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PROVINCIALE STRUCTUURVISIE 2013 - 2028

Florian Bekkers: “Ons uitgangspunt:
behoud en ontwikkeling van kwaliteit”
Binnenkort wordt in Provinciale Staten de Structuurvisie 2013-2028 vastgesteld. Dat
is zo’n beetje de hoogmis van de provinciale politiek, want als de provincie ergens over
hoort te gaan, is het wel de ruimtelijke ordening. Wat is de inzet van de GroenLinks
Statenfractie? Enkele vragen aan de woordvoerder Florian Bekkers.
Ik zie dat de nieuwe Structuurvisie tot het jaar
2028 gaat. Stel dat alles precies zo zal gaan
als in de Structuurvisie beschreven, wat valt
je dan op als je het ‘GoogleMaps’ plaatje van

Rijnenburg zijn dan af. Er is binnenstedelijk, vooral in Utrecht, veel gebouwd.
Amersfoort lijkt wel doorgewandeld
naar de grens met Gelderland. Ook is er
wellicht een gebied met kaalslag midden in de stad Utrecht: de A12-zone die
helemaal wordt herontwikkeld. Anderzijds zal ook een opvallend groot gebied
ongeveer hetzelfde zijn. Zo’n beetje alle

de provincie van bovenaf in 2028 vergelijkt
met dat van 2012?
“Wat zal opvallen is aan de ene kant dat
er veel meer gebouwd is. Leidsche Rijn en
groenlicht – najaar 2012
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Toelichtende
tekstkaders voor PRS

Voor enkele onderwerpen is hier in aparte kaders
beknopt de inhoud van de
natuur van nu is er nog, als het even kan
helaas na PRS en PRV samengevat,
zoals deze nu voorligt.
beter verbonden door een paar magnideze planfieke ecoducten. Het landschap veranperiode. Het
dert eigenlijk niet zoveel.”
zou
natuurlijk mooi zijn als
we wat met geld kunnen schuiven naar
Wat is de
goede railoplossingen in plaats van
Provinciale Ruimtelijke
nog meer asfalt. Verder is het jamStructuurvisie (PRS)?
mer dat wij eigenlijk niets te zegIn de PRS legt de provincie haar ruimtegen hebben over wat er binnen
lijk beleid vast tot en met 2028 in de Ruimtede rode contour van kernen
lijke Structuurvisie. Alles wat ruimte vraagt en
gebeurt. Dan heb je het toch
wat de provincie belangrijk vindt, wordt hierin
al gauw over zo’n 40% van
geregeld. Deze maakt helder waar er gebouwd kan
het grondgebied waaronder
worden, waar ruimte is voor natuur enzovoort. De
hele aaneengesloten gebiePRS is enkel “zelfbindend”. Daarom is er daarden als Utrecht-Nieuwegeinnaast de Provinciale Ruimtelijke Verordening
IJsselstein. Ook binnenstede(PRV) met regels waar bestemmingsplanlijk is kwaliteit van ruimtelijke
nen van gemeenten aan moeten voldoen.
ontwikkelingen belangrijk.”
Via deze PRV kan de provincie haar
‘provinciale belangen’ juriDat brengt mij op iets anders. Nieuw in de
disch borgen.
Structuurvisie zijn de “kernrandzones”, gebieden aan de rand van de rode contour. Daar wil
Waarover ben je tevreden of zelfs ook blij?
je dus wel iets over kunnen zeggen?”
“Wat heel goed is, is dat het beleid ten
“Ja, juist omdat wij als provincie dan
aanzien van kantoor- en bedrijfslocawel eisen kunnen stellen over wat daar
ties nog strakker en steviger is geworgebeurt, met verbetering van de ruimden. Niet vrijblijvend, maar vanuit een
telijke kwaliteit als uitgangspunt. Dus
duidelijke visie. Uitgangspunt is inzetgeen rommelzones. Een punt van zorg
ten op herstructurering. Waar ik verder
is wel dat deze zones ook kunnen worblij mee ben is de nadruk op kwaliteit.
den gebruikt door gemeenten om buiten
In de Structuurvisie en de Verordening
hun rode contour uit te breiden. Dat kan,
zie je steeds verwijzingen naar de kwamaar dat het heel duidelijk alleen kan
liteitsgidsen. Die geven de ruimtelijke
en landschappelijke criteria waar je bij
Natuur
allerlei plannen aan moet voldoen. Zo
De PRS en PRV bepalen pregeef je meer inhoudelijke sturing. We
cies
de grens van de Ecologische
zijn natuurlijk heel benieuwd hoe dat
Hoofdstructuur
(EHS). In het Akkoord
gaat werken. Ik wil vanuit de Staten
van
Utrecht
hebben
provincie, landbouw- en
ook goed volgen wat nou in het eernatuurorganisaties
afspraken
gemaakt over de
ste jaar de praktijk is, of dit leidt tot
omvang
van
de
EHS.
Binnen
de
EHS mogen geen
ruimtelijke ontwikkelingen met
nieuwe
ontwikkelingen
plaatsvinden
die de natuurmeer kwaliteit.”
waarden aantasten. Voor reguliere agrarische ontwikkeling en recreatiebedrijven wordt dit getoetst
En waar heb je zorgen over?
aan de actuele natuurwaarden. Bij andere ontwik“Wij willen verstedelijken op plekkelingen ook aan de potentiële waarden (en dat is
ken waar zo min mogelijk extra
dus stringenter). Overigens is het mogelijk om
autoverkeer wordt aangetrokken. In
vanwege van een groot maatschappelijk
het concept staan ook een aantal uitbelang toch iets te bouwen, maar dan
breidingslocaties die niet goed door het
moet elders natuur gecomOV worden ontsloten: Rijnenburg, Hoef
penseerd worden.
en Haag bij Vianen, Odijk, Woudenberg,
Amersfoort-West. Als die doorgaan, zou
je eigenlijk eerst goed OV willen regeals de ruimtelijke kwaliteit van die kernlen. Hoef en Haag bij Vianen is een mooie
randzone ermee op vooruit gaat. Dat dit
locatie als die spoorlijn naar Breda er
een punt is waar we dus ruimte geven
ligt, maar dat komt, zoals het nu uitziet,
aan gemeenten om zo meer kwaliteit te

