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Brief aan Bestuurscommissie
Stadsdeel Centrum
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cc. J. Van Pinxteren
Portefeuillehouder

Onderwerp

Buurtenquête Eilanden Boulevard medio 2015
Datum

Amsterdam, 26 augustus 2015

Per mail: bestuursondersteuning.sdc@amsterdam.nl
j.van.pinxteren@amsterdam.nl
k.bes@amsterdam.nl
Geachte Bestuurs Commissie ,
Op de informatiebijeenkomst dd 1 juli 2015 in de Koningszaal van Artis inzake de voortgang van de
Eilandenboulevard is aangekondigd dat een enquête zal worden gehouden onder de buurtbewoners
van de Oostelijke Eilanden inzake “Varianten Voorlopig Ontwerp Eilandenboulevard” dd 4 juni 2015.
Inmiddels is deze enquête naar wij begrijpen, 9000 keer verstuurd. De sluitingsdatum is 1 september
2015.
Tevens is de inspraakprocedure over de varianten voor de EilandenBoulevard gestart en eindigt
eveneens op 1 september 2015.
De VNV brengt het volgende onder uw aandacht.
Naar onze opvatting is een ‘buurtenquête’ een beleidsinstrument. Voor zover wij met uw beleid inzake
het inzetten van beleidsinstrumenten bekend zijn behoort een beslissing hieromtrent toe aan een
‘hoger’ bestuursorgaan dan de projectleiding of portefeuillehouder. Daarbij wordt opgemerkt dat een
‘buurtenquete’ als zodanig voor ons geen herkenbaar instrument is in uw publieke domein. ( de
website)
Deze constateringen zijn aanleiding u een brief te sturen.
Wij brengen het volgende onder uw aandacht.
1. In uw aanbiedingsbrief bij de enquete wekt u de suggestie dat de VNV betrokken is geweest
bij het opstellen van de enquete. U weet zeer goed dat dat niet het geval is geweest. De VNV
is niet betrokken bij uw enquete en iedere suggestie daarover wordt van de hand gewezen.
2. De enquetevragen zijn uitsluitend en alleen opgesteld door uw ambtenaren zo blijkt uit de
antwoorden op vragen aan het Bureau Onderzoek en Statistiek.
3. Eveneens blijkt dat er geen Begeleidingscommissie voor deze enquete is gevormd.
4. Het Bureau Onderzoek en Statistiek levert slechts ‘rechte tellingen’: er is geen context en/of
interpretatiekader beschikbaar (gesteld)
5. Er zijn geen afspraken bekend over de toegangkelijkheid en openbaarheid van de resultaten.
6. Voor zover bekend is er geen precedent om een ruimtelijk ordenings vraagstuk via een buurt
enquete te benaderen.
Het staat u uiteraard vrij een enquete te houden maar als zodanig is het geen herkenbaar
beleidsinstrument binnen de gemeente Amsterdam. Er is dan ook geen kader beschikbaar zoals bij
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een referendum en een volksraadpleging. Het lijkt erop alsof u de bestaande kaders wilt ontduiken
door het geen ‘volksraadpleging’ te noemen maar een buurtenquête.
Het gelijktijdig sluiten van zowel de inspraakprocedure als van de antwoordtermijn op 1 september
2015 roept de vraag op welke samenhang u tussen beiden vóór staat als het gaat om de resultaten. Al
vele malen hebben wij het argument gehoord: ‘U wilt het niet maar veel Amsterdammers wel’ . Al vele
malen hebben wij betoogd dat dit argument populistisch is en geen hout snijdt. Wij vermoeden dat dit
weer gaat gebeuren. Manupulatie sluiten wij niet uit.
Het bevreemdt ons zeer dat u als een konijn uit de hoge hoed deze enquête tevoorschijn tovert en
daarmee feitelijk de formele inspraakprocedure passeert zo niet bruskeert. Tezamen met het Eilanden
Overleg en de achterbannen zijn wij al minstens een jaar in gesprek over de inrichting van het straat
profiel van de Eilandenboulevard. In dat overleg is nimmer sprake geweest van een enquête. De VNV
trekt steeds gezamenlijk op met de ook u bekende achterbannen zowel prive personen als het
georganiseerde overleg en hebben op vele punten overeenstemming. De indruk wordt gewekt dat u
deze overeenstemming en de reslultaten van de inspraak wenst te overrulen door uw enquête.
BEZWAAR.
De VNV maakt dus om de volgende redenen bezwaar tegen (de uitkomsten van) uw enquete:
- er is geen kader noch verankering noch enige participatie geweest bij uw enquete
- er zijn geen afspraken bekend over openbaarheid en toegangkelijkheid van de resultaten
- het lijkt op ontduiken van de kaders van een volksraadpleging
- de al jaren gevolgde inspraakprocedure is gebruskeerd
- er is geen enkele controle op de samenhang tussen de door u te presenteren resultaten van
de inspraak en van uw enquete
VERZOEK.
Derhalve verzoekt de VNV u uitsluitend en alleen te richten op de resultaten van de
inspraakprocedure en die af te handelen conform de al jaren ‘ staande praktijk’ : netjes de reacties
inventariseren en beadviseren in een notitie. Wij verwijzen naar voorgaande procedures.
En om uw enqueteresultaten nou in te brengen als inspraak in uw eigen inspraakprocedure is toch
ook een bestuurlijke noviteit.
Als laatste onderschrijven wij het op 27 juli 2015 schriftelijk ingediende inhoudelijke commentaar op de
enquêtevragen door de werkgroep Eilandenboulevard van het Eilandenoverleg. Dat commentaar komt
er op neer dat door de vaak onduidelijke vraagstelling of onduidelijke context bij de vragen, het
eigenlijk niet mogelijk zal zijn om inhoudelijk nauwkeurige of zelfs maar enigszins correcte conclusies
te destilleren uit de enquêteresultaten.
Graag vernemen wij uw reactie.
Met vriendelijke groet,
E.J. (Ed) van Cortenberghe
Namen het bestuur en leden VNV
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