De Parade als mooi voorbeeld van cultuur zonder subsidie. Maar als het aan GroenLinks ligt blijven subsidiemogelijkheden voor festivals en evenementen in de provincie wel bestaan.
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Van Keukenmeid tot nuchterheid
Tijdens de begrotingsbehandeling maakte
de GroenLinks-fractie “een goede beurt met
het indienen van een motie die opriep om
9 100.000 vrij te maken voor de bekostiging van de aankoop van ‘De Keukenmeid’,
het prachtige schilderij van de 17e-eeuwse
schilder Wtewael. Mede dankzij onze motie
– en de steun daarvoor van de andere partijen – is het schilderij thans te zien in het
nieuw geopende Centraal Museum!”
Dat meldden we in dit blad twaalf jaar
geleden. GroenLinks is zeker een partij
met hart voor cultuur.

Ook het huidige verkiezingsprogramma
liegt er niet om: daarin ziet de partij immers “cultuur als een belangrijke maatschappelijke en economische
kracht. Juist nu is een actief cultuurbeleid
noodzakelijk wanneer wij willen investeren in samenleving en economie. Juist
nu de verhoudingen in de samenleving
verharden en zich verscherpen en juist
nu de economie zo kwetsbaar is gebleken.” Maar dat verkiezingsprogramma
werd geschreven vóór de nieuwste klappen in de wereld-, Europese en nationale
economie. Daarna vormde GroenLinks
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in de provincie Utrecht met VVD, CDA en
D66 een coalitie die zich richt op de provinciale kerntaken, en daar hoort cultuur volgens deze coalitie nu niet bij. De
provinciale subsidies voor podiumkunsten worden helemaal gestopt, op andere
cultuursubsidies wordt bezuinigd.
Naar aanleiding van een hoorzitting,
waarbij elke organisatie die dat wenste
vijf minuten kon praten over de voorgenomen bezuinigingen, sprak ik met
Karin Boelhouwer, die voor de GroenLinks-fractie cultuurbeleid in haar portefeuille heeft.
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Redactioneel

Van Keukenmeid tot nuchterheid

Sinds het verschijnen van de vorige
GroenLicht zijn er weer een hoop stappen gezet door de GroenLinks fractie en gedeputeerde. De coalitie zit
inmiddels stevig in het nieuwe zadel
en de hoofdlijnen van het programma
worden verder ingekleurd.
In deze GroenLicht kunt u onder
andere een interview lezen met Statenlid Karin Boelhouwer over de
geplande cultuurbezuinigingen en de
insteek van de fractie hierin. Verder
aandacht voor een artikel van Statenlid Florian Bekkers over de GroenLinkse speerpunten bij het ontwerp
van de Ruimtelijke Structuurvisie.
Onze commissieleden Mari Beks en
Nadine Onrust vertellen over hun
ervaringen en de onderwerpen tijdens de eerste maanden commissiewerk. Via een aantal tweets van onze
gedeputeerde Mariëtte Pennarts ziet u
in 140 tekens waar zij zoal mee bezig
is. Tenslotte een kijkje bij de nieuwe
fusie gemeente Ronde Venen, hoe
staat het er voor?

Zij vertelt dat het weliswaar heel ongelukkig uitkomt dat nu rijk, provincie én
gemeenten het mes zetten in allerlei
subsidies, maar dat de insprekers die
behoud van de subsidiemogelijkheden
bepleiten, zich kennelijk niet realiseren
dat de economische klap van 2008 nog
nauwelijks was doorvertaald naar de
cultuursector. Tot dusverre hebben de
meeste overheden de cultuur ontzien.
Nú wordt standaard overal 15% gekort
en moeten sommige sectoren zelfs het
eind van hun subsidiemogelijkheden
tegemoet zien.
GroenLinks doet mee aan de bezuinigingen
op kunst en cultuur. Is het gedaan met het
verhaal dat cultuur en creativiteit bijdragen
aan een gunstig en inspirerend ondernemersklimaat?
Nee. We denken nog steeds dat dat verhaal klopt. In de coalitie hebben we overigens gemerkt dat de andere partijen
bij “broedplaatsen voor creativiteit en
innovatie” vooral denken aan de gaming
industry, en veel minder aan kunst en
cultuur. Misschien moet het verband
met cultuur duidelijker over het voetlicht worden gebracht. In de coalitieonderhandelingen zijn we erin geslaagd
om, ondanks dat we ons toespitsen op
de kerntaken, onze partners te overtuigen van het belang van cultuur en
hebben we een aantal cultuursubsidies
weten te behouden die ook op de nominatie stonden te verdwijnen: cultuureducatie, festivals, bibliotheken, Vrede
van Utrecht etc.

