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Pleidooi voor meer zonnepanelen en betere isolatie in de provincie Utrecht

Doe het zelf, doe het zichtbaar, doe het samen!
Op dinsdag 21 september heeft de Statenfractie van GroenLinks in sterrenwacht en
museum Sonnenborgh te Utrecht de brochure “Zonne-energie, van iedereen, voor iedereen” aan Gedeputeerde de Jong gepresenteerd. In deze brochure wordt gepleit voor een
actieve inzet op zonne-energie en isolatie door de provincie zelf. Daarnaast dient de
provincie bedrijven, verenigingen, stichtingen en particulieren mogelijkheden te bieden
om dergelijke maatregelen te nemen. GroenLinks scherpt de doelstellingen van de provincie op de korte termijn aan en wil er daarmee voor zorgen dat het doel om in 2040
klimaatneutraal te zijn wordt gehaald.
GroenLinks stelt in de notitie vast dat
de werkelijk genomen maatregelen in
de provincie Utrecht niet overeenko-

de provinciale regelingen is beperkt en
de voorbeeldfunctie van de provincie
ver te zoeken. De fractie weet dat om
een duurzame energiemix te bereiken
ingezet moet worden op wind-, water-,
zon- én biomassa. De ene maatregel is
echter op korte termijn makkelijker toe
te passen dan de andere. Daarom heeft
GroenLinks uit alle noodzakelijke vormen van duurzame energie twee maatregelen geselecteerd die iedereen op
korte termijn toe kan passen: het

men met de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Er wordt te weinig
vooruitgang geboekt, de promotie van
groenlicht – najaar 2010
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Statenlid en fractievo

Doe het zelf, doe het zichtbaar, doe het samen!
burgers en maatschappelijke organisaties. Anderzijds zullen er afspraken
moeten worden gemaakt met gemeenten, corporaties en ontwikkelende
partijen over de normen voor nieuwbouw en herontwikkeling. Er zal druk
moeten worden uitgeoefend op andere
bestuurslagen om het huidige stimuleringsbeleid voor energiebesparing in
woningen voort te zetten en uit te breiden. Wanneer dat allemaal gebeurt,
zijn we weer een paar stappen dichter
bij een klimaatneutraal Utrecht.

plaatsen van zonnepanelen en isoleren.
Deze maatregelen kunnen aanzienlijke
besparingen in de energiekosten opleveren en geven de consument zijn onafhankelijke positie terug.
De ambitie van de Statenfractie van
GroenLinks is enerzijds met de plaatsing van zonnepanelen in 2020 7,3 %
van de CO2-uitstoot in de provincie te
voorkomen en anderzijds met isolatiemaatregelen de CO2-uitstoot met nog
4,1 % terug te dringen. De 1067 Kton
CO2-uitstoot die hiermee vermeden
wordt vormt 11,4 % van de totale CO2uitstoot van de provincie Utrecht en
maar liefst 44 % van de totale CO2-uitstoot van huishoudens in de provincie!
Met deze maatregelen kunnen mensen
dus een substantieel deel van hun energieverbruik zelf beperken en duurzaam
opwekken.

De brochure is te verkrijgen bij de Statenfractie van GroenLinks. Geïnteresseerden kunnen een mailtje sturen
naar groenlinks@provincie-utrecht.nl
met daarin het verzoek een brochure
te sturen en de adresgegevens. De
brochure en het daarvoor uitgevoerde
onderzoek van Ecofys zijn tevens op de
site van GroenLinks provincie Utrecht
te vinden: http://provincieutrecht.
groenlinks.nl/node/52743

GroenLinks pleit voor een revolving
fund waaruit de inwoners van Utrecht
geld kunnen lenen om de plaatsing van
zonnepanelen en de toepassing van
isolatie een impuls te geven. Op
deze wijze kan de bestaande
drempel van hoge investeringen weg worden genomen.
Daarnaast roept GroenLinks
de provincie op het voorbeeld
te geven en zélf zichtbaar
zonnepanelen te plaatsen op
daken en geluidswallen en
de nodige isolatiemaatregelen te nemen.

