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Introductie: 

Maandag 10 maart hield Milieucentrum Utrecht i.s.m. studentenvereniging 
STORM een verkiezingsdebat over milieu en duurzaamheid, over een gezonde 
en duurzame stad. Nu eens niet in een of andere vergaderruimte, maar 
gewoon tussen het winkelend en wandelend publiek in Hoog Catharijne. Maar 
liefst negen politieke partijen namen deel. Een fris debat met veel studenten 
en toevallige passanten in het publiek. 

De kandidaat raadsleden debatteren in drie blokken over (1) een nieuwe 
economie in een groene stad, (2) energie en klimaat en (3) verkeer en 
luchtkwaliteit. Per onderwerp is er steeds één “STORM” stelling van en over 
studenten. Speciale gasten Ingmar Creutzburg (Corio), Spencer Griet (Pop-up 
store Katryne), Saskia Kluit (Energie-U) en Ria Glas (Fietsersbond) leiden de 
drie debatrondes in. 

Roland Pereboom, directeur van Milieucentrum Utrecht, benadrukt het nog 
eens goed: “Milieu en duurzaamheid blijven belangrijk in de Utrechtse 
economie.” Zo is het maar net. Goede raad is duurzaam, ook na de 
verkiezingen... 

De kandidaten voorgesteld:

Voorzitter Elisabeth (EvdH) stelt de lijsttrekkers aan u voor. 

Lex van Eijndhoven (VVD): 
EvdH: “Ik las dat parkeergarages volgens de VVD betaalbaar kunnen zijn als 
de gemeente daar garant voor staat?” Van Eijndhoven: “Dat is belangrijk ja. 
De gemeente moet daar een rol in spelen – met de risico's die daar bij horen. 
En ja, ik weet dat parkeergarages verlies kunnen leiden.” 

Eva van Esch (PvdD): 
EvdH: “Een van de voordelen van klimaatopwarming: vlinders in maart!” Van 
Esch: “Dat het zo warm is, is zeker feest. Maar het is natuurlijk maar de vraag 
of dat aan klimaatopwarming ligt. Maar let wel, de PvdD pleit ook niet voor 
slecht weer in maart.” 

Steven Menke (Student & Starter):
EvdH: “Als er maar één kamer beschikbaar is, wie krijgt die dan, de student of 
de starter?” Menke: “De starter. Die woningnood is erger dan die voor 
studenten. Er valt nog heel wat werk te verzetten wat betreft starterswoningen 
in Utrecht.” 

Arjan Kleuver (D66):
EvdH: “We hebben de warmste 10 maart ooit; is dat goed voor de economie?” 
Kleuver: “Nee, klimaatverandering is nooit een goed idee voor de economie.” 



Michel Eggermont (SP):
EvdH: “U staat op plek vijf; is dat nog spannend?” Eggermont: Nee, dat is niet 
spannend. Het gaat wel lukken. EvdH: “Water terug in de singel, daar bent u 
natuurlijk voor. Maar we zitten wel met een krappe portemonnee.” Eggermont: 
“Het is een mooi plan, maar laten we realistisch zijn. We zijn er niet zeker van 
dat alle bezuinigingen in de zorg door zullen gaan. Als het nodig is, kiezen wij 
voor de zorg, eerder dan water in de singel.” 

Samir Spanja (PvdA): 
EvdH: “Bij de VVD is regel één: minder regels. Geldt dat ook voor u?” Spanja: 
“Bij ons staan mensen voorop: Werk, woonmogelijkheden in de stad en 
zorgtaken moeten we genoeg aandacht geven.”
 
Jan Wijmenga (ChristenUnie): 
EvdH: “Staat u niet op een onverkiesbare plek?” Wijmenga: “Dat valt wel mee 
hoor, plek drie.” EvdH: “Ik lees dat u op persoonlijke titel twittert. Wat 
betekent dat eigenlijk?” Wijmenga: Mijn belangrijkste taak doordeweeks is het 
raadswerk; dat is voor mij altijd persoonlijk.”

Steven de Vries (GL): 
EvdH: “Ander goed nieuws, minister Schultz, zegt dat het goed gaat met de 
files. Dat komt door de file-mijders in Utrecht! Is dat uw verdienste of de 
VVD?” De Vries: “Dat is een verdienste van mijn generatie: minder auto, meer 
fiets en OV. De politiek heeft helaas niet zoveel invloed dat we het zo maar 
even veranderen.”

Sander van Waveren (CDA): 
EvdH: “Ach, dat fietsfundamentalisme toch, ergert u zich niet groen en geel?” 
Van Waveren: “Met uitsluiting van alles vóór de fiets zijn is niet goed. Sommige 



mensen, bijvoorbeeld zorgwerkers, kunnen niet met de fiets. Je moet altijd een 
combinatie hebben, OV, fiets en auto, alles in balans.” 

