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CLUB 
RHIJNHUIZEN



1.  OVER RIJNHUIZEN EN  
DE CLUB RHIJNHUIZEN 

 
Rijnhuizen heeft fraaie natuur, water om in 
te varen en te vissen, een fort met park en 
een historisch kasteel met kasteeltuin. Lang 
was het een plek van kastelen, buitens en 
boomgaarden. Sinds de jaren ‘60 werd het 
ontwikkeld als kantorengebied Plettenburg. 
Vanaf 2014 wordt Plettenburg getransformeerd 
naar Rijnhuizen: een mooie en herkenbare 
gemengde woon- en werkwijk waar veel 
ruimte is voor recreatie. Er is volop interesse 
om zo centraal in Nederland te wonen en er 
lopen veel nieuwe initiatieven. De verborgen 
bijzondere plekken worden steeds zichtbaarder.  
Met zijn allen werken we aan Rijnhuizen: 
eigenaren, ontwikkelaars, bewoners, bedrijven, 
initiatiefnemers, gemeente en provincie. Club 
Rhijnhuizen is het netwerk waarin we samen 
werken aan kwaliteit. 

1.1 MISSIE  
CLUB RHIJNHUIZEN 
Samenwerken aan kwaliteit en identiteit 

Club Rhijnhuizen is de gebiedscoöperatie 
voor iedereen die in Rijnhuizen woont, 
werkt, initiatief neemt, eigendom heeft en 
ontwikkelt. We werken collectief aan de 
kwaliteit en herkenbaarheid van Rijnhuizen 
door gezamenlijke evenementen, nieuwe 
voorzieningen, duurzaamheid, mobiliteit, 
gebiedsmarketing, placemaking en kwaliteit 
van de openbare ruimte.

De Club Rhijnhuizen is er voor [nieuwe] 
bewoners, medewerkers en bedrijven, 
eigenaren en ontwikkelaars. We werken 
samen aan een kwalitatieve transformatie 
van Rijnhuizen en adviseren de gemeente 
hierover. 

‘ Samenwerken 
aan kwaliteit  
en identiteit’
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1.2 KERNTAKEN 
Kwaliteit, identiteit en toffe plekken maken, 
verbinden, versnellen en vertellen

>  KWALITEIT MAKEN: 
 doen we samen  
We zijn een diverse en groeiende community 
van eigenaren, ontwikkelaars, bewoners, 
initiatiefnemers, gemeente en andere 
betrokkenen. Op clubdagen agenderen we de 
onderwerpen die kwaliteitsbepalend zijn. Zo 
co-creëren we de gebiedskwaliteit en -identiteit: 
openbare ruimte, [woningbouw]ontwikkelingen, 
nieuwe transformaties, duurzaamheid, mobiliteit 
en parkeren.

>  PLACEMAKING: 
 van ruimte naar plek 
De openbare ruimte is nu nog vooral functioneel 
en op de auto gericht. Een gebied van deze 
omvang, met zo’n 3.500 werknemers, en op termijn 
misschien wel tot zo’n 5.000 bewoners verdient 
een flink aantal plekken waar mensen kunnen 
ontmoeten, ontspannen, spelen, sporten en zich 
thuis en welkom voelen. We zetten stappen om 
‘ruimtes’ gezamenlijk om te vormen naar ‘plekken’ 
binnen de aanpak van Park Rijnhuizen. 

>  MATCHMAKING: 
 markt-overheid-samenleving 
Door het verbinden van bestaande eigenaren, 
gebiedsgebruikers, overheid en ontwikkelaars 
aan elkaar en het aantrekken van nieuwe partijen, 
jagen we de transformatie aan. Hierdoor moeten 
nieuwe functies een plek krijgen, voorzieningen en 
faciliteiten worden gedeeld en meer transformaties 
op gang komen.

>  PROMOTIE: 
 gebiedsmarketing 
Vanuit de bestaande kwaliteiten en verhalen een 
vernieuwde identiteit neerzetten. Hiermee willen 
we een passender imago vormen waarmee we 
Rijnhuizen op het netvlies te krijgen bij inwoners 
van Nieuwegein en Utrecht als historische 
[denk aan de Waterlinie en kastelenroute] en 
mooie woon- en werkomgeving. Dit doen we 
door nieuws en verhalen via de website, social 
media en [lokale] media te delen, en door samen 
evenementen en activiteiten te organiseren die de 
gebiedskwaliteiten tonen aan een breed publiek.
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>   RIJNHUIZEN GEEFT ENERGIE:  
klimaatneutraal in 2040

Samen met LBP|SIGHT werkt de Club Rhijnhuizen 
aan een energieneutraal Rijnhuizen in 2030 en 
een klimaatneutraal Rijnhuizen in 2040. Om dit te 
behalen zetten we in op vier sporen: 
1.   het besparen van energie bij bestaande 

bebouwing door middel van advies en 
handhaving;

2.   het ontwikkelen van een duurzame 
energiearchitectuur waar nieuwe 
ontwikkelingen en bestaande afnemers op aan 
kunnen sluiten en waarbinnen lokaal energie 
opgewekt kan worden;

3.  het maken van afspraken voor de realisatie 
van energiezuinige & duurzame nieuwbouw en 
transformaties;

4.  het adviseren over circulair bouwen bij 
nieuwbouw en transformaties middels een 
maatregelenpakket.

>   GEBIEDSVERTEGENWOORDIGER  
richting de gemeente Nieuwegein

De Club Rhijnhuizen vervult een belangrijke rol als 
vertegenwoordiger van alle partners in het gebied: 
primair de leden, maar in bredere zin ook iedereen 
die bijdraagt aan de kwaliteit van het gebied. Met 
en namens de leden vertegenwoordigen we het 
gebied in de richting van de gemeente, denken we 
mee over kwaliteitskader en bestemmingsplan, 
overleggen we regelmatig met de gemeente, 
zetten we samen de discussie op over de 
toekomstige ontwikkelingsscenario’s en trekken 
we samen met de gemeente op bij investeringen in 
openbare ruimte en duurzaamheid. De Club brengt 
een onafhankelijk stemgeluid in de plannen en 
werkt in gelijkwaardig wederzijds partnerschap 
met de gemeente.
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1.3 CLUBLEDEN 
zij die samenwerken aan kwaliteit en identiteit
Leden nemen actief deel aan de Club 
Rhijnhuizen: zij wonen clubdagen bij en geven 
inbreng aan het transformatieproces.  
 
Lid zijn:
>  projectontwikkelaars
>  eigenaren van gebouwen en kavels
>  bedrijven
>  [bijna] bewoners
>  niet-commerciële organisaties
>  potentiële gebruikers
>  nieuwe initiatiefnemers
>  bijzondere leden

Ieder lid neemt deel vanuit eigen belang en 
draagt bij aan het gezamenlijk belang. In 
hoofdstuk vier over de ledenstructuur worden 
de leden, hun bijdrage en de stemverhouding 
van de leden nader toegelicht. 