Voor mij is dit de eerste GroenLicht als
nieuwe eindredacteur en fractiemedewerker bij de Statenfractie. Naast
het maken van dit blad zal ik mij bezig
houden met het ondersteunen van de
fractie, van de post tot het organiseren van bijeenkomsten en werkbezoeken.
Als u vragen of opmerkingen heeft
over deze GroenLicht of over de fractie kunt u mij altijd mailen via groenlinks@provincie-utrecht.nl.
Voor nu wens ik u alvast fijne feest
dagen toe.
mandy lingeman
Eindredacteur

Verwachtingenmanagement
Toch klinkt het alsof GroenLinks meedoet in
het verhaal dat cultuur een linkse hobby is
en dat de tijd daarvoor voorbij is.
We zijn er ook niet zo’n voorstander van
om elke kunstvorm te subsidiëren. Soms
is steun nodig of wenselijk, maar kunstenaars kunnen ook best wat creatiever
worden wat financiën betreft. Juist dat
willen we stimuleren. Overheden worden er vaak van beschuldigd dat ze geen
oog hebben voor ontwikkelingen in de
samenleving, maar we merken dat som-
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mige kunstenaars óók zo’n soort gedrag
vertonen. Ik denk aan bijvoorbeeld de
vijf jeugdtheatergroepen, die in de stad
Utrecht zijn ontstaan. Vanuit afzonderlijke incidentele subsidies. Is het wenselijk om in de stad Utrecht echt vijf groepen te hebben of is er via samenwerking
enig voordeel te halen? Dat zijn volgens
mij vragen die je mág, en misschien zelfs
móet stellen.

‘De Keukenmeid’ van 17de-eeuwse schilder Wtewael.

We lopen er ook tegenaan dat de subsidies in het verleden deels incidentele
subsidies waren, terwijl de instellingen
de indruk hebben gekregen dat het om
structurele subsidies ging. Die verwachtingen blijken nu niet te kloppen. De provincie had dus meer aan verwachtingenmanagement moeten doen.
Wat we wel overeind houden is de ontmoeting met kunst en cultuur vanuit het
onderwijs. Het is essentieel dat jongeren
met kunst en cultuur kennismaken, ook
als ze dat niet van huis uit meekrijgen.
Het is geen totale kaalslag.
Ondernemerschap
Als de overheid haar handen aftrekt van de
cultuursector, zullen sommige cultuurmakers hun werk en inkomsten kwijtraken.
Dat is natuurlijk niet het meest steekhoudende argument om cultuur te steunen,

»
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maar in deze tijd van economische problemen …
Wij willen de cultuurmakers helpen
om zichzelf beter te redden. Wij willen cultureel ondernemerschap stimuleren. Cultuurmakers moeten minder
bang worden om zich ín de maatschappij te begeven, om eens te lobbyen voor
hun werk. Daarbij blijkt dan ook of dat
wordt gewaardeerd. Ik vind het bijvoorbeeld heel goed dat we nu een samenwerkingverband hebben gemaakt tussen
provincie, Jaarbeurs en HKU, ‘Art Focus
Utrecht’.
De subsidiemogelijkheden voor festivals en
evenementen blijven bestaan, heb ik begrepen.
Utrecht heeft een aantal unieke festivals, zoals het Filmfestival, Festival
Oude Muziek en Tweetakt. Wat de incidentele festivals betreft: komende tijd
gaan we eerst werken aan het festival
‘Vrede van Utrecht’, en daarna kijken of
het lukt voor Utrecht de titel ‘Europese
Culturele Hoofdstad 2018’ binnen te slepen. Het bidboek voor Utrecht Culturele
Hoofdstad moet begin volgend jaar klaar
zijn; ik ben heel benieuwd. Daar hebben
we ook financiële steun voor over, als het
doorgaat. En natuurlijk komt er spin-off
van het Vrede van Utrecht festival. Als
Utrecht géén culturele hoofdstad wordt,
vervalt de garantstelling vanuit de provincie. Je moet nuchter blijven.
Gelukkig blijft de Keukenmeid hangen.
Voorlopig althans.
Michiel Odijk

Een voorbeeld van een innovatief stalconcept.

