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1. Advies externe
procesbegeleider T. van Eijk

Besluit college

Conform advies. Het college stelt ook vast dat het burgerinitiatief consequenties 
heeft voor andere noodzakelijke uit te voeren projecten. De organisatie wordt 
gevraagd input te leveren van projecten die vertraging op gaan lopen.
Het raadsvoorstel zoals bij commissie 16-4 wordt besproken is incompleet, want 
mist reactie van college.

Advies te nemen besluit
Als standpunt innemen dat de door de externe procesbegeleider geschetste planning voor het 
opstellen van een buurtvisie voor de Atlantische buurt niet realistisch is, maar uit te gaan van een 
looptijd van minimaal 1 jaar.
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TOELICHTING

Inleiding
In de commissievergadering Fysiek Domein van 13 maart 2019 is gesproken over het burgerinitiatief 
Atlantische Buurt. Afgesproken is om aan een externe procesbegeleider opdracht te geven om in 
gesprek te gaan met de drie partijen die betrokken zijn bij het burgerinitiatief Atlantische Buurt. Eind 
maart is hiervoor dhr. Theo van Eijk ingeschakeld. Afgelopen weken heeft deze procesbegeleider 
individuele gesprekken gevoerd met de initiatiefnemers, Portaal en college (portefeuillehouder RO en 
steller van dit advies). Maandag 8 april heeft de procesbegeleider zijn bevindingen en advies in een 
gezamenlijk overleg met de drie betrokken partijen gepresenteerd en besproken. Hierbij was ook de 
programmanager fysiek domein aanwezig.

Dhr. Van Eijk ziet zich voor een bijna onmogelijke opgave gesteld. Enerzijds het burgerinitiatief met 
de insteek om een totaal visie voor de buurt op te stellen en anderzijds snelheid brengen in de start 
van nieuwbouw op de locatie Kuyperstraat. Het belang van bewoners tegenover het belang van een 
grote groep woningzoekenden. Dhr. Van Eijk heeft geconstateerd dat tussen partijen een gebrek is 
aan wederzijds vertrouwen. Dhr. Van Eijk ziet als oplossing om eerst een buurtvisie op te stellen. Hij 
heeft hiermee in de periode dat hij wethouder in de gemeente Hoorn is geweest goede ervaringen 
opgedaan. Het opstellen van een dergelijke buurtvisie kan in zijn optiek als pilot dienen voor andere 
visies in de gemeente. Ook biedt dit een kans om tussen de drie betrokken partijen vertrouwen te 
herwinnen. De bouw van sociale huurwoningen op de Kuyperstraat kan als onderdeel van deze visie 
worden opgenomen. Ook de initiatiefnemers kunnen zich hierin vinden op voorwaarde dat zij inzicht 
en eventuele zekerheden krijgen in alle andere plannen en de uitvoering daarvan voor deze buurt.

Als de raad besluit dat het advies van de procesbegeleider om te komen tot een buurtvisie moet 
worden overgenomen dan is dat een opdracht aan het college en zal de raad moeten aangeven hoe 
de financiële middelen beschikbaar gesteld moeten worden en welke projecten on hold gezet moeten 
worden om de benodigde capaciteit vrij te maken.

Dhr. Van Eijk heeft het proces om te komen tot een buurtvisie voor de Atlantische buurt geschetst en 
hier ook een tijdspad aan gekoppeld. Zie bijgaand document. Naar zijn mening is besluitvorming over 
de buurtvisie in de raad van december 2019 haalbaar. Afgezien van het gegeven dat het opstellen 
van een dergelijke visie capaciteit en financiële middelen vereist, die momenteel niet voorhanden 
zijn, is de geschetste planning niet realistisch.

Argumenten
1. Op dit moment heeft de organisatie een trekker, procesbegeleider of programmamanager 

voor het opstellen van een buurtvisie niet voorhanden. Ofwel dient deze in huis te worden 
vrijgemaakt ofwel zal deze expertise extern geworven moeten worden. In geval van externe 
werving moeten we gelet op de huidige arbeidsmarkt rekening houden met looptijd van een 
paar weken om een geschikte kandidaat te vinden. Een start van het proces in mei is dan 
niet haalbaar. Het is realistischer om uit te gaan van een start van het proces in juni.