1.4 BESTUUR 
De club is opgericht in oktober 2017. Het 
bestuur is in 2018 aangesteld en bestaat op dit 
moment uit voorzitter Frank ter Velde [Niroc 
Vastgoed B.V.] en secretaris Frank Verveer [De 
Keizer makelaarsgroep]. Met aftreden van Jan 
Kuiper, in verband met zijn wethouderschap in 
Nieuwegein, is er nog één bestuursfunctie open. 
Hierover wordt eind 2018 gekozen. We sturen 
op een bestuur dat de diversiteit onder de leden 
goed vertegenwoordigt. Bewoners, bedrijven of 
organisaties zonder winstoogmerk hebben de 
voorkeur voor deze vrijgekomen bestuurspositie.
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RESULTATEN
2018



2. RESULTATEN 2018
Het gaat goed met de herontwikkeling van 
Rijnhuizen. Waar we in 2017 nieuwe investerende 
partijen en initiatiefnemers nog zeer actief 
moesten uitnodigen, hebben zij in 2018 de 
kansen in het gebied volop ontdekt. We voelen de 
hernieuwde druk op de Utrechtse woningmarkt 
in de rug. De eerste woningbouwontwikkelingen 
in het gebied zijn opgeleverd en maken de 
verandering zichtbaar. Met het openbaar 
toegankelijk maken van het Fort Jutphaas, 
de evenementen en het netwerk van de Club 
Rhijnhuizen is het gebied weer in trek als 
bestemming om te bezoeken.

MATCHES EN LANDELIJKE AANDACHT 
In het derde jaar dat de Club actief is, zijn 
er veel matches gemaakt tussen nieuwe 
geïnteresseerde ontwikkelaars en eigenaren 
van leegstaand of verouderd vastgoed. 
Daarnaast hebben we de ingezette jaarlijkse 
evenementen doorgezet en uitgebreid met 
het succesvolle Zomerfestival / Rijnhuizen 
Buitengewoon (4.000 bezoekers aan Rijnhuizen 
in 1 weekend). Met de tijdelijk gevestigde 
Tiny Houses haalde Rijnhuizen regelmatig de 
landelijke media. Minister Ollongren bezocht 
het gebied, als landelijk voorbeeldproject voor 
gebiedstransformatie. Intussen is Rijnhuizen 

Geeft Energie op gang gekomen, hebben we de 
rijke cultuurhistorie uitgediept en werken we 
aan het Park Rijnhuizen.

VEEL NIEUWE WONINGBOUWINITIATIEVEN
Er zijn door dit alles boven verwachting veel 
nieuwe initiatieven op gang gekomen. Waar 
we enkele jaren geleden verwachtten dat er 
misschien in de loop van 20 jaar zo’n 1.200 
woningen in het gebied zouden kunnen komen, 
zijn er eind 2018 na ruim drie jaar al 1.500 
woningen opgenomen in concrete nieuwbouw- 
en transformatieplannen.

NIEUWE SCENARIO’S VOOR DE TOEKOMST
Samen met de Clubleden en de gemeente 
doordenken we daarom op het moment van 
schrijven van dit jaarplan scenario’s waarin er 
meer woningen komen: als alle werkpanden 
vervangen zouden worden zouden er zo’n 
3.000 woningen in het gebied passen; een 
tussenscenario met nog enige menging met 
werken zou 2.250 woningen opleveren, ruim 
1.000 meer dan gedacht. We denken met 
de Club; de leden en de gemeente daarom 
momenteel actief vooruit wat een wenselijk 
aantal toe te voegen woningen is, op welke 
wijze die worden toegevoegd en welke extra 
kwaliteiten en investeringen dat vraagt.
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PLANVORMING
De planvorming loopt inmiddels door. De 
aanvraag van de gemeente aan het Rijk om 
de gebiedsontwikkeling als landelijke pilot te 
mogen opnemen voor de Crisis en Herstelwet 
is nog steeds in behandeling bij het ministerie. 
Een besluit wordt ieder moment verwacht. 
In de tussentijd maakt de inzet van de OMU 
het mogelijk dat initiatieven toch op korte 
termijn van de grond komen. Het ontwerp 
bestemmingsplan is inmiddels vergevorderd; 
vanuit de Club Rhijnhuizen organiseerden we de 
inspraak namens het gebied.

KOPLOPER
Rijnhuizen staat in de provincie en landelijk 
bekend als koploper voor gebiedstransformatie. 
De voortvarende aanpak van de gemeente, de 
bijzondere financiele investeringssystematiek 
met organische kostenverhaal, het netwerk 
van de Club Rhijnhuizen, de placemaking en de 
duurzaamheidsagenda zijn daar aanleidingen 
voor. Een van de hoogtepunten waarin deze 
status in 2018 werd bevestigd was het bezoek 
van Minister Ollongren aan het gebied. We 
presenteerden de Club en verzorgden een 
rondwandeling door het gebied.

ONTWIKKELING NETWERK EN 
LIDMAATSCHAPPEN
Het netwerk is ook dit jaar weer flink gegroeid, 
naar meer dan 300 actieve geïnteresseerden 
op de lijst. In 2018 is ook voor het eerst het 
lidmaatschap officieel open gesteld. Er zijn 
inmiddels 30 leden. Het aantal eigenaren dat lid 
wil worden is echter lager dan verwacht. Veel 
eigenaren hebben inmiddels verkocht of zijn 
van plan dat te doen. We verwachten daardoor 
in de komende periode minder inkomsten uit 
lidmaatschappen te kunnen halen. Daar staat 
tegenover dat ontwikkelaars via de 10% van de 
gebiedsbijdrage meer zullen gaan bijdragen.

CLUBDAGEN
In 2018 organiseerden we 4 clubdagen:
>   Clubdag 13 over Rijnhuizen in transitie. 

Het net aangetreden bestuur werd 
gepresenteerd. De veelheid aan initiatieven 
werd behandeld en het eerste gesprek werd 
geopend over de extra kwaliteit voor Park 
Rijnhuizen, de Functiemix in Rijnhuizen, 
Rijnhuizen geeft energie en de branding.

>   Clubdag 14 over parkeren en openbaar 
vervoer in Rijnhuizen. Het openbaar vervoer 
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wordt naar aanleiding van inspraak van 
de Club uitgebreid naar de avonduren. 
De gemeente heeft een parkeermeting 
verricht. De Club is op zoek naar nieuwe 
collectieve oplossingen, maar dit verloopt 
nog moeizaam omdat vooralsnog geen 
eigenaren hun terrein open willen stellen 
voor anderen.

>   De Clubdag over duurzaamheid bij 
bestaande bedrijven werd door gebrek aan 
belangstelling afgelast.

>   Clubdag 15 over meer woningen, wat nu? 
Hierin stelden we met de clubleden een 
kwaliteitsagenda op voor de positionering 
en de branding; het werken en de 
voorzieningen; energie en duurzaamheid en 
de openbare ruimte en Park Rijnhuizen.

>   Clubdag 16 is het jaarlijkse kerstdiner, 
gecombineerd met de Algemene 
Ledenvergadering waarbij we dit plan voor 
het komende jaar met elkaar bespreken.

