
Spreektekst fractievoorzitter VVD Marijn de Pagter bij 
algemene beschouwingen over het coalitieakkoord 2022  
 

Voorzitter! 

Corona lijkt alweer lang geleden. De stad bruist en viert 900 jaar stadsrechten. Afgelopen 

zaterdag hadden we voor het eerst in drie jaar weer een prachtige Canal Pride. En vandaag 

hebben heel veel Utrechtse leerlingen gehoord of ze geslaagd zijn voor hun schooldiploma. 

Aan iedereen die geslaagd is: van harte gefeliciteerd! 

Voorzitter! 

Er is veel te vieren in de stad – en dat is niet dankzij maar ondanks dit coalitieakkoord van 

GroenLinks, D66, PvdA, Student en Starter en ChristenUnie. Voor veel mensen in Utrecht, 

Vleuten, De Meern en Haarzuilens is het akkoord absoluut geen reden om de vlag uit te 

hangen. Dit akkoord is een harde klap voor de ‘gewone’ Utrechter: de Utrechter die hard 

werkt om met een middeninkomen een eigen huis te kunnen betalen. Die met de auto naar 

het werk moet, boodschappen doet of de kinderen naar school brengt. De Utrechter die zich 

zorgen maakt of er straks nog wel een koopwoning is voor zijn of haar kinderen.  

Zoals de mensen die ik een paar maanden geleden sprak in Veldhuizen, De Meern. Zij 

werkten allebei fulltime om de hypotheek voor hun rijtjeshuis en de gezinslasten te kunnen 

betalen. Voor dat hardwerkende gezin met een middeninkomen doet deze coalitie niets, zij 

mogen alleen betalen. 

Voorzitter! 

Zij krijgen te maken met een hogere belasting op hun huis en het lijkt erop dat er in heel 

Utrecht betaald parkeren wordt ingevoerd, zelfs in wijken waar geen parkeerproblemen zijn. 

Dit jaar ging de OZB al met 12% omhoog, en volgend jaar stijgt die nog eens met 18%.  

Het gezin in Veldhuizen dat ik sprak betaalde in 2021 naar schatting nog zo’n 300 euro OZB, 

maar betaalt in 2023 meer dan 400 euro. Als betaald parkeren wordt ingevoerd gaat dat hen 

ook nog eens honderden euro’s per jaar kosten.  

Tot overmaat van ramp vloeit al dat extra belastinggeld niet terug naar hun eigen wijk. Deze 

coalitie bezuinigt namelijk op onderhoud in de openbare ruimte en op toezicht en 

handhaving.  

Wel de lasten, niet de lusten. Dat is hoe het coalitieakkoord voor middeninkomens uitpakt, 

en dat geldt niet alleen voor het gezin in Veldhuizen, maar ook voor gezinnen in Zuilen, 

Overvecht en Hoograven. Deze coalitie heeft geen oog voor middeninkomens behalve dan 

als pinautomaat. En dat in tijden van torenhoge inflatie. Bizar. 

Voorzitter! 



De komende weken gaat de VVD in de commissies uitgebreid in op de inhoudelijke plannen 

van deze coalitie. Sommige dingen vinden we goed, maar op veel terreinen zouden wij echt 

heel andere keuzes maken. We zien bijvoorbeeld dat er nauwelijks wordt geïnvesteerd in 

lokale ondernemers en de lokale economie, dat er veel te weinig nieuwe koopwoningen 

worden gebouwd en dat er wel wordt geïnvesteerd in veiligheid, maar tegelijkertijd ook 

bezuinigd.  

Op sommige onderdelen vinden we de coalitie niet snel genoeg gaan.  

Dat geldt bijvoorbeeld voor woningbouw in Rijnenburg. We zijn er trots op dat woningbouw 

in Rijnenburg eindelijk onderdeel gaat worden van de ruimtelijke strategie. We zijn ervan 

overtuigd dat dit niet was gebeurd zonder de inspanningen van de VVD, in het bijzonder het 

initiatiefvoorstel van ons raadslid Gertjan te Hoonte, in de vorige periode.  

Tegelijk zien we veel te weinig ambitie. De bouw start niet voor 2035, als het aan deze 

coalitie ligt. Daar schiet niemand wat mee op. Woningzoekenden kunnen echt niet nog eens 

13 jaar wachten tot de schop de grond in gaat in Rijnenburg. Dat kan en moet sneller. We 

rekenen erop dat het nieuwe college elke kans aangrijpt om de woningbouw in Rijnenburg te 

versnellen en zullen hier scherp op toezien.  

Voorzitter!  

Tenslotte valt ons op dat het akkoord op een hoog detailniveau is gesloten. Het is absoluut 

geen akkoord op hoofdlijnen. Ik sluit dan ook af met een oproep aan de coalitiepartijen: stel 

je open voor ideeën van andere fracties. Doe het echt anders dan de afgelopen 4 jaar. Wees 

je ook bewust van het feit dat je niet overal in Utrecht een meerderheid hebt, in het 

bijzonder in Vleuten-De Meern, waar twee derde van de inwoners op andere partijen 

stemde. Het gezin in Veldhuizen waar ik het net over had het gevoel dat de gemeente 

Utrecht er niet voor hen was, en dat baart ons grote zorgen. Neem hun zorgen en de zorgen 

van andere gezinnen over de stijgende lokale lasten en over bezuinigingen op openbare 

ruimte en veiligheid serieus. Alleen zo bouwen we echt samen aan Utrecht. 