2. Een gedragen buurtvisie vraagt om een zorgvuldig proces en een gedegen voorbereiding. Dit 
is ook wat de programmamanager, onder wiens verantwoordelijkheid de wijkvisie in Hoorn- 
noord is opgesteld, nadrukkelijk stelt. Als je voor een dergelijke visie gaat moet je het ook 
goed doen. Wij hebben bij haar navraag gedaan over het doorlopen proces. In Hoorn is voor 
deze voorbereiding een periode van 5 maanden aangehouden. Van belang is dat er 
commitment is met de woningcorporatie en met welzijn. Bij de voorbereiding moetje denken 
aan het intern mobiliseren en organiseren van alle mogelijke relevante disciplines (ruimtelijke 
ontwikkeling, planologie, verkeer & vervoer, groen & spelen, duurzaamheid, welzijn en
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sociaal domein, vastgoed, kabels & leidingen, grondzaken, communicatie). Vanuit deze 
voorbereidingsgroep moet deze voorbereiding leiden tot een integraal beeld van wat er in de 
buurt speelt. Van daaruit bedenken wat we uit de buurt willen ophalen en hoe we deze 
uitvraag formuleren. Communicatie en participatie zijn belangrijke aspecten hierin. In de door 
dhr. Van Eijk geschetste tijdlijn is het ophalen van de wensen uit de buurt op 1 maand in 
plaats van 5 maanden na de start gezet. Dat is niet realistisch. Wij hebben ook nog te maken 
met een zomervakantie wat een remmende werking heeft in de voortgang van het 
voorbereidingsproces. Ook is dit niet de juiste periode om in gesprek te gaan met de 
inwoners, stakeholders en betrokken partijen uit de buurt. Het ophalen van de wensen zal 
ruim over de zomer heen getild moet worden en gelet op een gedegen voorbereiding is het 
realistischer om uit te gaan van november 2019.

3. Een volgende stap in het proces is het vertalen van alle verkregen input opgehaald via 
vraaglijsten, of anderszins, tot bruikbaar materiaal om te komen tot een visie, doelstellingen 
en meer concreet de projecten en maatregelen. Volgens de programmamanager uit Hoorn 
kost dit erg veel tijd. Hierin moet ook tijd ingeruimd voor de terugkoppeling naar de 
stakeholders en alle betrokken partijen. In Hoorn heeft deze stap ruim een half jaar geduurd. 
In de tijdslijn van dhr. Van Eijk is dit terug te vinden in de maanden juli en augustus (!). 
Uitgaande van ophalen wensen in november 2019 is afronding van deze stap in een concept 
buurtvisie in mei 2020 aanzienlijk realistischer. Dat betekent dat bestuurlijke besluitvorming 
over de buurvisie Atlantische buurt net voor of direct na de zomer van 2020 kan 
plaatshebben.

Kanttekeningen
Het doorlopen proces voor de buurtvisie van Hoorn-noord kan niet volledig als opmaat voor de 
buurtvisie voor de Atlantische buurt dienen. Hoorn-noord is aanzienlijk groter in omvang dan de 
Atlantische buurt. Echter een buurtvisie met als belangrijk doel om het vertrouwen tussen de 
betrokken partijen te herwinnen vraagt net zo goed om een gedegen en zorgvuldig proces. Dat 
rechtvaardigt de insteek dat de benodigde tijd minder zal zijn dan wat het in Hoorn aan tijd gekost 
heeft, maar nog altijd rekening moet worden gehouden met een tijdspad van start tot vaststelling in 
de raad van ruim 1 jaar.

Uitvoering
Niet van toepassing.

Communicatieparagraaf
Niet van toepassing.

Raadsinformatiebrief 
Niet van toepassing.