Redactioneel
Wat doet GroenLinks nou eigenlijk in
de provincie voor mij? Een veelgestelde
vraag om me heen. Ikzelf wist het ook
niet helemaal precies. Totdat ik in
september begon als fractiemedewerker voor de GroenLinks Statenfractie
in Utrecht. Gelijk hectisch, met grote
onderwerpen: Transitie Jeugdzorg, De
Utrechtse Spelen en de verbreding van
de A27. En dan de landelijke verkiezingen …
Nu zie ik wat GroenLinks kan doen als
coalitiepartner. Een coalitie is geven
en nemen, dat is bekend. Maar altijd
met een groene en sociale inbreng in
de discussie. En juist met deze kaders
worden er op provinciaal niveau zo
duurzaam mogelijke besluiten genomen. Dat is waarom ik lid van GroenLinks ben en mijn stem geef aan deze
partij.
In Den Haag is de nieuwe regering een
stuk socialer dan de afgelopen jaren.
Een groene inbreng blijft wel nog altijd
nodig, op elk bestuurlijk niveau. We
hebben even de tijd nodig om bij te
komen van de afgelopen gebeurtenissen op landelijk niveau. Nu moeten
we laten zien waar GroenLinks voor
staat. En dat een stem op GroenLinks
veel kan betekenen voor jou, in de
gemeente én in de provincie.
silvie hermsen, Eindredacteur

