
Meepraten in het Stadsteam Jaarbeurspleingebouw? 

Mensen die meer tijd en energie willen investeren in het meedenken over het 

Jaarbeurspleingebouw, kunnen zich aanmelden voor het Stadsteam Jaarbeurspleingebouw. 

Deelname aan het Stadsteam is voor maximaal zeven belangstellenden die met hun neus vooraan 

willen zitten bij het aanbestedingsproces van het Jaarbeurspleingebouw én tijd willen vrijmaken om 

bijeenkomsten bij te wonen en deze voor te bereiden. Het is leerzaam en interessant en het biedt de 

mogelijkheid om mee te denken over de ontwikkeling van een bijzonder gebouw midden in de stad.  

Het Stadsteam zorgt ervoor dat de eerder opgehaalde aandachtspunten uit de stad voldoende 

aandacht krijgen tijdens het aanbestedingsproces. Deze aandachtspunten zijn naar voren gekomen 

als reactie op het concept-Stedenbouwkundig Programma van Eisen. Het Stadsteam praat hierover 

met de geïnteresseerde marktpartijen en adviseert de gemeente over welk plan het best past op 

deze bijzondere plek.  

Het Stadsteam komt in de loop van het jaar 2022 verschillende keren bij elkaar. Na een kennismaking 

en een ‘spoedcursus’ aanbesteding zit het Stadsteam als adviseur van de brede selectiecommissie 

aan tafel. Deelname vergt dus wel een investering in tijd en energie. We schatten in dat er in 2022 

ongeveer zes bijeenkomsten zijn. We streven ernaar die in overleg met de deelnemers zoveel 

mogelijk ‘s avonds of op zaterdagochtend te houden. Soms is het noodzakelijk tijdens werkdagen bij 

elkaar te komen.  

Een toelichting op de rol van het Stadsteam en de spelregels voor deelname vindt u hieronder. Als er 

meer dan 7 aanmeldingen zijn, maakt het projectteam Jaarbeurspleingebouw van de gemeente op 

basis van diversiteit een keuze uit de aanmeldingen. Op die manier willen we een Stadsteam 

samenstellen met mensen van verschillende leeftijden, met uiteenlopende interesses en 

achtergrond. Daarom is het belangrijk dat geïnteresseerden aangeven waarom zij willen deelnemen 

aan het Stadsteam Jaarbeurspleingebouw en welke specifieke interesse, achtergrond of kennis zij 

meebrengen. Aanmelden kan tot en met 3 december 2021. In december 2021 krijgt iedereen die zich 

heeft aangemeld bericht over de samenstelling van het Stadsteam.  
 

 

 

 

 



Spelregels Stadsteam Jaarbeurspleingebouw 

Wie kan meedoen? 

Iedereen die woont of werkt in Utrecht is welkom als deelnemer aan het Stadsteam. Deelname aan 

het Stadsteam is voor alle belangstellenden die met hun neus vooraan willen zitten bij het 

aanbestedingsproces van het Jaarbeurspleingebouw én tijd willen vrijmaken om bijeenkomsten bij te 

wonen en deze voor te bereiden. Het is leerzaam en interessant en het biedt de mogelijkheid om 

mee te denken over de ontwikkeling van een bijzonder gebouw midden in de stad.  

Het Stadsteam kent een vaste samenstelling. Tussentijds stromen er in principe geen nieuwe mensen 

in. Dit is nodig om te zorgen dat het gesprek voortgang krijgt en zich steeds verder ontwikkelt met 

mensen die vanaf het begin betrokken zijn.  

We streven naar een brede samenstelling op basis van diversiteit van maximaal 7 personen. We zien 

graag jong en oud, man en vrouw, adressen verspreid over het omliggende gebied, ondernemers en 

bewoners, mensen met verschillende interessegebieden en een diverse beroepsmatige achtergrond.  

Deelnemers melden vooraf naam, adres, leeftijd en wat de motivatie is om deel te nemen aan het 

Stadsteam. Deelnemers dragen bij aan het Stadsteam op persoonlijke titel en niet namens een 

belangengroep. Zij spreken uitsluitend namens zichzelf. Niet de omvang van de achterban is van 

belang in het gesprek maar de kwaliteit van de argumenten. 

De gemeente zal een keuze maken op basis van diversiteit en eventueel mensen gemotiveerd 

afwijzen. Via een bericht op de website en een mailbericht aan geïnteresseerden brengen we verslag 

uit over het keuzeproces om openheid te geven zonder daarbij de privacy van mensen in het geding 

te brengen.  Vanwege de vertrouwelijkheid van de informatie die tijdens het proces gedeeld wordt, 

vragen we deelnemers bij de start van het traject om een geheimhoudingsverklaring te tekenen. 

Wat doet het Stadsteam? 

Het Stadsteam zorgt er tijdens het aanbestedingsproces voor dat de eerder opgehaalde 

aandachtspunten uit de stad voldoende aandacht krijgen. Het team kijkt ook of en hoe er door 

marktpartijen invulling wordt gegeven aan de ambities voor het gebouw en geeft hier feedback op. 