GroenLinkse speerpunten voor de
Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie

Verstedelijking in een
waardevol landschap
In welke gemeenten en op welke plekken mag er de komende jaren nog worden gebouwd? Waar mogen windmolens
verrijzen? Waar worden natuur en landschap beschermd? In het Voorontwerp
voor de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) geeft Gedeputeerde Staten een voorzet voor de ruimtelijke ontwikkelingen tot 2025. Deze structuurvisie (met bijbehorende verordening)
is een van de belangrijkste beleidsstukken van de provincie, zeker nu de Rijksoverheid de ruimtelijke ordening steeds
meer overlaat aan de provincies.
Voor GroenLinks belangrijke onderwerpen zijn: natuur, verstedelijking en
ruimtelijke kwaliteit, duurzame veehouderij en ruimte voor duurzame energie.

een zgn. ‘groene contour’ gebracht.
Hierin kan op vrijwillige basis natuur
gerealiseerd worden. Ten gevolge van
de rijksbezuinigingen op natuur wordt
van de oorspronkelijk beoogde EHS 1500
ha geschrapt. In het onlangs gesloten
Natuurakkoord tussen provincies en
Rijksoverheid krijgen de provincies de
volledige verantwoordelijkheid over
natuurontwikkeling en beheer. Met de
financieringsmogelijkheden van dit
natuurakkoord en de afspraken in het
provinciale Utrechtse coalitieakkoord
lijkt die 1500 ha te realiseren EHS daadwerkelijk haalbaar.
Verstedelijking en ruimtelijke kwaliteit
In de provincie Utrecht is er een blijvende vraag naar woningen. Dit betekent dat de zogenaamde “rode contouren” ook voor de toekomst nuttig blijven. Deze rode contouren bepalen de
gebieden waarbinnen gemeenten in hun
bestemmingsplannen ruimte mogen
reserveren voor ofwel woningbouw
ofwel bedrijfsvestigingen. Voor bedrijventerreinen is volgens de PRS niet heel
veel extra ruimte nodig. Het accent ligt
op herstructurering. Voor kantoren is
de situatie tamelijk dramatisch: er

Natuur
Bovenop de al bestaande natuur wordt
in de PRS voorzien in nog 1500 ha. extra
Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De
verordening zal deze EHS beschermen.
Dit betekent dat bestaande bedrijven
alleen hun activiteiten kunnen uitbreiden als dat de aanwezige natuurwaarden niet aantast; geheel nieuwe bebouwing is niet toegestaan. Daarnaast
wordt een gebied van 3000 ha. binnen
groenlicht – december 2011
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Megastallen
Boeren kiezen ervoor omdat ze dan de
mest- en afvalstromen beter kunnen
beheersen. Hun dieren voelen zich er
beter omdat ze meer ruimte hebben en
er strooisel, speelgoed en matrassen
liggen. En een dier dat zich goed voelt,
produceert beter.

is ontzettend veel leegstand, vooral van
oudere kantoorgebouwen. De PRS stelt
stevig beleid voor dat nieuwe kantoorbouw goeddeels verbiedt en aanstuurt
op sanering van leegstaande locaties.
Wel of niet bouwen is één, maar het
maakt veel uit hoe er gebouwd wordt. Op
basis van ons verkiezingsprogramma
is in het coalitieakkoord afgesproken
dat er landschappelijke kwaliteitseisen
worden verbonden aan verstedelijking.
Met goed gekozen kwaliteitseisen ontstaat ruimte voor maatwerk om ontwikkelingen die de ruimtelijke kwaliteit
verbeteren niet te beperken door te grof
gekozen begrenzingen.

Buren van megastallen vrezen luchtverontreiniging en stankoverlast, en zijn
bang voor de verkoop van hun huis.
Globalisten wijzen erop dat het voer
voor al die dieren uit de derde wereld
komt, waar de bevolking honger lijdt. Er
wordt oerbos voor gekapt en bij het vervoer komt veel CO 2 vrij.
Inkopers van supermarkten willen de
inkoopprijzen laag houden, want consumenten vragen goedkoop vlees.

