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Informatieavond One Planet   Paul Heistein – One Planet   

       Ingolf Kruseman - ASK 
19.10  inloop 
 
19.30 – 20.00 presentatie  
 
20.00 - 21.00 vragen en discussie 
 



Plan van wethouder Stegeman 
(sloop en 14-verdieping nieuwbouw op Stationsplein 14-16) 



Reactie van buurt 
(schrikken van de plannen 
van de gemeente!) 

 



(impressie van 14-verdieping hoogbouw)   



Impressie         
14-verdieping 
hoogbouw 
vanuit 
Berkenweg   



Impressie         
14-verdieping 
hoogbouw 
vanuit 
Regentesselaan   



Alternatief van One Planet 
(duurzame renovatie van twee bestaande en  
grotendeels leegstaande gebouwen) 



Onze stellingen: 
1. Gemeente leeft nu op 2x te grote voet 
2. Renovatie is 2x duurzamer dan sloop-en-nieuwbouw 
3. Grote weerstand van buurt tegen hoogbouw  
4. Fietsenstalling is gepland op verkeerde plek -> problemen met tunnel 
5. 12 jaar lang twee probleemgebouwen op Stationsplein 
6. Gemeente nog onvoldoende ingesteld op burgerparticipatie 

 
Al deze problemen zijn op te lossen door creatief denken via open, 
transparant partnerschap van gemeente met lokale burgers! 



1. Ruimtebehoefte gemeente 

NEN 1824 



Greening This Old House 
Saving money and the planet by upgrading older homes 
By Bryan Walsh, Thursday, Apr. 23, 2009 

 

When we think of green buildings, we tend to think of new ones - 

the kind of high-tech, solar-panelled masterpieces that make the 

covers of architecture magazines. But the U.S. has more than 100 

million existing homes, and it would be incredibly wasteful (not 

to mention totally unrealistic) to tear them all down and replace 

them with greener versions. An enormous amount of energy and 

resources went into the construction of those dwellings. And it 

would take an average of 65 years for the reduced carbon 

emissions from a new energy-efficient home to make up for the 

resources lost by demolishing an old one. So, in the broadest 

sense, the greenest home is the one that has already been built. 

"You can't deal with climate change without dealing with existing 

buildings," says Richard Moe, the president of the National Trust. 

2. Renovatie is 2x duurzamer dan nieuwbouw 

Niets doen            Renovatie            Nieuwbouw 
 0 jaar                     10-30 jaar            65+ jaar 
 Tijd voor negatieve effecten zijn uitgewerkt 
Renovatie is ALTIJD veel duurzamer dan nieuwbouw! 



3. Grote weerstand 
burgers tegen 
hoogbouw 



4. Fietsenstalling nu gepland op verkeerde plek -> problemen met tunnel 



5. Al 12 jaar twee probleemgebouwen op Stationsplein 

SPF / Twynstra Gudde Stationsplein 14-16 



6. Gemeente onvoldoende ingesteld op burgerparticipatie 
 
• Ambtenaren praten eerst met ontwikkelaars, architecten en planners over mogelijke ontwikkeling. 
• Plannen worden intern door ambtenaren en ontwikkelaars gemaakt, buiten het zicht van burgers. 
• Wethouder vraagt principeakkoord van de Raad. De Raad wordt ‘selectief’ met informatie gevoed. 

De Raad kan ingewikkelde dossiers niet goed volgen. 
• Wanneer de plannen zo goed als vast liggen, wordt een kleine voorlichtingsbijeenkomst voor de 

burger georganiseerd.  
 
De burger wordt als laatste in het proces geïnformeerd over ontwikkelingen. Dan is het te laat om zijn 
mening te laten gelden. 
 
Het resultaat is veel verlies aan tijd en geld, en frustratie voor alle partijen ... 



De oplossing! 
 
• Burgers – actief opstaan! Laat je stem horen! Eis je rechten in het proces op! Vanavond doen twee burgers 

(Paul en Ingolf) dat! 
  
• Raad – stel jezelf op als opdrachtgever en controleur boven de wethouders en college. Dus niet te snel 

instemmen met plannen van college en ambtenaren. Maak je rol waar als vertegenwoordiger van de burger.  
 

• Gemeente – dicht de kloof met de burger. Zoek een partnerschap met de burger vanaf het begin van 
ontwikkelingen. Voorkom verlies van tijd en geld met lange procedures. 

 
Casus voor een nieuwe partnerschap = Stadhuis Amersfoort! 
 
Hier volgen onze ideeën … 



Stadhuis zuid 
6800 m2 

Stadhuis noord 9000 m2 

Nieuw stadhuis: 
gebruik twee 
bestaande 
gebouwen 



1550 x 5 x 1,15 = 8900 m2 
Gebruik bovenste 5 van 6 verdiepingen 

1550 m2 

1550 m2 

1550 m2 

1550 m2 Stadhuis Noord 



Stationsplein 14-16                 = 4040 m2  
Uitbouw     2760 m2                                
Totaal     6800 m2 
 
Zuid + Noord = 6800 + 8900 = 15700 m2 ruim voldoende! 

Stadhuis Zuid 























Plattegronden: om 
een idee te geven 
wat er van een 
gerenoveerde 
Stationsplein 14-16 
gemaakt kan worden 





























of… 

Hoe nu verder? 


