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Betreft: Integriteit en nevenfuncties ambtenaren gemeente Utrecht 
 
Een aantal inwoners heeft beroep aangetekend tegen een door de gemeente Utrecht verleende 
vergunning voor 4 warmtepompen op het dak grenzend aan een binnenterrein aan de Mariaplaats. Zij 
vreesden en ondervinden daarvan inmiddels geluidsoverlast. In deze procedure bij de Rechtbankbank 
Midden-Nederland op 11 februari 2020, vertegenwoordigde een ambtenaar, als deskundige, de 
gemeente als gedaagde partij. Achteraf werd bekend dat deze ambtenaar plaats vervangend voorzitter 
is van de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) te Delft. Ook de penningmeester 1 van de Stichting 
NSG, is als ambtenaar werkzaam bij de gemeente Utrecht, op het gebied van geluid. Het doel van de 
NSG is geluidshinder in Nederland te voorkomen en te bestrijden. Als onafhankelijke, ongebonden 
organisatie streeft zij daarbij naar de bescherming van (potentieel) gehinderden en van 
geluidsgevoelige gebieden.2 
 
De Partij voor de Vrijheid heeft hierover de navolgende vragen: 

1. Hebben de betreffende ambtenaren deze nevenfuncties gemeld? 
2. Wat is het beleid van de gemeente over het vervullen van betaalde of onbetaalde 

nevenfuncties en hun relatie met het werk dat zij doen bij of voor de gemeente?  
3. In dit geval werken beide ambtenaren op het gebied van geluid en vervullen beiden een 

functie als bestuurslid van de NSG. Vindt u deze dubbele pet functie verenigbaar en/of 
toelaatbaar? Zo ja, waarom?  

4. Maakt u of heeft u of ambtenaren van de gemeente Utrecht gebruik gemaakt van de 
diensten van de Nederlandse Stichting Geluidshinder? Zo ja graag een specificatie daarvan.  

5. Inwoners rekenen erop dat de overheid zorgvuldig bestuurt en dat alle ambtenaren integer 
werken. Dat wil zeggen: ambtenaren zetten hun positie, hun bevoegdheden, hun tijd en 
middelen in waarvoor die bedoeld zijn. 

6. Hoe kunt u deze ambtenaren controleren of en hoe zij de conflicterende belangen van zowel 
de gemeente Utrecht als van klagende inwoners van Utrecht en Nederland integer 
vertegenwoordigen? Of doet u dat niet en zo niet, waarom niet?  

7. Hoe voorkomt u misbruik van vertrouwelijke informatie, ongewenst gedrag, ongewenste 
omgangsvormen of misbruik van bedrijfsmiddelen door ambtenaren die dergelijke met 
elkaar verweven nevenfuncties hebben? 

8. Inwoners hebben geen vertrouwen in gemeenteambtenaren met twee petten op en het 
vertrouwen in het gemeentebestuur is ondertussen wel weg volgens diezelfde inwoners. 
Wat gaat u daaraan doen om het vertrouwen te herstellen?  

9. Bent u met ons eens dat er een openbaar register zou moeten zijn, waarin de inwoners van 
onze stad kunnen zien welke ambtenaren, welke nevenfuncties hebben, net zoals er een is 
voor politieke ambtsdragers? Zo nee waarom niet?  
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1 In verband met de persoonlijke levenssfeer hebben wij ervoor gekozen geen namen te noemen.  
2 Open brief aan bestuur NSG d.d. 16 juni 2021 


