
Vragen m.b.t. Memo Participatietraject ‘Denk Mee’ over de Nedereindse plas

Partij Nr
.

Vraag / Input Antwoord / Reactie

VVD 1 Vraag:
Goed dat participatie breed wordt uitgezet en zowel 
online als fysiek. Hoeveel fysieke deelnemers waren er in 
november? En waarop is de norm van 5km voor Facebook 
gebaseerd?

De gemeenten Utrecht, Nieuwegein, Ijsselstein, de provincie Utrecht en 
Recreatie Midden Nederland zijn tevreden over het participatietraject. We 
hebben veel mensen kunnen bereiken en betrekken. Er is veel input geleverd, 
die wij goed kunnen inpassen in de plannen rondom de recreatieve ontwikkeling 
van het gebied. 

De aantallen:
• denkmee.utrecht:                          630 deelnemers
• Facebook, Instagram:                   600 reacties (ongeveer)
• tijdens wandeling door gebied:       15 mensen
• via e-mail:                                         9 reacties

We hebben ervoor gekozen om de Facebook-berichtgeving te richten op 
mensen die binnen een straal van 5 km wonen vanaf de Nedereindse plas. We 
zijn er hierbij vanuit gegaan dat mensen die op 5 km afstand wonen met de fiets 
naar de Nedereindse plas komen, en mensen die verder weg wonen niet. Door 
de gemeenten is op hun eigen gemeentelijke pagina’s gewezen op het 
participatietraject over de Nedereindseplas. 

SP 2 Opwaarderingsverzoek:
Het beeld dat de memo schetst herkennen wij totaal niet.  
Bij navraag bij de verschillende gemeenten werd naar 
elkaar verwezen. Ons bekende Facebook gebruikers die in 
het genoemde gebied wonen hebben geen bericht gehad. 
Is Facebook hiervoor wel een juist kanaal en heeft de 
provincie kunnen controleren of en hoe Facebook dit 
bericht dan wel heeft doorgezet? Kunnen we hiermee dus 
spreken van fatsoenlijke participatie waarbij alle belangen 
worden meegewogen? Wij willen graag van de andere 
fracties horen hoe zij hier tegenaan kijken mede met het 
oog op de aangehouden motie.
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