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1. Inleiding 

Dit onderzoek probeert inzicht te krijgen in grondslagen van vertrouwen van burgers in 

de overheid: Welke redenen hebben zij om wel of geen vertrouwen te hebben? Ik beperk 

mij hierbij tot een specifieke situatie: Het vertrouwen van burgers die betrokken zijn bij  

de herinrichting van het Vredenburgplein in Utrecht. Ik beperk me dus ook tot de gemeen-

telijke overheid. De beschrijving van de redenen van vertrouwen vormt het grootste ge-

deelte van dit onderzoek. Daarnaast wordt de vraag beantwoord in hoeverre de gemeente 

invloed kan uitoefenen op het vertrouwen of wantrouwen van burgers in de gemeente  

(in dezelfde specifieke situatie). Factoren waar burgers hun vertrouwen op baseren, zijn 

namelijk niet per definitie factoren waar de gemeente invloed op heeft. Vertrouwen of 

wantrouwen in de gemeente kan namelijk ook gebaseerd zijn op andere factoren, zoals 

economische ontwikkelingen (Sztompka, 1999: 70-71).  

 

1.1 Opzet 

In de inleiding worden de relevantie, aanleiding en vraagstelling van dit onderzoek be-

schreven, evenals de beschrijving van de herinrichting van het Vredenburgplein. Hoofd-

stuk 2 vormt het theoretisch kader en hoofdstuk 3 is de methodologische verantwoording 

van de diepte-interviews. De resultaten komen in hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5 aan bod. Ten 

slotte vormt hoofdstuk 6 de conclusie en bevat hoofdstuk 7 de discussie en aanbevelingen. 

 

1.2 Relevantie 

Dit onderzoek is om een viertal redenen relevant. Ten eerste worden er regelmatig uit-

spraken gedaan over het vertrouwen in overheden (zoals politieke barometers), terwijl er 

weinig bekend is over de vraag waar vertrouwen op is gebaseerd. Wat is daardoor de be-

tekenis van deze onderzoeken? Vertrouwen betekent voor iedereen immers iets anders. 

‘Trust is a variable with radically different meanings for different people’ (Cook, 2001: 8). 

Ten tweede is het slecht gesteld met het vertrouwen (hoe het dan ook wordt gedefinieerd) 

van burgers in de overheid: Het vertrouwen in de overheid is de afgelopen vijfentwintig 

jaar gedaald (Dalton, Pharr, Putnam, 2000), het vertrouwen in de politiek is klein  
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(Van Gunsteren, 2006, Elchardus en Smits, 2002: 11-13) en er zou sprake zijn van een 

kloof tussen burgers en de overheid1 en ‘de overheid heeft aan vertrouwen ingeboet’ (Van 

der Heijden, 2003: 7). Om het vertrouwen te vergroten, moet de overheid op z’n minst 

weten waar het vertrouwen op is gebaseerd2. Ten derde verschuift het belang van de nati-

onale overheid naar de lokale overheid. Dit wordt decentralisering genoemd en is ingezet 

in het begin van de jaren ’80 (Fleurke en Hulst, 2006: 40, Gilsing, 2005: 7, SCP, 1998: 191).  

Decentralisering houdt in, dat bevoegdheden van het de nationale overheid worden over-

gedragen naar provincies en gemeenten. Gezien deze ontwikkeling is naast onderzoek 

over vertrouwen in de nationale overheid (zie Bovens, 2006) ook onderzoek van belang 

naar vertrouwen in de lokale overheid. Ten vierde is het voor de gemeente Utrecht moei-

lijk om vertrouwen te creëren bij betrokken burgers3. Een onderzoek onder betrokken 

burgers is dus voor de gemeente erg waardevol4. Overigens dient benadrukt te worden dat 

de groep betrokken burgers relatief klein is.5.  

 

1.3 Aanleiding 

Mijn interesse voor dit onderzoek is tweeledig. Enerzijds ben ik gefascineerd door ver-

trouwen, omdat ik het interessant vind als ik merk dat vertrouwen vaak op heel kleine 

dingen is gebaseerd. Anderzijds ben ik geïnteresseerd in de relatie tussen burgers en 

overheid. Deze interesse komt voort uit een documentaire op televisie (gezien in oktober 

                                                 
1 Zie het Jaarverslag Nationale Ombudsman 2006 waarin de kloof tussen burger en overheid duidelijk naar 

voren komt. 
2 Overigens valt er te twisten over het belang van vertrouwen van burgers in de overheid. Hardin: ‘The claim 

that government requires citizen trust is false’ (2002: 155). Een gezonde dosis wantrouwen hoeft z.i. geen 

bedreiging te zijn voor het functioneren van de overheid. 
3 Dit blijkt uit een uitspraak van een woordvoerder van de Projectorganisatie Stationsgebied, tijdens een inter-

view op 20 maart 2008: ‘Vertrouwen is een lastig punt, in ieder geval bij een aantal mensen. Als je zo’n schouw 

ziet, dan komen daar altijd een bepaald soort mensen op af, mensen die heel betrokken zijn’. 
4 Aangezien ik verwacht dat dit onderzoek vooral interessant zal zijn voor de gemeente, is dit een  

belangrijk argument.  
5 Er zijn geen gegevens bekend over hoeveel “betrokken burgers” er in Nederland zijn of in Utrecht (wellicht 

doordat dit gezien de definitie van “betrokken burgers” moeilijk inzichtbaar is). Een berekening van mijzelf 

laat zien dat het aantal betrokken burgers in Utrecht minder dan 1 procent bedraagt van het totaal aantal 

burgers. Berekening: De stad Utrecht heeft in 2007 288.395 inwoners (bron: utrecht.buurtmonitor.nl). In de 

Rapportage Inspraak Stationsgebied (2003) van de gemeente Utrecht wordt een aantal van 180 “betrokken 

burgers” genoemd: ‘burgers, bedrijven en belanghebbenden die hebben gereageerd op het Masterplan Stati-

onsgebied, het voorontwerp bestemmingsplan en de milieueffectrapportage’. Op basis van deze gegevens 

betreft het aantal betrokken burgers 0,06 procent. 
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2007) over de relatie burger-overheid: burgers zijn wantrouwend tegenover de gemeente 

en de gemeentebestuurders zijn niet goed op de hoogte van wat er werkelijk bij de bur-

gers speelt6. Beide interesses brachten mij tot dit onderzoek. 

 

1.4 Vraagstelling 

In dit onderzoek worden twee vragen beantwoord:  

 

1. Welke redenen hebben betrokken burgers om wel of geen vertrouwen te hebben in de 

gemeente bij de herinrichting van een publieke ruimte in Utrecht?  

2. In hoeverre kan de gemeente invloed uitoefenen op het vertrouwen of wantrouwen 

van burgers? 

 

Beide vragen worden beantwoord op basis van diepte-interviews7. De publieke ruimte in 

Utrecht betreft het Vredenburgplein8. Bij vraag 1 worden de redenen beschreven zoals 

burgers die hebben genoemd in de diepte-interviews. Vraag 2 beantwoordt het verschil in 

belang tussen twee “soorten” redenen: redenen over factoren die zijn gebaseerd op eigen-

schappen van de gemeente en redenen over factoren waar de gemeente geen invloed op 

heeft (Sztompka, 1999: 70-71), zoals economische ontwikkelingen. Alleen vertrouwen dat 

is gebaseerd op eigenschappen van de gemeente stelt de gemeente in staat om het ver-

trouwen te vergroten9.  

 

1.5 De casestudy: Het Vredenburgplein 

Het Vredenburgplein, het grootste plein van Utrecht, staat centraal in dit onderzoek.  

Daarvoor zijn twee redenen. Ten eerste zijn er veel uiteenlopende belanghebbenden bij 

het Vredenburgplein, waardoor er waarschijnlijk veel variatie is in de grondslagen van 

vertrouwen. Ten tweede is het concreet: het Vredenburgplein wordt in de nabije toekomst 

heringericht. In de tijd dat ik onderzoek doe (het tweede kwartaal van 2008), zijn er con-

                                                 
6 Uitzending van Zembla: “Baas in eigen buurt”. Uitgezonden op 7 oktober 2007. Zie 

http://player.omroep.nl/?aflID=5654870 (laatst bekeken op 1 juli 2008). 
7 Zie hoofdstuk 3. 
8 Zie voor een beschrijving hiervan paragraaf 1.5. 
9 De veronderstelling is dat de gemeente het vertrouwen wil vergroten. Het vertrouwen in de overheid is, zoals 

gezegd, laag. Zie paragraaf 1.2. 
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crete plannen voor het Vredenburgplein10. Deze plannen lenen zich goed voor een onder-

zoek naar vertrouwen, waarbij een inschatting gemaakt wordt door de burger over een 

toekomstige handeling van de gemeente. 

 

De herinrichting van het Vredenburgplein is onderdeel van de aanpak van het stationsge-

bied (gestart in 2007). Dit is een grootschalig project, waarbij het stationsgebied, winkel-

centrum Hoog Catherijne, het gebied rondom de Jaarbeurs en delen van de binnenstad 

worden vernieuwd. Hiermee zou Utrecht de grootste bouwput van Nederland worden11. 

Het Vredenburgplein kan als een belangrijk project worden gezien, omdat het plein ‘dé 

verbinding vormt tussen de oude binnenstad en het Stationsgebied’12. De twee gebieden 

samen, vormen uiteindelijk hét nieuwe centrum van Utrecht13. Er zijn op het moment dat  

ik onderzoek doe (tweede 

kwartaal 2008) concrete 

plannen voor de herin-

richting van het Vreden-

burgplein. De oppervlak-

te van het plein wordt 

bijna de helft kleiner, er 

komen vier nieuwe bo-

men bij, de markt wordt 

anders opgesteld en het 

aantal standplaatsen voor 

de markt wordt terugge-

bracht van 90 naar 73, er 

komen drie strips van 

zitbanken en het plein  

 

Afbeelding 1: Het Vredenburgplein anno voorjaar 2008 

 

                                                 
10 Zie het Voorontwerp Openbare Ruimte, Vredenburgplein (2007) van Ingenieursbureau Utrecht. 
11 ANP/www.refdag.nl (2008) Stationsgebied Utrecht grootste bouwput van Nederland, verschenen op 2 april 

2008 op www.refdag.nl. 
12 http://www.cu2030.nl/vredenburgplein/vredenburgplein_meer_info (voor het laatst bekeken op 1 juli 

2008). 
13 Dit maak ik op uit de woorden van een woordvoerder van de Projectorganisatie Stationsgebied, tijdens een 

interview op 20 maart 2008: ‘Het Vredenburgplein is een belangrijk onderdeel. Het vormt de overgang tussen 

het nieuwe gedeelte en het oude gedeelte. De doelstelling van het plan is een samensmelting van de oude his-

torische binnenstad en het nieuwe stationsgebied. Uiteindelijk vormt dat één centrum.’ 
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wordt verlicht door middel van twee rijen lichtmasten. De Projectorganisatie Stati-

onsgebied (POS) is verantwoordelijk voor de herinrichting van het hele stationsge-

bied. Politiek gezien is de betreffende wethouder verantwoordelijk. 

 

Afbeelding 1: Ontwerp nieuwe Vredenburgplein14 

 
 

 

 

                                                 
14 Ingenieursbureau Utrecht (2007) Voorontwerp Openbare Ruimte, Vredenburgplein. 



 

 

12 

  



 
Het vertrouwen van burgers in de overheid 13 

 

 

2. Theoretisch kader 

In dit hoofdstuk geef ik een beschrijving van het perspectief waarin dit onderzoek ge-

plaatst dient te worden: een interpretatief perspectief. Vervolgens bespreek ik wat ik ver-

sta onder “vertrouwen”, onder “redenen van vertrouwen” en geef ik een beschrijving van 

de theorie waar ik gebruik van maak om de redenen van vertrouwen te duiden. 

 

2.1 Interpretatief perspectief 

Er zijn verschillende opvattingen over wat “waarheid” is. De werkelijkheid kan gezien 

worden als “objectief waarneembaar” of als “interpretatief”. Wanneer de werkelijkheid als 

objectief waarneembaar wordt gezien, betekent dit dat bijvoorbeeld voorkennis, levenser-

varing, aangeboren ideeën, instinct, cultuur, etc. geen rol spelen bij de waarneming van  

de werkelijkheid. Een voorbeeld van een wetenschap die uitgaat van een objectief waar-

neembare waarheid is de natuurwetenschap. Aan de andere kant kan de werkelijkheid 

ook als interpretatief worden gezien, bijvoorbeeld omdat mensen cultureel worden beïn-

vloed, waardoor verschillende betekenissen worden gegeven aan de werkelijkheid.  

De interpretatieve benadering is berust op variërende interpretaties van de werkelijkheid: 

subjectieve betekenissen, perspectieven en interpretaties die mensen aan gebeurtenissen 

en objecten geven. ‘Er is niet één punt of perspectief van waaruit een samenhangend oor-

deel gegeven kan worden’ (Leezenberg en De Vries, 2001: 199-200). De resultaten van dit 

onderzoek zijn gebaseerd op “interpretaties” van betrokken burgers. Hun verhalen zijn 

een interpretatie van de werkelijkheid, waarvan ik in dit onderzoek een beschrijving geef. 

Het is niet uit te sluiten, hoewel ik zoveel mogelijk heb geprobeerd om dat te voorkomen, 

dat mijn eigen interpretatie daarbij ook een rol speelt, waardoor je zou kunnen spreken 

van een interpretatie van interpretaties van de werkelijkheid. 

 

2.2 Vertrouwen 

Bij vertrouwen is er sprake van een “three-part relation”: ‘A trusts B to do, or with respect 

to, X’ (Hardin, 2006: 19). Een voorbeeld: Ik (de “vertrouwer”, A) kan vertrouwen hebben 

in een vriend (de “vertrouwde”, B) aan wie ik mijn auto leen. Ik vertrouw erop dat hij de 

auto aflevert in dezelfde staat als toen ik deze uitleende (X). Het vertrouwen gaat hierbij 
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om een toekomstige handeling van die vriend van mij, waarbij ik geen volledige zekerheid 

heb over deze handeling. De definitie van vertrouwen die ik aanhoud in dit onderzoek,  

is: ‘Trust is a bet about the future contingent actions of others’ (Sztompka, 1999: 25).  

Vertrouwen heeft namelijk met alle dingen te maken waarbij geen absolute zekerheid is. 

Vertrouwen en absolute zekerheid zijn ‘elkaar wederzijds uitsluitende begrippen’ (Suij-

kerbuijk, 1983: 3). ‘Trusting becomes the crucial strategy for dealing with an uncertain 

and uncontrollable future’ (Sztompka, 1999: 25). Wat wordt er onder vertrouwen ver-

staan? Vertrouwen kan gezien worden als “reflected trustworthiness”:  

de inschatting van de een, over de betrouwbaarheid van de ander (Sztompka, 1999: 70). 

- Een “inschatting” kan gezien worden als een “oordeel” (Sztompka, 1999: 70,  

Hardin, 2002: 155).  

- Onder betrouwbaarheid kunnen verschillende dingen worden verstaan. In dit on-

derzoek is betrouwbaarheid “doen wat je zegt”. 

 

2.3 Redenen van vertrouwen 

Grondslagen van vertrouwen zijn de factoren die bepalend zijn wanneer er een inschatting 

wordt gemaakt van de betrouwbaarheid van de ander. Het zijn “redenen” waardoor men-

sen wel of geen vertrouwen hebben (Sztompka, 1999: 69)15. Een “inschatting” is geba-

seerd op kennis of informatie die de vertrouwer bezit (Sztompka, 1999: 70, Hardin, 2002: 

155). Enerzijds gaat deze kennis over kenmerken van de vertrouwde, anderzijds gaat deze 

kennis over de context waarin de vertrouwde zich bevindt (Sztompka, 1999: 70-71).  

Dit onderscheid tussen kennis over eigenschappen van de vertrouwde en kennis over con-

textfactoren, zou ik zelf “endogene factoren” en “exogene factoren” willen noemen.  