Debatronde: Nieuwe circulaire economie in een groene stad

Debat tussen PvdD (Eva van Esch), Student & Starter (Steven Menke) en de 
ChristenUnie (Jan Wijmenga)

Inleiding met Ingmar Creutzburg (Corio) en Spencer Griet (Popup 
store Katryne):

EvdH: “Wat heb je voor een invloed op een groene economie?” Roland 
Pereboom: “Er ontstaat nu een groene, andere economie. Daarin zitten kansen 
als online winkelen, met alle voor- en nadelen. Maar ook braakliggende 
terreinen, lokale voedselvoorziening. Het zet veel dingen op zijn kant. We 
moeten de duurzame ontwikkelingen er uit halen.”

Ingmar Kreutzburg (marketing manager Corio – Hoog Catharijne): 
EvdH: “Wat is de invloed van de nieuwe economie op Hoog Catharijne?” 
Creutzburg: “De wereld is aan het veranderen. We zijn aan het verbouwen, 
met leegstand tot gevolg; strategische leegstand heet dat tijdens verbouwen. 
We lossen dat bijvoorbeeld op met pop-up stores. We herdefiniëren ruimte. 
Waarom niet wonen in een kantoor, of een winkel in een kantoor? Dat is best 
ingewikkeld, ook qua regelgeving.”

Spencer Griet van pop-up store Katryne:
“Dit is een kans voor ons. Voor de gemeente is het wel een eng experiment. 
Want we zijn zoveel verschillende dingen, een winkel, horeca... Daar valt nog 
veel te winnen.” EvdH: “De politici vinden uw initiatief een prima idee.” Griet: 
“En op 19 maart kunt bij ons stemmen.”

Roland Pereboom: “Katryne blijft speciaal voor ons langer open vandaag. Dus 
kom na afloop even iets drinken.”

Bertus Mertens, bestuurslid van STORM: 
EvdH: “Waarom belangrijk, zo'n debat?” Mertens: “Als milieuwetenschappers 
zijn we begaan met duurzaamheid. Maar veel studenten zijn niet helemaal op 
de hoogte van wat er speelt. We willen studenten laten nadenken over de 
politiek. De meeste STORM-studenten zijn hier wel aanwezig.”

http://www.katryne.nl/
http://www.hoogcatharijne.nl/


Stelling 1 (STORM): Utrecht moet eigenaren van leegstaande 
panden dwingen om er studentenhuisvesting van te maken.  

In het publiek is het “fifty-fifty, met iets meer groene stemmers. Ook de 
politiek is verdeeld. CDA, ChristenUnie, GroenLinks, PvdD en SP zijn 
vóór, D66, PvdA, Student & Starter en VVD zijn tegen. De 
tegenstemmers vallen vooral over het afdwingen. 

Steven Menke (S&S): “Dit is geen goed idee. Er staat 1 miljoen vierkante 
meter aan kantoorruimte leeg in Utrecht (provincie, red.). Tegelijkertijd zijn er 
dringend meer starterswoningen nodig; daarmee verhoog je de doorstroom 
vanuit studentenwoningen. Verleid, maar dwing niet.” 

Eva van Esch (PvdD): “Dwingen klinkt heel heftig; er zijn goede maatregelen 
te bedenken om een beetje te dwingen, bijvoorbeeld een heffing na een jaar 
leegstand. Daarmee stimuleer je het gebruik van leegstaande panden. Er zijn 
veel mooie initiatieven, bijvoorbeeld (tijdelijk) gebruik voor kunstenaars- of 
ZZP-ruimtes.”

Jan Wijmenga (CU): “We hebben gemeentelijke leegstandverordeningen 
landelijk mogelijk gemaakt in de leegstandwet. Utrecht heeft daar vooralsnog 
geen gebruik van gemaakt. Ik pleit voor een leegstandverordening. Als je als 
gemeente de mogelijkheid krijgt om bestemmingsplannen te veranderen, 
creëer je doorstroming. Nu heeft gemeente geen enkel middel om daar iets 
aan te doen.”

Eva van Esch (PvdD): “Het is nu vaak goedkoper om niets te doen aan 
herbestemming; dat moet natuurlijk anders. Je moet eigenaren dwingen om 
stappen te nemen.”

Steven Menke (S&S): “Maar dan niet met een stok achter de deur, maar een 
wortel. Jan Wijmenga (CU): Een wortel zonder stok werkt natuurlijk niet...”

Samir Spanja (PvdA): “Wat willen we oplossen? Er is een schreeuwend tekort 
aan studentenhuisvesting. Wij hebben de afgelopen vier jaar voor 4000 
woningen gezorgd; dat moeten er nog een keer 4000 zijn de komende vier 
jaar. We moeten stimuleren en dat moet met dwingen.”

EvdH: “Straks hebben we 15% leegstand van kantoren. Wat doen we dan?”

Samir Spanja (PvdA): “We gaan kijken naar de mogelijkheden voor kleine 
ondernemers, om plekken te creëren voor jonge initiatieven. Utrecht is een 
stad van initiatieven. Dat biedt kansen.”

Lex van Eijndhoven (VVD): “Van dwingen krijg ik pukkeltjes. Wij zijn zeker 
voor extra ruimte voor studenten. Wat we gaan doen? Partijen bij elkaar 
brengen en flexibel omgaan met panden.”



Sander van Waveren (CDA): “Een leegstandverordening is een prima middel: 
belonen van mensen die iets doen en een prikkel zetten achter bedrijven die 
hun geld en panden stil laten zitten.” 