Wieneke Olthof

De Statenfractie hoopt dat
de provincie de ambities
voor 2020 – 4,1 % van de
CO2-uitstoot in 2020 te
vermijden door isolatie
en met het plaatsen van
zonnepanelen nog 7,3 %
van de CO2-uitstoot
te reduceren – overneemt. Daarnaast probeert GroenLinks de
provincie met deze
brochure een duw in
de rug te geven om de bestaande
mogelijkheden actiever te promoten bij
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2007 - 2011, een
In de afgelopen vier jaar heeft de fractie
er hard aan gewerkt zoveel mogelijk van
ons verkiezingsprogramma te realiseren.
Dat is namelijk toch altijd de opdracht,
ook als je in de oppositie zit. Met ons vieren, op een totaal van 47 zetels, zijn we
in maart 2007 begonnen met naast mijzelf, Mariëtte Pennarts, Jos Kloppenborg
en Jasper Fastl. We werden geholpen
door Titia Beukema en later Bert Koopmanschap als commissieleden.
Al binnen een paar weken na de verkiezing werd het duidelijk dat de eeuwige
coalitie van CDA, VVD en PvdA gecontinueerd zou worden zoals al 30 jaar achtereen het geval was, ook al was hun
zetelaantal nu tot een zeer krappe meerderheid geslonken. Hoe versleten de
onderlinge verhoudingen in de coalitie
waren bleek een jaar later toen deze in
de zomer van 2008 met veel geraas uiteenviel. En opeens bevond GroenLinks
zich in de positie, samen met de ChristenUnie, om met VVD en PvdA over een
nieuw college te spreken. Althans tot
het moment dat de achterban van de
VVD de VVD-fractie terugfloot en er –
na een lange periode van onderhandelingen – een college van CDA, VVD en
ChristenUnie werd gevormd.
De provincie Utrecht behoort tot de
sterkste Europese regio’s als we kijken
naar economie en kennisontwikkeling
– waar een belangrijk deel van de werkgelegenheid in Utrecht direct of indirect
mee samenhangt. De verwevenheid
met Nederland en Europa is zodanig dat
er feitelijk geen keuze is of Utrecht deze
prominente positie wil behouden of
niet. Omwille van de welvaart van onze
bevolking en de kwaliteit van leven op
langere termijn, was het dan ook onze
inzet steeds om deze positie te behouden en verder te sturen in de richting
van duurzaamheid, een aantrekkelijke
leefomgeving en een schone economie.
Dit betekent ook dat er ruimte gevonden moest worden voor nieuwe bouwlocaties voor woningen, om te voorkomen dat we er alleen maar zouden zijn
voor wie er al is.
Gelukkig is duurzaamheid in de laatste jaren een breed gedragen thema
geworden in de provincie. Utrecht heeft

oorzitter

n terugblik
hoge ambities ontwikkeld als het gaat
om ‘people, planet, profit’. Tegelijk is
Utrecht dichtbevolkt en kent het naast
de voordelen van een centrale ligging er
ook de nadelen van; denk aan de enorme
verkeersdruk van het nationale en internationale verkeer.
Voorstellen waar mogelijk, steun waar
gewenst en kritiek waar nodig.
Voor GroenLinks speelden naast het
ontwikkelen van de positieve krachten in de provincie twee zaken steeds
een rol. Allereerst bescherming van
het kwetsbare landschap, van de aantrekkelijke leefomgeving. Dat begint
met het zeer alert zijn op waar er wel of
niet gebouwd mag worden, waar wel of
geen wegen mogen komen. Het mag hier
wel gezegd worden dat onze Jos op dit
vlak een enorme staat van dienst heeft
mede door zijn haast onuitputtelijke
kennis van alle plannen en besluiten
die de laatste twintig jaar gemaakt en
genomen zijn. Onze fractie, niet alleen
Jos natuurlijk, heeft zich permanent en
actief ingezet voor de kwaliteit van het
landschap en de natuur. De Ecologische
Hoofdstructuur vormt de ruggengraat
met voormalig vliegveld Soesterberg
als hart (van de Heuvelrug). We hebben
daar van harte aan meegewerkt, maar
ook veel andere zaken aangepakt zoals
het vragen van aandacht voor het groen
om de steden Amersfoort en Utrecht.
Intensieve veehouderij kon steeds op
onze kritiek rekenen en golfbanen kunnen dankzij de fractie minder makkelijk worden aangelegd. En natuurlijk
hebben we sterk geopponeerd tegen de
voornemens tot extreme verbreding van
de Ring rond Utrecht. We boden, helaas
tevergeefs, een alternatief voor de ‘Salto
A12’ waarmee het landschap meer zou
worden ontzien en kwamen samen met
andere GroenLinks fracties met het plan
voor de spoorlijn Almere-Utrecht-Breda
(AUB).
Als één van de laatste grote acties heeft
de fractie onderzocht en laten onderzoeken wat de technische mogelijkheden
zijn voor 2020 bij het terugdringen van
de CO2 uitstoot door het inzetten van
zonne-energie en isolatie. Uitgaande
van een minstens evenzo grote reductie

in de utiliteitsbouw als in woningen en
flats is een reductie van 20% haalbaar!
Ten tweede is de samenleving er voor
iedereen. We hebben het dan met name
over sociale en economische politiek,
over cultuur maar ook over zaken als
binnenstedelijke vernieuwing en beleid
t.b.v. de kleine kernen. Op zich zijn dit
aangelegenheden die vooral liggen bij
de gemeenten en het Rijk, maar waar
de provincie vaak een aanvullende rol
speelt in de sfeer van stimuleren en
samenbrengen. Ook op dit vlak heeft de
fractie zich geroerd en is zij met voorstellen gekomen. De ruimte ontbreekt
om hier verder op in te gaan, maar wie
onze website een beetje volgt (www.provincieutrecht.groenlinks.nl), kan daar
het nodige terugvinden. Een bijzonder
beleidsterrein hierbij is natuurlijk de
jeugdzorg, nu nog steeds een provinciale
taak, waar de fractie evenals in de periode ervoor, veel aandacht aan besteed
heeft.
groenlicht – najaar 2010