Endogene factoren zijn factoren die de gemeente in eigen hand heeft, waar ze invloed op 

uit kan oefenen. Exogene factoren zijn alle andere factoren. Hierbij valt bijvoorbeeld te 

denken aan economische factoren, omdat de gemeente daar geen invloed op kan uitoefe-

nen. Laten we terugkeren naar het voorbeeld van de auto die ik uitleen aan een vriend. Ik 

heb er vertrouwen in dat hij de auto aflevert in dezelfde staat als toen ik hem uitleende. Dit 

vertrouwen kan gebaseerd zijn op een eerdere ervaring, dat deze vriend, in mijn ogen, 

veilig autoreed. In mijn ogen heeft deze vriend het kenmerk “een goede chauffeur” te zijn 

                                                 
15 In dit stuk worden de woorden “grondslagen” en “redenen” door elkaar gebruikt, omdat er hetzelfde onder 

wordt verstaan. 
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(endogene factor). Daarnaast kunnen contextfactoren (exogene factoren) een rol spelen. 

Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een onderzoek dat ik heb gelezen waaruit blijkt dat 

een groot deel van de bevolking een betrouwbare autorijder is.  

 

2.4 Mogelijke eigenschappen van de gemeente 

Bovens et al. (2001: 25-34) onderscheiden vier criteria waarop het openbaar bestuur be-

oordeeld wordt. Dat zijn het “democratisch gehalte”, de ”rechtmatigheid”, de ”doeltref-

fendheid/doelmatigheid” en de ”integriteit”. Met behulp van deze literatuur kunnen rede-

nen van vertrouwen (over de endogene factoren) worden geduid, omdat het zowel bij mijn 

onderzoek als bij Bovens et al. om een beoordeling van het openbaar bestuur gaat. Er zijn 

echter ook verschillen tussen de theorie van Bovens et al. en de manier waarop ik zijn the-

orie gebruik. Ten eerste beschrijft Bovens et al. beoordelingscriteria van het openbaar 

bestuur in het algemeen. Hieronder vallen, naast de gemeente, zeer veel verschillende 

soorten instellingen binnen de overheid en de semi-overheid, zoals penitentiaire inrich-

tingen en waterschappen. Anders dan Bovens et al. richt ik mij enkel op de gemeente. 

Daarnaast gaat de theorie van Bovens et al. over beoordelingscriteria van de gemeente, 

terwijl mijn onderzoek gaat over de beoordeling van de betrouwbaarheid van de gemeente. 

Ik wil daarom benadrukken dat de theorie van Bovens et al. niet wordt gebruikt om zijn 

theorie te toetsen; het wordt alleen maar gebruikt als hulpmiddel om de redenen van ver-

trouwen te kunnen duiden. Hieronder bespreek ik de vier factoren. 

 

Democratisch gehalte 

Het democratisch gehalte is de mate waarin de gemeente naar de burger “luistert”.  

Dit wordt enerzijds bepaald door het systeem van verkiezingen en anderzijds door de ma-

te waarin de gemeente openstaat voor maatschappelijke initiatieven (Bovens et al.,  

2001: 25-26). Door het systeem van verkiezingen ontlenen burgemeester en wethouders 

hun macht aan de burgers16. Hierdoor lopen ze een “politiek beroepsrisico” (Bovens et al., 

2001: 25), namelijk dat ze niet worden herkozen als burgers niet tevreden zijn. Daarnaast 

dient de gemeente open te staan voor maatschappelijke initiatieven: ‘Democratisch be-

stuur impliceert mogelijkheden tot participatie en inspraak van burgers’ (Bovens et al., 

2001: 26). Dit betekent niet dat elke burger of belangengroep zijn zin krijgt, maar wel dat 

                                                 
16 Hoewel dat voor de (benoemde) burgemeester niet waar is. 
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hij de mogelijkheid heeft om iets in te brengen of dat burgers op zijn minst het gevoel heb-

ben dat er naar hen wordt geluisterd. 

 

Rechtmatigheid 

De mate waarin de gemeente rechtmatig is, is de mate waarin de gemeente zich aan de wet 

houdt. ‘Wet en recht vormen een belangrijke toetssteen voor het handelen van gezagsdra-

gers en beschermen burgers tegen overheidswillekeur’ (Bovens et al., 2001: 26). Wanneer 

burgers vinden dat de gemeente zich niet aan de wet houdt, kunnen ze bezwaar maken. 

Uiteindelijk wordt dit bezwaar altijd door een onafhankelijke rechter beoordeeld. De be-

doeling van dit systeem is dat de macht van de gemeente wordt ingeperkt en gecontro-

leerd. 

 

Doeltreffendheid en doelmatigheid 

De doeltreffendheid en doelmatigheid van de gemeente zegt iets over de prestaties van de 

gemeente. De prestaties van de gemeente kunnen op twee manieren worden beoordeeld: 

de doeltreffendheid (effectiviteit) en de doelmatigheid (efficiency). Doeltreffendheid is de 

mate waarin de vastgestelde doelstellingen ook daadwerkelijk worden gehaald. Doelma-

tigheid omschrijven Bovens et al., (2001: 30) als ‘bij iedere actie die bestuurders onder-

nemen, moeten de beschikbare middelen zo worden gebruikt dat zij zoveel mogelijk bij-

dragen aan de oplossing van het probleem’.  

 

Integriteit 

De gemeente heeft een machtige positie en zou die kunnen misbruiken. Integriteit is de 

mate waarin de gemeente wel of geen misbruik maakt van haar positie. ‘Van politici, be-

stuurders en ambtenaren mag men verwachten dat zij integer zijn: dat zij niet ten eigen 

bate gebruik maken van hun machtspositie, dat zij niet afwijken van algemeen geldende 

ethische (beroeps)normen, dat zij niet omkoopbaar zijn.’ (Bovens et al., 2001: 31).  

Anders dan bij rechtmatigheid, gaat integriteit niet om naleving van regels, maar om nale-

ving van ethische en sociale normen. Het verschil met rechtmatigheid is dat het zo kan 

zijn, dat de gemeente niet-integer is, maar zich wel aan de wet houdt. Een gemeente is 

bijvoorbeeld integer als ze belangenverstrengeling voorkomt en zich niet laat omkopen. 
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Spanningsvelden tussen de vier criteria 

De bovengenoemde beoordelingscriteria kennen onderling spanningen. Deze spannings-

velden zijn weliswaar niet van belang voor dit onderzoek, maar worden wel genoemd, 

omdat ze een beter inzicht kunnen geven in de verschillen én de onderlinge samenhang 

tussen de vier genoemde factoren. Daarom worden ze hier zeer summier toegelicht. ‘De 

legitimiteit van het openbaar bestuur is afhankelijk van de mate waarin politici, bestuur-

ders en ambtenaren erin slagen in dit spanningsveld overeind te blijven.’ (Bovens et al., 

2001: 34). Het “democratisch gehalte” van de gemeente staat bijvoorbeeld op gespannen 

voet met “rechtmatigheid”. De gemeente zou democratisch zijn door precies te doen wat 

burgers zeggen, maar er is dan een grote kans dat de rechtmatigheid dan in het geding 

komt. Zo is er tussen elk criterium een spanningsveld met een ander criterium.  

 

2.5 Samenvatting 

Een grondslag van vertrouwen is een reden om wel of geen vertrouwen te hebben, waarbij 

in dit onderzoek voor het oordeel van de burger bepalend is of de gemeente woord houdt.  

De theorie van Bovens et al. over beoordelingscriteria van openbaar bestuur (2001: 25-34)  

vormt een bruikbaar theoretisch kader waarmee de redenen van vertrouwen kunnen 

worden geduid, ook al gaat deze theorie over beoordelingscriteria in het algemeen en richt ik 

mij op beoordelingscriteria voor vertrouwen. De criteria zijn: het democratisch gehalte, de 

rechtmatigheid, de doeltreffendheid en doelmatigheid en de integriteit van  

de gemeente.  
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3. Methode diepte-interviews 

Alvorens ik een verslag doe van de interviews, is het nodig deze te verantwoorden.  

Dat doe ik in dit hoofdstuk, waarin ik beschrijf op wat voor manier ik de redenen van ver-

trouwen onderzoek, welke keuzes er zijn gemaakt bij de selectie van de geïnterviewden en 

hoe de interviews zijn verlopen.  

 

3.1 Topiclijst 

De diepte-interviews worden afgenomen aan de hand van een topiclijst17. De twee belang-

rijkste componenten van het interview vormen het oordeel over het huidige en het nieuwe 

Vredenburgplein en het oordeel over de betrouwbaarheid van de gemeente. Er wordt 

daarbij ook bijvoorbeeld gevraagd wat er onder de gemeente wordt verstaan en onder wat 

ze van andere betrokken actoren vinden. Bij elke topic dat wordt besproken wordt ge-

vraagd waarom ze de dingen vinden die ze vinden. Er wordt op gestuurd om de geïnter-

viewden verhalen te laten vertellen over de betrouwbaarheid van de gemeente. Ik zeg 

bijvoorbeeld: “Welk verhaal komt er nu bij u naar boven? Waar denkt u aan?”18 De hoofd-

gedachte van de verhalen vormen de redenen van vertrouwen.  

 

3.2 Selectie geïnterviewden 

In figuur 1 zijn de betrokken actoren bij het Vredenburgplein weergegeven; het zijn er 8. 
 

Figuur 1: Betrokken actoren Vredenburgplein19 

Actievoerder Oud-stedenbouwkundige 

Bewonersvereniging Projectontwikkelaar 

Marktkooplieden Raadsleden 

Ondernemers Wijkraad 

 

                                                 
17 Zie bijlage 2. 
18 In paragraaf 3.3 beschrijf ik hoe de interviews zijn verlopen. 
19 De marktkooplieden vormen een aparte actor, alhoewel zij officieel ondernemers zijn (ze maken immers 

onderdeel uit van het MKB). Echter, in dit onderzoek zijn de ze een aparte actor, omdat marktkooplieden op 

het plein staan en ondernemers voornamelijk zijn gevestigd in panden rondom het Vredenburgplein. Hierdoor 

verschilt de situatie van de marktkooplieden in hoge mate van de ondernemers. 



 

 

20 

Ik heb 12 interviews afgenomen. Dit aantal is grotendeels bepaald door de beperkte tijd 

die voor het onderzoek staat, waardoor er over het algemeen mensen zijn geïnterviewd 

die namens meerdere mensen kunnen spreken (bijv. een voorzitter). De selectie van geïn-

terviewden binnen iedere groep van actoren is gemaakt met het oog op het doel van het 

onderzoek: van elke betrokken actor is minimaal één persoon geïnterviewd, om een re-

presentatief beeld te krijgen van de betrokken actoren, zodat de kans groot is dat er veel 

variatie optreedt in redenen van vertrouwen.  Bij het selecteren van geïnterviewden ben ik 

als volgt te werk gegaan. Op basis van twee oriënterende interviews heb ik een keuze ge-

maakt voor de eerste drie mensen die ik wilde interviewen. De oriënterende interviews 

heb ik gedaan met de woordvoerder van het stationsgebied van de Projectorganisatie Sta-

tionsgebied (de verantwoordelijke organisatie voor de herinrichting van het stationsge-

bied) en met een persoon die zowel lid is van de Wijkraad Binnenstad (een adviesorgaan 

voor het college van B en W) als lid van de bewonersvereniging Wijk-C Comité. Tijdens het 

afnemen van de eerste drie diepte-interviews (voor de daadwerkelijke onderzoeksresulta-

ten) vernam ik nieuwe namen van relevante personen. Ik besloot niet volledig zelf wie ik 

vervolgens wilde gaan interviewen, maar stemde ook met de geïnterviewden af in hoever-

re zij andere betrokken burgers relevant achtten voor een interview20. Na het afnemen van 

de tweede ronde interviews herhaalde ik deze stappen. Na twaalf interviews werden er 

door de geïnterviewden voor mij geen nieuwe actoren meer genoemd. Evenmin kwamen 

nieuwe redenen van vertrouwen naar voren. Daarnaast overlegde ik met de geïnterview-

den wie ik al had geïnterviewd en wie ik nog wilde interviewen en er werd verschillende 

keren gezegd dat ik dan wel ‘alle mensen te pakken had’. Dit heeft me doen besluiten om 

dit onderzoek tot die 12 interviews te beperken.  

 

Bij een aantal actoren lag het voor de hand welke persoon geïnterviewd werd, aangezien 

de actor uit één persoon bestond: de “oud-stedenbouwkundige” en de “actievoerder”.  

De oud-stedenbouwkundige is werkzaam geweest bij de gemeente Utrecht21 en daarmee 

in mindere mate een “burger” dan de overige actoren. Er is echter voor gekozen om deze 

persoon te interviewen, omdat hij veel kennis heeft over het Vredenburgplein en het be-

                                                 
20 Het taxibedrijf, dat gestationeerd is op het Vredenburgplein, is een voorbeeld van een actor die naar mijn 

idee betrokken is bij het Vredenburgplein, maar die bij geen enkel interview naar voren is gekomen als zijnde 

een betrokken actor. Er is daarom voor gekozen om het taxibedrijf niet in het onderzoek te betrekken. 
21 Overigens is deze persoon ook schrijver van een nog te verschijnen boek over Utrechts pleinen (verwacht in 

2009). 
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langrijk vindt hoe het plein er in de toekomst uit komt te zien. Van de “bewoners” en de 

“marktkooplieden” heb ik de voorzitter van de desbetreffende belangenverenigingen geïn-

terviewd. Er zijn overigens slechts een paar bewoners van het Vredenburgplein. De overi-

ge actoren behoeven uitgebreidere uitleg; de keuzes die hierbij zijn gemaakt, beschrijf  

ik hieronder.  

 

Ondernemers 

Van de “ondernemers” zijn drie mensen geïnterviewd, omdat de groep “ondernemers” een 

diverse en grote groep is. Er zijn ondernemers gevestigd in de winkelpanden rondom het 

Vredenburgplein en op het Vredenburgplein. Van elk van deze groep ondernemers is ie-

mand geïnterviewd. De derde geïnterviewde is voorzitter van de belangenvereniging voor 

ondernemers in de Utrechtse binnenstad.  

 

Wijkraad 

Van de “wijkraad” is de voorzitter geïnterviewd, maar ook een lid dat gespecialiseerd is in 

de binnenstad van Utrecht, waar het Vredenburgplein onder valt. Een wijkraad is overi-

gens een “groep bewoners, ondernemers en vertegenwoordigers van organisaties in de 

wijk die het college van burgemeester en wethouders over allerlei knelpunten in de wijk 

adviseert.”22 Elke wijk in Utrecht heeft een wijkraad. 

 

Raadsleden 

Er is een “raadslid” geïnterviewd van een linksgeoriënteerde partij en een raadslid van een 

rechtsgeoriënteerde partij. Beide raadsleden maken deel uit van de raadscommissie Stede-

lijke Ontwikkeling. “Een raadscommissie bestaat uit een groep raadsleden die hun fractie 

vertegenwoordigt bij de behandeling van specifieke onderwerpen.”23. De commissie Stede-

lijke Ontwikkeling bestaat uit een voorzitter (en een plaatsvervangend voorzitter), 19 le-

den, 7 plaatsvervangende leden, en 4 fractiemedewerkers. Er zijn tien verschillende poli-

tieke partijen vertegenwoordigd in deze commissie. 

 

                                                 
22 http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=469 (voor het laatst bekeken op 1 juli 2008) 
23 http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=88505 (voor het laatst bekeken op 1 juli 2008) 
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3.3 Verloop interviews 

Over het algemeen verliepen de interviews als volgt. Ik had de geïnterviewden van tevoren 

in grote lijnen verteld waar het onderzoek over zou gaan: over het Vredenburgplein en de 

relatie burger-overheid. Bij de interviews vroeg ik allereerst naar de persoon zelf: wat is 

zijn functie, hoe wordt dat beleefd? De bedoeling hiervan was om interesse te tonen en een 

sfeer te creëren waarin een open gesprek zou kunnen plaatsvinden. De topiclijst werd niet 

altijd van boven naar beneden afgewerkt, maar bepaald door het verloop van het gesprek. 

Wanneer de geïnterviewde zelf over het Vredenburgplein begon, ging ik daar verder op in, 

maar als het gesprek over de gemeente ging, ging ik eerst daar dieper op in. Uiteindelijk 

werden wel bij elk interview alle topics besproken. Bij elke geïnterviewde is minimaal één 

verhaal over vertrouwen in de gemeente naar voren gekomen (of over gebrek aan ver-

trouwen). Na een beschrijving van een eerste verhaal, vroeg ik of er nog meer factoren 

waren die bepalend waren voor het vertrouwen of wantrouwen in de gemeente. Hierop 

werd over het algemeen een nieuw verhaal verteld. In enkele gevallen werd een eerder 

genoemd aspect herhaald, maar in dat geval vroeg ik of er ook andere aspecten waren.  