KWALITEITSAGENDA RIJNHUIZEN
Zoals ingezet met onze inspraakreactie op 
het bestemmingsplan, zetten we met de 
kwaliteitsagenda in op  het feit dat meer 
woningen meer aandacht vraagt van:

Gebiedsbranding en positionering.  
Elke ontwikkelaar verkoopt zijn eigen woningen, 
maar dit moet zijn opgehangen aan een 
gezamenlijk verhaal voor het gebied Rijnhuizen. 
Dat verhaal wortelen we in de waarden die we 
uit de cultuurhistorie halen: 
1.   Sociaal betrokken en trots
2.   Aanpakken en pionieren; doen  
3.   Historie als reden tot recreatie 
4.   Natuur en water als bondgenoot

Menging wonen-kantoren, maatschappelijke en 
commerciële voorzieningen.  
Wie met zijn kantoor in het gebied wil blijven 
moet dat kunnen doen. De mix van wonen en 
kantoren vergroot de diversiteit en het gebruik 
van het gebied op verschillende momenten 
van de dag. Het delen van parkeerplaatsen 
en voorzieningen wordt mogelijk. Het nieuwe 
werken biedt kansen voor allerlei combinaties 
met maatschappelijke voorzieningen, zoals 
nu al op het Dynahouse gebeurt. Meer 
woningen betekent tegelijkertijd: samen 
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investeren in maatschappelijke en commerciële 
voorzieningen: supermarkt, enkele dagelijkse 
winkels, horeca, persoonlijke dienstverlening, 
basisschool, kinderopvang, eerstelijnszorg 
(huisarts, fysio, tandarts etc), Park Rijnhuizen, 
groen, speelplekken en binnensport.

Energie en duurzaamheid. 
Rijnhuizen moet energieneutraal zijn in 2030 en 
klimaatneutraal in 2040. Meer woningen vraagt 
extra inzet voor een gezamenlijk warmtenet om 
het gas te vervangen. De Club ontwikkelt hier 
samen met LPB|SIGHT, de gemeente en KWR 
plannen voor, want meer woningen betekent ook 
een grotere noodzaak om samen alternatieve 
infrastructuur te ontwikkelen.

Openbare ruimte en Park Rijnhuizen.  
Meer wonen betekent meer ruimte voor 
recreatie en sport. In het Park Rijnhuizen 
bundelen we de belangrijkste initiatieven 
hiervoor in het gebied: Fort Jutphaas, 
Kasteeltuin, tennis en Wijnestein. 

Dit gesprek wordt voortgezet in de herijking en 
scenario’s van de gemeente. De Club Rhijnhuizen 
stelt hiervoor een Kwaliteitsagenda op.

PLACEMAKING
In 2017 werd een begin gemaakt met het openbaar 
toegankelijk maken van het Fort Jutphaas. In 
2018 hebben we dat gevierd met de festivals 
(Zomerfestival, Rijnhuizen Buitengewoon, 
Rijnhuizen Run en Monumentendag) en 
opgeschaald naar Park Rijnhuizen. We blijven het 
gebied ook praktisch gezien ontwikkelen, met de 
plaatsing van 2 prullenbakken op en rond het fort. 
Intussen werken we aan planvorming voor het 
Park Rijnhuizen als geheel.

Tiny Houses en Rijnhuizen Kleinhuizen zijn 
landelijk succesvol en verbinden zich in het 
gebied met de lokale spelers zoals de scouting en 
het Oosterlicht college. De open dagen trekken 
veel bezoek en het project trekt als ‘grootste tiny 
houses village van Nederland’ veel aandacht. De 
kantoorkaravaan is niet aangeslagen.

We hebben 26 cultuurhistorische verhalen 
verzameld en gebundeld in een brochure en in 
een luisterapp die met de Monumentendag werd 
gelanceerd. We zien de waarden uit het verleden 
als inspiratie voor toekomstige ontwikkeling.

Het Zomerfestival Op het Fort was in 
combinatie met Rijnhuizen Buitengewoon en 
de maandelijkse openstelling van Kleinhuizen 
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een groot succes. Er was beeldende kunst in 
het park, er was een kunstmarkt, er waren 
kraampjes met lokale kunstenaars, er was 
muziek met het AkoestiCafe en er was een 
filmvoorstelling op het fort. Bij elkaar trok dit 
festival 4.000 bezoekers in 1 weekend.

EVENEMENTEN
Zomerfestival & Rijnhuizen Buitengewoon 
Het grootste succes in Rijnhuizen is 
georganiseerd door diverse (culturele) 
organisaties uit Nieuwegein. In het weekeinde 
van 25 en 26 augustus hebben de organisatoren 
van cultuurevenement Rijnhuizen Buitengewoon 
2018 en Zomerfestival Op het Fort hebben 
hun krachten gebundeld. Zij zette een rijk 
gevarieerd programma neer voor bewoners van 
Nieuwegein en omstreken.
 Ruim 4.000 bezoekers vonden hun weg 
door Rijnhuizen die dit laatste weekend van 
de zomervakantie het podium was voor kunst 
en cultuur. Zo was de kasteeltuin ingericht als 
bijzondere tentoonstellingsruimte met werken 
van professionele en amateurkunstenaars uit 
de regio en voordrachten van Nieuwegeinse 
schrijvers en dichters. Op het fort exposeerden 
kunstenaars uit het netwerk van Kunstcollectief 
Feniks en er was live muziek van het 

Akoesticafé. Het wijnfort Jutphaas opende 
het terras en zorgde samen met een aantal 
foodtrucks voor heerlijk eten en drinken. 
Daarnaast was er in de avond aangesloten 
op een regionaal evenement met een 
(uitverkochte!) openluchtfilm, vertoond door 
filmtheater ’t Hoogt. 

Open Monumentendag
Ook zaterdag 8 september was een gezellige 
middag in Rijnhuizen voor ruim 500 bezoekers.  
Er was van alles te doen in en om de bijzondere 
monumenten in de omgeving. Fort Jutphaas en 
Kasteel Rijnhuizen openden hun deuren voor 
een middag vol verhalen. Anders dan andere 
jaren, was dit jaar extra aandacht besteed aan 
een programma voor kinderen. Met succes! Ook 
was dit het eerste jaar dat de verhalenroute, in 
luistervorm en als boekje, met 26 verhalen over 
Jutphaas en Rijnhuizen beschikbaar waren. Bij 
de boomgaard is een combinatie gemaakt met 
woonontwikkelingen in Rijnhuizen. Hier was de 
modelwoning van getransformeerde kantoren 
te bezichtigen door ontwikkelaar Van Wijnen 
Projectontwikkeling West B.V. Zij zorgde ook 
voor live muziek, lekkere hapjes en drankjes 
en kinderen konden appelmoes maken en 
boogschieten in de boomgaard.
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Rijnhuizen RUN
Voor de tweede keer werd op 20 juni de 
RhijnhuizenRUN gelopen. Een hardloopwedstrijd 
van 5 kilometer door Rijnhuizen. De run 
startte bij de Tennisvereniging Rijnhuyse, 
waar een feestelijke sfeer was, want de run 
viel samen met de clubkampioenschappen van 
de tennisvereniging. De snelste renner was 
Arne van der Heijden die verbazingwekkend 
snel terug was; iets meer dan 20 minuten. De 
laatste renner kwam een klein kwartiertje later 
binnen, zij bleek onderweg de route kwijt te zijn 
geraakt. Verbeterpunt voor de organisatie voor 
volgend jaar! De run heeft afgelopen jaar en dit 
jaar onvoldoende deelnemers getrokken; 15-25. 
Dit is te wijten aan onze organisatie (die kon 
beter!), maar daarmee ook de beschikbare tijd 
die er is om dit evenement te organiseren. Voor 
komend jaar moeten we beslissen of we de run 
opnieuw organiseren met dezelfde middelen, of 
sporten in Rijnhuizen anders aanpakken. 