‘Voorstellen waar mogelijk, steun waar
gewenst en kritiek waar nodig’. GroenLinks heeft steeds gekozen voor een heldere constructieve en creatieve opstelling door zelf met voorstellen te komen
en goede voorstellen van anderen te
steunen, maar waar nodig te ageren
tegen slechte plannen. Hierbij hebben
we met regelmaat de lokale en ook wel
de nationale pers gehaald.
Persoonlijk heb ik het vier heerlijke jaren
gevonden, als Statenlid en als fractievoorzitter. Het was leuk om in de fractie met elkaar te werken, om zaken te
realiseren en om samen te ervaren dat
we weliswaar een niet al te grote fractie waren, maar er regelmatig wel toe
deden. Ik dank mijn fractiegenoten hiervoor graag.
Bas Nugteren
Fractievoorzitter

3

Statenverkiezingen

Groen heeft de toekomst
Een beknopte samenvatting van het concept programma voor de Statenverkiezingen in maart 2011

nisaties bij hun verwervingsplannen. Als boeren
en landgoedeigenaren de beoogde natuurdoelen
even goed kunnen realiseren, worden ook zij
daarin gesteund.
• In de kwaliteitsgidsen voor de nationale landschappen worden gebieden aangewezen waar
het stil is, en ’s nachts echt donker.

KIES VOOR RUIMTE
• GroenLinks kiest voor behoud van de waardevolle groene ruimte in de provincie. Tegelijk willen wij het woningtekort terugdringen.
GroenLinks kiest daarom voor een grote inzet
op transformatie van het bestaande stedelijk
gebied. Daarbij moet wel het binnenstedelijk
groen zoveel mogelijk worden ontzien.
• De ontwikkeling van de woonwijk Rijnenburg
ten zuidwesten van verkeersplein Oudenrijn
wordt uitgesteld om eerst een belangrijk deel
van de binnenstedelijke opgave en de opgave
voor Leidsche Rijn te realiseren. Bij de ontwikkeling van Rijnenburg, worden de kansen voor
fiets, OV en de effecten van autogebruik van
begin af aan meegenomen.
• GroenLinks wil dat de provincie gemeenten
actief blijft ondersteunen bij hun binnenstedelijke bouwopgave. Provincie en gemeenten
maken daarbij afspraken op het gebied van
milieu, energie en mobiliteit. Het aandeel sociale nieuwbouw moet minstens 30% zijn.
• In de nieuwe structuurvisie wordt geen
nieuwe ruimte gereserveerd voor kantoorlocaties. Er komt een voortvarend plan van aanpak
voor verdere herstructurering van bedrijventerreinen waarin milieu en duurzaam energiegebruik van meet af aan worden meegenomen.

Waterbeheer
• GroenLinks bepleit onderzoek naar aangepaste landbouw in de veenweidegebieden.
• Vrijkomende agrarische gronden in Groot
Mijdrecht worden toegevoegd aan het natuurgebied.
• De ruimtelijke plannen in Eemland worden
beoordeeld op de mogelijkheid zoveel mogelijk
water vast te houden in de grond of te bergen in
oppervlaktewater.
KIES VOOR DUURZAAMHEID
• De provincie stimuleert het gebruik van zon
en wind en van bouwkundige maatregelen om
een flinke slag te maken in de transitie naar
duurzaam energiegebruik.
• GroenLinks bepleit een fijnmazig netwerk van
oplaadpunten voor elektrisch vervoer.
• GroenLinks wil aanpak en eventueel verplaatsing van vervuilende bedrijven uit woongebieden.
• Een duurzaam provinciaal inkoopbeleid is
zowel gebaseerd op een beperking van de milieubelasting als op het principe van ‘Fair Trade’.

Kwaliteit van landschap
• De provincie stimuleert extensieve landbouw
in combinatie met nieuwe agrarische activiteiten (zoals groenblauwe diensten, zorgboerderijen, streekproducten).
• GroenLinks bepleit een expliciet en gebiedsgericht beleid voor Vrijkomende Agrarische
Bebouwing.
• Aan functieverandering buiten de bebouwde
kom wordt alleen medewerking verleend als de
gemeente een beeldkwaliteitsplan opstelt.
• Hoogbouw is acceptabel in gebieden waar de
stedelijke dynamiek hoog is. Bij uitzonderlijk
hoge gebouwen moet het effect op nationale
landschappen wordt meegenomen in de besluitvorming.

