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Geachte leden van de raad,

Hierbij ontvangt u de beantwoording van de schriftelijke raadsvragen jaargang 2022 nummer 168 van 
Gerrit Dijkstra (EenUtrecht) van 5 oktober 2022 over Klimaatberaad is een burgerberaad en investeren 
in participatie is nu nodig.
De gestelde vragen zijn onderaan bijgevoegd.

Vraag 1
Is het inderdaad zo dat het college alsnog geen burgerberaad wil als vorm voor het aangekondigde 
klimaatberaad (conform motie 2021/177) en dit wil vervangen voor een minder vergaande en meer 
vrijblijvend burgerpanel (conform motie 2022/100)?
Antwoord 1
De gemeenteraad heeft op 10 maart 2022 bij de bespreking van de raadsbrief Energievisie motie 
2022/100 aangenomen. Daarin wordt gevraagd om een doorlopend bewonerspanel dat een rol krijgt 
bij de praktische uitwerking van de Energievisie. In het Coalitieakkoord wordt motie 2021/177 
Klimaatberaad genoemd. Dit is per abuis niet goed overgenomen in het coalitieakkoord; motie 
2021/177 is niet aangenomen. Motie 2022/100 is wel aangenomen en is de motie die hier wordt 
bedoeld. Over de uitwerking van Motie 2022/100 wordt uw raad binnenkort geïnformeerd. Tot slot 
melden wij u dat over de klimaatvisie eerder al een burgerberaad heeft plaatsgevonden, weliswaar in 
coronatijd en onder de naam van stadsgesprek, maar vergelijkbaar van opzet en met behulp van 
loting. Over de resultaten daarvan bent u bij raadsbrief van 25 mei 2021 geïnformeerd.

Vraag 2
Zo ja, waarom wijkt de wethouder af van het in het coalitieakkoord genoemde burgerberaad als vorm 
voor een klimaatberaad?
Antwoord 2
Omdat het nummer foutief vermeld stond in het coalitieakkoord. De motie is niet aangenomen. Wij 
volgen hier de opdracht van de raad om Motie 2022/100 uit te werken. Zie hierboven ook de 
beantwoording van vraag 1.

https://utrecht.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/3aacfe54-68d2-49d1-92e3-9cff03bb6e42
https://utrecht.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/4145b16b-8479-468e-a69e-6512f9c4f5e9
https://utrecht.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/8d54f869-9024-4754-89a5-1bf2630e584b
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Vraag 3
Is het college het met ons eens dat klimaat en energietransitie één van de allerbelangrijkste 
onderwerpen is waar we gezamenlijk als stad voor hele lastige en ingrijpende keuzes staan die de 
leefwereld en de portemonnee van heel veel Utrechters direct raken?
Antwoord 3
Zeker zijn de klimaat- en energietransitie belangrijke thema’s voor de stad en inwoners. Daarom 
betrekken we bewoners en bedrijven via gerichte participatietrajecten bijvoorbeeld Overvecht Noord 
aardgasvrij, de Stadsgesprekken Energie, de Transitievisie Warmte en de buurtaanpakken. Hieraan 
voegen we nu, n.a.v. de motie 2022/100 een klimaatpanel toe. En dat betrekken van onze inwoners 
hebben we al tweemaal gedaan bij het maken van het overkoepelend beleid. 

Vraag 4
Is het college het met ons eens dat het noodzakelijk is voor de kwaliteit van het te maken beleid en het 
draagvlak onder de Utrechters het van belang is bewoners intensief en diepgaand bij te betrekken?
Antwoord 4
Draagvlak is essentieel voor het slagen van de energie- en klimaattransitie. Daarom zetten we daar 
maximaal op in met o.a. de hierboven trajecten en de participatietrajecten van de programma’s 
duurzame mobiliteit, gezond leefklimaat, voedsel, circulaire economie en energie. De intensiteit van 
het participatietraject is afhankelijk van het project. Elk participatietraject is afgestemd op de aard van 
het project en het doel dat we met de participatie hebben. 

Vraag 5
Zo ja, is het college bereid de vorm van een burgerberaad voor het aangekondigde klimaatberaad 
alsnog te heroverwegen en daarover het gesprek aan te gaan met de gemeenteraad?
Antwoord 5
In opdracht van uw raad werken we motie 2022/95 Burgerberaden uit. Selectie van geschikte 
onderwerpen is daar een onderdeel van.  

Vraag 6
Hoeveel geld is er in de begroting 2023 (en latere jaren) exclusief beschikbaar voor het organiseren 
van een klimaatberaad?
Antwoord 6
Voor het Klimaatpanel is ongeveer 90.000 euro per jaar beschikbaar. Hiervoor zetten we 
coalitieakkoordmiddelen in aangevuld met middelen uit het programmabudget energietransitie.