Jan Wijmenga (CU): “Je kunt als overheid regels stellen aan duurzaamheid. 
Denk aan energiecoaches, energiesubsidies... Dat is goed om aan vast te 
houden in een volgend College.” 

Steven Menke (S&S): “Het leegstaan van panden en iets nieuws bouwen is niet 
duurzaam. Ombouwen voor de lange termijn wel: bouw voor veertig tot vijftig 
jaar zodat energielasten helder zijn. Zie wat je gebruikt aan energie, ook voor 
studenten en starters. Duurzaamheid speelt hier zeker een rol.” 

Studente in het publiek: “Als ik zou weten wat ik gebruik, zou ik er meer op 
letten; ik betaal mijn huur alleen “alles inclusief”; mijn energiegebruik maakt 
voor mijn portemonnee niets uit.”

Eva van Esch: “Dat is waar. Belangrijk bij leegstaande panden is verder hoe 
energiezuinig een pand is om mee te beginnen. Het moet natuurlijk niet te 
duur zijn om een pand energie-neutraal te maken, zeker bij herbestemming 
voor kortere tijd.”



Stelling 2: Geen tweede Danone in Utrecht, bedrijven die hun 
productie en afzet op regionaal niveau organiseren hebben 
voorrang in het Utrechts vestigingsbeleid.

Iemand in het publiek is tegen deze stelling. “Je moet niet gaan dwingen. 
Als er interesse is van zo'n bedrijf, moet je blij zijn.” Het publiek heeft 
verder wisselende meningen, met meer voor- dan tegenstanders. Dat is 
net andersom bij de raadsleden. GroenLinks, PvdD en de SP zijn vóór, 
CDA, ChristenUnie, D66, PvdA, Student & Starter en VVD zijn tegen.

Jan Wijmenga (CU): “Werkgelegenheid staat voorop in de regio. Geweldig als 
die bedrijven uit de regio komen. Bedrijven met een regionale afzet zijn 
meegenomen, maar werkgelegenheid gaat voor.” 

Steven Menke (S&S): “Utrecht is een kenniseconomie. Danone is een groot 
bedrijf dat weer andere bedrijven aantrekt. Regionaal organiseren is een van 
de vele aspecten van duurzaamheid. Kijk niet naar een klein deelaspect, maar 
naar het totaalplaatje van wat een bedrijf aan duurzaamheid doet.” 

Eva van Esch (PvdD): “Je kunt moeilijk tegen een tweede Danone zijn. Maar je 
kunt als gemeente wel kansen bieden aan bedrijven die 'biologisch' of 
'duurzaam' hoog in het vaandel hebben staan. Regionale bedrijven zijn in 
opkomst en dat is de toekomst.” 

Lex van Eijndhoven (VVD): “Ik ben blij met de komst van Danone; 
werkgelegenheid staat voorop. Onze kern is: werk, werk, werk. De gemeente 
heeft 1 miljoen euro geïnvesteerd om Danone naar Utrecht te krijgen. Dat is 
goed besteed, want het zorgt voor meer werkgelegenheid.”

Arjan Kleuver (D66): “Dat geld is inderdaad goed besteed. Het miljoen wordt 
in innovatie gestopt. Ook lokale bedrijven krijgen trouwens een miljoen aan 
stimulering. Wat ik wel jammer vind is dat op Amelisweerd een biologische 
boer verdwijnt. Als we lokale en biologische landbouw willen, moeten we het 
ook beschermen.” 

Michel Eggermont (SP): “Het was iets meer dan een miljoen. Er was een 
reorganisatie van Danone, die is betaald door de gemeente. Nu komen 
dagelijks mensen uit bijvoorbeeld Renswoude om hier te werken, met de auto. 
Het creëert geen extra banen, wel extra verkeer. Je moet als stad niet perse 
willen concurreren met een andere stad.” 

Sander van Waveren (CDA): “Als we duurzamer willen zijn, dan moeten we 
breed kijken. Danone is hightech, een innovatief bedrijf.”

Steven de Vries (GL): “Wij zijn niet blij met deze investering. Lokale 
werkgelegenheid is belangrijk, maar het moet wel duurzaam. Als mensen met 
de auto van elders komen rijden, is het dus niet duurzaam.” (Collega 
raadsleden wijzen De Vries erop dat zijn partij destijds voor de komst van 
Danone was – met die investering van 1 miljoen euro. De Vries: “Als dat klopt,  



hebben we daar spijt van”). 

Steven (S&S): “Dat op en neer rijden direct na een reorganisatie is een vrij 
normale gang van zaken. De ontwikkeling van Danone op De Uithof gaat 
echter gewoon door.” 

Samir Spanja (PvdA): “Een tweede Danone? Graag. Zo kun je meer banen 
creëren voor allerlei werknemers.” 

Jan Wijmenga (CU): “Het is een hightech bedrijf, maar de mensen die hier 
gaan wonen, hebben ook weer schoonmakers e.d. nodig. Uiteindelijk krijg je 
ook andersoortige banen.” 