KIES VOOR DE SAMENLEVING
Cultuur
• GroenLinks wil het provinciale bibliotheeknetwerk versterken.
• GroenLinks wil het Cultuurconvenant met
de gemeenten Amersfoort, Utrecht en het Rijk
voortzetten, en waar mogelijk ook met andere
gemeenten dergelijke convenanten afsluiten.
• De provincie dient blijvend te investeren in
projecten waarbij cultuur gekoppeld wordt aan
economische activiteiten.
• Waar mogelijk moeten monumenten ruimte
bieden aan actueel, cultureel gebruik; herbestemming, ook van niet-monumentale grote
gebouwen en complexen wordt bevorderd.
Zorg en jeugdzorg
• GroenLinks wil een provincie die regionale
organisaties van cliëntenbelangen blijvend
ondersteunt.
• GroenLinks bepleit een andere rol voor Bureau
Jeugdzorg: van indicatieorgaan naar kenniscentrum. De provincie bevordert de kennis bij
gemeenten over inkoop van jeugdzorg.

Utrechtse natuur
• Voor GroenLinks is bescherming en ontwikkeling van natuur topprioriteit. Binnen het provinciale en het toegewezen rijksbudget voor het
landelijk gebied zetten wij meer middelen in voor
verwerving en inrichting van natuur.
• GroenLinks steunt de natuurbeherende orga-
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• GroenLinks wil samenwerkingsverbanden
gericht op preventie en vroege signalering stimuleren.
Onderwijs en sport
• GroenLinks neemt een actieve rol bij initiatieven die segregatie in het onderwijs tegengaan.
• GroenLinks stimuleert lokale Jeugdsportfondsen om het mogelijk te maken dat jongeren,
waarvan de ouders het niet kunnen betalen,
toch kunnen sporten.
• GroenLinks ondersteunt initiatieven van
samenwerkende sportverenigingen om te
komen tot regionale talentencentra.
KIES VOOR TRANSPARANT BESTUUR
• GroenLinks legt prioriteit bij groen, sociaal, bij
een duurzame economie en cultuur, bij thema’s
met een provinciale meerwaarde.
• De provincie kan bij scherpe keuzes met minder mensen zeker zo goed aan de slag. Gedwongen ontslagen zijn niet aan de orde.
• GroenLinks zet het mes in reserveringen voor
nog niet uitgevoerd beleid.
• GroenLinks wil dat uitgaven pas in de begroting worden opgenomen als er een echt plan is,
gekoppeld aan uitvoering.
KIES VOOR KRACHT
Mobiliteit
• GroenLinks wil een dekkend netwerk van
comfortabele fietsroutes tussen alle woon- en
werkgebieden.
• GroenLinks wil dat de provincie het goede
voorbeeld geeft: medewerkers en Statenleden
krijgen voor fiets en auto dezelfde kilometervergoeding
• GroenLinks bepleit de aanleg van de AUBspoorlijn, waarmee Utrecht ook via het spoor
rechtstreeks met Almere en Breda wordt verbonden.
• GroenLinks wil dat de provincie Utrecht concessies gaat verlenen voor Randstadspoor, het
regionale netwerk van metro-achtige treinen in
de provincie.
• De ontwikkeling van een lightrailnet kan rekenen op steun, ook als de provincie geen concessieverlener is
• Bij de keuze voor de nieuwe ontsluiting vanuit Houten kiest GroenLinks voor varianten die
het open gebied tussen Houten en Bunnik/Odijk
intact laten.
Voor het volledige conceptprogramma en de
procedure omtrent de vaststelling van het programma kunt u terecht op onze site:
www.provincieutrecht.groenlinks.nl

Overheden moeten elkaar
niet voor de voeten lopen
De provincie scherpt haar rol aan. Provinciale Staten geven meer duidelijkheid over
wat de provincie wel doet en wat niet.
GroenLicht sprak met Mariëtte Pennarts
over deze kerntakendiscussie.
‘De provincie Utrecht is veelzijdig: een
prettig woon- en leefklimaat, werk in
alle sectoren en volop ruimte om te
recreëren. Maar er is geen bewust “wijgevoel” dat ze, denk ik, in Friesland en
Limburg wel hebben.’ Dat is het eerste waar Mariëtte Pennarts mee komt
in reactie op de vraag wat de provincie
Utrecht is. Een verklaring voor de aantrekkelijkheid van Utrecht zoekt ze in de
wisselwerking tussen stad en platteland
in onze provincie. ‘Maar’, voegt ze daar
aan toe, ‘die prettige omgeving staat wel
onder druk. Het provinciebestuur heeft
daarom het voortouw genomen om een
visie op Utrecht te ontwikkelen, een langetermijnstrategie gericht op het ontstaan van een duurzame Utrechtse regio
in 2040. En in dat kader is ook een discussie over de kerntaken gestart.’