Duurzame veehouderij
In de vergadering van Provinciale Staten
op 30 oktober 2011is de landbouwvisie
behandeld. De inzet van de GroenLinksfractie is dat in dit debat zonneklaar
blijkt dat de landbouw in Utrecht in de
toekomst dier-, milieu-, gezondheid- en
landschapsvriendelijker is dan nu. Voor
bedrijven die op deze punten slecht
opereren, is in Utrecht geen toekomst
weggelegd. De toekomst is aan innovatieve bedrijven die nieuwe stalconcepten toepassen, die beter zijn voor dier,
milieu, gezondheid en landschap. In de
PRS moeten deze eisen concreet gesteld
worden aan bedrijven die om een extra
groot ruimtebeslag vragen.

Dierenactivisten vinden dat dieren
moeten kunnen wroeten en bewegen.
En dat ze niet gecoupeerd of bekapt
mogen worden, als ze elkaar beschadigen.
En volgens stedelingen horen koeien en
varkers in de wei, en grote stallen niet.
En ik? Ik wil met al die one-issuers een
effectieve partij organiseren.
TECEER

Duurzame Energie
Nieuw in de PRS is dat expliciet ruimte
wordt geboden aan vormen van duurzame energie. Het gaat vooral om
warmte-koude opslag, biomassa en
windenergie.
Zonne-energie
wordt
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vooral in combinatie met bebouwing
toegepast en vraagt daarom zelf geen
aparte ruimte. De PRS stelt beperkingen
aan windenergie, vanwege de bevolkingsdichtheid enerzijds en de waardevolle landschappen anderzijds. Dat
betekent dat we met de huidige stand
van de techniek op 10% duurzame energie in 2020 uitkomen. Om het doel van
20% te halen is dus ofwel forse energiebesparing, ofwel innovatieve techniek
of toch meer ruimte nodig!
Hoe verder?
Op basis van het voorontwerp PRS
spreekt GS met diverse organisaties in
de provincie, die tot half oktober ook
schriftelijk hun reactie hebben kunnen
geven. Op basis hiervan zal GS begin
2012 de Ontwerp-PRS aan Provinciale
Staten sturen. Op dit ontwerp mag dan
iedereen een zienswijze indienen, zodat
daarna de PRS vastgesteld kan worden.
Gezien de breedte van de PRS was het in dit
artikel niet mogelijk alle onderwerpen aandacht te geven. Wil je meer weten? Op http://
www.puzzelenmetdeprovincie.nl/actueel-0/
nieuwsberichten-0/nieuwsberichten/voorontwerp/ kun je het hele voorontwerp vinden.
Er is een groepje leden gevormd dat actief
meedenkt. Wil je hieraan meedoen, mail dan
naar florian.bekkers@zonnet.nl. Begin 2012
zal de fractie ook een informatiebijeenkomst
voor alle leden organiseren.
Florian Bekkers

Commissie MME

Milieu, mobiliteit en economie in de
provincie
Commissielid Mari Beks bericht over de
gebeurtenissen in de commissie MME;
Milieu, Mobiliteit en Economie.
Zoals bekend haalde GroenLinks bij de
verkiezingen in maart net enkele stemmen te weinig voor een vijfde zetel,
waardoor er voor mij geen plek was in
de Proviciale Staten maar wel in de commissie MME. Dit leek voor mij een goede
opstap om het provinciewerk beter te
leren kennen. Naast het werk voor de
commissie probeer ik de bijeenkomsten
van de fractie zoveel mogelijk te volgen. Ik heb nu een aantal vergaderingen
van de commissie bijgewoond en enkele
werkbezoeken gedaan.
De eerste bijeenkomst voor de zomer
stond in het teken van de voorjaarsnota
en was vrij technisch. Je merkt dan echt
dat alles nieuw voor je is en je eerst zicht
moet krijgen op de afspraken die er allemaal in het verleden zijn gemaakt. De
tweede commissievergadering na de
zomer bood mij een goede gelegenheid
om op enkele dossiers mijn eerste vragen te stellen. Een van de punten waar
ik aandacht voor heb gevraagd was dat
mensen met een beperking na afschaffing van de strippenkaart in november
net zo gemakkelijk van het openbaarvervoer gebruik moeten kunnen maken
dan daarvoor. Gedeputeerde Van Lunteren gaf aan dat dit in de monitoring
meegenomen zal worden. Leuk om te
merken dat het commissiewerk door het
stellen van vragen onmiddellijk meer
energie geeft.
Tijdens de vergadering in oktober stonden o.a. de economische visie en de
begroting op de agenda. De rol van
de Provincie op economisch gebied is
bescheiden en richt zich met name op
het zorgen voor een goede infrastructuur en een goed vestigingsklimaat.
Het stimuleringsbeleid en acquisitiebeleid richt zich met name op ‘life sciences’ (gezondheidsonderzoek en toepassingen daarvan) met als speerpunt de
kennisinstellingen en bedrijven op het
Utrechtse Science Park en op de cre-