Eva van Esch (PvdD): “Ik zou dat miljoen in biologische, regionale bedrijven 
stoppen. Met regionale biologische initiatieven creëer je ook banen. Het is geen 
of-of situatie.” 

Stelling 3: Utrecht gaat voor meer eigen worteltjes, tomaten en 
kropjes sla. dus ook in de gemeentekantines. 

Het publiek toont unaniem groene stemkaarten. Ook alle politieke 
partijen zijn helemaal vóór regionaal voedsel in gemeentekantines. 

Roland Pereboom (Milieucentrum Utrecht) licht toe: “Wij zijn al acht jaar hard 
aan het werk om die lokale blaadjes sla in kantines te krijgen. En dat is heel 
moeilijk! Misschien houdt u niet van sla en wilt u Utrechtse kroketten bij de 
lunch? Die hebben we ook, uit het Kromme Rijn gebied.” 

Door tijdgebrek is deze stelling verder niet behandeld. Check de website van 
het Milieucentrum voor meer informatie. Het Milieucentrum is initiatiefnemer 
van de projecten Lekker Utregs en Eetbaar Utrecht (red.).

http://www.eetbaarutrecht.nl/
http://www.lekkerutregs.nl/
http://www.mcu.nl/page/494/regionaal-voedsel.html


Debatronde: Klimaat en duurzame energie

Debat tussen GroenLinks (Steven de Vries), VVD (Lex van Eijndhoven) en D66 
(Arjan Kleuver).

Inleiding: Saskia Kluit van Energie-U
EvdH: Saskia Kluit van Energie-U, waarom zijn jullie van belang? Kluit: 
“Energie-U heeft ongeveer 450 leden. Wij willen ons geld zelf houden en zelf 
energie opwekken. En wij zetten mensen nu al aan het werk. Een hele klas van 
ROC-studenten is bezig met een ouderwetse techniek die water bespaart, het 
zogenaamde waterinzijdig inregelen van CV-ketels. Zij krijgen daarin zeker een 
baan. De overheid daarentegen gaat niet snel genoeg. Dat brengt ons enorme 
economische problemen. Over tien jaar hebben we geen eigen gas meer. Als 
Poetin de gaskraan dichtdraait, betalen wij daar de rekening van.”

EvdH: Wat geeft u de politici mee? Kluit: “Ik probeer het alleen nog eens (i.e. 
een windmolenpark in de stad, red) als mensen het willen. Dankzij het 
Kieskompas weten we: twee derde van de Utrechters wil duurzame 
windenergie. Maar let op: Dit gaat over één windpark; bij het volgende plan 
krijgen we weer dezelfde problemen. Daarom is heel belangrijk om te laten 
zien welke kosten er aan verbonden zijn om dit allemaal níet te doen.” 

Stelling 4 (STORM): Studenten met duurzame initiatieven krijgen 
een innovatiesubsidie. 

EvdH: “Het publiek is vrijgevig! Ik zie vooral groen.” Alle raadsleden 
stemmen vóór.

EvdH: “We hebben 70.000 studenten in Utrecht. Is het een goed idee, geld 
erbij?”

http://www.energie-u.nl/


Steven de Vries (GL): “Ja, iedereen met een goed idee, kan rekenen op 
stimulering. Dat bestaat al in het huidig beleid.”

Lex van Eijndhoven (VVD): “De VVD insteek is dat initiatieven die bijdragen 
aan een betere economische structuur van de stad subsidie mogen krijgen.” 

Arjan Kleuver (D66): “Ja, soms moet de overheid aanzwengelen: lokale 
kleinschalige energievoorzieningen stimuleren, zoals in ons programma staat 
(het staat in meer programma's, maar wij menen het echt).”

Michel Eggermont (SP): “De cadeau-machine, zoals de VVD het noemt... Het is 
een stelling waar iedereen voor is. Niet alleen in studenten zit innovatiekracht. 
Ook andere initiatieven moeten ondersteund worden.”

Veikko Schepel (student, STORM): “Ik merk dat wij veel ideeën hebben, veel 
bereidheid tot innovatie. Maar soms zien we niet echt mogelijkheden daarvoor. 
Innovatiesubsidie zou helpen om meer duurzaamheid te krijgen in de 
samenleving. Kijk naar zelfstandigen, geef ze mogelijkheden om plannen uit te 
werken en te presenteren.”

Steven de Vries (GL): “Ik heb zelf milieuwetenschappen gestudeerd. Wij 
moeten als gemeente zorgen dat studenten alle regelingen kennen; meer 
gebruik maken van alle kennis en kunde die wij hebben.”

Steven Menke (S&S): “De gemeente kan meer doen voor innovatie, juist door 
een stapje terug te doen. Denk aan de daktuin op De Uithof. Daarvoor heb je 
de overheid inderdaad niet nodig. Dat doet veel voor de leefbaarheid van De 
Uithof. Het was eindelijk eens gezellig.” 

Arjan Kleuver (D66): “Hebben jullie [studenten] wel eens ideeën opgestuurd 
naar de gemeente? Gebeurt dat? De gedachte dat we moeten samenwerken, 
leeft heel breed. Iedereen vindt dat, maar niemand doet het!” 