bij onderwerpen waar de provincie de
bevoegdheid heeft. Dat wil zeggen: de
regie nemen bij de planning van regionale bedrijventerreinen (en dus ook
zeggen waar het niet kan), initiatief ontplooien om het aandeel zon- en windenergie flink te laten toenemen en een
duidelijke visie formuleren over de
inrichting van het landelijk gebied.

wisseling over sociale vraagstukken en,
zolang het niet anders geregeld is, voor
de jeugdzorg.’
Voor de toekomst ziet Pennarts wel wat
in een provincie rond het Groene Hart.
‘De culturele identiteit mag geen rem zijn
voor opschaling op bestuurlijk niveau.
Ook bij een andere bestuursschaal vereenzelvigen mensen zich toch meer met
hun woonplaats dan met de provincie.
Bovendien is de huidige schaal van de
provincie niet meer adequaat om alle
uitdagingen aan te gaan. Het blijft wel
belangrijk moeite te doen de mensen
bij de provinciale politiek te betrekken,
want de provincie is bij de meeste burgers niet goed zichtbaar. Hoewel: als
mensen ons nodig hebben weten ze ons
prima te vinden.’

Groene Hart
Ze wijst erop dat de diverse politieke
partijen heel verschillend in de discussie staan. ‘De VVD wil vooral terugvallen op de wettelijke taken van de provincie en beschouwt al het andere als
overbodig. CDA en PvdA zijn veel meer
vertakt in de regio en wellicht daardoor
terughoudender bij het bezuinigen op
bijvoorbeeld het beleid voor de kleine
kernen en sociale vraagstukken. Voor
mij heeft de provincie wel een taak voor
bijvoorbeeld cultuureducatie, kennisuit-

Tjark Reininga

Duidelijkheid
In de startnotitie voor die discussie
worden de kernkwaliteiten van Utrecht
aangeduid met de begrippen ligging en
ontmoetingspunt, kennis en cultuur
en (stads)landschap. De belangrijkste
opgave is de realisatie van een klimaatneutraal en klimaatbestendig Utrecht in
2040. Bij zo’n ambitie hoort een sterke
provincie die zich concentreert op haar
kerntaken: taken waarmee de provincie
haar toegevoegde waarde bewijst. De
andere taken moeten worden afgebouwd
of overgeheveld naar gemeenten.
Voor Mariëtte Pennarts zijn de kerntaken van de provincie taken die de
gemeentegrenzen overschrijden, letterlijk en/of bestuurlijk. Het gaat dan om
taken op het gebied van ruimte, economie, cultuur, erfgoed, mobiliteit en landschap. Door het vaststellen van kerntaken wordt veel duidelijker waarvoor de
gemeenten, de provincies en het rijk
verantwoordelijk zijn. Dat moet leiden
tot effectiever besturen, waarbij de verschillende bestuurslagen elkaar minder
voor de voeten lopen.
Als je hebt bepaald wat je wel en niet
tot je taken rekent, dan is het wel de
bedoeling dat er ook wordt doorgepakt

Mariëtte PennartsPouw (Montfoort,
1964) is sinds 2007
voor GroenLinks
lid van Provinciale
Staten van Utrecht,
woordvoerder voor
o.a. jeugdzorg, cul
tuur en Europa. Ze is
daarnaast lid van de
delegatie van Groen
Links voor de Euro
pean Green Party
(EGP), en lid van de
rekenkamer in de
gemeente Baarn, en
vervult diverse lokale
bestuurlijke functies.
Eerder was ze lid van
de gemeenteraad
van Montfoort (20022007) en had marke
tingfuncties bij KPN,
TNT en AbnAmro
(1990-2002). Mariëtte
is getrouwd en heeft
4 kinderen.
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De Kadernota Ruimte

Een eerste stap naar een nieuwe
structuurvisie voor de provincie
In het debat over de toekomst van de provincie en haar kerntaken is één ding duidelijk: waar de provinciale zeggenschap
op diverse beleidsterreinen op de terugtocht is, krijgt zij een sterkere rol waar
het gaat om de ordening van de ruimte.
Het belangrijkste instrument daarbij is
de provinciale structuurvisie, de opvolger
van het Streekplan sinds de nieuwe Wet
ruimtelijke ordening (nWro) in 2008 in
werking is getreden.
Vrij geruisloos hebben Gedeputeerde
Staten eind augustus de concept Kadernota Ruimte gepubliceerd. Dat is een
voorzet op hoofdlijnen voor de uiteindelijk in 2012 definitief vast te stellen
structuurvisie. In oktober stellen Gedeputeerde Staten een definitieve Kadernota vast waarover Provinciale Staten
in november een besluit zal nemen.