Financiële paragraaf
We hebben al eerder aangegeven dat we geen capaciteit beschikbaar hebben en dat we extern 
moeten inhuren. In het advies van dhr. Van Eijk zijn de kosten op € 55.000 geraamd. Uitgaande van 
een periode van 1 jaar en mede gelet op de input van de programmamanager uit Hoorn, moet 
rekening gehouden worden met een kostenpost van ca. € 150.000. Naast deze kostenpost moet 
rekening worden gehouden met een budget van € 15.000 ten behoeve van opleiding en 
communicatieve middelen. Opgeteld betekent dit een bedrag van € 165.000.
Het is aan de raad om hiervoor de vereiste middelen beschikbaar te stellen en dat de Kadernota 
hiervoor het geëigende instrument is om daarover een uitspraak te doen in het licht van andere 
beleidsvoornemens.

Juridische paragraaf 
Niet van toepassing.

Tl
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Risicoparagraaf 
Niet van toepassing.

Duurzaamheidsaspecten
Niet van toepassing.

Overige aspecten 
Niet van toepassing.
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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld Besluit

1.

3.

4r

5.

6.

7.
8.

Het college opdracht geven de door het burgerinitiatief opgestelde visie over de Atlantische 
Buurt Maarssen, zijnde het gebied omgrensd door de Europalaan, Kennedylaan, Dr. 
Ariënslaan en Thorbeckelaan in Maarssen, verder uit te laten werken door Portaal, de 
initiatiefgroep en de gemeente onder leiding van een externe projectleider en vervolgens ter 
vaststelling aan de raad aan te bieden;
Woningcorporatie Portaal als zijnde de gemeentelijke voorkeurscorporatie in Maarssen-Dorp 
en vastgoedeigenaar in het gebied actief hierbij te betrekken;
Hierin voor de korte, middellange (= collegeperiode) en de langere (2022-2030) termijn 
doelstellingen en concrete interventies op te nemen om te komen tot een samenhangende, 
toekomstbestendige aanpak van de sociale opgaven, de klimaatopgaven; bouwkundige 
opgaven de opgaven voor de buitenruimte en de woonopgaven in de buurt en aan te geven 
hoe die interventies bijdragen aan de Atlantische Buurt Maarssen en hoe die zich verhouden 
tot het gemeentelijk beleid op het vlak van in elk geval sociaal domein, klimaat buitenruimte 
en wonen;
Dit vergezeld te laten gaan van een concrete korte-, middellange en lange (2022-2030) 
termijnplanning, waar deze interventies in zijn opgenomen met bijbehorend voorstel ter 
financiering waar een maatschappelijke kosten- en batenanalyse onderdeel van uitmaakt; 
Deze aanpak op te nemen in de jaarlijks terugkerende prestatieafspraken met de 
woningcorporatie;
Tot de vaststelling van de visie in de raad geen besluiten over nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen in de Atlantische Buurt te nemen;
De gemeenteraad periodiek te informeren over de voortgang van het voorgaande.
Een taakstellend budget van € 55.000 beschikbaar te stellen voor de visieontwikkeling.
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Samenvatting