MOBILITEIT
Parkeren 
Club Rhijnhuizen heeft in mei een tussenstand 
mobiliteit geschreven over onder andere de 
parkeeropgave. Een tiental locaties is gevraagd 
zijn parkeerterrein open te stellen voor 

anderen, al dan niet betaald, maar hiertoe bleek 
niemand bereid. Een collectieve voorziening 
realiseren is kostbaar. Te kostbaar, zo blijkt, 
als tijdelijke oplossing en bovendien is het 
ook hiervoor lastig om een locatie te vinden. 
De gemeente heeft geen grond in dit gebied 
beschikbaar en op beschikbare kavels (waar 
leegstand is of nog niet gebouwd is) wil men 
flexibel blijven om te kunnen transformeren 
zodra dit mogelijk is. 

Gemeente Nieuwegein heeft na mei een 
parkeerdrukmeting gedaan in het gebied. 
Hieruit blijkt dat het parkeertekort vooral in 
het midden van het gebied groot is op bepaalde 
tijden. Uit de parkeerdrukmeting is ook af te 
lezen dat we bij 50/50 wonen/werken geen 
probleem meer hebben, maar dat het tekort 
van parkeerplaatsen in de tussentijd nog wel op 
kan lopen. Daarnaast is te zien dat vooral twee 
locaties; Van Straaten Post en (straatnaam vier 
witte panden) een hoge parkeerdruk hebben. 
Met deze twee locaties is Club Rhijnhuizen in 
gesprek. 

Openbaar vervoer
De provincie en Qbuzz zijn in gesprek 
gegaan met Club Rhijnhuizen. Waar mogelijk 
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blijven wij elkaar van informatie voorzien 
over de ontwikkelingen in Rijnhuizen en de 
ontwikkelingen in het openbaar vervoer dat 
betrekking heeft of kan hebben op Rijnhuizen. 
Buslijn 65 rijdt alleen rond kantooruren op dit 
moment. Vanaf 9 december 2018 zal deze lijn 
tot 21uur ‘s avonds rijden. Hiermee komt de 
vervoerder tegemoet aan de vraag vanuit Club 
Rhijnhuizen. Meer over deze ontwikkelingen 
kunt u teruglezen in het verslag van de clubdag 
parkeren en openbaar vervoer van juni 2018. 

Infrastructuur, 30 kilometer zones en woonerf
Met bewoners van de straat Plettenburg is 
gesproken over de infrastructuur binnen 
Rijnhuizen. Van de straat zou een woonerf 
gemaakt worden (in de inrichting is de straat 
dit al, maar dit staat nog niet aangegeven) en 
er zou een drempel neergelegd worden om 
verkeer af te remmen. Dit is nog niet gebeurd. 
Wel is er een 30km bord neergezet. De club 
kan de afstemming tussen bewoners, kantoren 
en gemeente organiseren, maar moet verder 
afwachten in deze opgave. Gesprekken lopen. 
Ook éénrichtingsverkeer op verschillende 
locaties is besproken. Nog onduidelijk is, wat  
de uitkomsten hiervan zijn. 

RIJNHUIZEN GEEFT ENERGIE!
Bedrijven verduurzamen 
Er lopen gesprekken met een aantal bedrijven 
voor de verduurzaming van panden en 
bedrijfsvoering. Iets minder dan we aanvankelijk 
dachten, omdat er op meer locaties dan gedacht 
mogelijk een herontwikkeling naar wonen 
komt. Ook ondervonden we dat veel bedrijven 
al stappen nemen in de verduurzaming van hun 
pand en bedrijfsvoering, wat natuurlijk een goed 
teken is. 
 
Opwekken energie op bestaande bouw 
LBP|Sight heeft een inventarisatie gemaakt van 
het aantal zonnepanelen op bestaande bouw en 
de potentie voor zonnepanelen op bestaande 
bouw. Deze wordt binnenkort gepubliceerd op 
onze website. Zonnepanelen toevoegen is nog 
niet aan de orde geweest, de gesprekken met 
enkele bedrijven lopen nog.
 
Energie-architectuur 
De berekeningen voor de nodige energie bij 
1250, 2250 en 3000 woningen zijn gemaakt. 
(publiceren en link invoegen!) Bij 3000 woningen 
(en 2250 miss ook al niet) is de nodige energie 
niet in Rijnhuizen en op het KWR-terrein 
op te wekken: de ruimte die we hebben is 
onvoldoende. Ontwikkelaars gaan niet met 
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Power to X in zee, omdat het onzeker is of zij 
de nodige energie kunnen leveren zodra de 
woningen opgeleverd worden. Mede hierom 
lopen er gesprekken met energieleveranciers 
over het duurzaam uitbreiden van het 
warmtenet van Nieuwegein naar Rijnhuizen. 
Als deze gesprekken positief uitpakken, hebben 
we in Rijnhuizen een leveringszekerheid, ook 
voordat de energie-architectuur verduurzaamd 
is. 
 
Circulair bouwen 
Hierin zijn nog geen grote stappen genomen. 
Wel lopen er enkele gesprekken met slopers 
en wordt er gekeken of we een casus circulair 
bouwen op kunnen pakken binnen Rijnhuizen 
binnen de cursus van CIRCO.

OP DE PLANK.  
In 2017 beloofd maar nog niet uitgevoerd 

>   Wattbaan als woonstraat
Omdat er veel projecten rondom de Wattbaan 
op gang kwamen moest de investering 
in de openbare ruimte zich nog verder 
uitkristalliseren. Nu het tweede en derde 
transformatieproject binnenkort worden 
opgeleverd lijkt de tijd rijp om dit idee in het 
komende jaar te gaan uitvoeren. 

>   Bedrijvenclub
In 2017 ontstond het idee om een bedrijvenclub 
op te zetten waarin onderwerpen als mobiliteit 
en duurzaamheid besproken werden. Het bleek 
echter dat deze onderwerpen iedereen aangaan 
en dus niet alleen voor bedrijven georganiseerd 
kunnen worden. In 2019 wordt meer persoonlijk 
contact gezocht met bedrijven. 
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FINANCIËLE 
VERANTWOORDING 2018

UITGAVEN 2018

BEGROOT UITGEGEVEN

GEBIEDSMANAGEMENT  
VLIEGERPROJECTEN +  
DUURZAAMHEID  
(incl. Jasmijn) 

€   40.370,- €   37.395,-

GEBIEDSMANAGEMENT STIPO €   40.425,- €   34.492,-

CLUBDAGEN DIRECTE KOSTEN €     6.000,- €     3.230,-

DRUKKOSTEN €        500,- [zie ontwerp  
en marketing]

ONTWERP EN MARKETING €     3.000,- €     3.910,-

WEBSITE €        600.- €    1.211,-

ACCOUNTANT, KVK, 
BANKREKENING COOP

€     3.000,- €    1.400,-

ONVOORZIEN (EVENEMENTEN!) €     2.330,- €   1.935,-

RESERVERING BELASTING €    2.927,-

TOTAAL €   96.225,- €  86.500,-

 

INKOMSTEN 2018

GEBIEDSBIJDRAGE  
ONTWIKKELAARS  
via gemeente 

€   70.000,-

LIDMAATSCHAPPEN  
[ > 20.000 begroot maar minder, 
want weinig bedrijven, eigenaren 
en ontwikkelaars]

€   6.000,-

SPONSORING €        500,-

SUBSIDIE VOOR RIJNHUIZEN 
GEEFT ENERGIE

€   10.000,-

TOTAAL €  86.500,-

 

Omdat de inkomsten lager zijn dan begroot, 
hebben wij onze uitgaven aangepast.