Daarnaast is het ook nog niet helder wat
er straks precies wel en niet mag in het
landelijk gebied: hoe zit het met verbouwde boerderijen? Gaan we verder
met de ‘Ruimte voor Ruimte’-regeling
en hoe? Gedeputeerde Staten willen
met de leden van de Provinciale Staten
nog spreken over deze onderwerpen en
zo tevens een verdiepingsslag maken.
GroenLinks wil daarover uiteraard mee-

Goede aanzet
GroenLinks kan over veel onderdelen
van de Kadernota tevreden, en hier en
daar zelfs enthousiast zijn. Het is goed
dat in de lijn van de afspraken van de
Ontwikkelingsvisie NV Utrecht 20152030 wordt ingezet op een grote binnenstedelijke bouwopgave en er niet alsmaar door wordt gegaan met bouwen in
het groen. Belangrijk is ook de keuze om
verdere bodemdaling in de veenweidegebieden tegen te gaan door hieor met
het waterpeil rekening mee te houden,
en door te gaan met de ontwikkeling van
de Ecologische Hoofdstructuur inclusief
de robuuste verbindingszones. Ook goed
is het toekomstgerichte denken over
gevolgen van klimaatverandering en het
rekening houden met de noodzaak van
duurzame energieopwekking.

denken om te kijken welke mate van
flexibiliteit toegestaan kan worden
zonder de kwaliteit van het landelijk
gebied aan te tasten.
Jos Kloppenborg
Statenlid

U kunt de Kadernota Ruimte vinden op
http://www.puzzelenmetdeprovincie.nl/
puzzel/straks/kadernota-ruimte/#backlink

Een groot groen hart
Niet iedereen zal het zich realiseren,
maar er zijn verkiezingen in november. De nieuwe Groene Hart gemeenten
Stichtse Vecht en De Ronde Venen kiezen
voor het eerst een gemeenteraad en ook
de gemeenten Woudenberg en Renswoude
moeten ter stembus.
De samenvoeging van gemeenten gaat
vaak met veel commotie gepaard en
dat was ook bij de nieuwe gemeenten
Stichtse Vecht en De Ronde Venen het
geval. De fusie van Abcoude, Breukelen,
De Ronde Venen en Loenen werd grondig overhoop gehaald toen het kabinet
alsnog besloot ook Maarssen erbij te
betrekken. In plaats van één nieuwe
gemeente, Vecht en Venen, komen er
nu twee gemeenten: Abcoude en De
Ronde Venen fuseren per 1 januari 2011

Ontbrekend: een passende visie op
mobiliteit
Wat dan des te meer opvalt, is dat dit
soort inzichten niet worden doorgetrokken waar het gaat om de aanpak van de
mobiliteit, toch breed erkend als heel
groot probleem binnen onze provincie.
Het lijkt wel alsof het denken hierover
pas mag beginnen na 2014, wanneer alle
besluiten over de Ring Utrecht en de driehoek A1/A27/A28 reeds zijn afgerond.
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onder de naam De Ronde Venen; Breukelen, Loenen en Maarssen vormen de
gemeente Stichtse Vecht.
Diverse lijst
De nieuwe gemeente ‘Stichtse Vecht’
wordt, met ruim 60.000 inwoners, in
grootte de derde gemeente in de provincie. GroenLinks doet er zelfstandig aan
de verkiezingen mee, met een flinke
kandidatenlijst. ‘Ik ben blij met de lijst,’
zegt lijsttrekker Liesbeth Tettero, ‘het is
op alle manieren een diverse lijst, met
jonge en oudere kandidaten, ervaren
mensen en nieuwelingen, en met een
mooie spreiding over alle kernen in onze
gemeente.’ En dat is belangrijk, vindt
ze, want ‘juist in een nieuwe gemeente
moet ieder zich gehoord voelen.’
GroenLinks gaat de verkiezingen

»

Bestuur

»

provinciale ledenvergadering
20 november 2010
Een groot groen hart

in voor ‘Een nieuwe gemeente met
een groot groen hart’, zoals de titel
van het verkiezingsprogramma luidt.
‘Het behoud van de groene ruimte en
versterking van de groene long is ons
belangrijkste punt. Met daarnaast
natuurlijk een goed sociaal beleid.’
Die punten zijn overigens niet alleen
belangrijk voor GroenLinks, vervolgt
ze, ‘ze zijn politiek vrij onomstreden.
Maar als puntje bij paaltje komt …
GroenLinks zal er om het hardst voor
strijden dat deze zaken niet sneuvelen
in financieel zware tijden.’
GroenLinks heeft op dit moment twee
zetels in Maarssen en één in Breukelen.
‘We streven naar drie zetels, dan hebben we een sterke en op alle terreinen
goed ingevoerde fractie. En we willen
natuurlijk in het college, want daar zit
toch de macht.’
Andere gemeenten
In de nieuwe gemeente ‘De Ronde
Venen’, die ontstaat door samenvoeging van De Ronde Venen met Abcoude,
doet GroenLinks aan de verkiezingen
mee met een gezamenlijke lijst, De
Combinatie, met de PvdA, zoals in de
huidige gemeente De Ronde Venen. De
tweede kandidaat op deze lijst, Erika
Spil, is afkomstig uit GroenLinks.
In De Ronde Venen hebben GroenLinks
en de PvdA op dit moment een gezamenlijke fractie van vier leden. GroenLinks heeft nu één vertegenwoordiger
in de gemeenteraad van Abcoude, de
PvdA heeft daar twee zetels.
In de gemeenten Renswoude en Woudenberg doet GroenLinks niet aan de
verkiezingen mee. In deze gemeenten
heeft de partij helaas nauwelijks leden
en weinig kiezers. Na de val van het
kabinet Balkenende IV is de fusie van
deze Utrechtse gemeenten met het Gelderse Scherpenzeel, door de Tweede
Kamer controversieel verklaard. In deze
gemeenten zijn in maart geen verkiezingen gehouden, daarom zal ook daar
nu alsnog voor de nieuwe gemeenteraden gestemd worden.
Tjark Reininga

