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Gemeente Utrecht schoffeert bewoners Zuilen rond motorcrossherrie

Persbericht
Gemeente Utrecht negeert bewoners, wil meer motorcrossherrie
toestaan in Zuilen, verkwanselt afspraken over overlast en lapt
eigen ‘participatiebeginselen’ aan zijn laars.
Utrecht, vrijdag 13 februari 2015
Motorcrossvereniging Utrecht (MCU) heeft een vergunning aangevraagd om overdag,
doordeweeks en in het weekend flink meer uren te crossen dan nu mag. Milieugroep
Zuilen en Buren van Lage Weide vrezen een forse toename van de geluidsoverlast
voor omwonenden in Zuilen. Daarom hebben zij de afgelopen maanden intensieve
gesprekken gevoerd met betrokken wethouders, die begrip toonden voor hun zorgen.
Nu doet zich de kafkaiaanse situatie voor dat belanghebbenden via Twitter moeten
vernemen dat er een informatieavond voor bewoners komt. Volgende week al, op 18
februari. Een strategische zet om, vlak vóór het nieuwe crossseizoen, tegenstanders
bij voorbaat buitenspel te zetten? Hoe dan ook, de gemeente lapt de belangen van
omwonenden aan zijn laars.
Net als afgelopen jaren zijn wijkbewoners van Zuilen die de afgelopen zomer in het weekend of ’s
avonds met mooi weer buiten wilden zijn, vaak geplaagd door het jankende geluid van crossmotoren.
Deze geluidsoverlast is structureel: motorcrosstrainingen en -wedstrijden vinden steeds op dezelfde
locatie plaats en gaan weekenden achter elkaar door. Er valt niet aan de herrie te ontsnappen. Het is
niet meer van deze tijd dat bewoners dergelijke geluidsoverlast moeten verdragen. Niet in Utrecht,
nergens in Nederland.
‘Mooie sport’
Milieugroep Zuilen en Buren van Lage Weide hebben de afgelopen maanden onder meer met
wethouder Jansen, wethouder Van Hooijdonk en wijkwethouder Jongerius gesproken over deze
geluidsoverlast en de dreiging dat die toeneemt met een nieuwe vergunning voor de MCU. De
boodschap die we kregen, was steeds dezelfde: ‘We nemen uw klachten serieus.’ Dat blijkt nu
allerminst het geval te zijn. Milieugroep Zuilen kon haar oren niet geloven toen wethouder Paulus
Janssen in reactie op vragen over de nieuwe omgevingsvergunning die de gemeente de MCU wil
geven, in de raadsvergadering (agendapunt 20) van 5 februari onder meer zei: ‘Ik ga ervan uit dat de
raad het goed vindt dat we in Utrecht ruimte bieden aan deze mooie sport.’ Niets over de tientallen
klachten over geluidsoverlast die er in 2014 vanuit Zuilen waren, niets over hoe die in de toekomst
zullen worden voorkomen. De bewoners van Zuilen zijn geschoffeerd. Is deze wijk een afvoerputje?
Gemeente organiseert informatieavond, maar wie komt er als je niemand uitnodigt?
Milieugroep Zuilen zet zich al jaren in voor een goed leefklimaat in de wijk. Haar werkwijze: in
overleg treden, samen problemen oplossen. Daarvoor spreekt Milieugroep Zuilen met bedrijven,