JAARPLAN
2019

17/40-2. RESULTATEN 2018

http://clubrhijnhuizen.nl


PLAN 2019



3. PLAN 2019 
We zien dat er zoveel woningbouwplannen zijn 
dat we vooruit moeten denken naar een toekomst 
met meer dan de oorspronkelijk verwachte 
1.200 woningen. Als vrijwel alle werkpanden 
zouden wijken voor wonen dan passen er zo’n 
3.000 woningen in het gebied. Als we nog een 
gemengde wijk nastreven kunnen we nadenken 
over misschien wel 2.250 woningen, 1.000 meer 
dan drie jaar geleden gedacht.

Dit zijn scenario’s die we als Club momenteel met 
de gemeente Nieuwegein onderzoeken. Meer 
woningen biedt ook kansen voor meer investeringen 
in de kwaliteit. Ook voeren we graag het gesprek 
over hoeveel extra woningen wenselijk zijn en 
op welke wijze deze worden toegevoegd. De 
Kwaliteitsagenda verwoordt in welke kwaliteiten 
we graag meer willen investeren.

3.1 KWALITEITSAGENDA 2019
Centraal in 2019 staat het werken aan de 
Kwaliteitsagenda. Bij alles gebruiken we de 
kernwaarden uit de historie als inspiratie  
voor de toekomst: 
 
>  Sociaal betrokken en trots
>  Aanpakken en pionieren; doen  
>  Historie als reden tot recreatie 
>  Natuur en water als bondgenoot

De kwaliteitsagenda is in 2019 gericht  
op vijf thema’s:
1.  gezamenlijke positionering en 

gebiedsbranding
2. Park Rijnhuizen en openbare ruimte
3.  menging met kantoren, maatschappelijke  

en commerciële voorzieningen
4. Rijnhuizen geeft energie
5. bereikbaarheid Rijnhuizen
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KWALITEIT 1  
GEZAMENLIJKE POSITIONERING EN 
GEBIEDSBRANDING
In samenwerking met belanghebbenden willen 
we de gebiedsbranding en positionering actief 
gaan oppakken. We organiseren hiervoor om te 
beginnen een workshop ‘tijdmachine’ met alle 
ontwikkelaars die nu actief zijn in het gebied, 
waar in 2018 al een voorproefje op was tijdens 
de clubdag over meer wonen. Daarbij stellen 
we gezamenlijk een preciezer waardenpaspoort 
op, op basis van de historische waarden 
van Rijnhuizen. De ontwikkelaars blijven 
verantwoordelijk voor de vermarkting van hun 
eigen project. Samen doen we dit met meer 
belanghebbenden vanuit de paraplu van het 
gezamenlijk te ontwikkelen gebiedsperspectief.

Daarnaast zorgen we voor wederzijdse 
inbedding van de branding van Rijnhuizen en de 
branding van Nieuwegein als geheel.
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KWALITEIT 2  
PARK RIJNHUIZEN EN OPENBARE RUIMTE
We werken met alle stakeholders een plan uit 
voor de programmering van Park Rijnhuizen 
in 2019, met een vooruitblik naar de komende 
jaren. Daarnaast willen we graag met de 
gemeente werken aan een inrichtings- en 
investeringsplan voor de langere termijn. 
In de gebiedsbijdrage zoeken we met de 
gemeente en de ontwikkelaars en de andere 
clubleden de ruimte om investeringen voor 
het Park Rijnhuizen vrij te maken. Verder 
werken we samen met de gemeente en de 
clubleden aan quick wins om de openbare 
ruimte in het gebied op korte termijn te 
verbeteren.

We zetten in op het verder uitgroeien van 
de evenementen en werken toe naar een 
programmering in elk seizoen: de Rijnhuizen 

Run in de lente, het Zomerfestival in de zomer, 
Monumentendag in de herfst. Op termijn 
willen we ook een winterfestival, maar dit 
past waarschijnlijk nog niet in het budget voor 
2019. Verder zetten we in op een ‘placemaker 
in residence’ die vanuit het Fort Jutphaas 
aan meer maandelijkse programmering 
werkt. Daarbij zetten we, net als bij de Tiny 
Houses, in op het uitnodigen en faciliteren van 
anderen; en deze aanpak streven we ook voor 
de evenementen na. Club Rhijnhuizen voert 
zelf dus in principe niet meer uit, maar de 
evenementen worden opgepakt door mensen 
met een eigen professionaliteit. Dit is nodig om 
die evenementen verder te laten groeien.
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KWALITEIT 3  
MENGING MET KANTOREN, 
MAATSCHAPPELIJKE  
EN COMMERCIËLE VOORZIENINGEN
We werken met de gemeente aan een actieve 
aanpak voor het verkrijgen van menging met 
kantoren en maatschappelijke en commerciële 
voorzieningen in het gebied na. De eerste 
stap is dat de gemeente momenteel bij elk 
scenario onderzoekt hoeveel voorzieningen 
wenselijk zijn, gerelateerd aan het aantal te 
verwachten inwoners. De tweede stap is hier 
investeringsmiddelen voor vrij te maken, in 
de Club gezamenlijk te bespreken, vanuit de 
gebiedsbijdrage. Met de gemeente samen zet 
de club daarnaast in op menging in de praktijk 
door bij elk nieuw project de toevoeging 
van kantoren en voorzieningen aan het 
woningbouwprogramma actief te stimuleren.
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KWALITEIT 4 
RIJNHUIZEN GEEFT ENERGIE!
In 2019 willen we ons blijven inzetten voor een 
collectieve energie-architectuur die zorgt voor 
een energieneutraal Rijnhuizen. De gesprekken 
hierover lopen en op dit moment vertragen 
een aantal onzekerheden de realisatie van een 
duurzame energie-infrastructuur. Zo is nog 
niet duidelijk hoeveel woningen er wanneer 
komen en binnen hoeveel jaar de energie-
architectuur aangelegd kan worden. Hierom 
stappen nog geen ontwikkelaars in en andersom 
is de investering voor energie-investeerders 
of partijen als Eneco een onzekere investering. 
Een tijdelijke en mobiele warmtepomp zou 
bijvoorbeeld een oplossing kunnen zijn om 
leveringszekerheid te geven en tegelijkertijd 
voldoende massa aan woningen die hierop 
aansluit te garanderen. We vragen als club 
iedereen om mee te doen, ook de transformaties 
en we vragen de gemeente om hierover 
richtinggevend advies en kaderstellende 
eisen op te nemen in het omgevingsplan. We 
willen doorontwikkelen naar een systeem met 
gebiedseigen energiemanagement, maar ook 
de mogelijkheid om aan te sluiten bij extern 
energiemanagement staat open. 
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KWALITEIT 5 
BEREIKBAAR RIJNHUIZEN
Bereikbaar Rijnhuizen gaat over openbaar 
vervoer, parkeren en over de wegen/
infrastructuur. Deelauto’s en -fietsen wordt 
dikwijls genoemd als potentiële oplossing, maar 
is nog nooit voorbij gekomen als vraag. Om deze 
reden, en omdat het op kleine schaal oplosbaar 
is, laten we dit aan degenen die het willen.