g r o e n l i c h t
Redactie :
florian Bekkers, silvie hermsen,
Jos Kloppenborg, Michiel odijk,
Tjark Reininga
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realiseren. Of dit inderdaad zo uitpakt,
moeten we zeker de eerste jaren in de
gaten houden.”
Discussiepunt bij landbouw is natuurlijk dat
de mogelijkheid wordt geboden om stallen
tot 2,5 hectare uit te breiden. Dat kun je een
megastal noemen.
“Ja, je kunt dat een megastal noemen in
de zin van ‘groot’. Ook het huidige maximum van 1,5 ha. kun je groot noemen.
Het is duidelijk dat we op dit punt een
compromis hebben gesloten in het coalitieakkoord. Daar is en wordt richting ons
voor
zulke
scherp op gereageerd. Bij dat compromis
voorbeeldstalhebben wij bedongen dat zo’n extra uitlen, dan hebben
breiding alleen toegestaan is
we met dit compromis
als dat tot een verbewellicht zelfs iets positiefs
tering leidt voor
bereikt. Ook hier geldt dat
Landbouw:
dierenwelwe de eerste plannen
voorwaarden voor grotere
bouwblokken
zijn, vermoeten zien om
te beoordelen of
De PRS en PRV geven ook kaders voor de ontwikdeze visie met
kelmogelijkheden voor agrariërs. Het staat gemeendeze regels
ten vrij daar nadere beperkingen aan te stellen (maar geen
ook
werverruiming!). In het verleden zijn er reconstructie-afspraken
kelijkheid
gemaakt die concentratie van Intensieve Veehouderij (IV) in
wordt.”
een deel van de Gelderse Vallei beogen en vermindering van IV in

‘regulier
agrarisch
beleid’. En ik
begrijp heel goed dat
de natuur- en milieuorganisaties
ook wel iets te zeggen willen hebben
over hoever dat mag gaan. Extra uitbreiding van bouwblokken zie ik in elk geval
ook niet zomaar als reguliere agrarische
bedrijfsvoering.”

Verstedelijking:
wonen en werken
de rest van de provincie. Deze afspraken behelsden onder andere
mogelijke ontwikkelruimte en kunnen niet zomaar opzij gezet worEen van de belangrijkste zaken die de
den. De PRV staat op grond van het coalitieakkoord toe dat in die
PRS en PRV bepalen is waar nieuwe woningen
‘reconstructiegebieden’ bestemmingsplannen aan IV-bedrijven
gebouwd en bedrijventerreinen aangelegd mogen
ruimte mogen bieden tot een bouwblok groter dan 1,5 ha (max. 2,5
worden. Na decennia groei verschuift het accent steeds
ha) Daarbij moet die uitbreiding wel leiden tot verbetering van
meer naar herstructurering. Daarom geen nieuwe kantoren
dierenwelzijn, vermindering van milieubelasting, verbetering
meer en zelfs geen hergebruik van kantoren voor bijvoorbeeld
van volksgezondheid en goede inpassing van het landschap.
woningen, behalve bij de grootste stations. De ruimte voor
Dus niet alleen als het voor het economisch voortbenieuwe bedrijventerreinen is beperkt. Woningbouw wordt grostaan noodzakelijk is. Zo’n bouwblok omvat niet
tendeels binnen toegewezen stedelijke gebieden gerealiseerd
alleen de stallen, maar ook alle opslagruimte,
minde(de rode contour).
huizen, schuren en parkeerruimte.
ring
van
Belangrijk is ook de ladder voor duurzame verstedelijking. Die
milieubelasbepaalt dat een uitbreiding pas kan plaatsvinden als eerst
ting, verbetering
onderbouwd is dat er op regionale schaal vraag is naar
van de volksgezondheid
dat type woon- of werkmilieu. Daarna moet aan die
èn een goede ruimtelijke inpassing.
vraag niet door herstructurering kunnen worden
voldaan. Als laatste moet de nieuwe locatie
Bovendien is het voor intensieve veeHoe vind je dat het ‘Akkoord van
niet alleen met de auto, maar ook per
houderij alleen in de Gelderse vallei toeUtrecht’ van provincie, natuurbeOV goed bereikbaar zijn.
gestaan en ook nog eens als het voor het
heerders en de landbouw zijn uitwereconomisch voortbestaan van het bedrijf
king heeft gekregen?
noodzakelijk is. Ik ben heel benieuwd
“Op zich is het heel keurig vertaald. Je
of er een bedrijf is die aan al deze voorblijft wel zitten met lastige discussies
Windenergie en het toelaten van windturbiwaarden kan voldoen. Bijzonder vind ik
over wat wel en niet mag binnen de
nes is ook zo’n onderwerp dat flinke discusbijvoorbeeld dat een partij als het CDA
groene contour. Daar blijft de gangbare
sies oproept.
er nu van overtuigd is dat de toekomst
landbouw toegestaan, mits er een geen
“Ja, en hier zitten CDA en VVD anders
van de landbouw dier-, mens- en milieuonomkeerbare dingen gebeuren, het
in dan D66 en wij. Daar doorheen loopt
vriendelijker moet zijn en dat deze extra
moet altijd nog ooit natuurgebied kunook nog het Rijk, dat nu zegt dat de progroeiruimte echt goede voorbeelden van
nen worden. Tja, wat is onomkeerbaar? Je
vincie verplicht een inpassingsplan
innovatieve stallen moet opleveren. Als
mag geen nieuw huis of nieuwe boerderij
moet maken wanneer een energieprodeze groeiruimte een impuls betekent
bouwen. Maar je mag wel doorgaan met
ducent turbines wil neerzetten en het
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In het coalitieakkoord is afgesproken dat een aantal locaties voor
windenergie beschikbaar is, maar dat er
pas windturbines worden gebouwd als er
draagvlak bij betreffende gemeente is. Intussen
is de elektriciteitswet gewijzigd. Hierdoor kan een
provinciaal beleid dat toestaat.