Op 20 november 2010 stelt GroenLinks het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst
vast voor de verkiezingen van Provinciale Staten in 2011.
Tijdens de vergadering worden ook de
plannen voor de campagne gepresenteerd. Wij voorzien een boeiend debat.

Onder het motto ‘Groen heeft de toekomst’
gaat GroenLinks op 2 maart 2011 meedoen aan de verkiezingen van de Provinciale Staten van Utrecht. De ledenvergadering zal het verkiezingsprogramma op
20 november 2010 bespreken. Dan wordt
ook de kandidatenlijst vastgesteld. Alle
leden van GroenLinks in de provincie
Utrecht hebben stemrecht in deze vergadering.

Het bestuur en vooral de kandidaten
rekenen op een grote opkomst.
Deze vergadering vindt plaats in:
Debatcentrum Tumult,
Domplein 24, 3512 JE Utrecht

Voorlopige agenda
1	Opening en mededelingen; vaststelling agenda
2	Benoeming stembureau
3	Verslag vorige vergadering
4 Jaarplan bestuur 2011
5 Financiën 2011
6	Vaststelling Verkiezingsprogramma 2011-2015
7	Aangaan lijstverbinding
8	Verantwoording fractie Provinciale Staten van Utrecht
9	Vaststelling kandidatenlijst verkiezingen Provinciale Staten van Utrecht
2 maart 2011
10 Speech lijsttrekker
11	Introductie verkiezingscampagne
12 W.v.t.t.k./Rondvraag
13 Sluiting

Toelichting
Ad 7:
Om in Provinciale Staten van
Utrecht zo sterk mogelijk voor de GroenLinks idealen te kunnen opkomen met
politieke geestverwanten zoveel mogelijk zetels te behalen, zal het bestuur
voorstellen doen tot het aangaan van
een lijstverbinding met andere partijen.
Ad 8:
De schriftelijke verantwoording
wordt toegelicht door de fractie en er zal
gelegenheid zijn voor vragen.
Ad 11: Terwijl de stemmen worden ge
teld zal de campagnecommissie de afwegingen en de hoofdlijnen van de campagne introduceren.

Ad 1:
Deze agenda is voorlopig; de
definitieve agenda wordt door de ledenvergadering vastgesteld. De stukken
voor deze vergadering staan op de website: http://provincieutrecht.groenlinks.
nl/node/51186.
Ad 4:
Het Jaarplan 2011 wordt door
het bestuur kort toegelicht en er zal gelegenheid zijn voor het stellen van vragen.
Ad 5:
Vaststelling Begroting 2011;
toelichting door de penningmeester.
Ad 6 & 9: Deze punten zullen de meeste
tijd in beslag nemen; het Huishoudelijk
Reglement van GroenLinks is bepalend
voor de gang van zaken.

Bijeenkomst voor ‘nieuwe’ leden in de provincie
toelichten en worden specifieke thema’s
behandeld.
De eerste bijeenkomst zal in de loop van
januari 2011 plaatsvinden en is vooral
bedoeld voor nieuwe leden en afdelingsbestuurders.

Het provinciaal bestuur wil de banden
met de leden in de provincie Utrecht
aanhalen. Met enige on-regelmaat wil
het bestuur bijeenkomsten organiseren
in verschillende delen van de provincie.
Tijdens deze bijeenkomsten zullen het
bestuur en de Statenfractie hun beleid

Vacature bestuur
Met het oog op het aanhalen van de contacten in de provincie Utrecht zoekt het provinciaal bestuur nog een of twee leden. Belangstellenden kunnen contact opnemen
met voorzitter Paulien Goedvolk (0348-424239, pamgoedvolk@gmail.com).
groenlicht – najaar 2010
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Statenfractie wil verplaatsing
Asfaltcentrale Utrecht
Midden in de vakantie werd de Statenfractie verrast door een voorlopig besluit
van Gedeputeerde Staten om de Asfaltcentrale Utrecht (ACU) een milieuvergunning
af te geven voor een enorme uitbreiding
van een jaarlijkse productie van 300.000
ton naar 550.000 ton/jaar.