Ik ging net zo lang door met het vragen naar andere redenen van vertrouwen totdat er 

geen nieuwe redenen meer werden genoemd. Het maximale aantal verhalen dat is verteld,  

is vier verhalen.  

 

Bij sommige geïnterviewden heb ik thuis afgesproken, bij anderen op hun werk en weer 

bij anderen op het Vredenburgplein. Dat laatste vond ik een leuk initiatief, omdat ze hier-

mee, in mijn ogen, lieten zien dat ze betrokken waren bij het Vredenburgplein en ook lie-

ten blijken dat ze rekening hielden met het onderwerp van mijn scriptie en dus goed had-

den begrepen waar het interview over zou gaan. Dit wil overigens niet zeggen dat de ande-

re mensen geen rekening hielden met het onderwerp van mijn scriptie, maar ik kon het 

wel waarderen. Over het algemeen had ik de indruk dat de geïnterviewden graag wilden 

hun verhaal wilden vertellen. Dit maak ik onder andere op uit een aantal interviews die 

zijn uitgelopen (van een kwartier tot een half uur). Ik merkte bij een aantal geïnterview-

den dat ze steeds meer aspecten gingen noemen naarmate het gesprek vorderde. Hierdoor 

leek het erop alsof de geïnterviewden bij het noemen van het ene aspect, op gedachten 

werden gebracht voor weer een ander aspect. Ik vond dat de geïnterviewden heel open 

waren en soms veel vertelden, ook dingen waarvan ik twijfelde in hoeverre ik die in de 

verslaglegging zou verwerken. Ondanks dit denk ik dat de inhoud van dit onderzoek een 

representatief beeld geeft van de interviews.  
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 4. De verhalen van burgers 

In dit hoofdstuk wordt hoofdvraag 1 beantwoord: 

 

1. Welke redenen hebben betrokken burgers om wel of geen vertrouwen te hebben  

in de gemeente bij de herinrichting van een publieke ruimte in Utrecht?  

 

Zoals gezegd, liggen redenen van vertrouwen besloten in verhalen over de betrouwbaar-

heid van de gemeente. Deze verhalen worden in paragraaf 4.1 en 4.2 beschreven. In para-

graaf 4.3 wordt een overzicht gegeven van de redenen van vertrouwen. In paragraaf 4.1 

worden de verhalen over endogene factoren beschreven en in paragraaf 4.2 de verhalen 

over exogene factoren. 

 

Tegenstrijdige redenen van vertrouwen 

Het zal de lezer gaan opvallen, dat sommige redenen elkaar tegenspreken, of dat wellicht 

lijken te doen. Dit zijn redenen die over hetzelfde onderwerp gaan, maar die zowel in een 

positieve als in een negatieve context zijn genoemd. Een voorbeeld hiervan is de reden  

“de gemeente luistert naar burgers” en “de gemeente luister niet naar burgers”. Er zullen 

in totaal drie tegenstrijdige redenen naar voren komen24. Voor dit onderzoek is een een-

duidig beeld van de redenen niet van belang, maar wel de variatie aan redenen. Daarom 

geldt elke reden als een aparte reden en wordt daarom ook als zodanig beschreven. 

 

Leeswijzer 

Bij elke reden die wordt beschreven, staat vermeld welke actor de reden heeft genoemd. 

Wanneer een tussenkopjes een actor weergeeft, betekent dit dat in het onderstaande stuk-

je de betreffende actor aan het woord is. Hierbij worden individuele actoren benoemd, 

omdat het niet mogelijk was om actoren te groeperen (bijvoorbeeld de ondernemersvere-

niging en de ondernemer op het Vredenburgplein samen als “ondernemers”). Dit was niet 

mogelijk, omdat de genoemde redenen onderling van elkaar verschilden. Het kan wellicht 

handig zijn om tijdens het lezen van paragraaf 4.1 en 4.2 bijlage 3 erbij te houden, omdat 

                                                 
24 Dit zijn: 1) “Het rechtssysteem biedt actievoerders ruimte om invloed uit te oefenen” en “Het rechtssysteem 

biedt actievoerders beperkte ruimte om invloed uit te oefenen, 2) “De gemeente gebruikt voor openbare ruim-

ten goed materiaal” en “De gemeente gebruikt voor openbare ruimten slecht materiaal” en 3) “De gemeente 

luistert niet naar burgers” en “De gemeente luistert naar burgers”. 
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daar per geïnterviewde alle genoemde redenen staan vermeld. Op die manier kan worden 

gezien welke reden(en) de actoren nog meer hebben genoemd (of bijvoorbeeld geen). 

 

4.1 Endogene factoren 

Zoals gezegd, zijn er vier endogene factoren: democratisch gehalte, rechtmatigheid, doel-

treffendheid/doelmatigheid en integriteit. Op voorhand vermeld ik alvast, dat er geen 

grondslagen van vertrouwen naar voren gekomen zijn over de rechtmatigheid. Ik wijd hier 

in paragraaf 4.1.2 over uit. 

 

4.1.1 Democratisch gehalte 

Er zijn drie grondslagen van vertrouwen naar voren gekomen over het democratisch ge-

halte van de gemeente. Deze grondslagen hebben betrekking op het “luisteren naar bur-

gers” en “burgers (erbij) betrekken”. 

 

De gemeente luistert niet naar burgers (ondernemer op het Vredenburgplein, onderne-

mersvereniging en bewonersvereniging). De ondernemer op het Vredenburgplein vindt 

dit, omdat de gemeente ervoor zorgt dat “typisch Utrechtse winkels” verdwijnen terwijl 

Utrechtse burgers deze winkels juist zouden willen behouden. De ondernemersvereniging 

en bewonersvereniging vinden dat er niet wordt geluisterd naar burgers, omdat de ge-

meente niet reageert op klachtbrieven van burgers.  

 

Ondernemer op het Vredenburgplein 

Het verdwijnen van typische Utrechtse winkels is te zien aan de hoeveelheid van dergelij-

ke winkels in de huidige binnenstad en aan het feit dat de zaak van de ondernemer zelf 

verdwijnt. De ondernemer heeft een permanente viszaak op het Vredenburgplein. Jaren-

lang is er met de gemeente gepraat over alternatieve bestemmingen voor zijn viszaak.  

Dit heeft echter tot niets geleid. Uiteindelijk heeft hij ervoor gekozen om met een “gouden 

handdruk” de viszaak te sluiten. De huidige binnenstad kenmerkt zich door franchisewin-

kels. Als voorbeeld wordt de Elisabethstraat (uitkomend op het Vredenburgplein) ge-

noemd. Deze straat kent geen typisch Utrechtse zaken meer, terwijl die er vroeger nog wel 

waren. De verwachting wordt tevens uitgesproken dat er zich in het nieuwe woon- en 

winkelcomplex De Vredenburg, voornamelijk franchisezaken zullen vestigen. Volgens de 

ondernemer is de oorzaak van het niet luisteren naar burgers een gebrek aan kennis over 
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wat er bij Utrechtse burgers speelt. De oorzaak hiervan is dat politici, bestuurders en amb-

tenaren niet afkomstig zijn uit Utrecht. Als ze afkomstig zouden zijn uit Utrecht, zouden ze 

beter weten wat er bij de burgers speelt en zouden ze zich inzetten om typisch Utrechtse 

winkels voor de stad te behouden, aldus de ondernemer. 

 

‘De eerste projectleider kwam uit Oegstgeest, de tweede uit Amsterdam, maar geen een 

uit Utrecht. Nu hebben we er een uit Roermond. Die hebben toch geen “Utrecht-gevoel”! 

Ik denk dat slechts dertig procent van de raad geboren en getogen Utrechter is. De ver-

antwoordelijk wethouder is geboren en getogen in Zwolle. Dat zegt genoeg. Er zijn veel 

raadsleden die tijdens hun studententijd bij de jonge PvdA’ers of jonge VVD’ers gingen en 

die bleven na hun studententijd in Utrecht hangen. Die zitten nu in de raad. “Beroepspoli-

tiek” noem ik dat. Ik denk dan: Ga eerst eens wat anders doen, voordat je de politiek in-

gaat. Ga eerst eens kijken wat er speelt op straat. Ik vind dat je “Utrecht-gevoel” moet 

hebben, maar ik heb het idee dat velen dat niet hebben.’ (6)25 

 

Afbeelding 3: Artist impression De Vredenburg26 

 
 

De ondernemer vindt het “Utrecht-gevoel” belangrijk, omdat hij zelf een “echte Utrechter” 

is: geboren in Utrecht en eigenaar van een bedrijf dat al 60 jaar in Utrecht is gevestigd.  

                                                 
25 Het cijfer tussen haakjes correspondeert met de geïnterviewde actor (zie bijlage 1). 
26 Bron: www.nieuwhoogcatharijne.nl 
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Een en ander wordt bevestigd door zijn onmiskenbare Utrechts accent. Het “Utrecht-

gevoel” houdt het besef in dat Utrecht geen grote stad is. Utrecht is in Nederland qua in-

woners een relatief kleine stad, vergeleken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Rotter-

dam heeft een veel stedelijkere uitstraling, mede door de vele hoogbouw. In Utrecht komt 

hoogbouw veel minder voor. Niet voor niets is een veelgehoorde uitspraak in Utrecht 

“niets hoger dan de Dom”. Maar als je Utrecht een dorp noemt, dan doe je Utrecht ook geen 

eer aan. Misschien is het probleem van Utrecht wel, dat er zowel argumenten zijn om 

Utrecht een dorp te noemen, maar ook argumenten om het als een stad te zien.  

Een verschil van mening over dit punt leidt al gauw tot zeer uiteenlopende gedachten over 

hoe het stationsgebied eruit moet komen te zien. 

 

Ondernemersvereniging en bewonersvereniging 

Zowel de ondernemersvereniging als de bewoners hebben een brief naar de gemeente 

gestuurd om te klagen. De allereerste brief van de bewonersvereniging Grachtstegen is 

niet beantwoord door de POS. De ondernemersvereniging stuurde een brief om te klagen 

over de bereikbaarheid van de winkels in de binnenstad tijdens de werkzaamheden.  

Op beide brieven is tot op heden niet gereageerd, waardoor ze nu al minimaal een jaar op 

een antwoord wachten. De ondernemersvereniging: 

 

‘We hebben een brief naar de gemeente gestuurd. Nu is het een jaar later en hebben we 

nog steeds niks gehoord. De gemeente is de meest onbetrouwbare partner die er is.’ (12) 

 

De ondernemersvereniging heeft naast een slechte ervaring met brieven sturen, ook slech-

te ervaringen met de bereikbaarheid van de gemeente. De ervaring is dat het ‘heel stroef’ 

gaat om met de gemeente in contact te komen: 

 

‘Je moet overal honderd keer achteraan bellen voordat je een afspraak hebt. Het beves-

tigt het beeld van een grote, logge organisatie’. (7) 

 

De gemeente luistert naar burgers (markt-belangenvereniging). In tegenstelling tot de 

vorige reden is de markt-belangenvereniging positiever over het democratisch gehalte van 

de gemeente, omdat er naar burgers wordt geluisterd. Initiatieven van burgers worden 

ook daadwerkelijk uitgevoerd door de gemeente. Een voorbeeld is het initiatief om een 

tijdelijke fietsenstalling te creëren. Om de bouw van het winkel- en wooncomplex  
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De Vredenburg te realiseren, moest onder andere de fietsenstalling op het Vredenburg-

plein verdwijnen (eind 2006). Al gauw zorgde dit voor overlast van fietsen op plekken in 

de buurt van de oude fietsenstalling. Onder andere de marktkooplieden ondervonden hier 

veel last van. De voorzitter van de markt-belangenvereniging had een idee om het fietsen-

probleem op te lossen. Hij heeft toen contact gezocht met de verantwoordelijke wethouder 

en de POS:  

 

‘Ik heb toen gezegd: zolang dat stukje niet wordt gebruikt, kunnen we daar dan niet een 

fietsenstalling creëren? De POS zei: Nou, dat is eigenlijk wel een goed idee, daar gaan we 

eens over nadenken. En toen twee weken later kwamen ze naar me toe en zeiden:  

“Ben, kom je even mee het lint doorknippen, want we hebben een fietsenstalling voor je 

gemaakt.” Ze hadden ook berichten in de krant gezet en posters opgehangen om mensen 

te informeren over de nieuwe fietsenstalling en er was bewaking geregeld, echt alles erop 

en eraan. Nou, dan wordt er toch naar je geluisterd! Het geeft aan dat je serieus genomen 

wordt.’ (8) 

 

Afbeelding 4: De fietsenstalling bij het Vredenburgplein 

 
 

De persoonlijkheid van de voorzitter van de markt-belangenvereniging en zijn competen-

tie om te netwerken spelen wellicht een rol bij de mening dat de gemeente goed naar bur-
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gers luistert. Beide factoren zorgen er namelijk voor dat de voorzitter zijn belangen goed 

kan verdedigen, waardoor hij waarschijnlijk positief is over de gemeente en daardoor de 

reden noemt dat de gemeente wel luistert naar burgers. De voorzitter van de markt-

belangenvereniging heeft een goede relatie met de gemeente. De gemeente heeft vertrou-

wen in hem, omdat hij, naar eigen zeggen, inhoudelijk goede ideeën heeft. Hierdoor heeft 

hij goede “ingangen” bij de gemeente. Hij hoeft maar één keer te bellen om de wethouder 

te spreken. Hij heeft zelfs elke donderdag aan het eind van de middag met de wethouder 

een vaste afspraak. Andere mensen moeten soms wel vijf of zes weken wachten om een 

afspraak te kunnen maken27. Naast inhoudelijk goede ideeën speelt ook zijn persoonlijk-

heid een grote rol. Hij heeft een vlotte babbel en is nergens bang voor. In 2002 heeft hij 

bijvoorbeeld een gesprek gehad met een “bekende Utrechter” (Henk Westbroek), maar dat 

maakte hem niet zenuwachtig. Zijn persoonlijkheid kenmerkt zich door een “constructie-

ve” en “positieve” houding. Dit maak ik op uit de manier waarop hij meedenkt over de toe-

komst van de marktkooplieden op het Vredenburgplein. Hij is het tegenovergestelde van 

mensen die de gemeente belemmeren. Hij is er niet op gericht om zijn eigen doelen volle-

dig te verwezenlijken, maar heeft er vrede mee dat er ook wel eens dingen fout gaan.  

Er gaan namelijk wel eens dingen fout, maar er gaan ook veel dingen goed. Hij benadrukt 

constant de dingen die goed zijn gegaan. Dit is volgens hem in tegenstelling tot de Neder-

landse cultuur die zich kenmerkt door het benadrukken van dingen die niet goed zijn.  

Er wordt naar verschillende voorbeelden verwezen van constructieve ideeën, zoals het 

idee om in de krant een verhaal te schrijven over de situatie van het Vredenburgplein, een 

jaar nadat de markt in een nieuwe opstelling heeft gestaan. Een ander idee was om de 

markt te verhuizen naar de Oudegracht. De voorzitter van de markt-belangenvereniging 

heeft dit idee verteld aan journalisten die er een stukje over schreven in de regionale 

krant28. Dit speelde in de tijd dat er met de gemeente werd onderhandeld of de markt op 

het Vredenburgplein mocht blijven. Het idee was om de Oudegracht te dempen, door plan-

ken over het water te leggen. Dit zou tevens een attractie zijn voor toeristen als de markt 

er niet was. Aan het eind van de dag, als de markt was afgelopen, dan kon het water weer 

worden teruggebracht.  

 

                                                 
27 Bijvoorbeeld de bewoners die klagen over de slechte bereikbaarheid van de gemeente. Zie de beschrijving 

van de (vorige) reden: “De gemeente luistert niet naar burgers”. 
28 Algemeen Dagblad/Utrechts Nieuwsblad 
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‘Iedereen sprong op het verhaal in, er werden vragen over gesteld en men vroeg zich af 

hoe iemand op zo’n gek idee was komen. De journalist vroeg toen nog wel hoe de bezoe-

kers naar beneden moesten, maar daar had ik ook wel een antwoord op. Want of je nou 

met de trap naar beneden gaat naar de Oudegracht of je gaat bij Hoog Catherijne met de 

trap naar boven, dat maakt niet uit.’ (8) 

 

De “goede ingangen” bij de gemeente zijn ook het gevolg van het “netwerken” van de voor-

zitter. Veel van de mensen van de gemeente en journalisten komen op de markt. De baas 

van het Utrechts Nieuwsblad kent hij van de tennisclub, net als het hoofd van de advoca-

tenafdeling van de gemeente Utrecht. En een medewerker van de POS kent hij van de brid-

geclub. Daarnaast probeert de voorzitter van de markt-belangenvereniging zich overal te 

laten zien. Een Ondernemersavond is voor hem niet erg relevant, maar hij gaat er wel naar 

toe, omdat hij wil laten zien dat hij betrokken is. Hij zal niet gauw dit soort avonden, ver-

gaderingen, borrels of andere bijeenkomsten afzeggen.  