Student in het publiek: “Het zou goed zijn om daarvoor een platform hebben.” 

Arjan Kleuver (D66): “Dan moeten we een platform creëren.”

Steven de Vries (GL): “Die bestaan overigens al wel. Maar meer is altijd goed.” 

Samir Spanja (PvdA): “Wij hebben een tijd geleden een oproep gedaan voor 
ideeën. Daar kwam weinig reactie op. Daarom zeg ik: Pak dit op als Natuur- en 
Milieufederatie Utrecht.” 

Eva van Esch (PvdD): “Ik heb laatst gesproken met studenten biologie uit 
Wageningen. Studenten kunnen ons altijd aanspreken via Twitter. Dan spreken 
we af en delen we onze ideeën.”

Student in het publiek (STORM): “Wij hebben een duurzame kortingskaart. We 
hebben daarvoor bij de gemeente subsidie ingediend, die is afgewezen (Steven 



de Vries: Echt?). Veel studenten weten niet dat de politiek onze ideeën wil 
horen. Maak dan duidelijk dat u dat wilt!”

Stelling 5: De gemeente moet lef tonen en windmolens in Utrecht 
neerzetten!

Het publiek reageert wisselend op de stelling, maar groen is in de 
meerderheid. Een tegenstander in het publiek: “Ik denk dat veel mensen 
vóór zijn, ik ook, maar let ook op de tegenstanders in de wijk. Lef tonen? 
Nee, wel draagvlak vinden.” De politiek is verdeeld. CDA, ChristenUnie, 
GroenLinks en PvdD zijn vóór, D66, PvdA, SP, Student & Starter en VVD 
zijn tegen. 

Steven de Vries (GL): “Het was een harde nederlaag (Raad steunde motie 
tegen komst windmolens op Lage Weide, red.). Alleen de ChristenUnie stemde 
met GroenLinks mee. Inmiddels zie ik in het Kieskompas dat een ruime 
meerderheid in Utrecht vóór is. Wij zien dat als een nieuw feit. Hopelijk kunnen 
we daarover een discussie aangaan. We redden het helaas niet met alleen 
zonnepanelen. We hebben die molens echt nodig. De komende jaren moet je 
daar je pijlen op richten.”

Lex van Eijndhoven (VVD): “In de stemwijzer stond er niet bij dat die 
windmolens 150 meter hoog zijn. We zijn niet tegen windmolens, maar dan 
ergens anders in Nederland, niet in Utrecht.” 

Arjan Kleuver (D66): “Wij hebben een alternatief gevonden in zonne-energie; 
het equivalent van zes windmolens is mogelijk in Utrecht. Wij zijn in principe 
voor windenergie, maar je kunt als hele stad niet oordelen over de overlast in 
specifieke wijken als Zuilen.” 

Steven de Vries (GL): “Het klopt dat er weinig voorstanders waren in Zuilen. 
Maar sommige dingen zijn zo belangrijk, dat je toch een keuze moet maken. 
Wel hadden wij het gesprek in de wijk beter aangegaan moeten zijn. Maar 
toch, dit is belangrijk voor onze samenleving. Een wijk kan daar niet tussen 
komen.” 

Arjan Kleuver (D66): “Kijk naar draagvlak en naar de mogelijkheden op 
specifieke plekken. Zorg eerst voor draagvlak!”

Saskia Kluit (Energie-U): “De inzet moet zijn: draagvlak creëren voor 
duurzame energie. Vertel eerlijk dat windenergie uiteindelijk goedkoper is dan 
zonne-energie. Het gaat ook over geloofwaardig zijn. Tegen windmolens, maar 
wel die duurzame ambitie houden... Daar klopt iets niet.” 

Sander van Waveren (CDA): “We hebben een participatietraject opgezet. Hou 
je aan de uitkomsten daarvan. We moeten kijken naar wind- én zonne-energie. 
Het is trouwens knullig om de plannen voor een windmolenpark er net voor de 

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1145629/kieskompas-utrecht-streep-door-verbreding-a27-windmolens-op-lage-weide.html


verkiezingen doorheen proberen te krijgen.” 

Steven Menke (S&S): “Wij zijn vóór duurzame opwekking van energie. Maar 
laten we kijken naar wat handig is. Het waait in Utrecht niet erg hard. Aan de 
kust, aan zee, waait het harder. Zet daar je geld in.”

Eva van Esch (PvdD): “Er ligt een landelijke verplichting om duurzame energie 
op te wekken. Kijk naar “en-en”. Niets doen is geen optie.” 

Jan Wijmenga (CU): “We hebben alles nodig om de doelstelling voor duurzame 
energie in 2030 te halen. Dus windmolens zijn welkom in Utrecht.” 

Samir Spanja (PvdA): “Ja, wij hadden het moeilijk. We moeten een eerlijk 
verhaal vertellen, voorlichting geven en draagvlak creëren. We moeten die rol 
op ons nemen. We hebben tegen de windmolens gestemd omdat de buurt een 
stevige tegenstem had. Een meerderheid van de stad vóór betekent niet dat je 
niet moet luisteren naar de buurt. Douw niet alles door de strot van mensen.” 