Op deze wijze kan er in een vroeg stadium invloed worden uitgeoefend op de ontwikkeling van het 

gebouw. Hierdoor ontstaat een beter plan. Met het Stadsteam bespreken we de rol die het team 

tijdens de aanbestedingsprocedure heeft. 

Hoe vaak komt het Stadsteam bij elkaar? 

Indicatieve planning 

Fase en bijeenkomst Inschatting datum  Tijd  Opmerkingen 

VOORBEREIDING 

Startbijeenkomst  Januari 2022 dagdeel Kennismaking, casus JBPG, 

aanbestedingsprocedure en 

rol Stadsteam. 



 

FASE 1: PARTNERSELECTIE 

Presentaties marktpartijen Maart 2022 dagdeel Marktpartijen presenteren 

zich (fysieke bijeenkomst of 

schriftelijke presentatie). 

Stadsteam komt bijeen om 

samen aangeleverde stukken 

marktpartijen door te lopen. 

Tijd reserveren om te reageren op de presentaties. 

    

FASE 2: VISIESELECTIE 

Voorbereidingsbijeenkomst Juni 2022 1,5 uur Stadsteam komt bijeen om 

zich voor te bereiden op 

presentaties. 

Presentaties marktpartijen Juni 2022 Dag Marktpartijen presenteren 

hun visie. 

Tijd reserveren om te reageren op de visies. 

    

FASE 3: PLANSELECTIE 

Voorbereidingsbijeenkomst September 2022 1,5 uur Stadsteam komt bijeen om 

zich voor te bereiden op 

dialooggesprekken. 

Dialooggesprekken Oktober 2022 dagdeel Dialooggesprekken met 

marktpartijen. 

Presentaties marktpartijen December  2022 dagdeel Eindpresentaties van de 

plannen door de 

marktpartijen. 

Tijd reserveren om te reageren op de plannen. 

 

Wat is de werkwijze van het Stadsteam? 

We realiseren ons dat deelname aan het Stadsteam beslag legt op een deel van de vrije tijd van 

deelnemers. Daarom stellen we alles in het werk om te zorgen voor een prettige sfeer en een proces 



dat voor de deelnemers voldoende resultaat oplevert (een kijkje in de keuken, leerzaam, stem aan 

tafel). Het moet immers de moeite waard zijn om deel te nemen.  

Iedereen kan vrijuit praten. Ook vragen staat vrij. Om het Stadsteam in staat te stellen vrij van 

gedachten te wisselen is het noodzakelijk dat de deelnemers open en vrij hun ideeën en dilemma’s 

op tafel kunnen leggen en delen met het team. Ook voorlopige plannen, wilde ideeën en mogelijke 

oplossingen horen daarbij. De bijeenkomsten van het Stadsteam zijn daarom niet vrij toegankelijk en 

met informatie gaan we vertrouwelijk om. 

Deelnemers weten dat er verschillende rollen en belangen zijn waarmee we rekening moeten 

houden. Iedereen respecteert die rollen en belangen van elkaar. We zorgen voor een onafhankelijke 

voorzitter. Hij of zij stelt zich op als procesbegeleider en heeft geen inhoudelijke inbreng in het 

Stadsteam, maar is verantwoordelijk voor een soepel verlopend proces.  

We leggen de gesprekken niet vast in goed te keuren notulen, maar werken met een afspraken- en 

actielijst. Van gesprekken met marktpartijen worden wel verslagen gemaakt. Het Stadsteam is 

aanwezig bij presentaties van marktpartijen en voorziet de plannen van advies. Dit advies wordt 

meegegeven aan de Selectiecommissie. De Selectiecommissie bestaat uit gemeentelijke 

deskundigen. Ook de participatieadviseur maakt deel uit van de Selectiecommissie. De 

Selectiecommissie bepaalt welke partijen en plannen door gaan naar de volgende ronde en welke 

partij winnaar is van de aanbestedingsprocedure. De keuzes van de Selectiecommissie kunnen 

afwijken van de wensen van het Stadsteam. 

Uiteindelijk is de gemeente verantwoordelijk voor het zorgvuldig doorlopen van de 

aanbestedingsprocedure en moet bestuurlijke besluitvorming plaats vinden. 

Wat doet het Stadsteam niet? 

De kaders (o.a. Stedenbouwkundige Programma van Eisen Jaarbeurspleingebouw) staan vast en 

staan niet ter discussie. Uitgangspunt is dus niet de vraag of er een gebouw komt op het 

Jaarbeursplein, maar op welke wijze dat het best kan binnen de vastgestelde kaders.   

Het Stadsteam is geen vervanging van inspraak of participatie maar een aanvulling daarop. De 

reguliere communicatie en inspraak tijdens de procedure voor een nieuw bestemmingsplan blijven 

bijvoorbeeld gewoon intact.  

Hoe blijft de buitenwereld op de hoogte? 

Na afloop van elke bijeenkomst brengt het Stadsteam desgewenst verslag via de website 

www.cu2030.nl of via de mail 