Vanaf december 2018 is de avonddienst van 
de bussen ingegaan. Een goede stap naar 
beter openbaar vervoer, maar nog lang niet 
voldoende. We blijven samen met de gemeente 
en de provincie Utrecht aandacht vragen voor de 
verdere verbetering van het openbaar vervoer.
Bij de herijking en de studie naar nieuwe 
ontwikkelscenario’s vragen we veel aandacht 
voor de goede bereikbaarheid van Rijnhuizen in 
de regionale context én de bereikbaarheid van 
de gebiedsdelen binnen het gebied. Zowel voor 
auto, op de fiets en wandelend.
We blijven alert op nieuwe mogelijkheden voor 
collectief parkeren, maar zijn daarvoor wel, zo 
is gebleken, afhankelijk van de medewerking 
van grondeigenaren. Op termijn, naarmate er 
meer wonen in het gebied verschijnt, ontstaan 
er meer parkeerplekken die door meerdere 
gebruikers zijn te delen, en zal het huidige 
parkeervraagstuk naar verwachting verdwijnen.
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3.2 ACTIES 2019
Voor 2019 zetten we stappen in het uitbreiden van 
het netwerk, het voortzetten van placemaking, 
samenwerken aan gebiedskwaliteit en diverse 
clubdagen en activiteiten organiseren. Hoever 
we hierin komen, hangt af van de reactie vanuit 
het (te betrekken) netwerk en het aantal leden 
en ontwikkelingen. De inkomsten vanuit leden 
en ontwikkelingen bepalen het budget; tijd en 
middelen, dat de club te besteden heeft.

>  NETWERK
  Het huidige netwerk van 300 verstevigen 

en activeren binnen Club Rhijnhuizen, het 
aantal clubleden gestaag laten groeien.

 
>  PLACEMAKING
 doorzetten omzetten van ruimte naar plek  
 met specifieke aandacht voor:
a.  Park Rijnhuizen, we hebben hiervoor 

een separaat Parkplan 2019 ontwikkeld 
waarmee we subsidie aanvragen. 

b.  Wattbaan als woonstraat [gemeente 
Nieuwegein werkt verder aan Plettenburg 
als woonstraat].

c.  Tijdelijk wonen en de kantoorkaravaan 
‘Kleinhuizen in Rijnhuizen’ rondom 
Kelvinbaan 40.
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>  GEBIEDSKWALITEIT
  verder werken aan verbeteren gebiedskwaliteit 

met focus op:
a.  Kwaliteitsagenda: zorgen voor extra 

investeringen in gebiedsbranding, 
voorzieningen, energie en openbare ruimte

 
>   GEBIEDSMARKETING 

het opzetten van een collectieve 
gebiedsmarketing met ontwikkelaars en  
andere belanghebbenden. Met focus op: 

a.  Uitwerken tijdmachine zoals ingezet tijdens de 
clubdag over meer wonen en kwaliteit in 2018; 

b.  Het uitwerken van een marketingverhaal en 
-plan i.s.m. (en met bijdragen van) gemeente 
en ontwikkelaars;

c.  Een clubdag over marketing waarin de 
uitkomsten van de tijdmachine en het 
marketingverhaal en -plan gedeeld en 
besproken worden.

d.  Het doel is om eind 2019 binnen de club en 
met de gemeente afstemming te hebben over 
een verhaal, plan en aanpak.

e.  Met de gemeente bekijken zetten we erop 
in budget voor gebiedsmarketing in de 
plankosten onder te brengen.

>   RIJNHUIZEN GEEFT ENERGIE  
met eigenaren, bedrijven, ontwikkelaars 
en duurzaamheid professionals binnen 
bedrijvenclub Rijnhuizen werken aan een 
energieneutraal Rijnhuizen [in 2030]. 

In 2019 ligt de focus op: 
a.  10 bestaande bedrijven betrekken en 

adviseren om naar minimaal label c te gaan
b.     Lopende kantoortransformaties adviseren 

om naar minimaal label b te gaan bij 
transformatie 

c.  Duurzaamheidsafspraken zoals in 2018 
opgesteld in de reactie van Club Rhijnhuizen 
op het bestemmingsplan opnemen in het 
kwaliteitskader/omgevingsplan

d.  Het opzetten van een (publiek-private) 
samenwerking voor een (bovenlokale) 
energie-architectuur voor een 
energieneutraal Rijnhuizen

e.     Mogelijkheden voor circulair bouwen in 
Rijnhuizen in kaart brengen 
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>  ACTIVITEITEN
a.  Clubdagen over:  

1. Park Rijnhuizen (denk aan evenementen, 
speelplaatsen, groen, klimaatadaptatie etc.)  
 
2. Herijking, maatschappelijke en 
commerciële voorzieningen, kantoren, 
bereikbaarheid  
 
3. Gebiedsidentiteit (denk aan marketing 
en positionering, imago en branding, 
en verhalen over de geschiedenis en de 
toekomst) 
 
4. Kerst en Koers 2020; Algemene 
ledenvergadering waarin het jaarplan wordt 
besproken en vastgesteld 

Naast de clubdagen (avonden) organiseren 
we enkele middagsessies: over de identiteit, 
Rijnhuizen geeft Energie en Codesign 
Gebiedsbijdrage Herijking

b.  Financieel en communicatief bijdragen 
aan evenementen die geïnitieerd worden 
vanuit Rijnhuizen. Gedacht wordt aan 
verschillende evenementen door het jaar 
heen. Denk aan een  een sportdag in het 
voorjaar, een culturele dag zoals het 
Zomerfestival en Rijnhuizen Buitengewoon 
in de zomer, monumentendag in het najaar 
en op termijn een burendag in de winter (of 
een ander moment in het jaar). 

 
c. Placemaking, zie hiervoor.

 
>   ORGANISATIE  

Club Rhijnhuizen als coöperatie platform 
voor alle initiatieven in en om Rijnhuizen.  
In 2019 focussen we op:

a. Versterken dagelijks bestuur
b. Ledenwerving
c.  Netwerkversterking - naar nieuwe rol: van 

zelf doen naar anderen in positie brengen
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3.3 ACTIVITEITEN
KALENDER 
2019

2019 ACTIVITEIT

JANUARI Middagsessie gebiedsidentiteit 

Middagsessie Park Rijnhuizen 

FEBRUARI Middagsessie Rijnhuizen geeft energie!

MAART Sportevenement 

Middagsessie placemaking Wattbaan

APRIL Clubdag #17 Park Rijnhuizen 

Codesignsessie plankosten

MEI Clubdag #19 Herijking toekomst Rijnhuizen  
[met aandacht voor voorzieningen en bereikbaarheid]

JUNI -

JULI Burendag? Samen met Wattbaan? 

AUGUSTUS Zomerfestival 

SEPTEMBER Monumentendag

OKTOBER Clubdag #20 Gebiedsidentiteit 

NOVEMBER  -

DECEMBER Clubdag #21: kerst & koers 2020 [ALV]
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3.4 COMMUNICATIE
Club Rhijnhuizen heeft verschillende 
communicatiemiddelen, maar 
is ook erg afhankelijk van haar 
clubleden en de mond-tot-mond 
reclame. Om haar doelen te behalen 
communiceert de club via diverse 
communicatiemiddelen richting 
verschillende doelgroepen.  
 

COMMUNICATIEMIDDELEN 
 

MIDDEL INHOUD BEREIK

WEBSITE Verhalen over het gebied, activiteiten 
en ontwikkelingen

Maandelijks 280 gebruikers, de meeste 
komen binnen via Facebook, daarna  
mailchimp en daarna direct

SOCIAL MEDIA 
[FACEBOOK]

korte nieuwtjes, aankondiging clubdagen, 
alle onderwerpen die ook op de website 
verschijnen, et cetera. 

