
HOE MAAK JE EEN GROEN-INITIATIEF TOT EEN SUCCES? 
Herbert Boland 

 

Sinds meer dan vijf jaar werken wij als bewoners aan de realisatie van het Daalsepark in Utrecht. We 

zetten daarbij kleine stappen. Of het gaat lukken weten we nog steeds niet. Wel hebben we geleerd 

wat ons heeft geholpen dichter bij het doel te komen. Graag delen we deze kennis met iedereen die 

vindt dat zijn of haar wijk of buurt best wat groener mag worden. 

 

Stel je hebt in je buurt een onbestemd hoekje, een oude slooplocatie, een ongebruikt parkeerterreintje. 

Als buren raak je erover aan de praat en samen komen je tot de conclusie dat het eigenlijk veel 

aantrekkelijker, groener kan. Een minipark, een gezamenlijke tuin of groene speel- en 

ontmoetingsplaats. Hoe ga je aan de slag? 

 

1. De huidige bestemming achterhalen 
Stap één, heel belangrijk: van wie is de grond? Wat is de huidige bestemming en bestaan er plannen 

voor? Zijn er ooit sloop- of bouwvergunningen voor afgegeven? Zijn deze nog geldig? Daar is snel 

achter te komen. Het maakt nogal veel uit of je met een particuliere eigenaar, woningbouwvereniging, 

bedrijf/speculant of de gemeente te maken hebt.  

Het is van belang om zoveel mogelijk informatie te achterhalen zonder daarbij slapende honden 

wakker te maken. Bedenk: kennis is macht. Kennis is voorsprong. 

 

•  Kijk op: https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/publicaties/bestemmingsplannen/ 

  en klik op ‘Bestemmingsplannen online bekijken op de gemeentelijke website’. 

 

2. Start een groep(je) 
Ga als buren aan de slag. Waak ervoor niet te verzanden in discussies over details maar zoek vooral 

naar wat je bindt en waar je als burger invloed op hebt. Vorm een klein slagvaardig kerngroepje en 

informeer de buurt zo vaak mogelijk. Zorg dat in de buurt geen geruchten rondgaan die je initiatief 

kunnen schaden. Mensen zijn niet van kwade wil maar zijn vaak slecht geïnformeerd.  

Maak een jaarplan met activiteiten en verdeel de taken. Het blijkt dat veel buurtbewoners wel achter 

een idee staan, maar niet gemakkelijk zelf starten. Help deze mensen met een specifieke opdracht. 

Dat kan zijn het door het uitdelen van folders, mee-organiseren van een borrel/picknick/bbq, 

schilderen, opruimen, planten, zaaien. Buren ontmoeten elkaar vaak voor het eerst en dat geeft 

energie om samen de schouders eronder te zetten. Benut deze energie! 

  

https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/publicaties/bestemmingsplannen/


3. Wees actief, niet reactief 
Als je met een plan aan de slag gaat zorg er dan voor dat je het initiatief hebt. Overtuig de 

grondeigenaar met positieve energie en goede argumenten en zorg dat je een stapje voor bent. 

Bedenk wel dat de grondeigenaar er waarschijnlijk geld mee wil verdienen, dus bouwen. Maar het 

maakt nogal verschil op welke schaal dit gebeurt en of het huidige bestemmingsplan het toestaat. Hoe 

dan ook, of je nu een park/tuin of gebouw wilt realiseren, vaak is wijziging van het bestemmingsplan 

noodzakelijk. Dit kost veel tijd. Zorg dat dit in je voordeel werkt. 

 

4. Begin gewoon 
Vaak ligt grond er jarenlang ongebruikt bij. Ga gewoon aan de slag met kleine ingrepen. Een 

kunstwerkje, een vrolijke schildering, wat klimplanten, licht tegels en zet er bloeiende planten in, zaai 

zonnebloemen of vlinderbloemenmengsels. Wees creatief. Houd wel goed rekening met de seizoenen 

en de behoefte van de gemeente om dingen te onderhouden. Vaak houdt dit rigoureus maaien en 

snoeien in, dat wordt uitbesteed aan een groenbedrijf. Ga dus met de wijkgroenbeheerder in conclaaf 

en stel samen een beheersplan op. Buren en de gemeente verdelen de taken. Informeer ook je buren. 

Als sommige buren zich verzetten om wat voor reden dan ook, kan je dit goodwill kosten. Het meeste 

verzet is simpel te pareren door mensen goed te informeren over wat je bedoelingen zijn. Als je grote 

ingrepen wilt doen moet je rekening houden met de beperkingen door vergunning-eisen. Als ingrepen 

de toekomstige mogelijke bestemming in de weg zitten zal de gemeente er vermoedelijk niet aan 

willen meewerken. Denk daarbij aan de aanplant van (grote) bomen, plaatsen van bouwwerken of de 

aanleg van een water- of energieaansluiting. Ingrepen die nadrukkelijk tijdelijk en kleinschalig zijn, 

worden gedoogd en vaak zelfs gestimuleerd.  