atieve industrie (met name de gameindustrie). GroenLinks staat niet afwijzend tegenover de Economische visie en
is benieuwd naar de verdere uitwerking.
Wel heb ik enkele kritische kanttekeningen geplaatst: dat er een te optimistisch
beeld wordt gegeven van de duurzame
staat van de provincie, dat er te weinig
aandacht is voor de centrale plek die
Utrecht is voor dienstverlenende instituten die zich richten op de zorg, en dat
er een koppeling gemaakt zou kunnen
worden met de game-industrie en de
gezondheidsinstituten om ict toepassingen voor mensen met een beperking
te ontwikkelen. Gedeputeerde Van Lunteren (MEF) zei toe deze mogelijkheid te
onderzoeken.
Tot slot heeft GL aandacht gevraagd voor
duurzame oplossingen voor het mobiliteitsvraagstuk. Van Lunteren gaf aan
dat de N225 die gepresenteerd wordt als
de ‘route naar duurzaamheid’ dit ook
zal worden op het punt van mobiliteit.
Naar aanleiding van de begroting kreeg
GroenLinks enkele kritische vragen van
de SP en de PvdA zoals de vraag waarom
wij bezuinigingen toestaat op het gebied
van milieu ten gunste van een ecoduct.
Daarop hebben wij benadrukt dat in het
coalitieakkoord de keuze is gemaakt om
het milieubeleid te herijken (minder
overheid en meer particuleir initiatief).
Wel zie je dat GroenLinks als collegepartij in een heel andere rol komt: van
criticaster naar verdediger van het collegeprogramma. De uitdaging voor GroenLinks blijft om bij de uitwerking van het
beleid een actieve inbreng te hebben en
zoveel mogelijk punten binnen te halen.
Binnen MME is dat in ieder geval ruimte
voor de fiets, investeringen in het openbaar vervoer en de duurzaamheiddoelstellingen in het kader van Utrecht
2040. Onderwerpen genoeg om me de
komende tijd verder in te verdiepen en
samen met de fractie voorstellen op te
ontwikkelen.

Commissielid Mari Beks.

Mari Beks
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Commissie WMC

Wonen, maatschappij en cultuur in de
provincie
Nadine Onrust is namens GroenLinks lid
van de commissie Wonen, maatschappij
en cultuur (WMC). Ze vertelt GroenLicht
wat haar in de commissie bezighoudt.

rol speelt. De provincie ondersteunt
diverse projecten zoals de transformatie van kantoren naar woningen en
vastzittende woningbouwprojecten die
een duwtje in de rug nodig hebben. We
zetten hierbij met name in op binnenstedelijke woningbouw zodat het landschap behouden blijft.

Sinds de verkiezingen zit ik namens
GroenLinks in de commissie wonen,
maatschappij en cultuur. Samen met
Statenlid Karin Boelhouwer vraag ik in
deze commissie aandacht voor onderwerpen die GroenLinks belangrijk
vindt. We worden o.a. gevoed door verschillende interessante werkbezoeken
bij bijvoorbeeld bureau Jeugdzorg en
culturele instellingen en geluiden vanuit de partij.