een geweldige kans om de woon- en
leefkwaliteit van Utrecht West te verbeteren, als een kans om binnenstedelijk
een flinke woonwijk aan het kanaal te
bouwen, waarmee de druk om te bouwen in de groene ruimte afneemt.
Schriftelijke vragen
Evenals de Utrechtse raadsfractie van
GroenLinks heeft de Statenfractie schriftelijke vragen gesteld. Een definitief antwoord wachten we nog af. Bemoedigend
is dat Gedeputeerde Staten in een voorlopige beantwoording heeft aangegeven
dat er nu inderdaad wordt gezocht naar
een andere locatie. Voor de hand ligt een
locatie als het nieuwe bedrijventerrein
Het Klooster bij Nieuwegein. De overlast
voor omwonenden is daar beperkt, en
het ligt zowel aan het water als dicht bij
de snelweg.
Interessant is verder te weten dat ook
de gemeente Utrecht officieel bezwaar
heeft gemaakt. De gemeente gaat uiteindelijk immers over de bouwvergunning.
Het zou goed zijn wanneer de gemeente
met een bestemmingsplan aan de gang

De Asfaltcentrale ligt recht tegenover
Kanaleneiland Noord aan het Amsterdam-Rijnkanaal en bezorgt bewoners
van Kanaleneiland, Halve Maan en Lombok al heel wat jaren stankoverlast. In
de eerste plannen voor Leidsche Rijn
was al gedacht de fabriek te verplaatsen,
maar dat werd toen tegengehouden bij
de Raad van State.
Uitbreiding van de fabriek, die natuurlijk niet los kan worden gezien van alle
asfaltplannen in de provincie, betekent
een zo grote investering dat verplaatsing de komende 10-15 jaar erg kostbaar
zal worden. Daarom vindt de Statenfractie dat dit het moment is om nu eens
echt werk te maken van verplaatsing
van de centrale. Wanneer de asfaltcentrale verplaatst wordt betekent dit zowel

1

2

3

4

gaat, want de huidige plannen worden
nu getoetst aan een globaal ruimtelijk
plan uit 1958!
Gemeente en provincie hebben laten
weten een informatieavond voor te bereiden. Wij roepen bewoners uit Kanaleneiland, Oog in Al en Lombok op om die
avond te komen. Het is erg belangrijk dat
juist zij laten weten wat ze van de uitbreidingsplannen vinden.
Jos Kloppenborg
Statenlid

5

6

STATENFRACTIE 1 Bas Nugteren (Utrecht) fractievoorzitter; algemene politieke zaken, financiën T (030) 251 65 43 M 06 53 81 16 79 E basnugteren@hotmail.com
2 Mariëtte Pennarts (Montfoort) vice-fractievoorzitter; maatschappelijke ontwikkeling, cultuur, Europa T (0348) 47 22 02 M 06 14 54 96 67 E pennarts@pennarts.demon.nl
3 Jos Kloppenborg (Utrecht); ruimtelijke ordening, wonen, groen, milieu T (030) 273 58 85 E jos.kloppenborg@ziggo.nl 4 Jasper Fastl (Utrecht); mobiliteit, wonen, economie, cultuur M 06 14 18 27 86 E jfastl@gmail.com 5 Bert Koopmanschap (Bunnik) commissielid ruimte, groen en water M 06 12 80 78 86 E a.t.a.koopmanschap@hccnet.nl
6 Wieneke Olthof (Utrecht) fractiemedewerker T (030) 251 68 75 M 06 10 68 38 09 E wieneke.olthof@live.nl

A

B

C

D

E

F

BESTUUR: A Paulien Goedvolk (Linschoten) voorzitter T (0348) 424 239 M 06 3003 767 0 E pamgoedvolk@gmail.com; contactpersoon voor BRU-gemeenten, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Utrecht. B Petra van der Werf (Zeist) T 06 473 90 151 E p.m.vanderwerf@casema.nl; contactpersoon voor gemeenten in Zuidoost-Utrecht C Michel
Nijlant (Utrecht) penningmeester T 06 50 28 36 36 E michel.nijlant@gmail.com; contactpersoon voor gemeenten in westelijk Utrecht D Flip ten Cate (Bilthoven) algemeen
bestuurslid T (030) 225 74 53 E fliptencate@gmail.com; contactpersoon voor BRU-gemeenten De Bilt, Zeist en Bunnik E Tjark Reininga (Utrecht) algemeen bestuurslid
T (030) 267 62 73 E teceer@netscape.net; contactpersoon voor regio Eemland F Floris van Arkel (Utrecht) bestuursmedewerker T 06 25 142 642 E florisvanarkel@gmail.com
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