Inwoners van de Atlantische Buurt in Maarssen (het gebied tussen Europalaan en Kennedylaan) 
hebben een Burgerinitiatief ingediend bij de Gemeenteraad. De Gemeenteraad heeft in de 
vergadering van 20 november besloten dat het initiatief voldoet aan de eisen van de Verordening 
Burgerinitiatief. Het college heeft een reactie gegeven op het Burgerinitiatief. Deze reactie heeft deel 
uitgemaakt van de beraadslagingen in de commissie en de raad.
Bij de tekst van het Burgerinitiatief is het sjabloon van een raadsvoorstel van Stichtse Vecht gevolgd. 
De tekst en de indeling is letterlijk overgenomen alleen de aanhef is gewijzigd van "Raadsvoorstel" in 
"Burgerinitiatief'. Daarnaast is het Burgerinitiatief aangevuld met de namen van de verzoeker en zijn 
plaatsvervanger. Bij het Burgerinitatief is een conceptbesluit gevoegd met de door de inwoners 
genoemde besluitpunten.
Het college heeft een reactie gegeven op het Burgerinitiatief. Deze reactie maakte deel uit van de 
beraadslagingen in de commissie en de raad. In de commissie van 15 januari 2019 zijn de plannen 
toegelicht door de initiatiefnemers en heeft de Woningbouwcorporatie Portaal en het college 
gereageerd. In de commissie van 5 februari 2019 is aan de griffier de opdracht gegeven het voorstel, 
gehoord hebbende de commissie, te trechteren tot een concreet voorstel waarbij wordt ingegaan op 
het proces, de kosten en het tijdpad. Het door de griffier gewijzigde raadsvoorstel is op 12 en 13 
maart besproken in de commissie fysiek domein. De commissie heeft toen een opdracht voor een 
externe procesmanager geformuleerd. Van 27 maart tot en met 8 april heeft deze externe 
procesmanager gesprekken gevoerd met Portaal, de initiatiefgroep en de gemeente. In een 
bijeenkomst op 8 april heeft hij zijn voorstel voor een aanpak toegelicht. Hij stelt voor dat de drie 
partners. Portaal, initiatiefgroep en gemeente in de periode mei t/m oktober een integrale buurtvisie 
Atlantische Buurt opstellen en dat daar in november en december besluitvorming over plaatsvindt in 
commissie en gemeenteraad.

Bijlagen

1. Burgerinitiatief Atlantische Buurt Maarssen
2. Besluit (gewijzigd) Burgerinitiatief Atlantische Buurt Maarssen
3. Reactie College van B&W op Burgerinitiatief Atlantische Buurt Maarssen
4. Visie op Atlantische Buurt Maarssen
5. Memo Atlantische buurt van college aan griffier 130219
6. Memo college over alternatief Burgerinitiatief
7. Advies T. van Eijk over Burgerinitiatef Alantische Buurt (10-4-2019)

Pagina 2 van 5

” % 
1. f
t I
f I



Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen 
T 0346 25 40 00 F 0346 25 40 10
www.stichtsevechtnl

Doel en beoogd maatschappelijk effect
Het doel is het komen tot een toekomstbestendige visie en aanpak voor sociale opgaven, 
buitenruimte en woonopgaven in de Atlantische Buurt Maarssen met een concreet plan van 
aanpak voor de korte, middellange (huidige collegeperiode) en langere (2022-2030) termijn 
binnen het gemeentelijke beleid.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving
• Coalitieakkoord 2018-2022 en collegewerkprogramma van augustus 2018; Deze komen 

terug in alie onderstaande thema’s;
• Omgevingswet;
• Klimaat & Duurzaamheid;

Waaronder Stichtse Vecht Energiek 2014-2020, Programmaplan Duurzaamheid 2016-2018, 
Voorjaarsnota 2016;

• Wonen;
Waaronder Rijks- en Europees beleid, Woonvisie 2017-2022, Prestatieafspraken Stichtse 
Vecht - Portaal 2017;

• Ruimtelijke Ordening;
Waaronder WRO, WABO, Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013, Provinciale Ruimtelijke 
Structuurvisie 2013-2028, Bestemmingsplan Maarssen-Dorp Woongebied;

• Grondbeleid en Vastgoed;
Waaronder Nota Grondbeleid 2013, Lijst met af te stoten gemeentelijk vastgoed;

• Big data en datagestuurd werken;
• Bestuurlijke Vernieuwing, participatie en gebiedsgerichtheid;

Waaronder Verordening burgerinitiatief van de gemeente Stichtse Vecht.

