
Motie: Burgerberaad over de kwaliteit 
van Utrecht-stad en haar toekomst
De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 15 september, ter 
bespreking van de Burgeragendering ‘Referendum over de kwaliteit van Utrecht-stad 
en haar toekomst’

Constaterende dat:
1. De Burgeragendering ‘Referendum over de kwaliteit van Utrecht-stad en haar 

toekomst’ als vervolg op de gelijk luidende petitie destijds (juli – sept. 2021) 
met 7.451 handtekeningen, waarvan min. 4.252 stemgerechtigde Utrechters 
geeft aan dat de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (afgekort RSU2040) 
niet deugdelijk genoeg onderbouwd is,

2. er ander (langzamere) groei- en verdichtingsscenario’s voor de stad denkbaar 
zijn, 

3. het draagvlak onder de Utrechters voor de RSU2040 volstrekt onzeker is,
4. het belangrijk is dat het college alsnog zorgt voor een betere onderbouwing 

van de plannen voor het groeien en verdichten van de stad in relatie tot de 
voornemens zoals aangegeven in de RSU2040 én tegelijkertijd onderzoekt 
wanneer en hoe er wel voldoende draagvlak voor is onder de Utrechters.

Overwegende dat:
1. Het niet verstandig is het signaal van de petitie ‘Referendum over de kwaliteit 

van Utrecht-stad en haar toekomst’ met de duizenden handtekeningen van 
Utrechters te negeren (in 6 weken zomervakantie opgehaald); ook omdat dit 
laat zien dat het onderwerp leeft onder de Utrechters en het kansen biedt om 
die betrokkenheid te versterken en te benutten.

2. Het belangrijk is om de groei- en verdichtingsplannen van de RSU2040 nader 
uit te werken op het niveau van buurten of (sub)wijken en hoe je dan met de 
Utrechtse barcode dan de balans kunt vinden tussen  

a. enerzijds (veel) meer woningen en het vergaand verdichten van 
bestaande of nieuwe buurten en 

b. anderzijds leefbaar, betaalbaar, klimaat/energieneutraal, gezond en 
groen wonen.

3. Utrecht naast groei, ook grote doelstellingen te realiseren heeft op het gebied 
van klimaat en energie.



4. Dit nadere onderzoek de unieke kans en gelegenheid biedt om na te gaan 
onder welke voorwaarden (op leefbaarheid, betaalbaarheid, klimaat en 
energie, gezondheid en groen) de stad kan groeien en verdichten met wél 
voldoende draagvlak onder de Utrechters.

5. De vorm van een burgerberaad hiervoor een passend vorm kan zijn omdat 
het zorgt voor

a. een grondige aanpak met voldoende inhoudelijk niveau,
b. het kunnen samenstellen van een representatieve groep van 

Utrechters die actief en goed ondersteund kunnen meedoen en
c. het serieus kunnen toetsen of en onder welke voorwaarden Utrechters 

de (uitwerkingen van de) RSU2040 op buurt/gebiedsniveau voldoende 
leefbaar, betaalbaar, klimaat/energieneutraal, gezond en groen vinden.   

Draagt het college op:
1. Een voorstel uit te werken voor het organiseren van een burgerberaad over 

de groei en het verdichten van de stad.  
2. De vraagstelling voor het burgerberaad te richten op hoe de RSU2040 op 

buurt- en gebiedsniveau voldoende leefbaar, gezond en groen kan zijn, 
zodanig dat dit ook effectief bijdraagt aan de klimaat- en energiedoelstellingen 
van de stad. 

3. Direct te starten met een plan van aanpak Burgerberaad RSU2040 waarin 
o.a. de vraagstelling als ook de organisatie wordt uitgewerkt én deze uiterlijk 
maart 2023 voor te leggen aan de gemeenteraad met als inzet een uitvoering 
in 2023.
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