 

5. Geef je project een klinkende naam 
Met een goede naam verhef je een anonieme plek tot iets waarvan buren gaan houden en zich voor 

inzetten. De naam moet refereren aan je ambitie en lokale of historische betekenis hebben. Dan weten 

ze buiten je buurt ook waar het over gaat. Dan heb je aan één woord genoeg. Combineer de naam 

met logo, symbool en slogan. We hebben bij Daalsepark een groepje schaapjes gemaakt en de naam 

groot op een muur laten schilderen. Deze ‘marketing’ heeft ons een vliegende start gegeven. Je 

gebruik het voor Facebook, website en interviews.  

 

6. Schrijf een plan 
Onder 2 noemden we al dat je proactief moet zijn. Dat kan bijvoorbeeld door een visie te schrijven en 

die met de buurt, gemeenteraad en het college van B&W/wijkwethouder te delen. Die visie moet 

aansluiten op wat de buurt wil maar ook op wat de gemeente als geheel wil. Als je gedeelde ambities 

hebt sta je veel sterker. Samen werken aan een groene stad is natuurlijk belangrijk, maar het moet 

meer zijn. Versterk de lokale (sociale) structuur, biedt veilige speel- of verblijfsruimte, zet in op meer 

vogels of insecten, kijk naar de mogelijkheden voor educatie, kortom haal alle potentie uit een gebied. 



Maar wees wel realistisch, anders kunnen tegenstanders je gemakkelijk onderuithalen met 

argumenten. 

 

7. Verkoop je plan 
Bij 4 noemden we de klinkende naam, bij 5 de visie, nu is het tijd voor marketing. Door middel van 

social media, interviews, wijkvergaderingen, verspreid je de ‘blijde boodschap’ van je plannen met het 

groen. Dit blijf je onophoudelijk doen, waar het maar mogelijk is. Na korte tijd komt de pers naar je toe 

voor interviews. Columnisten, bloggers, twitteraars gaan over je plan schrijven. Zorg dat deze buzz 

blijft bestaan. Organiseer om de zoveel tijd iets leuks, iets opvallends, wat veel beweging op social 

media maakt. Gebruik Facebook of Whatsapp voor actieve communicatie, binnen en buiten je eigen 

kring van initiatiefnemers.   

 

8. Informeer de politiek 
Uiteindelijk moet de gemeenteraad akkoord gaan met wijziging van een bestemmingsplan voor jullie 

visie. Ga met vertegenwoordigers van de grootste en actiefste partijen praten, maar negeer de 

kleinere niet. Eén stem kan soms een beslissend verschil uitmaken. Houd goed in je achterhoofd dat 

welwillende woorden weinig betekenis hebben, zeker bij partijen die in een college zitten. Bijna altijd 

stemmen ze met de collegeplannen mee. Zoek medestanders waar je ze in eerste instantie niet 

verwacht! 

 

9. Masseer de ambtenaren 
Om de gemeente de goede kant op te duwen moet je het college achter jouw plan zien te krijgen. Dat 

is zeer complex, want de route loopt langs een keur aan ambtenaren. Hoe de macht en verhoudingen 

liggen is vaak moeilijk te peilen. Hebben ze zich ingegraven met oude studies en ideeën, hoe zwaar 

weegt de mening van stedenbouwkundige adviseurs of groenadviseurs, zijn er zwaarwegende 

verkeersbelangen, welke potentiele/theoretische grondopbrengsten staan in de begrotingen en 

hoeveel gewicht wordt eraan toegekend door de afdeling economische zaken? Hier bestaat geen 

simpele richtlijn voor. Houd rekening met veel personele wisselingen en rolwisselingen, want de 

ambtelijke organisatie beweegt voortdurend. Als je met ambtenaren praat, wees dan voortdurend alert 

of iemand vooral uitvoerend of juist adviserend actief is. De beleidsmensen die hoog in de hiërarchie 

zitten zijn van belang. De manager direct onder de wethouder is van het grootste belang. Bij plannen 

voor een bepaald gebied zijn overigens altijd meerdere wethouders betrokken, waarbij er een de 

leiding heeft. Realiseer je dat een ambtenaar of wethouder persoonlijk kan scoren als hij zich achter 

een succesvol plan schaart. 