208 vind-ik-leuks en bereik tussen  
de 100 en 300 weergaven per bericht

NIEUWSBRIEF Aankondiging clubdagen, nieuwsbrief met 
laatste nieuws, gekoppeld aan website

286 subscribers, + 400 personen in  
de volledige contactlijst  

PERS
BERICHTEN

Over activiteiten lokale media

CLUB 
BROCHURE

Informatie over de club en activiteiten Wordt uitgedeeld bij clubdagen

FLYERS over activiteiten en over club [semi-]openbare plekken in de buurt:  
DynaHouse, Wijnfort Jutphaas, Broodje 
Natuurlijk, en horeca/ winkels in Jutphaas

BOEKJE
HISTORIE

26 verhalen over de geschiedenis  
van Rijnhuizen en Jutphaas  

Wordt uitgedeeld bij monumentendag  
en andere gelegenheden
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DOELGROEP EN MIDDEL PER DOEL 

DOEL DOELGROEP MIDDELEN

NETWERK VERDER 
UITBREIDEN

1. Eigenaren 
2. Bedrijven  
3.  Potentiële bewoners en  

initiatiefnemers uit de regio
4. Toekomstige bewoners

1. Individuele gesprekken 
2. Flyers bij openbare plekken, pers 
    rondom activiteiten in gebied 
3. Social media en via via 
4. Mailing via makelaar
5.  Digitale enquete behoeften  

eigenaren en bedrijven
6.  Ledenwerving icm netwerk  

energiebesparing

PLACEMAKING 
DOORZETTEN

1.  Gebruikers en mede eigenaren/  
initiatiefnemers Park Rijnhuizen

2.  Tijdelijke initiatieven zoals Tiny 
House, placemaker in residence

3. Huidige en toekomstige bewoners
4. Culturele initiatiefnemers

1. Overleg en acties [uitvoering] 
2. Prijsvraag via pers en social media 
3.  Samenwerking met gemeente bij  

inrichting openbare ruimte

GEBIEDS-
KWALITEIT 
VERBETEREN

1. Clubleden 
2.  Niet-leden; bewonersorganisaties, 

raadsleden en organisaties en perso-
nen die [nog] geen lid zijn.

3. Gemeente

1. Clubdagen en communicatie met leden
2.  Contact met niet-leden, niet leden in  

contact brengen met leden en gemeente
3.  Twee wekelijks overleg, adviezen in de 

vorm van reactie bestemmingsplan,  
kwaliteitsagenda en terugkoppelingen  
uit clubdagen. 

ACTIVITEITEN 
[DIVERS]

Clubleden, bedrijven, potentiële bewo-
ners/ geïnteresseerden uit de regio

Mailing, flyeren, persberichten,  
social media
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CLUB
STRUCTUUR 
2019



4. CLUBSTRUCTUUR 2019 
De club bestaat uit het bestuur en clubleden. 
Alle leden kunnen deelnemen aan de clubdagen 
en inbreng geven aan het transformatieproces. 
Richting geven aan het transformatieproces 
kan binnen clubdagen en placegames en door 
het delen van je kennis en het zelf starten van 
projecten en/of subclubs. De Club Rhijnhuizen 
is adviserend richting de gemeente als het gaat 
over transformatie- en nieuwbouwprojecten, 
stuurt aan op samenwerking binnen 
Rijnhuizen (koppelt ondernemers, bewoners, 
eigenaren, ambtenaren et cetera aan elkaar) 
en organiseert of ondersteunt activiteiten die 
het gebied Rijnhuizen op de kaart zetten als 
aantrekkelijk woon-, werk- en recreatiegebied. 
 

4.1 DAGELIJKS BESTUUR  
Het bestuur komt twee keer per jaar samen 
rondom het jaarverslag en het jaarplan. Het 
bestuur controleert tevens de organisatie die 
de bovengenoemde kerntaken uitvoert. De 
organisatie bestaat uit Hans Karssenberg en 
Emilie Vlieger, soms ondersteund door mensen 
uit hun netwerk1.

4.2 CLUBLEDEN  
Leden zijn in het gebied, of in de directe 
omgeving ervan gevestigd, met uitzondering 
van projectontwikkelaars en bijzondere leden. 
Leden dragen bij aan de club door een financiële 
bijdrage, tijd en eventueel middelen. 

Clubleden zijn te onderscheiden in  
de volgende catagorieën:  
projectontwikkelaars, eigenaren, bedrijven, 
bewoners, niet-commerciële organisaties en 
potentiële gebruikers en bijzondere leden. 
Ieder lid neemt deel vanuit eigen belang 
en draagt met zijn of haar lidmaatschap bij 
aan het gezamenlijk belang. In hoofdstuk 
vier; organisatie, wordt de clubstructuur en 
stemverhouding nader toegelicht.  

1 Drie jaar na 
oprichting van 
de club kan 
de organisatie 
aangepast worden, 
indien de clubleden 
dit wensen. 
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>  PROJECTONTWIKKELAARS 
Club Rhijnhuizen draagt bij aan de 
waardestijging van het gebied, zorgt voor meer 
bekendheid en creëert samen met alle clubleden 
een nieuwe identiteit die past bij een woon-, 
werk- en leefomgeving en het karakter van het 
gebied. Hierom is het voor projectontwikkelaars 
van belang om aan te sluiten bij de club.

Gevraagde bijdrage
-  Verplichte afdracht via gebiedsbijdrage 

aan gemeente; 10% van de afdracht wordt 
besteed aan gebiedsmanagement door Club 
Rhijnhuizen;

-  Mogelijkheid tot lidmaatschap voor €1,- 
na afdracht gebiedsbijdrage (voordat de 
afdracht gedaan is, zijn ontwikkelaars lid 
als eigenaar of bijzonder lid).

Geinteresseerde projectontwikkelaars 
zonder positie
Tot het moment dat ze daadwerkelijk gaan 
ontwikkelen en via de gebiedsbijdrage lid 
worden kunnen ontwikkelaars lid worden als 
bijzonder lid en dragen €1.000,- bij.

> EIGENAREN EN ONTWIKKELAARS 
 MET POSITIE 
Club Rhijnhuizen draagt bij aan de 
waardestijging en uitstraling van het gebied, 
focust op kostenbesparing door collectieve 
voorzieningen en diensten, zet zich in om de 
leegstand aan te pakken en koppelt eigenaren 
aan gebruikers en/of ontwikkelaars. Hierom is 
het voor eigenaren van belang om aan te sluiten 
bij de club.

Gevraagde bijdrage
-  €1,- per m2 bvo met een minimum van 

€500,- en een maximum van €2.000,- ex 
BTW per gebouw / per kavel per jaar.

-  Eigenaren met een braakliggend terrein die 
pas op termijn willen ontwikkelen: <100m2 
€500,- per gebouw / per kavel per jaar en 
>100m2 €1000,- ex BTW per gebouw / per 
kavel per jaar.
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>  BEDRIJVEN 
Club Rhijnhuizen draagt bij aan de uitstraling 
en beleefwaarde van het gebied, focust op 
kostenbesparing door collectieve voorzieningen 
en diensten, zorgt dat er activiteiten zijn voor 
werknemers en bewoners en waar zij elkaar 
kunnen ontmoeten en dat er meer ruimte komt 
voor recreatie. Hierom is het voor bedrijven 
interessant om aan te sluiten bij de club.

Gevraagde bijdrage 
[bijdrage op basis van aantal fte]

* Bedrijven die ook een subclub organiseren krijgen het 
bedrag dat ze met de subclub afdragen in mindering gebracht 
tot een minimum van €200,- excl. BTW.

