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Goede avond dames en heren, 
 
De laatste keer dat wij elkaar spraken was december 2019. 
Wij spraken toen in op een raadsvoorstel dat u door het college was 
voorgelegd en dat vervolgens in enigszins gewijzigde vorm verwerd tot het 
raadsbesluit tot vervolgonderzoek. 
 
Dat wij vanavond onze opwachting bij u maken is op initiatief van het 
projectteam. 
De oplevering van de rapportages is aan de orde en ons is gevraagd nog eens te 
resumeren wat wij daaraan bijdroegen. Tevens om ter beschikking te zijn voor 
de beantwoording van eventuele vragen die u heeft, danwel de behoefte tot 
toelichting. 
 
Ik wil, voor zover daar nog nieuws over is, kort met u het particpatieproces 
doornemen. 
Theo Peters zal het daarna van mij overnemen en de uitkomst van onze 
participatie resumeren. 
 
Wel; het participatievervolg. 
Wij drongen erop aan om voor de Rembrandtvariant de omwonenden van dat 
traject op een zelfde wijze te laten participeren als wij dat eerder hebben 
kunnen doen op de varianten die ons aangingen. 
Dat is niet gebeurd. Vergelijken is nu mogelijk.  
Opvallendste en daarmee ook belangrijkste verschil: 
Onze participatie leverde u een klip en klare rapportage over wat zwaar weegt 
voor de omwonenden en waar rekening mee te houden bij de realisatie van 
een brug.  
Wij zijn benieuwd welke meerwaarde wij en u kunnen toekennen aan de 
participatievorm zoals die gepractiseerd is bij het vervolgonderzoek op de 
Rembrandtvariant. 
Dat digitaal participeren niet werkt hebben we mogen constateren en hoe de 
keukentafelgesprekken verliepen weten slechts zij die eraan deelnamen. 
U en wij hebben hebben alleen weet van wat het projectteam erover bericht. 
 



Er is in de afgelopen maanden nogal wat gesteggel geweest tussen het stadhuis 
en bewoners over het niet kunnen participeren op de variant Waterzuivering-
west. 
Dat is uiteindelijk geëindigd met de toezegging dat àls u, de raad, toch kiest 
voor deze variant, er alsnog een burgerparticipatietraject op die variant gestart 
zal worden. Dat stelt de omwonenden, voor zo lang het duurt, gerust. 
 
Ons particpatieproces verliep niet zonder pijn maar leverde wel op waar u in 
uw besluitvorming op dit onderwerp wat aan heeft.  
Doe er u voordeel mee. 
Wij danken u oprecht voor het particpatieproces zoals het ons gegund werd. 
 
Tot slot: 
In december spraken wij in. Onze inspreektekst hebben wij nergens in de 
verslagen terug kunnen vinden. Wij zouden het op prijs stellen als dat alsnog, 
voor de gemiddelde burger leesbaar, in uw informatiesysteem terugvindbaar 
zou verschijnen. 
Dat geldt uiteraard ook voor wat wij vanavond inbrengen. 
 
 
 