Michel Eggermont (SP): “Het gaat over de energietransitie. Daar hoort niet 
alleen opwekking, maar ook opslag bij. Daarin kunnen we een voorloper zijn 
als Nederland. En die initiatieven kunnen makkelijker plaatsvinden in de 
gebouwde omgeving.” 

Stelling 6: Utrecht klimaatneutraal in 2030 is onhaalbaar. So 
what! Dan doen we er wat langer over.

Publiek stemt wisselend, met meer tegen- dan voorstanders. De 
raadsleden zijn bijna unaniem tegen. VVD is vóór, CDA, ChristenUnie, 
D66, GroenLinks, PvdD, PvdA, SP en Student & Starter stemmen tegen.  

Steven de Vries (GL): “Het is een zeer pittige doelstelling. We moeten daarvoor 
alles op alles zetten. Dat betekent energie opwekken, maar ook besparen. 
Door GroenLinks zijn veel woningen geïsoleerd en hebben we onder meer 
duurzamer vervoer. Er is genoeg gebeurd de afgelopen vier jaar.” 

Lex van Eijndhoven (VVD): “De grootste klapper is inderdaad energie 
besparing. Puur inzetten op wind is niet gunstig, zonne-energie is ook niet 
genoeg. Qua besparing is veel winst te halen. Infinitieven moeten zich wel 
terugbetalen. Een voorbeeld: Ik mag mijn monument niet veranderen en dus 
geen dubbele ramen installeren. Dat is een stukje regelgeving waar we af 
moeten.”

EvdH: “Zonnepanelen op monumenten, dat moet kunnen?” Van Eijndhoven: 
“Niet eindeloos, maar er moet wel meer ruimte voor zijn. Waarom niet alleen 
een meldplicht in plaats van een vergunning, zeker voor gevallen waar die 
zonnepanelen vanaf de straat niet te zien zijn?”



Debatronde: Verkeer en Luchtkwaliteit

Debat tussen SP (Michel Eggermont), CDA (Sander van Waveren) en PvdA 
(Samir Spanja)

Inleiding: Ria Glas (Fietsersbond afdeling Utrecht)
EvdH: “In hoeverre raakt gemeentebeleid onze gezondheid?” Ria Glas: “Door 
te fietsen kom je zo aan de norm voor dagelijks bewegen. Het heeft effect op 
diabetes, depressies, hart- en vaatziekten, enzovoort. Fiets meer en je leeft 
langer. Utrecht fietst eigenlijk -relatief- weinig, gezien onze zeer jonge 
bevolking. Universiteitsstad Leiden bijvoorbeeld fietst meer. Er zijn in Utrecht 
een aantal routes goed aangelegd – de top vijf routes. Maar het College heeft 
veel laten liggen. 

In het stationsgebied zullen veel klinkertjes terugkomen in plaats van asfalt. Of 
dat slecht is? Wat je ook doet, zorg dat fietspaden van asfalt zijn. Je moet alles 
uit de kast trekken om mensen op de fiets te krijgen. Fietsers moeten op 
elkaar letten, niet op gaten en scheefliggende klinkers in het wegdek. 
Bovendien zijn klinkers glad bij nat weer. Ik vind het niet kunnen om 
fietspaden zowel op- als af te knappen.”

EvdH: “Wat is jouw top drie aan wensen? Ria Glas: “Samenhang in het beleid 
(werken aan de weg -> zorg dan voor rood fiets-asfalt), brommers als de 
donder naar de rijbaan (die viezigheid wil je niet inademen) en verkeerslichten 
beter afstellen (dat kan veel beter, je staat vaak voor niets te wachten). Maak 
fietsen leuker dan autorijden. Dat spaart kosten op OV en je bent die vuile 
lucht kwijt.” 

http://utrecht.fietsersbond.nl/


Stelling 7 (STORM): Liever een student op de fiets dan in de tram

Het publiek stemt bijna alleen maar vóór. Michel Eggermont (SP) laat 
alvast weten het een onzin-stelling te vinden. Iemand in het publiek 
zegt: “Studenten in de stad, in de bus of op de fiets, maakt me allemaal 
niet uit. Als ze maar naar de binnenstad komen.” Alle raadsleden 
stemmen vóór. 

Sander van Waveren (CDA): “Wat Ria zei: Voor gezondheid en energie is 
fietsen beter. Een tram is beter dan een bus, en een fiets nog beter. Goede 
fietsroutes naar De Uithof, zorgen voor goed doorfietsen... In onze 
tegenbegroting is het (gratis) fietsparkeren in het stationsgebied helemaal 
gedekt (Steven de Vries roept: 'Is nu wel gedekt').”

Michel Eggermont (SP): “Ik heb weinig aan het CDA toe te voegen. Verder 
kiest de student natuurlijk zelf. De tram? Die heeft een bepaalde lengte. Je 
past er in, of niet...”

Samir Spanja (PvdA): “Ik heb mijn auto weggedaan – ik had er eentje voor 
korte tijd. Ik ga liever met de fiets dan met iets anders. De toegang tot De 
Uithof moet beter, en beter zichtbaar zijn; we moeten goed kunnen 
doorfietsen.”