Kortom,
belangrijke
onderwerpen
waarbij het goed is dat we het GroenLinkse geluid laten horen! Voor meer
informatie over de onderwerpen kunt
u altijd op de website van de provincie
Utrecht terecht: http://www.provincieutrecht.nl/. Via de website kunt u ook
contact met mij of Karin Boelhouwer
opnemen.

Een belangrijk onderwerp waar we
momenteel over spreken zijn de helaas
noodzakelijke bezuinigingen op de
kunst en cultuur sector. GroenLinks
zet zich altijd met passie in voor een
actief provinciaal cultuurbeleid, maar
aan de bezuinigingen kon helaas niet
meer worden ontkomen doordat ook
de provincie fors minder geld te besteden heeft. Met verschillende culturele instellingen hebben we hierover
gesproken om te zien hoe de bezuinigingen met creativiteit en ondernemerschap kunnen worden opgevangen. De
provincie heeft veel te bieden op het
gebied van cultuur, en hopelijk leidt dit
ondanks de bezuinigingen tot de nominatie van Utrecht als Culturele Hoofdstad van Europa in 2018.

Nadine Onrust

Commissielid nadine onrust.

In 140 tekens een greep uit het leven van Mariëtte Pennarts, voor GroenLinks gedeputeerde
cultuur, jeugdzorg, bestuur, strategie en communicatie in de provincie Utrecht.
Prima lunch gehad met B&W Zeist op mooie lokatie. Leuke onderwerpen op
de agenda: materiele en mentale band tussen gemeente en provincie – 6 dec
Bij Brussels diner aandacht gevestigd op Europees Jeugd Olympisch Festival.
3300 sporters uit 47 landen in 2013 in Utrecht – 30 nov

Ook de aanstaande overdracht van de
jeugdzorg van provincie naar gemeenten is een onderwerp dat regelmatig in
de commissie terugkeert. De provincie heeft hierin het voortouw genomen
door aan te geven aan welke uitgangspunten deze overdracht moet voldoen.
Het belang van het kind staat hierbij
uiteraard voorop.

Met GS en MT in Brussel. Goede presentaties gehad bij Huis NL provincies.
Straks eten met enkele Europarlementariërs waaronder Bas Eickhout – 29 nov
Heb inkijkje achter de schermen gegeven op ambtenarentraining politiek/
bestuurlijke sensitiviteit. Was leuk en informatief. Ook voor mij. – 25 nov
Met wethouder Gera Helling (Stichtse Vecht) tour gemaakt langs buitenplaatsen langs de Vecht. Mooiste plekjes soms dichterbij dan verwacht! – 25 nov

Een derde belangrijk onderwerp dat in
de commissie WMC wordt besproken is
de (op slot zittende) woningmarkt. Het
is een complex onderwerp aangezien
hierbij ook het Rijksbeleid een grote

Ons GS gepresenteerd bij VNG afd. Utrecht. Volle zaal, goeie sfeer: we zijn
komende jaren aanspreekbaar op helderheid, visie, partnerschap – 17 nov
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Fusiegemeente

Groen en Links in een fusiegemeente

Er dreigen grote financiële problemen in
gemeenten. Ook GroenLinksers ontkomen
daar niet aan, blijkt in De Ronde Venen na
de fusie met Abcoude.
‘Bij ons zijn de politieke consequenties buitensporig en als ik zie wat er
met Sociale Zaken gaat gebeuren …
Misschien ben ik straks de schietschijf.’ Dat zegt Erika Spil, voor PvdA/
GroenLinks/LokaalCentraal
wethouder Samenleving in De Ronde Venen,
op de dag dat de media bol staan van
financiële problemen bij gemeenten.
Enkele dagen eerder zijn burgemeester Burgman en CDA-wethouder Lambregts afgetreden, omdat zij tegenvallers in de grondexploitatie van twee
nieuwbouwprojecten niet tijdig hebben onderkend. Eerder moesten twee
topambtenaren vertrekken. Spil: ‘Na
de eerste signalen dat er iets niet goed
zat, hebben we collegiaal geprobeerd
de problemen op tafel te krijgen. Toen
dat intern niet lukte is een extern
bureau ingeschakeld.’
Raadslid Hans van Kessel heeft de
indruk, dat in Abcoude de controle
steviger was dan in De Ronde Venen.
Hij ziet grote cultuurverschillen en
denkt dat de nieuwe gemeente te weinig een gezamelijke nieuwe start heeft
gemaakt.
Erika Spil onderschrijft dat en noemt
de gemeente gezond. ‘Sociaal, betrokken en ondernemend, maar wel met
acht heel diverse kernen, met elk een
eigen ikje. Veel inwoners zijn toevallig
in Mijdrecht terechtgekomen, omdat
ze in Amsterdam werken. Abcoude,
Amstelhoek en Wilnis zijn veel hechter, daar kiezen mensen echt voor,
blijven er langer en komen er terug.
Natuurlijk zijn er problemen, maar we
zijn nog bezig een zo volledig mogelijk
beeld van onze inwoners te vormen.’
‘Ik heb verder het gevoel dat het rijk en
de provincie te gemakkelijk dingen bij
de gemeenten over de heg gooien, zonder zich af te vragen of die ze wel over

