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Geachte Heer Dekker, 

Mede namens de omwonenden stuur ik hierbij een voorstel tot overleg en mogelijke 
samenwerking in aanvulling op de notitie bouwstenen voor goede participatie die u 
afgelopen maandag heeft ontvangen. Het is in ieders belang dat de ontwikkeling van het 
huidige ANWB terrein tot tevredenheid van alle stakeholders gebeurd. Wat wij als 
omwonenden graag samen met u zouden willen bereiken is een win-win situatie creëren, 
zodat het project tot ieders tevredenheid en zonder vertragingen, gerealiseerd kan worden 

Als omwonenden hebben wij de expertise in huis om met uw team, op een gelijkwaardige 
wijze, deel te nemen aan een aantal workshops om een masterplan te omwikkelen dat de 
basis kan vormen van een bestemmingsplan procedure. Onze startpositie is om geheel 
onbevoordeeld in het overleg met u te stappen. Wij begrijpen uw verantwoordelijkheid en 
positie als ontwikkelaar in dit traject terdege. Ook hebben wij begrip voor de behoefte aan 
woningen vanuit de gemeente Wassenaar. In de raadsvergadering van 18 mei jongstleden 
heeft de betrokken wethouder toegezegd dat hij voor het vervolgtraject uitgaat van een 
brede en intensieve participatie (breder dan de klankbordgroep tot nu toe) en dat hij het 
procesontwerp zal bespreken in de Commissie Fysieke Leefomgeving. In aansluiting op deze 
toezeggingen sturen wij u ons aanbod om, met kennis van zaken, met ABB en haar team een 
aantal workshops te organiseren om te komen tot een breed gedragen masterplan ontwerp. 
Wij begrijpen natuurlijk heel goed dat ABB en haar experts leidend zullen zijn. Maar wij zijn 
van mening dat wij een positieve bijdrage kunnen leveren aan het project. 

Als architect en stedenbouwkundige met projecten in Groot Brittannië, Nederland en Europa, 
beschik ik over ruime ervaring met projecten die, door hun contextuele gevoeligheid, ruime 
draagvlak behoeven. Ik heb voor deze projecten een plan van aanpak ontwikkeld en 
toegepast. Het plan van aanpak bestaat uit 4 fases en is bedoeld om draagvlak te ontwikkelen 
bij alle betrokken stakeholders van een project. Gebrek aan draagvlak kan een project 
vertragen met grote financiële gevolgen. Ook tast het de potentiële kwaliteiten van het 
ontwerp aan. Vandaar dit plan van aanpak dat bestaat uit: 

Fase 1 – Analyse en verkenning van de macro en micro context (SWOT) 

Fase 2 – Ambities en Strategie van het project en haar context 

Fase 3 – Haalbaarheid van het project zowel financieel als sociaal 

Fase 4 – Ontwerp Masterplan 



In een introducerend gesprek wil ik u graag de werkwijze en de inhoudelijke opgave van de 4 
fases nader toelichten. Vanuit de omwonenden willen wij een deskundige werkgroep 
samenstellen met naast architectonische en stedenbouwkundige ervaring, ook 
landschappelijke en participatieproces expertise. Deze werkgroep biedt toegevoegde waarde 
voor het vervolgproces.  

Naast kennis op inhoud en proces, heeft de werkgroep ook kennis van zaken over de te lopen 
procedures om het project te kunnen realiseren. Het is mijn overtuiging dat het in ieders 
belang is wanneer dit project breed gedragen wordt en dat de potentiële kwaliteiten die het 
project door haar bijzondere context heeft, zonder concessies gerealiseerd kan worden. Met 
onze juridische kennis kunnen wij meewerken aan een soepel proces voor de diverse 
procedures. 

Graag horen wij of u open staat voor een mogelijke samenwerking met de werkgroep.  Wij 
zijn bereid om op korte termijn met u en uw team in gesprek te treden om te onderzoeken 
hoe wij de samenwerking het beste vorm kunnen geven. 

Graag hoor ik van u. 

 

Met vriendelijke groet, 

Philip Vencken 

Werkgroep Herontwikkeling ANWB Clingendael 

	