Beperkt visietraject in tijd, geld en opvolging
In de commissie van 5 februari 2019 is aan de griffier de opdracht gegeven om het voorstel te 
trechteren tot een concreet voorstel waarbij wordt ingegaan op het proces, de kosten en het tijdpad. 
Daarna heeft de commissie op 13 maart vier kaders aangegeven:

1. “De partijen zien unaniem dat er een groot belang is dat op de locatie Kuyperstraat met de 
bouwactiviteiten kan worden gestart. Dat betekent dat de drie gesprekspartners constructief 
tot overeenstemming komen over de bouwlocatie Kuyperstraat. De commissie wil 
terugkoppeling voor de vergadering van de commissie Fysiek Domein van 9 april en als dat 
niet lukt in de uitloopcommissie van 17 april. Besluitvorming hierover kan dan in de 
raadsvergadering van 7 mei.
Dit punt heeft hoge prioriteit.

2. Geeft mee dat punt 1 van het raadsvoorstel het uitgangspunt is voor het overleg, t.w.: het 
college opdracht geven de door het burgerinitiatief opgestelde visie over de Atlantische Buurt 
Maarssen, zijnde het gebied omgrensd door de Europalaan, Kennedylaan, Dr. Ariënslaan en 
Thorbeckelaan in Maarssen, verder uit te laten werken door de initiatiefgroep onder 
begeleiding van een extern procesmanager, aan te wijzen door de burgemeester. De 
commissie vindt het van groot belang dat de drie gesprekspartners onlosmakelijk van elkaar 
in overleg gaan. De commissie gaat er vanuit dat de drie partners elkaar dermate 
geïnformeerd houden en in transparante samenwerking gaan zodat er constructief gewerkt 
kan worden met een goede uitkomst tot gevolg. De commissie ziet dit tevens als een mooie 
leeromgeving voor het ambtelijk apparaat en verzoekt ook het ambtelijk apparaat op deze 
manier om te gaan met het proces zoals dat nu op tafel ligt van een burgerinitiatief met een 
ingrijpende situatie voor een gedeelte van een wijk in Maarssen. De commissie hoopt dat 
zowel de gemeentesecretaris als de burgemeester hierbij een vinger aan de pols houdt.

3. In te stemmen met de genoemde € 20.000,-- en daarnaast het college te vragen welke ruimte 
er nog is in structuren en systemen die er nog zijn, zoals het gebiedsgericht werken.
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4. Voor wat de commissie betreft is de stip op de horizon de raadsvergadering van 7 mei. Dat in 
die vergadering een raadsbesluit kan worden genomen.”

De externe procesmanager T. van Eijk heeft verkennende gesprekken gevoerd met Portaal, de 
initiatiefgroep en de wethouder en projectleider. Daarna is op maandag 8 april in een bijeenkomst 
van alle drie partners door de heer Van Eijk in hoofdlijnen zijn advies voor het opstellen van een 
buurtvisie Atlantische Buurt toegelicht (zie bijlage 6).
Hij geeft aan dat de visie kan worden opgesteld in de periode mei t/m oktober 2019 en dat daarna 
besluitvorming kan plaatsvinden in de maanden november en december 2019.
Hij pleit voor een integrale projectaanpak en het instellen van een projectgroep o.l.v. een externe 
projectleider. In de projectgroep zitten een projectleider van de gemeente en van Portaal en worden 
vanuit de ambtelijke organisatie de specialisten ruimtelijke ordening, wonen, buitenruimte, groen, 
speelplekken, verkeer, sociaaldomein/WMO en de gebiedsregisseur toegevoegd. De projectgroep 
wordt ondersteund door een projectsecretariaat en een communicatiemedewerker. De projectkosten 
bedragen € 55.000.
Als opdrachtgever van deze projectgroep functioneren:

• Politiek opdrachtgever: commissie Fysiek Domein
• Bestuurlijk opdrachtgever: College van B&W (wethouder Linda van Dort)
• Ambtelijk opdrachtgever: programmamanager fysiek domein

Argumenten
1. Alleen in een gezamenlijke en integrale aanpak komen de verschillende belangen van de 

drie partners Portaal, initiatiefgroep en gemeente goed tot zijn recht.
2. Gezien de beperkte omvang van de buurt en het geringe aantal partijen lijkt een integrale 

visie op korte termijn te realiseren.