 

‘Mijn vader zei vroeger altijd: je kunt beter relaties hebben dan geld. En dat is waar.’ (8) 

 

Door goed te netwerken, heb je meer mogelijkheden om aandacht te krijgen voor hetgeen 

je wilt bereiken. Hierbij wordt de vergelijking met Geert Wilders gemaakt: net als hij pro-

beert de voorzitter van de markt-belangenvereniging ook constant “in de picture”  

te staan. 

 

De gemeente rekent gebruikers van het plein niet tot de belanghebbende actoren (markt-

belangenvereniging en bewonersvereniging). Dit wordt gebaseerd op toespraken, uitlatin-

gen of opmerkingen van verschillende actoren binnen de gemeente, waaruit blijkt dat de 

actoren niet als belanghebbende actor worden gezien. Overigens accepteren de actoren dat 

ze niet als belanghebbende worden gezien, omdat ze financieel niets te bieden hebben.  

Ze zouden het echter wel op prijs stellen als ze enkel maar genoemd zouden worden. 

 

Marktkooplieden 

Marktkooplieden maken veelvuldig gebruik van het Vredenburgplein: Ze staan drie keer 

per week met hun marktkraam op de markt. Ondanks dat, worden ze niet als belang 
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hebbende actor gezien, omdat ze niet beschikken over financiële middelen: 

 

‘Ze hebben meer last van ons dan gemak. De Jaarbeurs en de NS kunnen investeringen 

doen, dus daar hebben ze belang bij. Dus in wezen zijn wij alleen maar lastig. Wij zijn de 

allerminste partij in het geheel, waar ze liever vanaf zouden zijn.’ (8) 

 

Bewoners 

De ontwikkeling van het nieuwe Vredenburgplein beïnvloedt in hoge mate de bewoners. 

Zij ondervinden bijvoorbeeld hinder van de werkzaamheden. De gemeente houdt echter 

geen rekening met de bewoners als betrokken actor bij het Vredenburgplein: 

 

‘Bij een bijeenkomst noemde de directeur van de POS alle actoren, maar de bewoners 

kwamen daar niet in voor. Ik riep toen: “En de bewoners dan?”’ (7) 

 

Kortom, er zijn drie redenen van vertrouwen beschreven die betrekking hebben op het 

democratisch gehalte van de gemeente. Deze drie redenen zijn onder te verdelen in twee 

onderwerpen. Ten eerste is dit het “luisteren naar burgers” , waarbij “luisteren” te maken 

heeft met “weten wat er bij burgers speelt”, “het reageren op klachten van burgers” en  

“de bereikbaarheid van de gemeente”. Anderzijds wordt het democratisch gehalte bepaald 

door de mate waarin de gemeente “burgers noemt als betrokken actor”. 

 

4.1.2 Rechtmatigheid 

Zoals in het begin van hoofdstuk 4 is vermeld, zijn er geen grondslagen van vertrouwen 

naar voren gekomen over de rechtmatigheid van de gemeente. Er zijn wel redenen ge-

noemd die met rechtmatigheid te maken lijken te hebben. Bijvoorbeeld het vergeten aan te 

vragen van een vergunning door de gemeente. Dit zou gezien kunnen worden als een vorm 

van niet-wetmatig handelen, maar werd eerder gezien als een vorm van slecht presteren 

van de gemeente. In een ander geval had het vergeten aan te vragen van vergunningen te 

maken met de rol van actievoerders. Hierdoor was deze reden van vertrouwen een exoge-

ne factor geworden en had het evenmin betrekking op de rechtmatigheid van de gemeen-

te. De wet speelt een belangrijke rol bij de redenen van vertrouwen29, maar in veel geval-

                                                 
29 Zie paragraaf 4.2.3. 
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len wordt de wet als “verantwoordelijk” gezien en wordt er geen verantwoordelijkheid 

toebedeeld aan de actoren, die enkel als onderworpen aan de wet worden gezien.  

Hierin ligt een mogelijke verklaring besloten voor het ontbreken van redenen van ver-

trouwen over de rechtmatigheid van de gemeente. Wellicht speelt ook een rol dat de wet 

complex is en burgers over het algemeen beperkte kennis hebben over de wet. Er is im-

mers kennis nodig om de betrouwbaarheid van iemand in te schatten30. 

 

4.1.3 Doeltreffendheid en doelmatigheid 

Er zijn vier redenen van vertrouwen naar voren gekomen die over de doeltreffendheid en 

doelmatigheid van de gemeente gaan. Deze grondslagen hebben te maken met “de financi-

ële positie van de gemeente”, “het aanpakken van een individuele actievoerder” en “het 

gebruik van materiaal bij openbaren ruimten”, waarbij de laatste weer positief en negatief 

geduid kan worden (verg.: het wel of niet luisteren naar de burgers bij “democratisch ge-

halte”) 

 

De gemeente heeft een slechte financiële positie (actievoerder). Er worden exploitatiebe-

grotingen gemaakt die niet kloppen en er wordt van toekomstige opbrengsten uitgegaan 

die er niet zijn. Hierdoor is de gemeente onbetrouwbaar, want een slechte financiële posi-

tie kan er uiteindelijk voor zorgen dat de gemeente onder curatele komt te staan. Doordat 

exploitatiebegrotingen niet kloppen, moeten er nieuwe worden gemaakt en dat kost extra 

geld. De verwachte opbrengsten zijn opbrengsten uit grond. De gemeente gebruikt deze 

opbrengsten om de kosten voor het stationsgebied te drukken, maar zou hierbij een ver-

keerde inschatting van de toekomst maken.  

 

‘Op een gegeven moment zeggen mensen: Dat ga ik niet betalen voor jouw grond. En dan 

heb je niet meer de inkomsten waarmee je de uitgaven kunt dekken. Ze rekenen zich op 

het ogenblik heel rijk met allerlei inkomsten die er niet zijn’ (5) 

 

De gemeente pakt actievoerders niet goed aan (oud-stedenbouwkundige). De gemeente is 

niet doeltreffend in het realiseren van een nieuw stationsgebied, omdat ze niet slim om-

gaat met actievoerders die het proces belemmeren. Het probleem ligt hier niet zozeer bij 

de actievoerder, want die heeft het recht om actie te voeren, maar de gemeente moet daar 

                                                 
30 Zie paragraaf 2.3. 
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beter op inspelen. De gemeente is een aantal keren vergeten om vergunningen aan te vra-

gen, terwijl dat wel had gemoeten31. Hierdoor is het voor actievoerders gemakkelijk om te 

procederen. Volgens de oud-stedenbouwkundige is de gemeente te naïef: 

 

‘Ik denk dat de gemeente uitgaat van burgers die het beste voor hebben met de gemeen-

te, maar dan liggen er toch mensen dwars. Dan denk ik van: ‘hoe kan dat nou dat de ge-

meente zo’n vergunning niet aanvraagt?’ Het is toch een vorm van naïviteit misschien, 

dat ze denken: ‘Nou, die “meneer X” zou nou z’n mond wel eens houden’. Maar nee hoor, 

en als hij niks doet dan komt er wel weer een nieuwe “Meneer X”. In mijn tijd dat ik bij de 

gemeente werkte, was er altijd wel iemand die deed als “meneer X”32.’ (10) 

 

In juni 2008 blijkt uit een krantenbericht, dat de gemeente 1000 euro per dag aan de ac-

tievoerder moet betalen, omdat de gemeente was vergeten om een nieuw besluit te nemen 

op een bezwaar van de actievoerder. ‘Wethouder Harrie Bosch gaf in de gemeenteraad tot 

zijn schaamte toe, dat het nieuwe besluit nog niet genomen was’33. Een andere verklaring 

voor het niet aanvragen van vergunningen heeft te maken met de aard van het rechtssys-

teem34. Hieruit blijkt dat het volgens een gemeenteraadslid onmogelijk is voor de gemeen-

te om alle vergunningen aan te vragen. 

 

De gemeente gebruikt voor openbare ruimten goed materiaal (lid Wijkraad Binnenstad). 

De gemeente presteert goed, doordat ze zorg draagt voor de gewenste kwalitatieve en 

authentieke uitstraling van de binnenstad. De gemeente is doelmatig, doordat ze let op de 

duurzaamheid van openbare ruimten. Een voorbeeld is het gebruik van goede materiaal in  

 

 

 

                                                 
31 Er zou kunnen worden beargumenteerd, dat het vergeten aan te vragen van vergunningen betrekking heeft 

op de “rechtmatigheid” van de gemeente. De gemeente heeft zich immers niet aan de wet gehouden. Echter, in 

het verhaal van de stedenbouwkundige staat een falende gemeente centraal, omdat ze niet goed genoeg pres-

teert. Er is daarom geen sprake van een gemeente die zich niet aan de wet houdt. 
32 Wegens privacyoverwegingen wordt de persoon “meneer X” genoemd. In het vervolg zal deze zelfde per-

soon ook worden aangeduid als “meneer X”. 
33 ANP/www.nrc.nl (2008) Utrecht moet activist 1000 euro per dag betalen, verschenen op 6 juni 2008 op 

www.nrc.nl. 
34 Zie paragraaf 4.2.3. 
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de straat waar het lid van de Wijkraad Binnenstad woont: 

 

‘Kijk bijvoorbeeld naar deze trottoirband. Dat is er niet zomaar een. Je hebt namelijk be-

tonnen trottoirbanden en dit is een hardstenen trottoirband. En die klinkers die hier lig-

gen, zijn speciale klinkers. Het zijn oude klinkers, geen moderne, gebakken klinkers’ (1)  

 

Overigens gaat de gemeente goed om met openbare ruimten, maar niet met gebouwen. 

Voorbeelden hiervan zijn ook te vinden in de buurt waar het lid van de Wijkraad Binnen-

stad woont. Het pand van de Galerie Utrecht35 is qua uiterlijk beduidend moderner dan 

omliggende panden. De gemeente zou ervoor moeten zorgen dat panden in de binnenstad 

eenzelfde ouderwetse uitstraling hebben. Het pand van de Galerie Utrecht zou er dan niet 

tussen passen. Het lid van de Wijkraad Binnenstad vindt het gebruik van goed materiaal 

zelf ook belangrijk. Dat is ook op te maken uit het huis waar hij woont (een authentiek 

pand in de binnenstad van Utrecht) en de vertellingen over authentieke materialen en 

objecten in zijn huis. 

 

De gemeente gebruikt voor openbare ruimten slecht materiaal (ondernemersvereniging). 

In tegenstelling tot de voorgaande reden vindt de ondernemersvereniging dat de gemeen-

te de voorkeur geeft aan goedkoop materiaal in plaats van duur materiaal. Hoewel de 

plannen zijn om voor het Vredenburgplein een hoogwaardige bestrating aan te leggen36,  

is de ondernemersvereniging ervan overtuigd dat de gemeente uiteindelijk zal kiezen voor 

een goedkopere bestrating. Een voorbeeld is de “ondertunneling” van de Graadt van Rog-

genweg (onderdeel van het stationsgebied). Een wethouder presenteerde een aantal plan-

nen voor de Graadt van Roggenweg. Een van de ideeën was om onder de Graadt van Rog-

genweg een tunnel aan te leggen. Dit plan werd door de ondernemers aangemoedigd, om-

dat de Graadt van Roggenweg tijdens de werkzaamheden de enige verbindingsweg is naar 

het centrum. De ondernemers waren er echter direct al van overtuigd, dat de weg niet zou 

worden “ondertunneld”, omdat dat te duur is. Uiteindelijk zal de gemeente kiezen voor een  

 

 

 

                                                 
35 Oudegracht 34 
36 Ingenieursbureau Utrecht (2007) Voorontwerp Openbare Ruimte, Vredenburgplein, p 29 
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goedkopere oplossing, namelijk het gebruik van een transferium. 

 

‘Uiteindelijk zal de wethouder ervoor kiezen om mensen naar een transferium te bren-

gen en vanaf daar met het openbaar vervoer naar de binnenstad te gaan. Dit is namelijk 

een veel goedkopere oplossing.’ (12) 

 

Kortom, redenen over de doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente zijn de fi-

nanciële positie van de gemeente, het aanpakken van actievoerders en de keuze voor ma-

teriaal in de binnenstad. 

 

4.1.4 Integriteit 

De integriteit van de gemeente speelt ook een rol bij het vertrouwen van burgers in de 

gemeente. Er zijn drie grondslagen van vertrouwen naar voren gekomen over integriteit: 

over “het nakomen van beloftes”, “het schuldig maken aan belangenverstrengeling” en “de 

onvoorspelbaarheid van de gemeente”. 

 

De gemeente komt beloftes niet na (ondernemer op het Vredenburgplein). De ondernemer 

op het Vredenburgplein vindt de gemeente niet integer, omdat gemeenteraadsleden belof-

ten niet nakomen37. Er zijn voorbeelden van zowel een PvdA-raadslid als een CDA-raadslid 

die in eerste instantie iets beloofden, maar in tweede instantie zich niet aan hun belofte 

hielden. Een PvdA- raadslid beloofde bijvoorbeeld om een stem in het voordeel van de 

ondernemer uit te brengen, zodat de ondernemer op het Vredenburgplein mocht blijven. 

Wanneer er gestemd wordt, stemt het raadslid ineens niet voor de ondernemer, maar te-

gen. Ook een raadslid van het CDA doet een belofte die hij niet nakomt: 

 

‘Een raadslid van het CDA zou een goed woordje voor ons doen. Ten eerste komt hij om 

negen uur binnen, wij zaten daar al anderhalf uur. Die man zit in zoveel commissariaten, 

die heeft niet overal tijd voor. Maar hij deed helemaal geen goed woordje, daar kwam 

niks van terecht. Je wordt voor de gek gehouden. Zo worden alle mensen in Utrecht voor 

de gek gehouden.’ (6) 

 

                                                 
37 In de betekenisgeving van de ondernemer maken gemeenteraadsleden onderdeel uit van de gemeente.  

Deze gedachte sluit echter niet aan op de ideeën in dit onderzoek, omdat ik gemeenteraadsleden niet onder de 

gemeente laat vallen (zie paragraaf 3.2). 
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In tegenstelling tot de gemeente wordt de projectontwikkelaar wel als een betrouwbare 

partner gezien, omdat het een commercieel bedrijf is. Commerciële bedrijven zijn veel 

beter in staat dan de gemeente om afspraken te maken en om beloftes na te komen.  

De projectontwikkelaar is eigenaar van Hoog Catherijne en verhuurt de winkel- en kan-

toorruimten. Huurders van de projectontwikkelaar maken zich geen zorgen over de toe-

komst, terwijl ondernemers die huren van de gemeente zich wel zorgen maken. 

 

 ‘Ik heb nog geen één winkelier gehoord die zich druk maak;, ze weten namelijk dat ze 

wat terug krijgen. Wat dat betreft had ik liever in Hoog Catherijne gezeten. De winkeliers 

die daar zitten, krijgen altijd wel wat terug. Maar wij huren van de gemeente en krijgen 

niks terug.’ (6)  

 

De gemeente maakt zich schuldig aan belangenverstrengeling (actievoerder). De gemeente 

is niet integer, omdat ambtelijke diensten van de gemeente dezelfde belangen hebben als 

de projectontwikkelaar. Ze hebben veel contact met elkaar, brengen bezoeken aan elkaar 

en kennen elkaar goed. Een voorbeeld is een uitwisselingsprogramma van ambtenaren en 

projectontwikkelaars: Utrechtse ambtenaren gaan een week bij bijvoorbeeld Zadelhoff 

werken en andersom. Volgens het Staatsrecht behoort de gemeente boven commerciële 

partijen te staan, maar dat is in de praktijk niet zo. Er is in sterke mate sprake van belan-

genverstrengeling: Als een projectontwikkelaar bouwplannen heeft, dan dient dat het ei-

genbelang van ambtenaren. 