Lex van Eijndhoven (VVD): “Dat is een eigen keuze. Vrijliggende fietspaden en 
het aanpakken van gevaarlijke kruispunten is belangrijk voor de VVD. Er zijn 
meerdere knelpunten qua verkeersveiligheid die we moeten oplossen.”

Arjan Kleuver (D66): “Onze woordvoerder noemt zich trouwens Bram -fiets- 
Fokke... We moeten wel, de leefbaarheid in de stad door de auto is er niet 
beter op geworden. Je moet die auto terugdringen ten bate van de fiets. Dat 
betekent ook parkeerplaatsen opheffen. Waar? Daar moeten we goed over 
nadenken.”

Jan Wijmenga (hij laat een ChristenUnie poster zien met de tekst “Utrecht  
Fietsstad”): “Wij hebben titel 'meest fietsvriendelijk' gekregen. De fiets is voor 
ons belangrijk. We hebben bijvoorbeeld geld vrijgemaakt voor geborstelde 
fietspaden in de winter (zorgt ervoor dat er geen sneeuwresten – die 
veranderen in ijs – op fietspaden achterblijven, red.). Dat moest toch even 
gebeuren a 75.000 euro – voor de aanschaf van die borstels.”

EvdH: “GroenLinks is toch ook een fietspartij?” Steven de Vries (GL): “Ja, vaak 
trekken we hier samen in op. Onze wethouder heeft er voor gezorgd dat we 
eindelijk die tram krijgen. Studenten moeten de keuze hebben tussen fiets of 
tram, maar dan wel met bredere fietspaden, zeker in de binnenstad. Eventueel 
gaat dat ten koste van de auto. De fietser heeft voorrang!”



Steven Menke (S&S): “Ik zit het liefste op de fiets. Wat ik nog wil toevoegen: 
Utrecht wil de fietsstad van Nederland worden. Ik kom uit Groningen en daar 
hebben ze het echt beter voor elkaar, vooral op kruispunten. Je wacht in 
Utrecht veel langer voor rood licht. Mijn voorstel: Geef fietsers rechtsaf vrij en 
geef alle fietsers tegelijkertijd groen. Fietsers kunnen elkaar makkelijk 
ontwijken. Dat zinloze wachten moet afgelopen zijn.”

EvdH: “Kan er iets gedaan worden aan die vreselijke verkeerslichten bij het 
Lucas Bolwerk? Steven de Vries (GL): “Ja, daar wordt wat aan gedaan. Het is 
inderdaad een crime. In Utrecht mogen best wat verkeerslichten weg. Het 
Lucas Bolwerk kan veel beter.” 

Eva van Esch: “Ik zie studenten liever op de fiets dan in de bus. Maar ook 
liever in een tram dan in een bus. Al die bussen in de stad zitten veel te vol, 
een grote ergernis. Ze zijn groot en log, gevaarlijk voor fietsers. Zorg er 
trouwens ook voor dat studenten van buiten makkelijker met de fiets naar De 
Uithof kunnen reizen.” 

Stelling 8: Op de Ring Utrecht moet een maximumsnelheid van 80 
km/h komen. 

Het publiek stemt voornamelijk vóór de stelling. Jan Korff de Gidts 
(Kracht van Utrecht): “Heel Utrecht is het eens met deze stelling. Maar 
hoe krijgen we die 80 km/h? Minister Schultz wil het immers niet. Hoe 
pakt de Utrechtse politiek minister Schultz aan? Die vraag moet de 
politiek zich stellen.” CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdD, PvdA, 
SP en Student & Starter stemmen vóór, de VVD tegen.  

http://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl/joomla


Michel Eggermont (SP): “Wij zijn natuurlijk tegen verbreding; wij stoppen het 
geld liever in een beter plan (verdiepte ligging, red.) voor de Noordelijke 
Randweg Utrecht (NRU). In dat kader zeggen wij ook: Verkoop op zijn minst 
geen grond aan Rijkswaterstaat rond de A27 (zoals wel het geval bij 
knooppunt Lunetten). Verder is een lagere snelheid goed om al het verkeer 
door de bak bij Amelisweerd te krijgen.” 

Lex van Eijndhoven (VVD): “De Ring Utrecht is nu niet af. Als we de Ring 
helemaal afmaken – met een NRU met gelijkvloerse kruisingen en een 
verbrede A27 – dan kan daar wat VVD Utrecht betreft een 80 km/h op de Ring 
tegenover staan.”

Stelling 9: Utrecht garandeert en kiest voor bereikbaarheid met 
OV en Fiets. 

Op verzoek van meerdere raadsleden is de toevoeging “De mobiliteitsvisie van 
het huidig College wordt uitgewerkt en voortgezet” weggelaten. Sander van 
Waveren (CDA), Eva van Esch (PvdD), Michel Eggermont (SP) en Steven Menke 
(S&S) laten weten wel voor OV en fiets te zijn, maar niet voor de uitvoering van 
het huidige College. De VVD stemt om die reden ook tegen. 

