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PERSBERICHT  

 

REKENKAMER UTRECHT: UTRECHTERS IN HET ONGEWISSE 

BIJ PARTICIPATIETRAJECTEN 

 

UTRECHT, 20 december 2022 – Inwoners hebben bij participatietrajecten behoefte aan meer 

informatie. Ook vinden zij het tijdens en na het traject vaak onduidelijk wat er met hun 

inbreng is gebeurd. Dat blijkt uit onderzoek van de Rekenkamer Utrecht bij 400 inwoners in 

6 participatietrajecten van de gemeente Utrecht. 

 

De rekenkamer haalde voor haar onderzoek ‘Horen, zien en samen door’ het afgelopen jaar 

ervaringen op bij ruim 400 inwoners, bij raadsleden en medewerkers van de gemeente en bij 

samenwerkingspartners. De onderzoekers verdiepten zich vooral in de participatietrajecten bij het 

Thomas à Kempisplantsoen, Rachmaninoffplantsoen, de Maliebaan, Oosterspoorbaan, 

Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop, en het aanmeldbeleid voor basisscholen.  

 

Utrechters willen meer inhoudelijk informatie 

Voor vrijwel alle Utrechters die bij één van deze trajecten betrokken waren, zijn de momenten en 

manieren waarop deel kan worden genomen helder. Maar zij hebben wel behoefte aan meer 

informatie over de manier waarop het traject er in zijn geheel uitziet. En waar het traject inhoudelijk 

precies over gaat, waar inwoners wel invloed op kunnen hebben en waar niet, en wat er met de 

inbreng van deelnemers wordt gedaan bij de besluitvorming door de gemeenteraad of het college 

van burgemeester en wethouders. Hierdoor ontstaan onduidelijke verwachtingen. Ook kunnen 

inwoners bij vergelijkbare trajecten te maken krijgen met andere vormen en niveaus van 

participatie. Dit komt doordat projectmanagers van de gemeente en externe 

samenwerkingspartners verschillende afwegingen maken. Ook tijdens de trajecten vinden 

deelnemers het belangrijk dat alle benodigde informatie met hen wordt gedeeld. De rekenkamer 

beveelt daarom aan om voorafgaand aan trajecten meer duidelijkheid te geven over de inhoud 

ervan en tijdens het traject maximale openheid en een transparante werkwijze te hanteren. 

 

Utrechters beter zichtbaar maken wat met de inbreng is gedaan 

Voor veel deelnemers is tijdens en na het traject niet duidelijk wat er met hun inbreng is gebeurd. 

Een ander deel ziet dat hun inbreng niet wordt gebruikt, maar het wordt hen niet helder waarom 
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niet. Inwoners en raadsleden vinden het daardoor lastig te beoordelen of een project beter is 

geworden door de inbreng van de deelnemers. De uitkomsten van de participatietrajecten worden 

vaak niet zichtbaar gemaakt in het eindproduct, zoals een plan of programma. De rekenkamer 

beveelt daarom aan om tussentijds en achteraf duidelijk aan inwoners en raadsleden te vertellen 

wat er met de inbreng is gedaan en of dit tot wijzigingen heeft geleid. 

 

Noot voor de redactie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerth Molenaar, secretaris van de rekenkamer, 

tel. 06-49754300. Het rapport ‘Horen, zien en samen door’ en meer informatie over de 

Rekenkamer Utrecht vindt u op https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/rekenkamer/. Mits 

met bronvermelding (Rekenkamer Utrecht, 2022) kunt u gebruik maken van de figuren uit het 

rapport (format PDF beschikbaar). Aanvragen via rekenkamer@utrecht.nl. 

 

Stadhuisbrug 1 Utrecht 

Postbus 16200, 3500CE Utrecht 

030-286 13 91 |  
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