
Actuele motie ‘Stop financiering procedures tegen Kees van Oosten’ 

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 6 maart 2014, 

Constaterende dat: 

• De gemeente sinds 2008 de kosten voor de advocaat van drie medewerkers voor haar 

rekening neemt, in hun juridisch geschil met Kees van Oosten; 

• De aanleiding voor de gerechtelijke procedures was gelegen in de door van Oosten in woord 

en geschrift betwiste invoergegevens, die gebruikt werden voor de berekening van 

verkeersintensiteiten en luchtverontreiniging; 

• Is gebleken dat het college zonder enig onderzoek heeft gesteld dat Van Oosten zich 

bezondigde aan een “onjuiste weergave van de feiten” en dat de kritiek om die reden 

onterecht en onbetamelijk zou zijn; 

• Uit door van Oosten opgevraagde emailcorrespondentie blijkt dat het Hoofd JZ problemen 

voorzag als de gemeente zelf tegen Van Oosten zou procederen, omdat de gemeente zich 

daarmee “in de eigen voet zou kunnen schieten” en het beeld kon ontstaan dat de gemeente 

bedrog pleegt, wat projecten als de fly-over 24 Oktoberplein en de Majellaknoop “nog 

twijfelachtiger” zou maken; 

• Het college er destijds bewust voor gekozen heeft de juridische actie niet zelf te voeren, 

maar die aan de drie medewerkers over te laten en dat de gemeente daardoor niet 

zelfstandig kan beslissen de juridische actie te beëindigen;  

• Het college destijds besloot tot vergoeding van “in redelijkheid gemaakte proceskosten”; 

Van mening dat: 

• De eis dat Van Oosten zich in het geheel niet meer mag uiten over de werkzaamheden, 

rapporten en adviezen van belangrijke luchtkwaliteitsdeskundigen van de gemeente en hun 

naam niet meer mag noemen, met redelijkheid niets meer te maken heeft; 

• De € 110.000 die de juridische actie door de medewerkers inmiddels heeft gekost, niet valt 

uit te leggen aan de belastingbetaler en helemaal niet aan Utrechters die zich zorgen maken 

over de luchtverontreiniging; 

Verzoekt het college: 

Met onmiddellijke ingang de financiering van de juridische actie van de medewerkers tegen van 

Oosten te beëindigen; 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

T.W. Schipper (SP)  V. Oldenborg (SLU) 