kunnen nemen. Ik denk dat de provincie een belangrijke regierol kan hebben en die ook moet nemen, zoals ze
bij Jeugdzorg en het Centrum Jeugd &
Gezin doet.’

De Bushalte
Sinds de verplaatsing van NSstation Abcoude hebben de inwoners van de kernen Baambrugge
en Loenersloot alleen nog een
buslijn naar station Breukelen.
Na overleg met raadslid Hans
van Kessel heeft statenlid Florian Bekkers in schriftelijke vragen aan GS de verlegging van de
buslijnen naar station Abcoude
aangekaart. GS antwoordden,
dat voorlopig een experiment
met een van de lijnen plaatsvindt. Bij de vaststelling van een
nieuwe dienstregeling zal de
kwestie zeker opnieuw aan de
orde komen.

Niet erg realistisch
Haar wethouderschap is een baan 60%.
Erika Spil is parttime bij de Landelijke
Vereniging Wereldwinkels blijven werken. Hoewel ze niet direct bij de coalitieonderhandelingen betrokken was,
is zij tevreden met het resultaat. ‘De
portefeuille Samenleving past me wel,
het gaat om mensen die tussen wal en
schip dreigen te raken en daar gaat het
bij de Wereldwinkel ook om. De verdeling en omvang van de portefeuilles weerspiegelt de verkiezingsuitslag,
maar is gezien het werk en wat er op
ons afkomt niet erg realistisch.’
‘Het wethouderschap blijkt een beroep
van “zoek het maar uit”. Natuurlijk
doen de ambtenaren hun best, maar ze
moeten nog ontdekken welke informatie ik werkelijk nodig heb om mijn werk
te kunnen doen. Ik voel me gesteund
door de raadsfractie, maar die heeft
acht jaar in de oppositie gezeten. Het
contact met GroenLinks collega’s is als
een warm bad.’
Groene kansen
GroenLinks is in De Ronde Venen nog
bezig te ontstaan en dat gaat volgens
secretaris Chris Duif niet gemakkelijk. De groei van GroenLinks is aan
De Ronde Venen een beetje voorbijgegaan. En doordat de gemeentepolitiek
bij PvdA/GroenLinks/LokaalSociaal is
ondergebracht, kan de afdeling zich
niet zo gemakkelijk laten zien. Maar
er zijn wel leden zijn die wat willen,
vooral op het groene vlak. Chris Duif
wil de afdeling in De Ronde Venen
zichtbaar maken met (groene) onderwerpen die niet direct op de gemeentelijke agenda staan. En zoekt daarvoor
nog een paar actieve (bestuurs)leden.
Tjark Reininga
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gedeputeerde:
1 Mariëtte Pennarts (Montfoort) Gedeputeerde; cultuur, jeugdzorg,
communicatie en strategie t (0348) 47 22 02 m 06 14 54 96 67
e pennarts@pennarts.demon.nl