Kanttekening
De werkzaamheden voor het project Atlantische Buurt kunnen binnen de ambtelijke organisatie 
leiden tot herprioritering van werkzaamheden.

Communicatie
De communicatie over de afronding van de besluitvorming zal door de griffie door middel van een 
persbericht worden bekend gemaakt. De buurt wordt geïnformeerd door een inwonersbrief na 
besluitvorming in de raad.
Het project wordt ondersteund door een communicatiemedewerker, die er voor zorgdraagt dat de 
inwoners gedurende het gehele proces goed geïnformeerd worden en worden aangemoedigd om 
deel te nemen aan de fase waarin de wensen en noden van de buurt worden geïnventariseerd.

Financiën
Voorgesteld wordt om taakstellend € 55.000 voor het visietraject uit te trekken en dit ten laste van de 
post Onvoorzien van programma 1. Bestuur te brengen. Desgewenst kan het college een andere 
dekking aangeven. De kosten voor maatregelen op basis van de visie vallen buiten het traject.

Risico’s 
1.

2.

Het visietraject kan langer duren dan de periode van mei tot en met de besluitvorming in 
december 2019 en hogere kosten met zich meebrengen.
Door vanaf het begin te spreken over een “taakstellend budget” kan dit risico worden beperkt. 
Andere wijken kunnen ook met een Burgerinitiatief komen. Daarvoor is geen budget en 
personele capaciteit.

Griffier

J.A. Hekman

Pagina 4 van 5

1



Endelhovenlaan 1. 3601 GR Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen 
T 0346 25 40 00 F 0346 25 40 10
www.stichtsevecht.nl

Pagina 5 van 5

® 3g “ 
S f
tl ? Ie g



SlichisQ
lI/GChl

Raadsbesluit
(gewijzigd op basis advies externe 
procesmanager)

Onderwerp
Burgerinitiatief Atlantische Buurt Maarssen

Begrotingswijziging
n.v.t.

Datum raadsvergadering
7 mei 2019

Commissie
15 januari 2019
5 februari 2019 en 
12 en 13 maart 2019
16 april 2019

De raad van de gemeente Stichtse Vecht, 
gelet op:

Registratie nummer 
Z/18/148650-VB/18/94361

Burgerinitiatief Atlantische Buurt Maarssen;
De reacties van burgemeester en wethouders van 18 december 2018 en 19 februari 2019; 
de bespreking in de commissie Fysiek Domein van 15 januari, 5 februari, 12, 13 maart en 16 
april 2019;
het Advies J. van Eijk over Burgerinitiatief Atlantische Buurt;

Besluit
1. Het college opdracht geven de door het burgerinitiatief opgestelde visie over de Atlantische 

Buurt Maarssen, zijnde het gebied omgrensd door de Europalaan, Kennedylaan, Dr. 
Ariënslaan en Thorbeckelaan in Maarssen, verder uit te laten werken door Portaal, de 
initiatiefgroep en de gemeente onder leiding van een externe projectleider en vervolgens ter 
vaststelling aan de raad aan te bieden;

2. Woningcorporatie Portaal als zijnde de gemeentelijke voorkeurscorporatie in Maarssen-Dorp 
en vastgoedeigenaar in het gebied actief hierbij te betrekken;

3. Hierin voor de korte, middellange (=collegeperiode) en de langere (2022-2030) termijn 
doelstellingen en concrete interventies op te nemen om te komen tot een samenhangende, 
toekomstbestendige aanpak van de sociale opgaven, de klimaatopgaven, bouwkundige 
opgaven voor de buitenruimte en de woonopgaven in de buurt en aan te geven hoe die 
interventies bijdragen aan de Atlantische Buurt Maarssen en hoe die zich verhouden tot het 
gemeentelijk beleid op het vlak van in elk geval sociaal domein, klimaat buitenruimte en 
wonen;