 

‘Bij het Ingenieursbureau Utrecht zitten 60 hoogopgeleide ingenieurs die hun territorium 

willen uitbreiden: ze willen bruggen bouwen, infrastructuur maken en kunstwerken rea-

liseren. Zodra er iemand zegt dat ze een Belle van Zuylen wil maken, dan zeggen ze: ‘kom 

maar op!’. Dus de Dienst Stadsontwikkeling en het Ingenieursbureau Utrecht hebben het-

zelfde belang als de projectontwikkelaars.’ (5) 

 

De gemeente is onvoorspelbaar (voorzitter Wijkraad Binnenstad). De gemeente is niet 

integer, omdat gemeenteraadsleden zomaar besluiten om iets anders te doen. Een voor-

beeld is het proces rondom de aankoop van een gebouw van het voormalige Wilhelmina 

Kinderziekenhuis in de binnenstad van Utrecht door de verslavingszorginstantie Centrum 

Maliebaan. In 1969 werd op de ABC-straat, in het centrum van Utrecht, de “beddentoren” 
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gebouwd, als uitbreiding van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ). In 1999 verhuisde 

WKZ naar De Uithof (het universiteitscentrum van Utrecht aan de rand van Utrecht).  

Nadat de “beddentoren” leeg was komen te staan, werd het door Centrum Maliebaan aan-

gekocht. Er zat namelijk een “ziekenhuisbestemming” op het gebouw. Centrum Maliebaan 

kocht het gebouw niet zozeer om zich definitief te vestigen, maar om de gemeente te 

dwingen om ergens anders, aan de rand van de stad, een gebouw te realiseren waar CM 

zich vervolgens zou kunnen vestigen. De gemeente bood Centrum Maliebaan andere loca-

ties aan waar CM uit kon kiezen. Maar toen ineens keerde de gemeenteraad zich daar te-

gen, waardoor CM definitief werd gevestigd op de ABC-straat.  

 

‘Op het allerlaatste moment is de raad daar voor gaan liggen, die wou dat niet. Nu zitten 

we met een verslavingskliniek die niemand daar gewild heeft. De gemeente niet. De be-

woners niet. En ook Centrum Maliebaan niet. Dat is de onvoorspelbaarheid van de poli-

tiek.’ (3) 

 

Kortom, het niet nakomen van beloftes, schuldig maken aan belangenverstrengeling en de 

onvoorspelbare gedrag van de gemeente, zijn redenen die bepalend zijn voor vertrouwen 

en iets zeggen over de integriteit van de gemeente. 

 

4.2 Exogene factoren 

Naast redenen van vertrouwen over endogene factoren, zijn er ook redenen over exogene 

factoren naar voren gekomen. Exogene factoren gaan over alle andere zaken dan endoge-

ne factoren38; factoren waar de gemeente geen invloed op heeft. Zoals een linksgeoriën-

teerd raadslid zegt: ‘Je kunt wel een planning maken, maar er zijn veel externe dingen die 

bepalend zijn.’ De redenen over exogene factoren die in dit onderzoek naar voren zijn ge-

komen, zijn onder te verdelen in de volgende categorieën: 1) de macht van de projectont-

wikkelaar, 2) de aard van het rechtssysteem, 3) de invloed van actievoerders 4) de om-

vang van het project, 5) de ontwikkelingen in de bouwsector en 6) de aard van de politiek. 

 

                                                 
38 Zie paragraaf 2.3. 
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4.2.1 Projectontwikkelaar 

De macht van grote bedrijven is een kenmerk van de hedendaagse maatschappij (Noorde-

graaf, 2004: 58). Doordat bedrijven machtiger zijn geworden, heeft de overheid –in ieder 

geval relatief– macht moeten inleveren. De overheid heeft overigens deze macht van be-

drijven zelf vergroot door privatisering en marktwerking te stimuleren (Noordegraaf, 

2004: 58). Het nadeel is dat ‘grote bedrijven de neiging hebben om via monopolievorming, 

of kartelvorming of prijsafspraken, hun marktmacht te vergroten’ (Noordegraaf,  

2004: 61). 

 

De projectontwikkelaar39 is machtiger dan de gemeente (actievoerder, rechtsgeoriënteer-

de raadslid, ondernemer op het Vredenburgplein). Over het algemeen wordt het Vreden-

burgplein gezien als een project dat afhankelijk is van aangrenzende projecten waar de 

projectontwikkelaar de macht heeft40. Het wordt als afhankelijk gezien van de aangren-

zende projecten, omdat de werkzaamheden voor het Vredenburgplein pas beginnen als de 

aangrenzende projecten zijn voltooid. Hoewel de gemeente wat betreft het Vredenburg-

plein niet afhankelijk is van de projectontwikkelaar, wordt dat wel zo ervaren, omdat het 

plein dus afhankelijkheid is van de aangrenzende projecten. Want van deze aangrenzende 

projecten heeft de projectontwikkelaar een groot deel in erfpacht. Doordat het Vreden-

burgplein dus in de betekenisgeving wordt gezien als afhankelijk van de aangrenzende 

projecten, wordt de projectontwikkelaar als een machtigere partij gezien dan de gemeen-

te. De actievoerder vindt dat de gemeente geen inspraak heeft in de besluitvorming en 

vergelijkt de gemeente met een “marionet”. Volgens het rechtsgeoriënteerde raadslid 

blijkt de afhankelijkheid van de projectontwikkelaar uit de mislukte pogingen van de ge-

meente uit het verleden om het stationsgebied aan te pakken. De ondernemer op het Vre-

denburgplein noemt het voorbeeld van een marktgebouw dat bedoeld was voor de onder-

nemer, maar wat de gemeente uiteindelijk moest afstaan aan de projectontwikkelaar. 

 

                                                 
39 Onder “de projectontwikkelaar” wordt de belangrijkste projectontwikkelaar van het stationsgebied ver-

staan. Net als bij andere actoren wordt zoveel mogelijk getracht om actoren te neutraliseren. Daarom wordt 

het bedrijf niet bij naam genoemd, maar aangeduid als “de projectonwikkelaar”.  
40 De macht van de projectontwikkelaar bij aangrenzende projecten ligt besloten in contracten die tientallen 

jaren met de gemeente zijn gesloten (erfpacht). Omdat dit zo’n lange tijd geleden is gebeurd, wordt de gemeen-

te niet als verantwoordelijk gezien voor de macht van de projectontwikkelaar. Dat is ook de reden dat het hier 

om een exogene factor gaat. 
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Actievoerder 

Volgens de actievoerder heeft de gemeente niets te vertellen: De projectontwikkelaar 

heeft het voor het zeggen en de gemeente werkt in dienst van de projectontwikkelaar.  

De gemeente wordt met een “marionet” vergeleken: 

 

‘De mensen die het hier echt voor het zeggen hebben, zijn heel grote bedrijven. En die 

wethouders en ambtenaren bungelen er maar een beetje bij. Ze hebben geen eigen beleid. 

Ze doen gewoon wat Cório wil.’ (5) 

 

Rechtsgeoriënteerd raadlid 

In de afgelopen vijftien jaar is verschillende keren geprobeerd om samen met de project-

ontwikkelaar en andere partijen het stationsgebied aan te pakken. De macht van de pro-

jectontwikkelaar blijkt uit deze mislukte pogingen, omdat de gemeente niet zoveel macht 

heeft als telkens werd gedacht. 

 

‘In die tijd is bewezen dat als je als gemeente iets wilt, maar als de partijen niks willen,  

er niks gebeurt. De gemeente heeft nu een nieuwe poging gewaagd en zich daarbij wat 

bescheidener opgesteld en nu zijn de contracten wel getekend.’ (9)  

 

Ondernemer op het Vredenburgplein 

In de tijd dat er naar een nieuwe vestiging werd gezocht voor de viszaak van de onderne-

mer op het Vredenburgplein, is ook ter sprake geweest dat hij zich op een andere plek op 

het plein kon vestigen. De gemeente stelde voor dat er een gebouw zou komen voor hem 

en de poffertjeskraam. De projectontwikkelaar had echter andere plannen met het stuk 

grond waar dit gebouw zou komen: ze wilde daar zelf gaan bouwen. De gemeente kon niks 

anders meer doen dan een onnozele smoes te verzinnen en de grond aan de projectont-

wikkelaar af te staan.  

 

‘Er werd door de raad beslist, dat het gebouwtje teveel zicht weg zou nemen. Het ge-

bouwtje zou ongeveer 100 vierkante meter groot worden, dus zo groot is dat helemaal 

niet. Maar die meters heeft de projectontwikkelaar er nu bij gekregen, waar nu dat win-

kel- en wooncomplex De Vredenburg komt. Dat gebouw is wel iets meer dan 100 vierkan-

te meter en is ook veel hoger.’ (6) 
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De projectontwikkelaar heeft een sterke “drive” om projecten te realiseren (voorzitter 

Wijkraad Binnenstad). Doordat de gemeente afhankelijk is van de projectontwikkelaar en 

de projectontwikkelaar een bedrijf is met een sterke “drive”, wordt de gemeente “gestimu-

leerd” om ook vaart te zetten achter de aanpak van het stationsgebied. De projectontwik-

kelaar streeft als commercieel bedrijf naar winstmaximalisatie. Om dit te bereiken dienen 

projecten gerealiseerd te worden. Werknemers van de projectontwikkelaar worden hier-

op afgerekend. De “drive” om goed te presteren is daarom hoog. Commerciële bedrijven 

zijn veel beter dan de overheid in staat om doelen te bereiken. De sterke “drive” van de 

projectontwikkelaar kan als een nadeel worden gezien, maar het voordeel is dat ergens de 

vaart achter wordt gezet. Hierdoor wordt de gemeente ook gedwongen om meer “drive” te 

tonen, omdat de gemeente afhankelijk is van de projectontwikkelaar. Op deze manier 

heeft de “drive” van de projectontwikkelaar een positief effect op de gemeente. Een voor-

beeld is de ervaring met ambtenaren die de druk voelen van de projectontwikkelaar. 

 

‘Als ik met de ambtenaren van de gemeente praat, voel ik dat ze de hete adem van hun 

commerciële partners in hun nek voelen. Die ambtenaren hebben tijdsschema’s en moe-

ten doorwerken. Er is een heel grote “drive” om je aan de planning te houden’. (3) 

 

Kortom, de macht van de projectontwikkelaar wordt als reden gezien voor de mate van 

vertrouwen in de gemeente. Enerzijds wordt macht van de projectontwikkelaar als on-

wenselijk ervaren, omdat de gemeente een ondergeschikte machtspositie heeft. Ander-

zijds is deze macht een voordeel, omdat de projectontwikkelaar zeer gedreven is om pro-

jecten te realiseren. 

 

4.2.2 Invloed actievoerder 

Tot nu toe heb ik grondslagen van vertrouwen beschreven die betrekking hebben op de 

gemeente, op de projectontwikkelaar en op het rechtssysteem. Een andere reden van ver-

trouwen heeft te maken met de invloed van één specifieke actievoerder. Net als de “mach-

tige bedrijven” is de invloed van één actievoerder ook een kenmerk van de hedendaagse 

maatschappij, die zich onder andere kenmerkt door “eigenwijze burgers” (Noordegraaf, 

2004: 55-58). Eigenwijze burgers zijn “veeleisend” en “mondig”: Ze zijn “assertief”  

(Van den Brink, 2002, geciteerd in Noordegraaf: 2004: 57), goed opgeleid, leggen zich niet 

ergens zomaar bij neer en stappen snel naar de rechter (Noordegraaf, 2004: 57). Meer dan 

vroeger staat het individuele belang in plaats van het algemene belang voorop. Ontwikke-
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lingen als de naoorlogse ontzuiling (Lijphart, 1988, zie kader 3, geciteerd in Noordegraaf 

2004: 56) en de politiserings- en emancipatiebewegingen van de jaren zeventig hebben 

ervoor gezorgd dat het “zelfbeschikkingsrecht” van individuele burgers een belangrijke rol 

is gaan spelen (Noordegraaf, 2004: 56).  

 

Eén actievoerder belemmert de aanpak van het stationsgebied (actievoerder41, bewoners-

vereniging, ondernemer op het Vredenburgplein, oud-stedenbouwkundige, linksgeoriën-

teerd raadslid, ondernemersvereniging). Het betreft een plaatselijk bekende actievoerder. 

Hij voert veel procedures tegen de gemeente Utrecht. Eind 2007 zou de bouw van  

De Vredenburg beginnen, maar door de actievoerder is een half jaar later de eerste paal 

nog steeds niet geslagen. De invloed van de actievoerder is groot. Het feit dat de actievoer-

der ervoor heeft gezorgd dat De Vredenburg vertraging oploopt is van belang, omdat  

De Vredenburg het eerste project is van het hele stationsgebied.  

 

‘Er is een verschrikkelijk vervelende zeurpiet, die telkens weer procedures verzint, waar-

door het weer wordt uitgesteld: die “meneer X”. Hij heeft een hekel aan de gemeente en 

wil graag een luis in de pels zijn. Het lukt hem donders goed en hij is heel slim’ (10) 

 

De invloed van de actievoerder wordt door velen vergeleken met de invloed van één be-

woner bij het Ledig Erf. Deze bewoner houdt langdurig de plannen van een projectontwik-

kelaar tegen, waardoor het terrein inmiddels tientallen jaren braak ligt. Het Ledig Erf is 

een plein aan de zuidkant van de Utrechtse binnenstad. Aan de overkant van dit plein  

(tussen de Catherijnesingel en de Gansstraat) is tientallen jaren geleden een stuk grond 

braak komen te liggen. Het Maarssens Bouwbedrijf (MBB) heeft een bouwaanvraag inge-

diend om twaalf appartementen, publieksruimte, bedrijfsruimte en een parkeergarage te 

realiseren. Er is echter één bewoner die bezwaar heeft gemaakt tegen het plan, naar ver-

luidt omdat de bewoner bang is om zijn vrije uitzicht kwijt te raken.  

 

‘Op het Ledig Erf zijn ze nog steeds niet aan het bouwen. Er is daar één bewoner die con-

tinu procedures tegen de gemeente aanspant en af en toe ook nog wint. Daar gaat het 

niet sneller door.’ (2) 

 

                                                 
41 Voor de actievoerder geldt hier in feite: “Ik belemmer de aanpak van het stationsgebied”. 
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De actievoerder oefent veel invloed uit, omdat hij naar eigen zeggen “volhoudend” is.  

Elke burger zou invloed kunnen uitoefenen, maar niet via inspraak, maar via de rechter. 

Procederen kost veel tijd en moeite, waardoor veel mensen ervan afzien. De actievoerder 

is volhoudend door een sterke motivatie om de gemeente tegen te werken. Dit heeft ener-

zijds te maken met de plannen die hem niet bevallen en anderzijds met ongenoegen over 

de hoogdravendheid van de gemeente.  

 

‘Ik heb er een satanisch plezier in om de gemeente voortdurend dwars te zitten, omdat ik 

het een stel schooiers vind. Het zijn namelijk mensen die een hoop geld verdienen en rap-

porten schrijven, en dan gaan ze af als een gieter. Ze zitten heel gewichtig te doen en dan 

blijkt dat ze de hele boel bij elkaar liegen. Het geeft mij diepe voldoening om die mensen 

te ontmaskeren.’ (5)  

 

Overigens kan het procederen worden gezien als het “beroep” van de actievoerder:  

Elke keer als de gemeente een rechtszaak tegen hem verliest, ontvangt hij 644 euro.  

 

4.2.3 Rechtssysteem 

Het rechtssysteem biedt actievoerders ruimte om invloed uit te oefenen (linksgeoriën-

teerd raadslid, projectontwikkelaar en oud-stedenbouwkundige). Niet de actievoerders 

zelf zijn verantwoordelijk, maar het rechtssysteem dat actievoerders de mogelijkheid 

biedt om invloed uit te kunnen oefenen. Actievoerders maken enkel gebruik van het recht 

dat ze hebben. In de aard van dit recht zit de moderne trend van individualisering beslo-

ten, waardoor de eerder besproken kenmerken van “eigenwijze burgers” ook betrekking 

heeft op het rechtssysteem42. Volgens het linksgeoriënteerde raadslid kunnen de eisen van 

het rechtssysteem gezien worden als het “maken van een foutloos proefwerk”. Volgens de 

projectontwikkelaar worden de mogelijkheden van het rechtssysteem vooral gekenmerkt 

door het “gemak” ervan: het is betrekkelijk eenvoudig. Ten slotte vindt de oud-

stedenbouwkundige, dat het rechtssysteem teveel rekening houdt met het particuliere 

belang. 