Vraag 7
Welk budget is er opgenomen in de begroting 2023 onderstaande zaken, graag per onderwerp een 
bedrag alsmede de voornemens hoe dit besteed gaat worden:
a. versterken en doorgroeien van wijkplatforms,
Antwoord 7a
Ieder wijkplatform ontvangt jaarlijks een bijdrage. Per wijk is een bedrag beschikbaar. In 2022 was dat 
€5.100, voor 2023 is dat verhoogd met de prijscompensatie tot €5.265,-. De bijdrage kunnen 
wijkplatforms naar eigen inzicht besteden. Er zijn (nog) geen middelen gereserveerd voor de 
doorontwikkeling van de wijkplatforms. Dit is mogelijk onderdeel van het plan van aanpak 
‘Doorontwikkeling wijkplatforms’, dat u in het eerste kwartaal van 2023 krijgt.

https://utrecht.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/810b5644-5991-4bff-a52a-4ec93fe5fb91
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b. organiseren van één of meerdere burgerberaden
Antwoord 7b
Er is geen budget opgenomen in de begroting 2023 voor burgerberaden omdat we in opdracht van de 
raad eerst motie 95 uitwerken volgens de daarin geschetste randvoorwaarden. Inzicht in de kosten is 
daar een onderdeel van. Omdat er nog geen inzicht is in de kosten, hebben we ook geen budget 
opgenomen voor burgerberaden.

c. investeren in het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden en vormen voor inspraak en 
participatie?
Antwoord 7c
Het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden en vormen voor inspraak en participatie worden 
gefinancierd uit de middelen van het programma Samen Stad Maken. Voor het programma Samen 
Stad Maken staat € 310.600 in de programmabegroting, dat is inclusief € 52.650 voor de 
wijkplatforms. In het eerste kwartaal 2023 sturen wij u het actieprogramma Samen Stad Maken 2022-
2026. Daarin staat ook hoe het budget van het programma Samen Stad Maken wordt besteed. Het 
onderzoeken van nieuwe mogelijkheden en vormen voor inspraak en participatie nemen we hierin 
mee.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris, de burgemeester,
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Schriftelijke vragen:
Klimaatberaad is een burgerberaad
én investeren in participatie is nu 
nodig 
5 oktober 2022

In het coalitieakkoord staat: ‘we doen in deze periode verdere ervaringen op met 
burgerberaden' (pag.9). Dat is in lijn met een eerdere motie van de gemeenteraad, 
die daartoe oproept (motie 2022/95, 10 maart 2022). 
Verder wordt in het coalitieakkoord een specifiek onderwerp voor een burgerberaad 
aangekondigd, namelijk over klimaat (pag.43): ‘via loting stellen we een 
klimaatberaad in om bewoners te betrekken bij de uitvoering van ons klimaatbeleid’ 
(in lijn met motie 2021/177, 8 juli 2021: oproep opzetten burgerberaad klimaatcrisis 
en energietransitie). 

In antwoord op mondelinge vragen d.d. 25 augustus antwoordde de wethouder dat 
zij als uitgangspunt voor het aangekondigde klimaatberaad niet motie 2021/177 met 
een burgerberaad (niet vrijblijvend, met een dwingende invloed van burgers) wil 
gebruiken, maar wél de minder vergaande motie 2022/100 met een burgerpanel 
(meer vrijblijvend, geen dwingende invloed van burgers). Dat is opmerkelijk want juist 
de vergaande vorm van een burgerberaad is geschikt voor lastige dilemma's en 
politiek gevoelige onderwerpen zoals dat van de klimaat en energietransitie, 
waarbinnen vele oplossingsrichtingen niet altijd samen kunnen en de politiek niet 
gemakkelijk in (grote) meerderheid consensus weet te bereiken. 

Vragen:
1. Is het inderdaad zo dat het college alsnog geen burgerberaad wil als vorm 

voor het aangekondigde klimaatberaad (conform motie 2021/177) en dit wil 
vervangen voor een minder vergaande en meer vrijblijvend burgerpanel 
(conform motie 2022/100)? 

2. Zo ja, waarom wijkt de wethouder af van het in het coalitieakkoord genoemde 
burgerberaad als vorm voor een klimaatberaad? 

3. Is het college het met ons eens dat klimaat en energietransitie één van de 
allerbelangrijkste onderwerpen is waar we gezamenlijk als stad voor hele 
lastige en ingrijpende keuzes staan die de leefwereld en de portemonnee van 
heel veel Utrechters direct raken?
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4. Is het college het met ons eens dat het noodzakelijk is voor de kwaliteit van 
het te maken beleid en het draagvlak onder de Utrechters het van belang is 
bewoners intensief en diepgaand bij te betrekken?

5. Zo ja, is het college bereid de vorm van een burgerberaad voor het 
aangekondigde klimaatberaad alsnog te heroverwegen en daarover het 
gesprek aan te gaan met de gemeenteraad? 

In de begroting voor 2023 staat een bedrag van 720.000 euro opgenomen voor 
'Coalitieakkoord 2022-2026 Impuls uitvoeringskosten energietransitie (incl. zon op 
dak en klimaatvisie) en klimaatberaad inwoners'.

6. Hoeveel geld is er in de begroting 2023 (en latere jaren) exclusief beschikbaar 
voor het organiseren van een klimaatberaad? 

In de begroting voor 2023 is niet zichtbaar/traceerbaar budget opgenomen voor het 
versterken en doorgroeien van wijkplatforms, het organiseren van één of meerdere 
burgerberaden én het investeren in en het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden 
en vormen voor inspraak en participatie. Dit terwijl er in het coalitieakkoord 2022-
2026 wel ambities zijn opgenomen die hier nadrukkelijk naar verwijzen. 

7. Welk budget is er opgenomen in de begroting 2023 onderstaande zaken, 
graag per onderwerp een bedrag alsmede de voornemens hoe dit besteed 
gaat worden: 

a. versterken en doorgroeien van wijkplatforms, 
b. organiseren van één of meerdere burgerberaden, 
c. investeren in het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden en vormen 

voor inspraak en participatie? 

Gesteld door:
• Gert Dijkstra, EenUtrecht