4. Dit vergezeld te laten gaan van een concrete korte-, middellange en lange (2022-2030) 
termijnplanning, waar deze interventies in zijn opgenomen met bijbehorend voorstel ter 
financiering waar een maatschappelijke kosten- en batenanalyseonderdeel van uitmaakt^
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5. Deze aanpak op te nemen in de jaarlijks terugkerende prestatieafspraken met de 
woningcorporatie;

6. Tot de vaststelling van de visie in de raad geen besluiten over nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen in de Atlantische Buurt te nemen;

7. De gemeenteraad periodiek te informeren over de voortgang van het voorgaande.
8. Een taakstellend budget van € 55.000 beschikbaar te stellen voor de visieontwikkeling ten 

laste van het Centraal Leefbaarheidsbudget..

7 mei 2019 

Griffier Voorzitter

I

!
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Advies over Burgerinitiatief Atlantische Buurt

1. Opdracht commissie fysiek domein
De wens van de commissie Fysiek Domein is om te komen tot overeenstemming op welke wijze er 
invulling gegeven kan worden aan het burgerinitiatief Atlantische Buurt met behoud van de 
gewenste bebouwing op de locatie Kuyperstraat. De drie gesprekspartners zijn het college (inclusief 
ambtelijke organisatie), woningbouwcorporatie Portaal en de initiatiefgroep van het Burgerinitiatief 
Atlantische Buurt. De wens van de commissie Fysiek Domein is dat de drie partijen middels 
constructieve en transparante samenwerking komen tot een goede uitwerking.

2. Belangen van de drie partners
De belangen van de verschillende partijen lopen soms parallel en zijn soms conflicterend. Portaal 
heeft een opdracht tot vergroten van het areaal sociale huurwoningen en een opgave tot 
herstructureren en/of renoveren van bestaand bezit in de Atlantische Buurt. Er is grote urgentie en 
dus tijdsdruk om deze opgaven te realiseren.
De initiatiefgroep is ten behoeve van de inwoners van de Atlantische Buurt vooral gebaat bij een 
totaalvisie en integrale aanpak van de Atlantische Buurt. In deze totaalvisie wordt door de 
initiatiefgroep gestreefd naar menging van woonvormen, versterking van de sociale structuur en 
verbetering van de buitenruimte. De verbetering van de buitenruimte zal dan op de gebieden 
Openbaar Groen, Infrastructuur, Speelplekken en Parkeervoorzieningen dienen plaats te vinden.
Het college en de ambtelijke organisatie willen binnen de prestatieafspraken het areaal sociale 
huurwoningen uitbreiden en conform de wens van de commissie Fysiek Domein het burgerinitiatief 
faciliteren. Bij de uitvoering loopt het college aan tegen de beperkte financiële middelen en de 
capaciteitsgrenzen van de ambtelijke organisatie.

3. Gezamenlijke aanpak: opstellen buurtvisie
Om te komen tot een gezamenlijke aanpak waarbij de belangen van de verschillende partijen zoveel 
als mogelijk worden meegenomen lijkt de enige oplossing te komen tot een integrale buurtvisie. In 
deze buurtvisie kunnen de belangen van de verschillende partijen langs de thema's Wonen, Sociaal 
en Buitenruimte worden geïnventariseerd en kan er een plan van aanpak worden gemaakt om de 
uitkomsten te realiseren. Gezien de beperkte omvang van de buurt, het geringe aantal partijen in dit 
proces en de reeds aanwezige documenten lijkt een integrale buurtvisie op korte termijn te 
realiseren.
Middels een buurtavond en een gelijktijdige enquête kan er geïnventariseerd worden welke wensen 
er bij bewoners leven. In gesprekken met instellingen en partners en uit bestaande documenten kan 
opgehaald worden welke aanvullende wensen er voor deze buurt gerealiseerd zouden kunnen 
worden. De uitkomsten van deze inventarisatie kunnen in de buurtvisie naar haalbaarheid worden 
gemeten in uitvoerbaarheid en tijd. Welke wenselijke activiteiten zijn kansrijk, vergen meer overleg, 
zijn alleen met meer overleg of onmogelijk te realiseren. En waar in de tijd kunnen de gewenste 
activiteiten worden gerealiseerd, direct in de lopende organisatie, tijdens deze bestuursperiode of 
over langere termijn. Op deze wijze kan de uitvoering van de buurtvisie Atlantische Buurt op korte 
termijn in een realistisch plan van aanpak worden weergegeven.
In deze buurtvisie Atlantische Buurt hebben op deze wijze het burgerinitiatief en de bebouwing 
Kuyperstraat beiden een plek gekregen.