 

Linksgeoriënteerd raadslid 

                                                 
42 Zie paragraaf 4.2.2. 
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Het rechtssysteem vereist het maken van een feilloos proefwerk én dat doe je doorgaans 

niet. Daardoor hebben actievoerders volop mogelijkheden om invloed uit te oefenen.  

Als een plan wordt opgesteld, moet het op alle punten in orde zijn. Maar er worden altijd 

wel fouten gemaakt, omdat fouten maken menselijk is. Bovendien is het maken van fouten 

groter bij een complex project, zoals het stationsgebied. 

 

‘Als je een plan maakt, moet het op alle punten goed zijn. Het is net als een proefwerk 

maken: je haalt nooit een tien. De meeste mensen halen toch ergens tussen de 6 en de 8. 

Dat betekent dat er altijd foutjes in staan. Dan heb je het wel voldoende gemaakt, maar 

dan zitten er wel fouten in. Als de rechter vindt dat je wel een 10 moet halen, dan bete-

kent dat, dat je het proefwerk over moet maken. En dat betekent dat het je weer vertra-

ging oplevert. Hoe groter en complexer het project is, hoe meer kans er is, dat er ergens 

een foutje zit. En als je dan hele goede actievoerders hebt die erop gespitst zijn om het 

plan onderuit te halen, dan vinden ze altijd wel iets.’ (2) 

 

Projectontwikkelaar 

Het stationsgebied is een groot en complex project, omdat het in de binnenstad ligt. Hier-

door zijn er veel verschillende belangen. Iedereen die bij het Vredenburgplein betrokken 

is, heeft inspraak (zoals bewoners, ondernemers, mensen die de binnenstad bezoeken, 

etc.) Niet deze mensen worden als verantwoordelijk gezien voor het belemmeren van de 

gemeente, maar het rechtssysteem, dat mensen de mogelijkheid biedt om te belemmeren. 

Aan de ene kant is het belangrijk dat mensen dit recht hebben, maar aan de andere kant 

zorgt dit ervoor dat de stad zijn taak niet uit kan voeren. Het rechtssysteem biedt ruimte 

om te belemmeren vanwege het “eenvoud” ervan: 

 

‘Het is niet heel moeilijk om tegen te zijn. Mensen hebben veel mogelijkheden om gebruik 

te maken van het recht. Dat is niet een heel grote inspanning, je stuurt een briefje met 

een postzegel erop: ik dien bezwaar in, want ik ben daar en daar op tegen.’ (11) 

 

Naast het “gemak” van het belemmeren, speelt ook dat actievoerder een “grote variatie” 

aan mogelijkheden hebben om te belemmeren een rol. Actievoerders kunnen bezwaar 

maken tegen de meest uiteenlopende zaken. Het is voor de gemeente moeilijk om daarop 

in te spelen, omdat de gemeente niet weet waar burgers zich mee zullen gaan bemoeien.  
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Oud-stedenbouwkundige 

De oud-stedenbouwkundige vindt de rechtsbescherming van het particuliere belang 

“doorgeschoten”. Hij bedoelt daarmee, dat het rechtssysteem veel (te veel) rekening houdt 

met het individu. 

 

‘Het Nederlandse recht is zo ingewikkeld geworden, waardoor de bescherming van het 

particuliere belang zo zwaar is, dat de ruimtelijke ordening telkens weer vertraging op-

loopt. En in Utrecht is dat wel heel flink uit de hand gelopen. Ik ben dus niet zozeer tegen 

de actievoerders, maar tegen de “doorgeschoten democratisering van de ruimtelijke or-

dening”. Ik ken maar weinig voorbeelden waar bewoners hun zin niet hebben gekre-

gen.’43 (10) 

 

Bij de oud-stedenbouwkundige kwamen twee voorbeelden naar voren van deze “doorge-

schoten democratisering”: het Suikerterrein en het Verdomhoekje. Het Suikerterrein in 

Utrecht is een gebied tussen de kruising van de Graadt van Roggenweg en de Leidseweg. 

In 1985 stelt de gemeente voor om langs de Graadt van Roggenweg een wand met vier 

woonlagen te bouwen. Maar het buurtcomité, vooral bewoners van de Leidseweg, komt 

daartegen in opstand. Bewoners willen het groen behouden en zijn bang dat als de huizen 

te hoog worden, ze geen zon meer in hun achtertuin hebben. ‘Het uiteindelijke plan heeft 

alle kenmerken van een aan de vergadertafel ontstaan compromis, een mengsel van ge-

meentelijke uitgangspunten en buurtbelangen, een Utrechts plan’ (Visser, 2001: 97).  

De oud-stedenbouwkundige vindt het Suikerterrein een voorbeeld van “doorgeschoten 

democratisering”, omdat er teveel rekening is gehouden met het belang van de bewoners 

en niet met de uitstraling van de stad in zijn geheel.  

 

‘Je kunt nog steeds zien waar de belangrijkste actievoerders woonden, want daar is de 

bebouwing aan de Graadt van Roggenweg iets lager gebleven. Die hebben net zo lang  

actie gevoerd totdat zij het zonnetje in hun tuin wel hadden.’ (10) 

 

                                                 
43 Overigens sluit dit aan op de eerder beschreven reden over het democratische gehalte van de gemeente, 

namelijk dat de gemeente naar bewoners luistert (zie paragraaf 4.1.1). Echter, wat de oud-stedenbouwkundige 

hier zegt, maakt onderdeel uit van een verhaal over het rechtssysteem, en niet over het democratisch gehalte 

van de gemeente. 
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Een ander voorbeeld is het “Verdomhoekje” in Utrecht. Het Verdomhoekje, officieel de 

Gouverneurstraat, is een ‘buurtje dat een monument wordt voor de betrokkenheid van 

buurtcomités.’ (Visser, 2001: 81). In 1973 worden er plannen gemaakt om de buurt op te 

knappen, omdat de buurt is verpauperd. De buurtbewoners werken hierbij niet samen 

met de gemeente, omdat ze vinden dat de gemeente te weinig voor hen doet. Er worden 

‘achterkanten van woningen gesitueerd met een schuurtje langs de toegangsweg naar de 

binnenstad.’ (Visser, 2001: 81). Doordat burgers hierbij gebruik hebben gemaakt van hun 

recht, heeft de gemeente niet goed haar taak kunnen vervullen. Voor de uitstraling van de 

gehele stad was het beter geweest als de huizen met de voorkant naar de weg stonden. 

Bovendien was het voor de stad beter geweest als nieuwbouw aansluit op bestaande 

bouw, maar het merendeel van het Verdomhoekje sluit niet aan op de bestaande bebou-

wing. Kortom, het rechtssysteem houdt veel rekening met het private belang, waardoor 

actievoerders mogelijkheden hebben om invloed uit te oefenen. 

 

‘Ik weet nog dat ik tegen de toenmalige wethouder zei: ‘Nou, dat gaat niet goed zo’.  

Toen zei hij: ‘Ja, dat is nou inspraak’. Dus die mensen kregen hun zin.’ (10) 

 

Het rechtssysteem biedt actievoerders beperkte ruimte om invloed uit te oefenen  

(rechtsgeoriënteerd raadslid). Dit is in tegenstelling tot de vorige reden. Actievoerders 

kunnen weliswaar processen belemmeren door bezwaar- en beroepprocedures te starten. 

Zo is er bijvoorbeeld een procedure begonnen wegens het nalaten van een kapvergunning, 

het nalaten van onderzoek naar de luchtkwaliteit en i.v.m. archeologische waarden die 

zouden worden geschonden. Maar op langere termijn is het rechtssysteem in het voordeel 

van de gemeente. De verwachting is dat de Raad van State het nationale belang van het 

Utrechtse stationsgebied zwaarder zal laten wegen dan het private belang van actievoer-

ders. Het stationsgebied is namelijk een nationaal knooppunt, waardoor het realiseren van 

een nieuw station van nationaal belang is.  

 

‘Ik denk dat, gezien de belangen, de afweging wordt gemaakt dat Utrecht door mag 

gaan. Een paar schorsingen heeft “meneer X” wel gewonnen, maar in de bodemprocedure 

gaat hij toch onderuit.’ (9) 

 

Samengevat: het rechtssysteem wordt als een reden gezien voor de mate van vertrouwen 

in de gemeente. De rol van één specifieke actievoerder speelt echter wel een rol van bete-
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kenis. Enerzijds wordt het rechtssysteem gezien als de boosdoener door het creëren van 

mogelijkheden voor de actievoerder. Anderzijds biedt het rechtssysteem hem beperkte 

ruimte om invloed uit te oefenen. 

 

4.2.4 Omvang project 

Omvangrijke projecten lopen haast per definitie uit (linksgeoriënteerd raadslid, onderne-

mer aan het Vredenburgplein en de ondernemersvereniging). Dit is niet alleen in Utrecht 

het geval, maar dit geldt overal. Andere grote projecten, zoals de Deltawerken, de Betuwe-

lijn en de Noord-Zuidlijn in Amsterdam lopen ook vertraging op of hebben vertraging op-

gelopen. Het Vredenburgplein is een groot project, omdat het afhankelijk is van de aan-

grenzende projecten44. Het plein wordt namelijk pas ingericht als de aangrenzende projec-

ten zijn voltooid. Volgens de ondernemer aan het Vredenburgplein lopen grote projecten 

uit, omdat er altijd dingen over het hoofd worden gezien: 

 

‘Er zijn altijd wel dingen die onderzoekers, architecten over het hoofd zien of waar ze te-

genaan lopen. Dit heeft niet zozeer met projecten van de gemeente Utrecht te maken, 

maar dat speelt landelijk.’ (4) 

 

4.2.5 Economische ontwikkelingen 

De bouwsector is afhankelijk van economische ontwikkelingen (linksgeoriënteerd raadslid 

en rechtsgeoriënteerd raadslid). Deze economische ontwikkelingen worden als een mon-

diaal verschijnsel beschreven. Bovendien wordt de bouwsector niet als enige sector gezien 

die wordt beïnvloed door economische ontwikkelingen. Ontwikkelingen in de bouwsector 

kunnen van invloed zijn op de realisatie van het Vredenburgplein.  

Het linksgeoriënteerde raadslid noemt als voorbeeld de ontwikkelingen in Leidsche Rijn. 

 

‘Het heeft in Leidsche Rijn een tijd geduurd voordat de woningbouw kon starten. Nu is 

dat in gang gezet, maar nu zijn de ontwikkelingen in de markt zodanig, dat de bouwbe-

drijven vol zitten in het werk, omdat ze geen personeel kunnen krijgen.’ (2) 

 

                                                 
44 Zie paragraaf 4.2.1. 
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Het rechtsgeoriënteerde raadslid noemt als voorbeeld de oplopende bouwkosten bij een 

slechte economische situatie, waardoor het bouwen duurder wordt. 

 

‘Bouwen kost staal, beton, metaal en koper, maar dat is allemaal duurder geworden.  

Er zijn ook minder mensen beschikbaar. Je ziet in het algemeen dat de bouwproductie  

afneemt.’ (9) 

 

4.2.6 De aard van de politiek 

Begrotingen van projecten zijn altijd te rooskleurig (oud-stedenbouwkundige). Dit komt 

omdat er voor de totstandkoming van plannen draagvlak nodig is bij burgers. Hierdoor 

houdt de gemeente bij het opstellen van de begroting geen rekening met financiële tegen-

vallers, terwijl die er altijd zijn. Financiële tegenvallers worden bijvoorbeeld veroorzaakt 

door procedures die worden aangepast of nieuwe veiligheidseisen die worden opgesteld, 

waardoor het plan meer geld gaat kosten. Zou de gemeente de financiële tegenvallers wel 

betrekken in de begroting, dan zou er geen draagvlak zijn, want dan zouden burgers het 

plan te duur vinden. Dit is net kenmerkend voor de gemeente Utrecht, maar dat is eigen 

aan het “politieke spel”.  

 

‘De verwachte, hogere kosten kunnen niet worden ingecalculeerd, want dan worden de 

begrotingen duurder en dan komen de projecten nooit tot stand.’ (10) 

 

We zien dus dat de burgers diverse redenen kunnen hebben om wel of geen vertrouwen te 

hebben in de gemeente. In de volgende paragraaf wordt verder ingegaan op de redenen 

van vertrouwen.  

 

4.3 Overzicht redenen van vertrouwen 

Ik laat de verhalen van burgers achter me en geef in deze paragraaf een overzicht van de 

redenen van vertrouwen die in deze verhalen lagen besloten (zie tabel 1). 
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Tabel 1: Redenen van vertrouwen van burgers in de gemeente 

 Endogene factor* Reden** 

 1. Democratisch gehalte (-)*** De gemeente luistert niet naar burgers 

 2. Democratisch gehalte (+)*** De gemeente luistert naar burgers 

 3. Democratisch gehalte (-) De gemeente rekent gebruikers van het plein niet tot de belanghebben-

de actoren 

 4. Doelm./doeltreffendheid (-) De gemeente heeft een slechte financiële positie 

 5. Doelm./doeltreffendheid (-) De gemeente pakt actievoerders niet goed aan  

 6.  Doelm./doeltreffendheid (+) De gemeente gebruikt voor openbare ruimten goed materiaal 

 7. Doelm./doeltreffendheid (-) De gemeente gebruikt voor openbare ruimten slecht materiaal 

 8. Integriteit (-) De gemeente komt beloftes niet na 

 9. Integriteit (-) De gemeente maakt zich schuldig aan belangenverstrengeling 

 10. Integriteit (-) De gemeente is onvoorspelbaar 

 Exogene factor Reden 

 11. Machtige bedrijven45 (-) De projectontwikkelaar is machtiger dan de gemeente 

 12. Machtige bedrijven46 (+) De projectontwikkelaar heeft een sterke “drive” om projecten te realise-

ren 

 13. Eigenwijze burgers (-) Eén actievoerder belemmert de aanpak van het stationsgebied 

 14. Rechtssysteem (-) Het rechtssysteem biedt actievoerders ruimte om invloed uit te oefenen 

 15. Rechtssysteem (+) Het rechtssysteem biedt actievoerders beperkte ruimte om invloed uit te 

oefenen 

 16. Omvang project (-) Omvangrijke projecten lopen per definitie uit 

 17. Econ. Ontwikkelingen (-) De bouwsector is afhankelijk van economische ontwikkelingen 

 18. Aard van de politiek (-) Begrotingen van projecten zijn altijd te rooskleurig 

* Er zijn geen redenen naar voren gekomen over de rechtmatigheid van de gemeente47. 

** Een aantal redenen zijn elkaars tegengestelden: redenen 1 en 2, 6 en 7 en 14 en 1548. 

*** Een aantal redenen versterken het vertrouwen van burgers in de gemeente (+) terwijl het me-

rendeel van de redenen het vertouwen ondergraaft (-). 

  

  

                                                 
45 Gebaseerd op Noordegraaf (2004) 
46 Ibid. 
47 Zie paragraaf 4.1.2. 
48 Zie het stukje Tegenstrijdige redenen van vertrouwen (hoofdstuk 4). 
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5. Het belang van exogene en endogene factoren 

De tweede vraag van dit onderzoek luidt:  

 

2. In hoeverre kan de gemeente invloed uitoefenen op het vertrouwen of wantrouwen 

van burgers? 

 

Het gaat hier om het verschil in belang tussen endogene factoren en exogene factoren.  