1

STATENFRACTIE:
5
2
4

6

3

7

2 Bas Nugteren (Utrecht) fractievoorzitter; bestuur, europa, middelen
t (030) 251 65 43 m 06 53 81 16 79 e basnugteren@hotmail.com
3 Florian Bekkers (Utrecht) penningmeester; ruimte, groen, water
t (030) 291 03 90 e florian.bekkers@zonnet.nl
4 Karin Boelhouwer (Wijk bij Duurstede) statenlid; bestuur, europa,
middelen; wonen, maatschappij en cultuur t (0343) 574 793
m 06 10 91 26 32 e Karin.boelhouwer@planet.nl
5 Jasper Fastl (Utrecht) statenlid; mobiliteit, milieu, economie; ruimte,
groen, water m 06 14 18 27 86 e j.fastl@gmail.com
6 Mari Beks (Amersfoort) commissielid; milieu, mobiliteit, economie
t (033) 465 33 39 m 06 46 04 17 92 e m.beks@planet.nl
7 Nadine Onrust (Utrecht) commissielid; wonen, maatschappij, cultuur
m (06) 41 52 00 83 e nadineonrust@gmail.com
8 Mandy Lingeman (Utrecht) fractiemedewerker t (030) 258 24 63
m 06 10 73 03 78 e groenlinks@provincie-utrecht.nl
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BESTUUR:

E

C

F

B

D

A

A Paulien Goedvolk (Linschoten) voorzitter T (0348) 424 239 m 06 30 03 76 70
e pamgoedvolk@gmail.com. Contactpersoon voor BRU-gemeenten, Houten, IJsselstein,
Nieuwegein, Utrecht.
B Petra van der Werf (Zeist) t 06 47 39 01 51 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 Tjark Reininga (Utrecht) algemeen bestuurslid t (030) 267 62 73 e teceer@netscape.net.
Contactpersoon voor De Bilt, Zeist, Bunnik
E Jeroen Bulthuis (Amersfoort) t 06 54 92 23 73 e jeroenbulthuis@gmail.com. Contactpersoon voor regio Eemland
F Floris van Arkel (Utrecht) bestuursmedewerker t 06 25 14 26 42 e florisvanarkel@gmail.com

LEDEN PARTIJRAAD
(in de Provincie Utrecht, met tussen haakjes de benoemende afdelingen) • Sylvia Kesler (Amersfoort, Leusden) • Jan Koudijs (Heuvelrug, Zeist, De Bilt) • Mette Bakker (Utrecht-stad) • Albert Faber
(Utrecht-stad) • Gijs Jansen (Utrecht-stad) • Johan Melse (Utrecht-stad) • Erna Kotkamp (provinciaal gekozen) • Cock van der Kaay (provinciaal gekozen) • Kees Hammink (provinciaal gekozen)

Terugblik op de ledenvergadering
Een kleine vijftig leden kwamen 26
oktober naar het Provinciehuis voor de
provinciale ledenvergadering. In ‘eigen
huis’ gaven Statenfractie en Gedeputeerde Mariëtte Pennarts een beeld
van hun eerste ervaringen en hun verwachtingen voor deze collegeperiode.
Dat GroenLinks het daarin niet gemakkelijk zal krijgen, werd duidelijk uit de
inbreng van een delegatie van Dwars,
die ongelukkig is met de manier waarop
het nieuwe college de komst van megastallen benadert. De fractie maakte duidelijk dat zij hoopt funeste plannen te
kunnen bijsturen en kreeg steun daarvoor.

te betrekken, daarbij ondersteund door
een met landelijke middelen betaalde
bestuursmedewerker. Dit moet uitmonden in een grotere deelname van
GroenLinks aan de raadsverkiezingen
in 2014.

Verder werd verslag gedaan van de
inbreng in de Partijraad. De ledenvergadering wilde nog geen keuze maken
uit de kandidaten die waren gesteld
voor de invulling van een vacature in
die raad.

Partijraad vacature:
Door het vertrek van een van de leden is een vacature ontstaan in de partijraad delegatie van GroenLinks Provincie Utrecht. Deze vacature is tijdens de
provinciale ledenvergadering van oktober nog niet ingevuld. Kandidaten voor
deze functie kunnen zich dus nog steeds aanmelden.
Op http://provincieutrecht.groenlinks.nl/partijraad vindt u meer informatie
over de partijraad.
Belangstellenden kunnen zich wenden tot bestuurslid Tjark Reininga
(teceer@netscape.net).

Ook in het werkplan van het afdelingsbestuur staat de nieuwe verantwoordelijkheid van GroenLinks centraal en
de mogelijkheden die deze biedt. Het
bestuur wil vooral werken aan versterking van netwerken in de provincie en
hoopt de lokale afdelingen daarbij actief
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