>  BEWONERS 
Club Rhijnhuizen betrekt bewoners bij de 
transformatie van Rijnhuizen, draagt bij aan 
de uitstraling en beleefwaarde van het gebied, 
zorgt dat er activiteiten zijn voor bestaande 
en nieuwe bewoners waar zij elkaar kunnen 
ontmoeten en dat er meer ruimte komt voor 
recreatie. Hierom is het voor bewoners 
interessant om aan te sluiten bij de club.

Gevraagde bijdrage
individueel: €39,50 excl. BTW [is €50,-  incl.BTW] 
per persoon per jaar.

>  NIET-COMMERCIELE ORGANISATIES EN 
 POTENTIËLE GEBIEDSGEBRUIKERS  
Club Rhijnhuizen draagt bij aan de uitstraling 
en beleefwaarde van het gebied, zorgt dat 
er activiteiten georganiseerd worden die 
organisaties en ondernemers op de kaart 
zetten en dat er meer ruimte komt voor 
recreatie. Hierom is het voor niet-commerciële 
van belang om aan te sluiten bij de club.

Gevraagde bijdrage
per organisatie [één afgevaardigde per 
organisatie per clubdag]: €50,- excl. BTW  
[is €60,50 incl.BTW] per jaar.

categorieën
bedrijfsgrootte

bijdrage
excl.BTW

0-10 fte €   200

11-50 fte €   500

51-100 fte € 1.000

100-250 fte € 1.500

250+ fte € 2.000

34/40

JAARPLAN
2019

4.2 CLUBLEDEN4. CLUBSTRUCTUUR 2019

http://clubrhijnhuizen.nl


>  BIJZONDERE LEDEN 
Dit zijn leden die buiten de genoemde 
categorieën vallen maar wel aansluiten bij de 
doelstellingen van de Club Rhijnhuizen.  

Afspraak op basis van belang 
1.  €50,- excl. BTW [is €60,50 incl.BTW] voor 

non-profit organisaties en toekomstige 
bewoners 

2.  €200 - €500,- excl. BTW voor organisaties 
met een klein commercieel belang [denk 
aan horeca, kleinschalige detailhandel, 
woningcorporaties etc.]

3.  €1000,- excl. BTW voor organisaties 
met een commercieel belang [denk aan 
makelaars, ontwikkelaars, beleggers, 
supermarkt-achtige detailhandel etc.]

Alle genoemde lidmaatschappen zijn  
exclusief 21% BTW.
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2019



5. BEGROTING 2019
INKOMSTEN

>  GEBIEDSBIJDRAGE ONTWIKKELAARS 
De bijdrage van ontwikkelaars die op het punt 
zijn gekomen dat ze een vergunning hebben en 
concreet aan het ontwikkelen zijn in het gebied 
is in overleg met gemeente en ontwikkelaars 
vastgesteld op 10% van de gebiedsbijdrage die 
zij leveren (en die gebiedsbijdrage is weer 2,4% 
van de VON-prijs bij sloop-nieuwbouw, en 2,2% 
van de VON-prijs bij transformatie). In overleg 
met de gemeente is deze bijdrage vertaald in een 
subsidievorm. Voor 2019 bedraagt deze €80.000,-.

>  CONTRIBUTIE LEDEN 
We streven daarnaast naar een geleidelijke 
opbouw van het ledenbestand in de komende jaren, 
met voor 2019 een doelstelling van €10.000,-. 

We hopen als nieuw lid te ontvangen: 
- 2 bedrijven
- 3 eigenaren / ontwikkelaars zonder positie
- 10 (nieuwe) bewoners
- 3 niet-commerciële leden
- 1 woningcorporatie
- 1 bijzonder lid

>  DUURZAAMHEID / ENERGIEBESPARING 
We werken samen met de gemeente provincie 
en LBP|SIGHT actief aan funding voor het 
benaderen van eigenaren en ondernemers 
voor de verduurzaming van bestaand vastgoed, 
het opzetten van een duurzame energie-
infrastructuur in Rijnhuizen en onderzoek naar 
mogelijkheden voor circulair bouwen. We gaan 
uit van een bijdrage van €12.000,- aan de club 
voor de te maken uren en kosten. Dit budget kan 
alleen aan onderdelen van de aanpak ‘Rijnhuizen 
geeft energie!’ worden besteed. 

De totale inkomsten zijn hiermee  
voor 2019 geraamd op:

INKOMSTEN CLUB RHIJNHUIZEN 2019

Ontwikkelaarsbijdrage via gemeente €   80.000

Lidmaatschappen €   10.000

Energiebesparing €  10.000

Totaal € 100.000

De genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW.
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>  SPONSORING, SUBSIDIES  
 EN CROWDFUNDING 
Bovenop deze begroting zoeken we actief naar 
sponsoring, subsidies en/of crowdfunding van 
afzonderlijke activiteiten:

-  Rijnhuizen Run / sportmiddag
-  Placemaking en programmering  

Park Rijnhuizen
-  Tijdelijke voorzieningen op lege kavels  

en in lege gebouwen
-  Introductie van de huisstijl in het gebied zelf, 

zodat bezoekers zien dat ze in Rijnhuizen zijn, 
gemakkelijk de weg kunnen vinden en zich 
direct welkom voelen

-  Overige eenmalige projecten die nog als 
activiteit naar boven gaan komen.
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UITGAVEN
Voor het behalen van de bovenstaande 
doelstellingen hebben we de volgende 
uitgaven begroot.

De genoemde bedragen zijn exclusief 
21% BTW.

 ACTIVITEIT
VLIEGER

PROJECTEN STIPO EXTERN

CLUBDAG 17 PARK RIJNHUIZEN (februari 2019) 8 20  €     750,00
CLUBDAG 18 HERIJKING, VOORZIENINGEN, WERKEN,  
BEREIKBAARHEID (mei 2019)

10 8  €     750,00

CLUBDAG 19GEBIEDSIDENTITEIT (september 2019) 20 8  €     750,00
CLUBDAG 20 KERST & KOERS 2020 (december 2019) 16 8  €   1500,00
2 BESTUURSBIJEENKOMSTEN 6 8  €     200,00
OVERLEG EN ADVISERING GEMEENTE 24 30
INTERN OVERLEG 40 40
PARK RIJNHUIZEN STRATEGIE 40  €   2.250,00
TIJDMACHINE SESSIE 4 30  €     500,00
GEBIEDSMARKETING 46 12
MAKEN JAARPLAN 2020 24 24  €     500,00
COMMUNICATIE EN WEBSITE 46  €   5.500,00
ADMINISTRATIE EN FINANCIEN 48 4  €   1.250,00
VORMGEVING & DRUKWERK  €   2.000,00
OVERIGE BUREAUKOSTEN  €   1.100,00
SPORTEVENEMENT maart/april 2019 10 6  €   1.000,00
MONUMENTENDAG (WATERLINIE) september 2019 30 6  €   1.000,00
ZOMERFESTIVAL augustus 2019 8 20  €   7.000,00
WATTBAANFEEST 8
CODESIGN SESSIE 8
SUBTOTALEN 340 280  € 26.050,00

 €      80,00  €     131,25
 € 27.200,00  € 36.750,00 € 26.050,00

SUBTOTAAL CLUB RHIJNHUIZEN  € 90.000,00

RIJNHUIZEN GEEFT ENERGIE incl middagsessie 150
 €      80,00
 € 10.000,00

SUBTOTAAL RIJNHUIZEN GEEFT ENERGIE  € 10.000,00

TOTAAL 2019  €100.000,00
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