Om inzicht te krijgen in hoeverre het vertrouwen van burgers gebaseerd is op endogene 

factoren en in hoeverre op exogene factoren, wordt in eerste instantie per burger apart 

bepaald waar hij het vertrouwen op baseert. Vervolgens worden alle burgers bij elkaar 

genomen om daar uiteindelijk conclusies uit te trekken. Om per burger te kunnen zeggen 

waar hij zijn vertrouwen op baseert, maak ik een onderscheid tussen drie verschillende 

soorten burgers: 1) burgers die hun vertrouwen voornamelijk baseren op endogene facto-

ren, 2) burgers die hun vertrouwen voornamelijk baseren op exogene factoren, 3) burgers 

die hun vertrouwen baseren op zowel endogene als exogene factoren. Alle twaalf de bur-

gers noemden één of meer redenen van dezelfde soort (waardoor ze automatisch tot type 

burger 1 of 2 behoren) of ze noemden elk soort reden even vaak (waardoor ze automa-

tisch tot type burger 3 behoren)49. De overige actoren (de bewonersvereniging en de oud-

stedenbouwkundige) deel ik in op basis van de volgende redenen. De “bewonersvereni-

ging” noemt drie redenen: twee endogene factoren en één exogene factor. Hoewel er één 

endogene factor meer wordt genoemd, is geen sprake van een overduidelijke dominantie 

van één factor, omdat het algemene verhaal van de bewonersvereniging zowel over endo-

gene als exogene factoren gaat. Ik kies er daarom voor om de bewonersvereniging tot  

“type 3 burger” te rekenen. De “oud-stedenbouwkundige” noemt vier redenen: één endo-

gene factor en drie exogene factoren. Overwegend worden er exogene factoren genoemd, 

waardoor ik ervoor kies om de oud-stedenbouwkundige als type “burger 2” aan te mer-

ken. In tabel 2 is het resultaat van de onderverdeling van de twaalf actoren te zien. 

 

 

 

 

 

                                                 
49 Zie bijlage 3. 
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Tabel 2: Indeling naar type burger 

 Type burger* 

Actor “Burger 1” “Burger 2” “Burger 3” 

lid Wijkraad Binnenstad   X 

linksgeoriënteerd raadslid  X  

voorzitter Wijkraad Binnenstad   X 

ondernemer aan het Vredenburgplein  X  

actievoerder   X 

ondernemer op het Vredenburgplein   X 

bewonersvereniging   X 

markt-belangenvereniging X   

rechtsgeoriënteerd raadslid  X  

oud-stedenbouwkundige  X  

projectontwikkelaar  X  

ondernemersvereniging   X 

* “Burger 1” baseert zijn vertrouwen op endogene factoren, “Burger 2” baseert zijn 

vertrouwen op exogene factoren, “Burger 3” baseert zijn vertrouwen op zowel endo-

gene als exogene factoren. 

 

Met behulp van deze indeling, kan antwoord gegeven op de tweede hoofdvraag: De helft 

van de burgers (van mijn interviews) baseert zijn vertrouwen op een combinatie van en-

dogene en exogene factoren. De andere helft baseert zijn vertrouwen op alleen exogene 

factoren. De markt-belangenvereniging baseert als enige zijn vertrouwen op alleen endo-

gene factoren. Afgezien van de markt-belangenvereniging baseert de helft van de burgers 

zijn vertrouwen op endogene factoren, maar wel alleen in combinatie met exogene facto-

ren.  
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6. Conclusie 

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de twee onderzoeksvragen. 

 

Aan de hand van diepte-interviews met betrokken burgers bij het Vredenburgplein is in-

zicht verkregen in het antwoord op de volgende vraag:  

  

1. Welke redenen hebben betrokken burgers om wel of geen vertrouwen te hebben in de 

gemeente bij de herinrichting van een publieke ruimte?  

 

Vertrouwen kan gebaseerd zijn op eigenschappen van de gemeente (“endogene factoren”) 

of op contextfactoren (“exogene factoren”), zoals economische ontwikkelingen (Sztompka, 

1999: 70-71). De theorie van Bovens et al. over beoordelingscriteria van openbaar bestuur 

(2001: 25-34) vormt een bruikbaar theoretisch kader waarmee de redenen van vertrou-

wen over endogene factoren kunnen worden geduid. De criteria zijn: het democratisch 

gehalte, de rechtmatigheid, de doeltreffendheid en doelmatigheid en de integriteit van de 

gemeente. Opvallend is, dat er geen redenen zijn genoemd over de rechtmatigheid van de 

gemeente50. Er zijn in totaal achttien verschillende redenen van vertrouwen naar voren 

gekomen. Een overzicht van de redenen van vertrouwen staat in tabel 1 (zie paragraaf 

4.3). Hierbij valt op, dat een aantal redenen elkaars tegengestelden zijn51. Waarschijnlijk 

speelt vooral het eigenbelang hierbij een grote rol. Tabel 1 laat zien dat er ongeveer even-

veel redenen van vertrouwen zijn over endogene factoren als over exogene factoren. 

Daarnaast valt op, dat twee actoren slechts één reden noemen (het lid van de Wijkraad 

Binnenstad en de projectontwikkelaar). Dit zou kunnen betekenen dat zij erg gefocust zijn 

op één onderwerp. Het lid van de Wijkraad Binnenstad vertelde voornamelijk over uiter-

lijke kenmerken, zoals het materiaal dat de gemeente gebruikt. Voor de projectontwikke-

laar was de realisatie van het Vredenburgplein enkel een juridisch verhaal. Dit werd door 

de projectontwikkelaar ook letterlijk zo gezegd: ‘Het is een juridisch verhaal’. Een ander 

punt dat opvalt is dat de oud-stedenbouwkundige drie redenen noemt (van de vier) die 

betrekking hebben op de actievoerder. Ik heb vermoeden dat de hij daar in het verleden 

(tijdens zijn loopbaan bij de gemeente) veel last van heeft gehad. Ook (of misschien wel: 

hierdoor) is de oud-stedenbouwkundige in feite gefocust op één onderwerp.  

                                                 
50 Zie voor een mogelijke verklaring hiervoor paragraaf 4.1.2. 
51 Zie het stukje Tegenstrijdige redenen van vertrouwen (hoofdstuk 4). 
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Aan de hand van diepte-interviews met dezelfde betrokken burgers is ook de volgende 

vraag beantwoord:  

 

2. In hoeverre kan de gemeente invloed uitoefenen op het vertrouwen of wantrouwen 

van burgers? 

 

De gemeente kan alleen invloed uitoefenen op het vertrouwen in het geval dat het ver-

trouwen gebaseerd is op endogene factoren. Echter, resultaten in dit onderzoek laten zien 

dat de helft van de burgers zijn vertrouwen baseert op alleen exogene factoren. De andere 

helft baseert zijn vertrouwen op een combinatie van endogene en exogene factoren.  

De marktkoopman baseert als enige zijn vertrouwen op alleen endogene factoren. Dit be-

tekent dat in de helft van de gevallen de gemeente geen enkele invloed kan uitoefenen op 

het vertrouwen of wantrouwen van burgers. In de andere helft van de gevallen heeft de 

gemeente wél mogelijkheden om het vertrouwen van burgers te vergroten, maar slechts 

gedeeltelijk. Echt overtuigend is het in ieder geval niet: de gemeente heeft, op basis van dit 

onderzoek, beperkte invloed op het vertrouwen of wantrouwen van burgers. De gemeente 

is in hoge mate afhankelijk is van factoren waar ze geen invloed op heeft, zoals machtige 

bedrijven, het rechtssysteem en de invloed van één actievoerder. Maar niet alleen de ge-

meente wordt als afhankelijk gezien van andere factoren, ook het project waar de gemeen-

te verantwoordelijk voor is – het Vredenburgplein – wordt als afhankelijk gezien van an-

dere factoren. Het versterkt ook op die manier de indruk dat de gemeente afhankelijk is. 

 

De resultaten wijzen uit dat de gemeente in dilemma’s zit. Ik bespreek er kort twee.  

Als eerste noem ik het verhaal van het linksgeoriënteerde raadslid, waarin hij stelt dat de 

eisen van het rechtssysteem gezien kunnen worden als het “maken van een foutloos 

proefwerk”.52 Naar mijn mening heeft het linksgeoriënteerde raadslid hier een punt:  

Natuurlijk is het zo dat de gemeente niet foutloos is en natuurlijk worden er fouten ge-

maakt. Maar aan de andere kant, en dan komt het dilemma naar voren, wordt er van de 

gemeente verwacht dat ze geen fouten maakt als het om zulke grootschalige en dure pro-

jecten gaat. Ik ben van mening, net als een aantal geïnterviewden, dat de aard van het 

rechtssysteem hier de oorzaak van het probleem is. Het probleem is echter, dat het moei-

                                                 
52 Zie paragraaf 4.2.3. 
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lijk is om hier verandering in te brengen, want zo’n verandering gaat altijd via de politiek 

en het is niet politiekcorrect om het individuele rechtsbelang in te perken. De gemeente zit 

hier dus met een groot probleem opgezadeld. De situatie bij het Ledig Erf, waar ik eerder 

naar verwees, zorgt voor eenzelfde dilemma voor de gemeente. Een ander dilemma is de 

rol van de projectontwikkelaar. Aan de ene kant is het een gegeven dat de gemeente af-

hankelijk is van de projectontwikkelaar, omdat dat nu eenmaal is vastgelegd in contracten. 

Dit zorgt er wel voor dat de gemeente minder zeggenschap heeft. Misschien waren de ge-

volgen ervan in de tijd dat de contacten zijn getekend, niet te overzien, maar tegenwoordig 

zijn ze van groot belang. Wellicht waren er toentertijd legitieme redenen om deze contrac-

ten te tekenen, maar de gemeente zit daardoor nu met problemen opgezadeld. Aan de ene 

kant is de afhankelijkheid van commerciële partijen groot, maar de gemeente kan dit niet 

toegeven aan de burgers, want dat zou weerstand oproepen: “Wij hebben als burgers niets 

te zeggen!” Dus probeert de gemeente de boodschap uit te dragen dat burgers wel degelijk 

iets te zeggen hebben, maar uit de interviews blijkt over het algemeen dat de gemeente té 

afhankelijk is van andere factoren, waardoor burgers uiteindelijk niet zoveel te zeggen 

hebben als de gemeente misschien doet voorkomen.  
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7. Slot: Discussie en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk plaats ik een aantal kanttekeningen bij het onderzoek ik. Tevens doe ik 

een aantal suggesties voor de gemeente om het vertrouwen dat zij geniet van de burgers 

te vergroten. Ik bespreek eerst de vijf discussiepunten. 

 

7.1 Discussie 

Generaliseerbaarheid 

De resultaten van dit onderzoek zijn nauwelijks te generaliseren en gelden alleen voor 

Utrechtse burgers en de gemeente Utrecht. Andere gemeenten in Nederland van andere 

grote steden, zoals Rotterdam en Den Haag verschillen sterk van Utrecht. Er is bijvoor-

beeld een cultuurverschil. Utrecht staat bekend om de terughoudendheid voor hoogbouw 

in de stad. De cultuur in Utrecht is ‘niks mag hoger dan de Dom’. En velen zien Utrecht toch 

eerder als een dorp dan een stad. Dit is zeer bepalend voor hoe er met stadsinrichting 

wordt omgegaan. In Rotterdam bijvoorbeeld heerst een heel andere cultuur. Daar is niks 

te gek: Hoe hoger, hoe beter. Je kunt je natuurlijk ook afvragen in hoeverre deze twee ste-

den met elkaar zijn te vergelijken, maar duidelijk is dat er verschillen zijn. Dit brengt mij 

tot een aanzet voor toekomstig onderzoek: Het zou interessant zijn om te onderzoeken 

hoe in andere steden het vertrouwen van burgers wordt bepaald.  

 

Status Vredenburgplein 

In november 2007 is er een “voorontwerp” van het Vredenburgplein verschenen. Na het 

voorontwerp volgt het definitief ontwerp (2011) en de uitvoering is in 2012/2013 ge-

pland53. Een onderzoek naar het Vredenburgplein dat bijvoorbeeld in de referendumfase 

zit, in plaats van de uitvoeringsfase, zou wellicht andere resultaten opleveren. In de refe-

rendumfase hebben burgers inspraak, waardoor het waarschijnlijk is, dat hun mening 

anders zou zijn. De resultaten van de referendumfase ligt besloten in het Masterplan.  

Hierin is het “kader” voor het Vredenburgplein vastgesteld. Een onderzoek tijdens de refe-

rendumfase zou waarschijnlijk meer over deze kaders gaan. 

 

Verloop onderzoek 

De eerste twee interviews voorafgaand aan het onderzoek hebben een eerste richting ge-

                                                 
53 Ingenieursbureau Utrecht (2007) Voorontwerp Openbare Ruimte, Vredenburgplein, p 5 
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geven aan de keuze voor de geïnterviewden voor de gegevensverzameling54. De keuze 

voor de personen die ik als eerste interviewde is bepalend geweest voor de interviews die 

ik daarna hield (inclusief het aantal, de duur en de volgorde). Het verloop van het onder-

zoek is daarnaast onderhevig geweest aan de data waarop informatieavonden plaatsvon-

den, het verschijnen van nieuwsberichten en andere ontwikkelingen rondom het Vreden-

burgplein. Een voorbeeld hiervan is de datum van de informatieavond voor ondernemers 

van het Stationsgebied. Deze avond vindt twee keer per jaar plaats. Toevallig was deze 

avond gepland toen ik in de beginfase van mijn onderzoek zat. Hier heb ik ondernemers 

ontmoet die ik vervolgens ging interviewen. Het hoge aantal geïnterviewde ondernemers 

is wellicht mede hierdoor bepaald. 

  

Betrouwbaarheid gemeente 

In de vragen voor de interviews heb ik mij gericht op de opleveringsdatum van het Vre-

denburgplein, als factor van wat de gemeente “zegt”. Er zijn echter meerdere dingen die de 

gemeente communiceert, zoals hoe het plein eruit gaat zien (bijv. de beoogde plaatsing 

van bankjes) of de hoogte van het budget. Het is niet ondenkbaar dat een interview dat 

gebaseerd is op de hoogte van het budget andere resultaten oplevert.  

 

Raadsleden 

Er kan over worden getwist om raadsleden als burger in dit onderzoek te betrekken, aan-

gezien de raadsleden ook als onderdeel van de gemeente kunnen worden gezien55. In dit 

onderzoek zijn raadsleden als volksvertegenwoordiging beschouwd, waardoor ze onder-

deel uitmaken van het volk (in plaats van de overheid). De twee geïnterviewde raadsleden 

zijn beiden aangemerkt als burgers die hun vertrouwen baseren op enkel exogene facto-

ren56. Wanneer deze twee raadsleden niet in het onderzoek waren betrokken (en daarvoor 

geen andere geïnterviewden in de plaats zouden zijn gekomen), had dit invloed gehad op 

de resultaten van dit onderzoek. Immers, er zou geen sprake zijn van ongeveer de helft 

van de geïnterviewden die hun vertrouwen enkel baseren op exogene factoren, maar 

slechts ongeveer één derde. 

 

                                                 
54 Zie paragraaf 3.2. 
55 De ondernemer op het Vredenburgplein ziet de gemeenteraadsleden bijvoorbeeld als onderdeel van de 

gemeente (zie paragraaf 4.1.4).  
56 Zie tabel 2 (hoofdstuk 5). 
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7.2 Aanbevelingen 

Wat zou de gemeente kunnen doen om het vertrouwen van burgers in de gemeente te 

vergroten? Vooropgesteld zij, dat de gemeente beperkte mogelijkheden heeft om het ver-

trouwen van burgers te vergroten57. Toch zijn ze er wel. Deze mogelijkheden hebben be-

trekking op het democratisch gehalte van de gemeente, de prestaties en de integriteit van 

de gemeente58. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op de redenen van vertrouwen die het 

vertrouwen in de gemeente ondergraven59. Daarbij is nog wel een eigen afweging ge-

maakt, omdat ik van mening ben dat sommige redenen wel erg veel uit eigenbelang zijn 

genoemd. Aanbevelingen voor de gemeente zijn: 

- Klachtbrieven beantwoorden en binnen een redelijke tijd (bijvoorbeeld 1 maand). 

- Gebruikers van het plein noemen als belanghebbende actor. Dit kan simpelweg 

door bewoners en ondernemers het idee te geven dat ze onderdeel uitmaken van 

het geheel. Door ze het idee te geven dat ze erbij horen, kan veel worden bereikt. 

- Alert zijn met vergunningen. Hoe moeilijk het ook is, probeer in te schatten waar 

actievoerders zich mee gaan bemoeien. Verbreed desnoods de kennis, om meer in-

zicht te krijgen in wet- en regelgeving. Op deze manier is er een beter antwoord 

mogelijk. Meerdere geïnterviewden hebben in de interviews de gemeente gesug-

gereerd om een “meneer X” in dienst te nemen. Er is zelfs geopperd om de bewuste 

“meneer X” zelf om advies te vragen (“If you can’t beat them, join them”). Wellicht 

is deze laatste optie niet-gewenst en een brug te ver, maar het achterliggende idee 

is dat de gemeente meer tegenwicht moet gaan bieden tegen actievoerders. 

