzen 
van de groei, en welke negatieve effecten dit dan zou hebben op de stad.  
 
4. RSU 2040 is naar eigen zeggen van de Gemeente gebaseerd op oude cijfers. Belangrijke 
relevante cijfers zijn niet beschikbaar. In de basis onderbouwt ze de RSU 2040 op dit punt slechts 
met de aanname dat Utrecht zal blijven groeien.  
Bij een antwoord op bezwaar willen wij zien dat de Gemeente de RSU 2040 onderbouwt met feiten 
en cijfers over de maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften post-Corona. 
 
5. Onvoldoende duidelijk is hoe het gewenste vergroeningsniveau geborgd wordt. Als 
vergroening een van twee primaire doelen is, dienen de randvoorwaarden daaromtrent ten eerste 
toetsbaar toereikend en ten tweede hard te zijn. 
Bij een antwoord op bezwaar willen wij zien op welke manier de vergroeningseis van 75m2 per 
woning als hard punt in projecten wordt opgenomen en geborgd.  
 
6. Vergroening vindt vooral plaats via nieuwe ontwikkelingen. Voor wijken die nu te weinig 
groen hebben, is geen concreet plan voor stelselmatige vergroening terug te vinden in RSU 2040. Dit 
geeft het risico dat de verdeling van groen over de stad nog verder zal scheeftrekken.  
Bij een antwoord op dit bezwaar willen we een concreet plan voor vergroening van bestaande 
wijken zien, ook op plekken waar geen woning- of andere ontwikkeling plaatsvindt.  

 

7. Er wordt niet voldoende duidelijk gemaakt hoe de milieubeginselen uit het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU) zijn meegenomen in de plannen. 
Bij een antwoord op bezwaar willen wij alle vier de genoemde punten expliciet beantwoord zien. 
 
8. Bij de transitie naar duurzame energie wordt niet aangegeven op welke gronden gekozen is 
voor het toevoegen van invasieve, natuuronvriendelijke opties terwijl zon op dak groot potentieel 
heeft en bij wijzigend gebruik van ruimte elders niet verwijderd hoeft te worden.  
Bij antwoord op dit bezwaar willen wij zien hoe de Gemeente feitelijk heeft vastgesteld in 
communicatie met burgers en andere eigenaren in Utrecht, dat er onvoldoende bereidheid zou zijn 
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tot zon op dak, gesteld voor de keuze tussen deze optie versus windmolens en zonnevelden.  
Bij antwoord willen wij bovendien horen of een optie is overwogen om ter bevordering van zon op 
dak hogere financiële prikkels toe te voegen, en hoe de kosten daarvan zich verhouden tot 
investeringen in windmolens en zonnevelden. Zeker gezien de uitspraak dat deze met even groot 
gemak als tijdelijk worden beschouwd; de kosten van verwijderen en verplaatsen dienen dan in de 
vergelijking meegenomen te worden.   
 
9. Wij maken op grond van het duurzaamheidsstreven van de Gemeente zelf, bezwaar tegen 
enige sloop die niet op bouwtechnische kwaliteitsgronden gelegitimeerd kan worden. Wij maken er 
bezwaar tegen dat er in de RSU 2040 niet is aangegeven waar en hoeveel gesloopt wordt. 
Bij antwoord op dit bezwaar willen we zien hoe plannen van private partijen inzake sloop hard 
getoetst worden op noodzaak uit oogpunt van duurzaamheid, zowel in de voornemens als in de 
uitvoering.  
 
10. De RSU 2040 laat onvoldoende zien hoe de oude stadskernen die volgens de RSU nog een 
inhaalslag te maken hebben, worden meegenomen in de nieuwe uitgangspunten. Nu al zijn extra 
groen, extra mobiliteit en extra voorzieningen nodig.  
Bij antwoord op dit bezwaar willen wij concreet horen wat de plannen voor onze wijk en andere 
oude stadskernen zijn om de inhaalslag te realiseren.  

 

11. De ontwikkeling Nieuw Buurland voldoet niet aan de barcode 2040 en wijkt af van de visie 
om te ontwikkelen op knooppunten. Anders dan andere zogenoemde ‘kleine projecten’ van onder 
de 200 woningen staat dit project ineens wel als harde ontwikkellocatie in dit plan. Wij maken 
bezwaar tegen het opnemen van onze wijk/dit project als groeilocatie in de RSU 2040.  
Bij antwoord op bezwaar willen we zien hoe deze ca 100 woningen zo belangrijk zijn voor de stad dat 
hier in afwijking van de barcode 2040 het wijkkarakter voor mag worden opgeofferd. We willen 
onderbouwd zien dat de toegevoegde woningen nergens anders kunnen worden gerealiseerd. 
Waarom bijvoorbeeld niet bij een knooppunt waar al meer dan 5000-10000 woningen zijn gepland? 
Daar kunnen ze met gemak worden geabsorbeerd, hier in onze buurt zijn ze ontwrichtend. 

 

12. De uitvoering van dit plan geschiedt in samenwerking met private partijen. Onvoldoende 
duidelijk is of de barcode 2040 als randvoorwaarde vanuit visie hard wordt meegegeven aan private 
partijen. Ook wordt niet aangegeven hoe wordt omgegaan met randvoorwaarden die niet hard zijn. 
 
13. Onvoldoende duidelijk wordt hoe wendbaar de RSU 2040 is, als mocht blijken dat inderdaad 
de maatschappelijke ontwikkelingen nopen tot andere invullingen.  
Bij een antwoord op bezwaar willen we horen welke veiligheden de Gemeente heeft ingebouwd om 
te voorkomen dat zij kan worden gehouden aan de vast te stellen structuurvisie, als op enige  
termijn blijkt dat deze niet passend is.  
 
14.  Er wordt niet aangegeven of het plan MER-plichtig is.  
 
 
 
 