Het publiek “kleurt” groen en is het duidelijk eens met de stelling. In 
principe zijn alle partijen het eens met de stelling. Alleen over de manier 
waarop verschilt men van mening. 

Sander van Waveren (CDA): “De oplossing is nu om slagbomen aan de rand 
van de stad te zetten (dosering, red.) en een milieuzone... Dat is allemaal 
slecht voor de doorstroming van het verkeer en slecht voor de luchtkwaliteit. 
Ja, ik ben voor OV en fietsbereikbaarheid. Maar zolang je structureel autootje 
blijft pesten... Stilstaand verkeer is het ergste. Bedenk: Als je fietsers voorrang 
geeft, staan auto's stil.”

Michel Eggermont (SP): “Vertel er dan wel bij dat we voor het autoverkeer veel 
moeten platgooien in de stad. De flyover (24 Oktoberplein) zorgt er alleen voor 
dat de file 600 meter verderop staat. Dus niet meer knoeien met 
verkeerscijfers, maar doseerinstallaties. Is er ergens teveel verkeer, dan stel je 
de doseerinstallatie anders af. Het OV in het stationsgebied loopt vast. We 
hebben die tram hard nodig.” 

Sander van Waveren (CDA): “Het probleem van het stationsgebied is dat het 
systeem niet af is. Vanaf  de Westpleintunnel moet je heel snel een 
parkeergarage in kunnen rijden.” 

Samir Spanja (PvdA): “Van een 80 km/h zone wordt ik gelukkig; ik woon 
namelijk in de buurt van een snelweg. De vraag is: Hoeveel auto's kun je in de 
stad hebben? Zorg dat je ook ín de stad geen knelpunten hebt. De snelheden 
moeten omlaag, van 70 naar 50 km/h en van 50 naar 30 km/h.” 



Lex van Eijndhoven (VVD): “Snelheidsverlaging zit niet in ons programma; 
alleen voor veiligheid zouden wij daar eventueel mee instemmen.” 

Arjan Kleuver (D66): “Het CDA heeft een voorstel om het Westplein te 
ondertunnelen. Prima. Maar het moet volgens het CDA betaald worden van de 
fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal. En dat levert lang niet genoeg op.”

Jan Wijmenga (CU): “50 Km/h op wegen de stad in, zoals de Kardinaal de 
Jongweg, is prima. En 30 km/h in de binnenstad is ook goed. Wat betreft de 
Westpleintunnel: Het schrappen van de fietsbrug brengt inderdaad weinig op, 
omdat er veel subsidies van provincie en Rijk inzitten. De Catharijnesingel is 
ooit gedempt om een snelweg aan te leggen. We maken nu een andere keuze, 
vóór OV en fiets in de stad.” 

Steven de Vries (GL): “De Oudegracht moet autovrij worden de komende 
jaren. Wij willen meer ruimte voor fietsers en wandelaars in de oude 
binnenstad.” 

Steven Menke (S&S): “Utrecht is sterk gegroeid. De binnenstad is voor 
iedereen. Daar is ruimte voor nodig en dat kan niet met alleen de auto. 
Natuurlijk moeten de wijken bereikbaar blijven voor auto's, maar niet de 
binnenstad.”

Eva van Esch (PvdD): “Wat ik het publiek wil meegeven: Laat je stem horen op 
de 19e, vóór 80 km/h op stadssnelwegen. Gemeentes kunnen een vuist 
maken. Stem dus op een partij die zich duidelijk uitspreekt vóór 80 km/h op de 
Ring Utrecht.”



Afronding en uitslag van het snelstemmen

Roelant Knauff (voorzitter van STORM): 
“Het is goed geweest om dit debat te organiseren. Over de band tussen 
student en politiek: Laten we een platform opzetten om die band te versterken 
na de verkiezingen. Voor wie de stellingen en de stellingname van de politici 
nog een keer wil zien: Het stembord komt te staan op www.stormutrecht.nl.” 

Roland Pereboom (Milieucentrum Utrecht): 
“Wij hebben voorbijgangers laten kiezen tussen drie thema's – wat nog knap 
lastig bleek. De vraag was: Waar zou u op inzetten, (1) voldoende 
fietsenstallingen, (2) windenergie in Utrecht of (3) schone lucht – minder 
fijnstof en roetdeeltjes? De uitslag is toch opvallend: 12 voor fietsparkeren, 15 
voor de windmolens en 64 voor schone lucht. 

Het was een goed debat op een bijzondere plek. Het was leuk om te zien dat 
veel mensen bleven staan luisteren, voor korte of langere tijd. Ik ben 
benieuwd hoe een volgend College invulling geeft aan de ambitie voor milieu 
en duurzaamheid. 

Check ook onze online Goede raad is duurzaam – Kieswijzer met daarin negen 
thema's en de standpunten van alle zeventien partijen die meedoen aan de 
verkiezingen.”

Foto's van het debat vindt u op de Picasa website van Milieucentrum Utrecht.

https://picasaweb.google.com/MCUfotoalbums/Duurzaamheidsdebat2014
http://www.mcu.nl/page/1228/milieu-kieswijzer-gemeenteraadsverkiezingen-2014-utrecht.html
http://storm.geo.uu.nl/

