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Gemeenteraad gunt Utrechter geen échte invloed 

Gisteren is tijdens de laatste vergadering van de gemeenteraad voor de verkiezingen het 

burgervoorstel ‘Geef Utrechters méér invloed’ weggestemd. Het burgervoorstel was door 

EenUtrecht ingebracht als petitie, gesteund door 1.036 handtekeningen van Utrechters. Het enige 

wat partijen als D66 en GroenLinks willen is een nader onderzoek. Maar EenUtrecht vindt dat een 

afleidende manoeuvre. Ze willen de kiezer doen geloven dat ze de voorstellen van EenUtrecht, 

waarmee de invloed van Utrechters beter wordt verankerd in gemeentelijke kaders, serieus 

nemen. Wat nu wél nodig is, is het bindend vastleggen van de invloed en participatie van 

Utrechters bij projecten, zo stelt EenUtrecht.  

Te vaak zijn Utrechters ontevreden met hoe zij mee kunnen praten of meedoen in een project die de eigen 

leefomgeving direct raakt. Dat gaat het bijvoorbeeld over het plaatsen van een afvalcontainer (Kanaleneiland), 

of over wel of geen rotonde in een fietsbaan (Vogelenbuurt) of over het behoud van groen en rustig wonen bij 

de bouw van een nieuwe naastgelegen wijk (Rivierenwijk). Telkens weer merken Utrechters dat zij te laat 

worden betrokken, relevante projectinformatie niet ontvangen, zij geen ruimte én middelen krijgen om een 

eigen alternatief voorstel te doen én op geen enkel onderdeel gezamenlijk zelf iets kunnen beslissen. Met de 

petitie ‘Geef Utrechters méér invloed’ doen we als EenUtrecht voorstellen om dat wél goed en bindend vast te 

leggen, namelijk in de zogeheten Participatie- en inspraakverordening. Dat geeft burgers zekerheid en een 

sterkere positie in participatie, vooral ook richting particuliere initiatiefnemers, zoals vastgoedontwikkelaars, 

maar ook de gemeente zelf. 

 

Huidige participatieverordening veel te vrijblijvend 

Volgens D66 en GroenLinks is de huidige participatie- en inspraakverordening al prima. Want daar staat in dat 

bij participatie de ‘openbare informatie … binnen de grenzen van wat redelijk en billijk is, tijdig beschikbaar 

moet worden gesteld’. Maar deze formulering is veel te vrijblijvend, zo stelt EenUtrecht.  

Particuliere initiatiefnemers, maar ook de gemeente zelf, delen relevante informatie vaak helemaal niet, zoals 

bijvoorbeeld bleek bij de Merwedekanaalzone. Daar kwamen bewoners er pas na ruim drie jaar achter dat de 

gemeente al lang een ‘deal’ had gesloten over extra bruggen, die de eigen wijk zouden gaan belasten met extra 

verkeer. Vandaar is een van de voorstellen van EenUtrecht om ‘tijdig’ te vervangen door ‘eerst’ én expliciet 

vast te leggen dat álle relevante informatie transparant moet worden gedeeld met bewoners, 

buurtondernemers en gebruikers.  

Nieuwe omgevingswet maakt betere participatieregels nog belangrijker 

Met de komst van de nieuwe omgevingswet krijgen particuliere initiatiefnemers nog meer ruimte om naar 

eigen inzichten zelf de participatie te gaan organiseren. Dan wordt het dus nóg belangrijker voor een gemeente 

om voor haar burgers goede, duidelijke kaders vast teleggen waaraan die participatie moet voldoen. Met de 

huidige participatie- en inspraakverordening is dat niet zo. Die is daarin veel te vrijblijvend. Kortom, het 

aanscherpen en beter positie geven van burgers is nu dringend nodig en laat geen uitstel toe.  

Nader onderzoek is wassen neus 

De burgervoorstellen ‘Geef Utrechters méér invloed’ van EenUtrecht werden in de gemeenteraad alleen 

gesteund door PvdA, SP en DENK. Vervolgens werd unaniem in de gemeenteraad een motie gesteund waarin 

wethouder Anke Klein (D66) wordt gevraagd nader onderzoek te doen naar de praktijk: hoe gaat het eigenlijk 

met de participatie bij projecten én hoe zouden de voorstellen van EenUtrecht misschien juridisch te vertalen 

zijn naar een tekst voor in de participatieverordening.  

EenUtrecht vindt een nader onderzoek misplaatst en misleidend voor kiezers. Met het nadere onderzoek 

stellen (coalitie)partijen een naar alle waarschijnlijkheid negatieve beslissing over het burgervoorstel ‘Geef 

Utrechters meer invloed’ uit tot na de verkiezingen. Terwijl de praktijk - ook zonder aanvullend onderzoek - al 

lang overtuigend laat zien dat het er veel te verbeteren valt in Utrecht als het gaat om burgerparticipatie.  Je 

kunt je daarover als partij weldegelijk nu al uitspreken. Het is hoog tijd om nú te handelen. Alleen met méér 

invloed van Utrechters wordt de stad groener, mooier, sterker, eerlijker en beter betaalbaar. 

Contact: Gert Dijkstra, lijsttrekker EenUtrecht, gert@eenutrecht.nl, 06 14 37 61 16. 
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