Om te komen tot deze uitvoering van een integrale buurtvisie Atlantische Buurt zal er van alle 
partijen commitment, partnership en inzet worden gevraagd. Gezien de tijdsdruk en urgentie is een 
strak tijdsschema noodzakelijk en dient dat tijdschema streng te worden bewaakt.

4. Tijdschema
Het tijdsschema kan er dan als volgt uitzien: 

Instellen/briefing projectgroep 
Ophalen wensen 
Verwerken gegevens 
Terugkoppeling partners 
Informatieve commissie Fysiek Domein 
Opstellen concept buurtvisie 
Bespreking commissie Fysiek Domein 
Besluitvorming Gemeenteraad

mei
juni
juli
augustus
september
september/oktober
november
december

5. Integrale projectaanpak
Er zal een integrale projectgroep buurtvisie Atlantische Buurt moeten worden ingesteld. 
Als opdrachtgever van deze projectgroep functioneren:

• Politiek opdrachtgever commissie Fysiek Domein
• Bestuurlijk opdrachtgever College van B&W/ wethouder Linda van Dort
• Ambtelijk opdrachtgever

Deze projectgroep zal dan bestaan uit:
Extern projectleider 
Intern projectleider 
Projectleider Portaal 
Project secretariaat 
Communicatie 
Ambtelijke organisatie

1. Ruimtelijke Ordening
2. Wonen
3. Buitenruimte
4. Groen
5. Speelplekken
6. Verkeer
7. Sociaal Domein/WMO
8. Gebiedsregisseur

Gezien de verschillende belangen, het belang van snelheid in het proces en de integrale aanpak langs 
verschillende thema's is het wenselijk dat de commissie Fysiek Domein opdrachtgever van deze 
aanpak is en de regie voert van dit proces. Dit opdrachtgeverschap brengt ook verplichtingen met 
zich mee. De betrokkenheid van de commissie Fysiek Domein tijdens dit proces is een 
randvoorwaarde voor succes. De ambtelijke organisatie zal in de gelegenheid moeten worden 
gesteld capaciteit te leveren om dit proces te faciliteren. Dat betekent in eerste instantie natuurlijk 
het beschikbaar stellen van de benodigde financiële middelen.



6. Kostenraming
Een globale kostenraming opstellen Buurtvisie Atlantische Buurt is:
Extern projectleider € 20.000
Intern projectleider € 15.000
Project secretariaat griffie p.m.
Communicatie € 10.000
Ambtelijke organisatie € 10.000

Totaal € 55.000

Om de integrale aanpak mogelijk te maken is er naast de financiën ook ambtelijke capaciteit 
noodzakelijk vanuit de lijnorganisatie welke niet met financiële middelen kan worden gerealiseerd. 
Aan de commissie Fysiek Domein kunnen dan ook door het college voorstellen worden gedaan indien 
de aanvullende werkzaamheden van het project buurtvisie Atlantische Buurt binnen de ambtelijke 
organisatie tot herprioritering van werkzaamheden moet leiden.

7. Commitment van drie partners
Indien de commissie Fysiek Domein bereid is tot opdrachtgeven voor het opstellen van een 
buurtvisie Atlantische Buurt onder bovenstaande randvoorwaarden dan is het mogelijk om vóór het 
einde van dit jaar te komen tot een buurtvisie Atlantische Buurt waarin de verschillende belangen 
van de diverse partners tot uitvoering kunnen komen. Belangrijk is dat alle partners commitment 
geven aan dit proces.

T. van Eijk, 10 april 2019.