E-mail: communicatie@milieugroepzuilen.nl
Twitter: @MilieuGZuilen

2

wethouders én de MCU. Bewoners van Zuilen gunnen de motorcrossers hun plezier, spanning en
ontspanning. Dat is het punt niet. De vraag is echter hoeveel geluidsbelasting acceptabel is. Daar
gaat het zowel Milieugroep Zuilen als Buren van Lage Weide om. Maar voor de informatieavond die
de gemeente al komende woensdag, op 18 februari, organiseert over het voornemen de MCU een
uitgebreidere vergunning te verlenen, zijn zij niet uitgenodigd. Wie wel eigenlijk? Noch in het
Stadsblad, noch in UtrechtDichtbij is enige informatie over die bijeenkomst te vinden. Dat is echt van
de pot gerukt. Daarmee gaat de gemeente keihard tegen haar eigen beginselen van
bewonersparticipatie in. Als je omwonenden niet tijdig weet uit te nodigen voor een informatieavond,
wie denk je dan dat er komt? Bewonersparticipatie is in dit geval een wassen neus, sterk gelijkend
op die van Pinokkio. En iedereen weet wanneer die groeit.
Overlast MCU is gevalletje contractbreuk, maar de gemeente deed en doet… niets
Milieugroep Zuilen vindt de vergunningsaanvraag van de MCU die de gemeente nu lijkt te willen
honoreren, niet acceptabel. Uit het klachtenoverzicht van 2014 blijkt dat er tientallen malen door
omwonenden is geklaagd over geluidsoverlast van de MCU. Bijna al deze klachten zijn terecht
bevonden. Zoals bekend, is er maar een beperkt aantal mensen dat bij geluidsoverlast werkelijk belt,
dus dit is nog maar het topje van de ijsberg. Nog ernstiger is dat de MCU zich niet houdt aan de
huurovereenkomst die zij sinds 2000 met de gemeente Utrecht heeft. Deze overeenkomst is, dankzij
een Wob-verzoek, in handen van Milieugroep Zuilen. In de overeenkomst staat letterlijk dat ‘de
huurder zich verplicht geen overlast of hinder voor de buren en de verdere omgeving te
veroorzaken’. Komt de huurder (de MCU) deze bepaling niet na, dan kan de gemeente de
huurovereenkomst ontbinden of nakoming ervan vorderen. Ondanks alle terecht bevonden klachten
doet de gemeente echter niets voor buren en omwonenden. Zuilen, waar ligt dat?
Overlast is eenvoudig aan te pakken
Het stadsbestuur van Utrecht, het college van Burgemeester en Wethouders, stemt in met de
aanvraag van de Motorcross Club Utrecht op Lage Weide, zo moeten Milieugroep Zuilen en Buren
van Lage Weide van internet vernemen. De aanvraag houdt in dat het aantal uren dat er gereden
mag worden én het aantal rijders dat mag rijden op de baan wordt uitgebreid. Dat geldt ook voor de
weekeinden. Wat heeft de gemeente altijd gezegd? Dat zij de aangevraagde vergunning niet kan
weigeren, omdat die zou passen binnen de toegestane geluidsproductie die alle bedrijven op Lage
Weide samen mogen maken. Maar… op basis van de huurovereenkomst tussen de gemeente en de
Motorcrossvereniging Utrecht, heeft de gemeente wel degelijk mogelijkheden om een verdere
toename van geluid en overlast aan te pakken. Milieugroep Zuilen roept de gemeente dan ook op om
haar verantwoordelijkheid als verhuurder te nemen en zeker geen vergunning af te geven voor meer
motorcrossactiviteiten.
Zuilen is het zat
Uit de Utrecht Monitor 2014 blijkt bovendien dat de geluidsoverlast in Zuilen West – het geluid van
verkeer niet meegerekend – de afgelopen twee jaar al fors is toegenomen. Meer geluidsoverlast van
de MCU kan de wijk er dan ook niet bij hebben. Gemeente, neem nu eens je verantwoordelijkheid, je
burgers serieus, klachten ter harte, je eigen beginselen in acht en zorg dat afspraken ook echt
afspraken zijn. Want dat gebeurt nu allemaal niet. Zuilen is het zat. En goed ook.

Milieugroep Zuilen zet zich in voor de leefbaarheid van de wijk Zuilen en omgeving. Op dit moment is
de milieubelasting in onze wijk groot en ondervinden omwonenden geluids-, geur- en stofoverlast
van bedrijven en andere instellingen op het naastgelegen industrieterrein Lage Weide. Milieugroep
Zuilen is van mening dat nieuwe activiteiten op dit terrein niet mogen leiden tot meer hinder.

E-mail: communicatie@milieugroepzuilen.nl
Twitter: @MilieuGZuilen