- Wees zuinig met beloften en kom ze na. Beloof geen dingen waar twijfel is over de 

haalbaarheid. Burgers zijn gevoeliger voor het averechtse effect van beloftes die 

niet worden nagekomen dan beloftes die niet worden gedaan. Uit mijn eigen erva-

ring heb ik geleerd van de uitspraak “Underpromise, overdeliver”. De gedachte 

hierachter is dat het heel belangrijk is om beloftes na te komen en dat je beter 

minder kunt beloven en meer waarmaakt, dan dat je veel belooft en minder waar-

maakt. 

- Voorkom belangenverstrengeling. Houd er rekening mee dat een uitwisselingspro-

gramma verschillende reacties kan opleveren. Hoewel het wellicht in het leven is 

                                                 
57 Zie hoofdstuk 5. 
58 De “rechtmatigheid” van de gemeente is niet naar voren gekomen, dus wordt die niet gezien als mogelijk-

heid ter verbetering. 
59 Zie tabel 1 (paragraaf 4.3). 
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geroepen om positieve reacties te genereren, kan het ook als minder positief wor-

den ervaren.  

- Probeer als gemeenteraadsleden minder onvoorspelbaar te zijn. Verantwoord 

desnoods keuzes die sterk verschillen van voorgaande keuzes. Zorg ervoor dat 

keuzes niet uit de lucht komen vallen, maar bouw het op en werk ergens naar toe.  
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Samenvatting 

Een van de aspecten die een rol spelen bij de relatie burger-overheid is het “vertrouwen” 

van burgers in de overheid. In dit onderzoek staan “redenen van vertrouwen” centraal.  

Inzicht hierin wordt verkregen door verhalen van burgers over de betrouwbaarheid van de 

gemeente met betrekking tot de herinrichting van een openbare ruimte in Utrecht (het 

Vredenburgplein). Vertrouwen is gebaseerd op eigenschappen van de gemeente (“endoge-

ne factoren”) of op contextfactoren (“exogene factoren”), zoals economische ontwikkelin-

gen; factoren waar de gemeente geen invloed op heeft (Sztompka, 1999: 70-71). De theorie 

van Bovens et al. (2001: 25-34) over beoordelingscriteria van openbaar bestuur vormt een 

bruikbaar theoretisch kader waarmee de redenen van vertrouwen over endogene factoren 

kunnen worden geduid. De criteria zijn: het democratisch gehalte, de rechtmatigheid,  

de doeltreffendheid en doelmatigheid en de integriteit van de gemeente. Resultaten met 

twaalf burgers die betrokken zijn bij de herinrichting van het Vredenburgplein, laten 18 

verschillende redenen van vertrouwen zien. Het aantal genoemde redenen per geïnter-

viewden varieert van 1 tot 4 redenen. Opvallend is, dat er geen redenen over de rechtma-

tigheid van de gemeente zijn genoemd. Sommige redenen versterken het vertrouwen in de 

gemeente en andere redenen ondergraven het vertrouwen. De redenen van vertrouwen 

over “endogene factoren” die het vertrouwen in de gemeente versterken, zijn: 1) De ge-

meente luistert naar burgers en 2) De gemeente gebruikt voor openbare ruimten goed ma-

teriaal. De redenen over endogene factoren die het vertrouwen ondergraven, zijn:  

1) De gemeente luistert niet naar burgers, 2) De gemeente rekent gebruikers van het plein 

niet tot de belanghebbende actoren, 3) De gemeente heeft een slechte financiële positie,  

4) De gemeente pakt actievoerders niet goed aan, 5) De gemeente gebruikt voor openbare 

ruimten slecht materiaal, 6) De gemeente komt beloftes niet na, 7) De gemeente maakt zich 

schuldig aan belangenverstrengeling, en 8) De gemeente is onvoorspelbaar. Naast de endo-

gene factoren zijn er de exogene factoren. Drie redenen van vertrouwen over “exogene fac-

toren” gaan over factoren die door Noordegraaf (2004) zijn genoemd als een van de ken-

merken van de hedendaagse maatschappij: “machtige bedrijven” en “eigenwijze burgers” 

(2004: 58). Deze kenmerken bemoeilijken volgens Noordegraaf het handelen in het open-

baar bestuur. Ook in dit onderzoek bemoeilijken deze factoren het handelen van de ge-

meente. De redenen van vertrouwen over exogene factoren zijn: 1) De projectontwikkelaar 

is machtiger dan de gemeente, 2) De projectontwikkelaar heeft een sterke “drive” om pro-

jecten te realiseren, 3) Eén actievoerder belemmert de aanpak van het stationsgebied,  
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4) Het rechtssysteem biedt actievoerders ruimte om invloed uit te oefenen, 5) Het rechts-

systeem biedt actievoerders beperkte ruimte om invloed uit te oefenen, 6) Omvangrijke 

projecten lopen per definitie uit, 7) De bouwsector is afhankelijk van economische ontwik-

kelingen, en 8) Begrotingen van projecten zijn altijd te rooskleurig. De beschrijving van de 

redenen van vertrouwen over endogene en exogene factoren beslaat het grootste gedeelte 

van dit onderzoek. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het verschil in belang tussen 

beide factoren. Resultaten met dezelfde 12 “betrokken burgers” laten zien dat vertrouwen 

in de gemeente in mindere mate is gebaseerd op endogene factoren en in veel meerdere 

mate op exogene factoren: De helft baseert zijn vertrouwen op alleen exogene factoren,  

de andere helft baseert zijn vertrouwen op een combinatie van endogene en exogene facto-

ren. Slechts één actor baseert zijn vertrouwen op alleen endogene factoren. Hieruit kan 

worden geconcludeerd dat de gemeente in beperkte mate in staat is om het vertrouwen van 

burgers te vergroten, omdat de redenen waar het vertrouwen in grote mate op is geba-

seerd, in hoge mate gaan over factoren waar de gemeente geen invloed op heeft. De punten 

waarop de gemeente toch mogelijkheden heeft om het vertrouwen te vergroten, worden 

beschouwd als aanbevelingen voor de gemeente. 
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Bijlage 1: Dataverzameling  

 

Lijst met geïnterviewden  

Nr. Geïnterviewde  Datum Duur Verslag-

legging 

1 Lid Wijkraad Binnenstad  28-04 60 min. Opname 

en verslag 

2 Raadslid PvdA (Commissie Stedelijke Ontwikkeling, 

Woordvoerder Stationsgebied) 

06-05 45 min.  Opname 

en verslag 

3 Voorzitter Wijkraad Binnenstad 06-05 60 min. Opname 

en verslag 

4 Eigenaar (cafetaria) Manneken Pis 07-05 15 min. Verslag 

5 Actievoerder / Eigenaar Bureau Rechtsbescherming 13-05 60 min. Opname 

en verslag 

6 Eigenaar Vishandel Van Daalen 15-05 60 min. Opname 

en verslag 

7 Voorzitter (bewonersvereniging) Grachtstegen  15-05 90 min. Opname 

en verslag 

8 Voorzitter Belangenvereniging Vredenburgmarkten 16-05 75 min. Opname 

en verslag 

9 Raadslid VVD (Commissie Stedelijke Ontwikkeling, 

Woordvoerder Stationsgebied) 

16-05 45 min. Opname 

en verslag 

10 Oud-stedenbouwkundige Gemeente Utrecht60 22-05 60 min. Opname 

en verslag 

11 Projectdirecteur Corio Vastgoed Ontwikkeling B.V. 26-05 45 min. Verslag 

12 Voorzitter Ondernemersvereniging Centrum Utrecht 30-05 45 min. Verslag 

 

 

Woordvoerder Stationsgebied (Projectorganisatie 

Stationsgebied)* 

20-03 75 min. Opname 

en aantek. 

 Lid Wijk-C Comité en lid Wijkraad Binnenstad* 31-03 90 min. Opname 

en aantek. 

* geen onderdeel van onderzoeksresultaten61 

                                                 
60 Tevens schrijver van een boek over Utrechtse pleinen (verwacht in 2009). 
61 Zie paragraaf 3.2. 
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Geraadpleegde documenten 

- Persberichten van de Gemeente Utrecht over “Vredenburg” en “Vredenburgplein”, 

vanaf 22 september 2005 (op deze datum was er een volledig akkoord over de aanpak 

van het Stationsgebied) tot het moment dat ik de persberichten voor dit onderzoek be-

studeerde (16 maart 2008). Deze berichten heb ik gelezen ter oriëntatie op het on-

derwerp. De persberichten zijn geselecteerd door bij de website van de Gemeente  

Utrecht te zoeken op “Vredenburg” (51 resultaten) en “Vredenburgplein” (11 resultaten).  

- “CU Updates”. Vanaf 15 december 2007 verschijnt er maandelijks een “CU Update” in 

lokale en regionale kranten. Hiermee worden de bewoners van Utrecht op de hoogte 

gehouden van de ontwikkelingen rondom het Stationsgebied. Deze CU Updates heb ik 

bestudeerd vanaf 15 december 2007 tot juni 2008 (afronding scriptie). 

 

Krantenartikelen 

- Andriessen, H.P. (2008) ‘Vergis je niet in macht van ambtenaren’, verschenen op  

1 november 2007 op www.ad.nl. 

- Correspondent NRC Handelsblad (2008) Gemeente Utrecht akkoord met geld voor 

Muziekpaleis, verschenen op 2 april 2008 op www.nrc.nl. 

- Huisman, C. (2008) Stationsgebied Utrecht krijgt nu echt facelift, in de Volkskrant van 

11 februari 2008. 

- Inklaar, I. (2008) Sloop Vredenburg nu anderhalf jaar verlaat, verschenen op  

17 mei 2008 op www.ad.nl. 

 

Observaties 

- Een bezoek aan de 7e en 8e Schouw Stationsgebied (informatieavond voor geïnteres-

seerde burgers) op respectievelijk 18 maart 2008 en 20 mei 2008, georganiseerd door 

de Projectorganisatie Stationsgebied.  

- Een bezoek aan de Ondernemersavond Stationsgebied (informatieavond voor geïnte-

resseerde ondernemers) op 7 april 2008, tevens georganiseerd door de Projectorgani-

satie Stationsgebied. 

- Een bezoek aan het Informatiecentrum Stationsgebied (20 maart 2008). Dit informa-

tiecentrum is opgericht om ‘iedereen zo goed mogelijk te informeren over de heront-

wikkeling van het Stationsgebied in Utrecht (…). Op straat zie je de huidige situatie, in 

het Infocentrum laten we zien hoe het gaat worden. Maquettes, afbeeldingen, impres-
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sies, kaarten en een complete 3D wereld geven je een goede indruk van de plannen.’ 

(Bron: www.cu2030.nl/infocentrum). 

 

Websites 

- www.utrecht.nl/stationsgebied. Op deze gemeentelijke website staan documenten en 

oude nieuwsberichten. De site is sinds de lancering van de website www.cu2030.nl 

niet meer actief. 

- www.cu2030.nl: de “opvolger” van bovengenoemde website. CU2030 is een initiatief 

van de partners van het Utrechts Stationsgebied: Gemeente Utrecht, Corio, ProRail, NS, 

Jaarbeurs en Holland Casino62. De eindredactie van de website wordt gedaan door de 

communicatieafdeling van de Projectorganisatie Stationsgebied. Op de website is 

nieuws te vinden over het Stationsgebied en informatie over het Masterplan, over de 

verschillende deelprojecten, en over de partners. Daarnaast is een historisch overzicht 

te vinden op de website en een 3D-wereld waarin het toekomstige Stationsgebied is te 

zien. 

- bouwput.blogspot.com: een weblog over de bouwprojecten in het stationsgebied met 

‘uitleg, commentaren en dagverse foto’s’ (bron: bouwput.blogspot.com). 

 

  

                                                 
62 Zie www.cu2030.nl/colofon. 
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Bijlage 2: Topiclijst  

 

- Betrokkenheid Vredenburgplein (Wat vindt u van het Vredenburgplein? Waarom? 

Vindt u het belangrijk hoe het plein nu is en hoe het eruit komt te zien? Waarom?) 

- Vertrouwen herinrichting Vredenburgplein (Heeft u er vertrouwen in dat er in 2014 

een nieuw Vredenburgplein is? Waarom?) 

- Betrouwbaarheid gemeente (Wat vindt u van de gemeente? Waarom? Houdt de ge-

meente woord? Waarom?) 

- Het belang van de genoemde reden(en) van vertrouwen (Waarom is dit belangrijk 

voor u?) 

- Betekenis Vredenburgplein (Wat betekent het Vredenburgplein voor u? Waarom?) 

- Betekenis gemeente (Wat betekent de gemeente voor u? Waarom? Wat verwacht u 

van de gemeente? Waarom?) 

- Mening andere actoren (Wat vindt u van andere actoren: bewoners, ondernemers, 

raadsleden, etc.? Waarom?) 
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Bijlage 3: Wie zegt wat? (de redenen van vertrouwen per actor) 

 

Actor* Reden** Soort*** 

lid Wijkraad Binnenstad De gemeente gebruikt voor openbare ruimten goed materiaal end. 

linksgeoriënteerd raadslid Eén actievoerder belemmert de aanpak van het stationsgebied ex. 

 Het rechtssysteem biedt actievoerders ruimte om invloed uit te 

oefenen 

ex. 

 Omvangrijke projecten lopen per definitie uit ex. 

 De bouwsector is afhankelijk van economische ontwikkelingen ex. 

voorzitter Wijkraad Binnenstad De gemeente is onvoorspelbaar end. 

 De projectontwikkelaar heeft een sterke “drive” om projecten te 

realiseren 

ex. 

ondern. aan het Vredenburgplein Omvangrijke projecten lopen per definitie uit ex. 

actievoerder De gemeente heeft een slechte financiële positie end. 

 De gemeente maakt zich schuldig aan belangenverstrengeling end. 

 De projectontwikkelaar is machtiger dan de gemeente ex. 

 Eén actievoerder belemmert de aanpak van het stationsgebied ex. 

ondern. op het Vredenburgplein De gemeente luistert niet naar de burgers  end. 

 De gemeente komt beloftes niet na end. 

 De projectontwikkelaar is machtiger dan de gemeente ex. 

 Eén actievoerder belemmert de aanpak van het stationsgebied ex. 

bewonersvereniging De gemeente luistert niet naar de burgers end. 

 De gemeente rekent gebruikers van het plein niet tot de belang-

hebbende actoren 

end. 

 Eén actievoerder belemmert de aanpak van het stationsgebied ex. 

markt-belangenvereniging De gemeente luistert naar burgers end. 

 De gemeente rekent gebruikers van het plein niet tot de belang-

hebbende actoren 

end. 

rechtsgeoriënteerd raadslid De projectontwikkelaar is machtiger dan de gemeente ex. 

 Het rechtssysteem biedt actievoerders beperkte ruimte om in-

vloed uit te oefenen 

ex. 

 De bouwsector is afhankelijk van economische ontwikkelingen ex. 
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oud-stedenbouwkundige De gemeente pakt actievoerders niet goed aan end. 

 Eén actievoerder belemmert de aanpak van het stationsgebied ex. 

 Het rechtssysteem biedt actievoerders ruimte om invloed uit te 

oefenen 

ex. 

 Begrotingen van projecten zijn altijd te rooskleurig ex. 

Projectonwikkelaar Het rechtssysteem biedt actievoerders ruimte om invloed uit te 

oefenen 

ex. 

Ondernemersvereniging De gemeente luistert niet naar de burgers end. 

 De gemeente gebruikt voor openbare ruimten slecht materiaal end. 

 Eén actievoerder belemmert de aanpak van het stationsgebied ex. 

 Omvangrijke projecten lopen per definitie uit ex. 

* Het valt op dat het aantal redenen per actor sterk varieert, van één reden tot vier redenen. Dit komt 

doordat de ene actor minder redenen noemde dan de ander63.  

** Het valt op dat een aantal redenen het vertrouwen van burgers in de gemeente versterken, terwijl het 

merendeel van de redenen het vertouwen ondergraaft.  

*** Er zijn twee “soorten” redenen, namelijk redenen gebaseerd op endogene factoren en op exogene 

factoren64. 

                                                 
63 Zie paragraaf 3.3 voor een beschrijving van de toegepaste methode bij de interviews. 
64 Zie paragraaf 1.4. 
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