 

10. Volg vergunningaanvragen 
Laat iemand uit je kerngroep de mededelingen van omgevingsvergunningen volgen. Deze hebben 

betrekking op bouwen, bomenkap en verkeer in jouw buurt. Laat je niet verrassen. Dien visies of 



bezwaarschriften in, als je denkt dat jouw plan hinder kan hebben van zaken die in de buurt gaan 

plaatsvinden. 

 

•  Meld je aan op de digitale alert service van de gemeente waarin wekelijks alle  

 vergunningsaanvragen worden vermeld in jouw buurt. Ga naar:  

 https://www.overheid.nl/attenderingsservice . 

 

11. Koop tijd  
Als je een taaie strijd voert met argumenten en er druk is om te bouwen, koop dan tijd. Haal het tempo 

eruit, benadruk dat er ook een tijdelijke (groen)bestemming mogelijk is. Rek de tijdelijkheid zoveel 

mogelijk op. Nodig jezelf uit voor gesprekken met hoogste ambtenaren en wethouder. Schrijf brieven, 

ook naar (online) media. Laat een politieke partij die je gunstig gezind is moties en amendementen 

indienen die gunstig voor jouw plan zijn. Dring aan op een objectieve gedegen stedenbouwkundige 

studie, dien haalbaarheidsvragen in. Haak aan op wijk-, verkeers- en groenplannen. Zoek publiciteit in 

krant en online. Sla een activistische toon aan, toon je strijdbaar. 

De ervaring leert dat planningen van de gemeente altijd veel meer tijd kosten dan aanvankelijk 

aangegeven of toegezegd. Besluiten, hoe klein ook, worden gemakkelijk over vakanties of 

begrotingsmomenten heen getild, soms zelfs over de verkiezingen. Zorg dat jouw plan in die nieuwe 

plannen wordt opgenomen, al was het alleen maar als visie. Zo raak je stap voor stap meer verankerd 

en komt definitieve realisatie dichterbij.  

 

12. Wees professioneel 
Gemeente en grondeigenaren zullen eerder bereid zijn met een positieve en goed onderbouwde 

bewonersgroep aan de slag te gaan, dan met slecht geïnformeerde drammers. Wees vasthoudend, 

geen eendagsvlieg. Vraag bij het wijkbureau om steun uit het initiatievenfonds om deskundigen in te 

vliegen, van wie je denkt dat je ze nodig hebt bij het onderbouwen van je visie en plan. Organiseer een 

atelier/workshop met deskundigen, actieve bewoners, ondernemers en ambtenaren en bekijk in een 

ongedwongen setting wat er allemaal mogelijk is. Vermijd juridisering. De gang naar de 

bestuursrechter is een laatste strohalm, maar houd het wel in je achterhoofd. In je schrijven met de 

instanties toon je een constructieve houding en benadruk je het gezamenlijk belang iets van de stad te 

maken, met name van onderop.  

 

• Voor meer informatie over het initiatievenfonds, kijk op: 

 https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/initiatief-en-invloed/participatie/initiatievenfonds/ 

 

13. Begrijp het proces 
Als je weet hoe de gemeente plannen maakt en welke stappen daarbij komen kijken, kun je op het 

juiste moment de juiste beïnvloeding doen. Een gebiedsplan begint met een visie, vastgelegd in een 

https://www.overheid.nl/attenderingsservice
https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/initiatief-en-invloed/participatie/initiatievenfonds/


startdocument. Dat is een brief aan de gemeenteraad waarin een plan van aanpak wordt gegeven. 

Alle randvoorwaarden staan daarin. De gemeenteraad mag daarop reageren, maar heeft geen 

officiële invloed. Vervolgens wordt het uitgewerkt in een gebiedsstudie, een bouwcontour, een 

ontwikkelplan met financiële onderbouwing. Daarin staan (steden)bouwkundige randvoorwaarden 

waarmee een aanbesteding (tender) in de markt kan worden gezet. Als dit is afgerond en een 

ontwikkelpartner is gevonden wordt een omgevingsvergunning in combinatie met een (aangepast) 

bestemmingsplan opgesteld. Op het bestemmingsplan kan iedere burger een zienswijze indienen en 

de gemeenteraad moet er officieel over stemmen. Dat is het laatste moment van politieke invloed voor 

jou als burger. Is het bestemmingsplan eenmaal vastgesteld, kun je nog invloed uitoefenen door naar 

de bestuursrechter te stappen bij de Raad van State. Als deze je (gedeeltelijk) gelijk geeft moet de 

gemeenteraad zich opnieuw over het bestemmingsplan buigen. 

Bij een ontwikkeling op particuliere grond is het proces gelijk, maar is er geen tenderprocedure, 

aangezien de grondeigenaar deze besluiten zelfstandig neemt. Het besluit over de vergunning ligt bij 

het college, het besluit over het bestemmingsplan bij de gemeenteraad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