bedrijf dat windturbines wil bouwen de provincie
Dus onafhankelijk van wat een
dwingen dat op zo’n door de provincie aangewezen
gemeente daarvan vindt. In ons
locatie mogelijk te maken. Ook als er in de betrefcoalitieakkoord staat nu juist dat
fende gemeente geen draagvlak is. GS heeft daarop
we het mede willen afhangen van
alleen de locaties behouden waar nu wel draaggemeentelijk draagvlak. Natuurlijk
vlak is, de andere zijn verdwenen! Overigaan wij voor wind als vorm van duurgens zijn windturbines binnen stedelijk
zame energie. Maar het zou wel mooi zijn
gebied wel mogelijk en in het landeals het meer van onderop wordt georgalijk gebied in het algemeen
niseerd. Als de opbrengst ook meer ten
alleen kleine.
goede zou komen aan de mensen in de
omgeving, om die mee te laten participe@MariettePnnrts: In 140 tekens een
ren, zodat het niet alleen iets is van de
Het streekplan van 2004 ademde een sfeer
greep uit het leven van Mariëtte Pengrote energiebedrijven. Daar zou je een
van: “Wij zijn als provincie de regisseur van
narts, GroenLinks’ gedeputeerde voor
vorm voor moeten vinden.”
de ruimte.” Het Rijk heeft zich sindsdien vercultuur, jeugdzorg, bestuur, strategie
der teruggetrokken uit de ruimtelijke ordening.
en communicatie.
Een structuurvisie betekent ook: kennismaken
Toch krijg ik uit deze Structuurvisie veel min1 november   – Wetenschappelijk aanmet een lobbycircus van wethouders en belander het idee dat de provincie de touwtjes echt
getoond: maatschappelijke kosten/
gengroepen. Wat is je ervaring daarmee?
in handen heeft. Dat heeft wellicht te maken
baten buitenplaatsen hoger dan snel“We hebben net als Staten hoorzittinmet het feit dat de Structuurvisie alleen aanwegen. Vooral Heuvelrug rendabel  ;)
gen achter de rug. Daar steek je wat van
geeft wat van provinciaal belang is en over
#symposium
op, maar het vraagt ook heel wat tijd! Je
andere zaken eigenlijk niets mag zeggen. Hoe24 oktober   – Door t lint gegaan bij
hebt mensen die puur voor hun belang
veel regie heeft de provincie nog?
parkeerplaats #fortbijvechten. Pilot
gaan, maar ook mensen die meedenken
“Die regie kent inderdaad zijn grenzen.
duurzaam materiaalgebruik en 75%
over de ruimere context. Wat dat betreft
Het rijksadagium is zelfs dat de ruimminder CO2. En mooi!
is de ervaring met de natuur- en milieutelijke ordening zo dicht mogelijk bij de
organisaties in de provincies heel posiburger moet plaatsvinden. Deze struc23 oktober   – Van betekenis voor hele
tief. De georganiseerde landbouw steekt
tuurvisie markeert alleen wat van proonderwijsprogramma PO! Trots op
plan @LandschErfgoed, KunstCendaar wat zuur bij af. Wat die wethouvinciaal belang is. Maar onderschat niet
traal tbv Rijksregeling ‘Cultuureduders betreft: ik ben wel benieuwd of we
de kaders die hierin gegeven worden:
catie mt Kwaliteit’
straks merken dat ze ook nog eens via
wat de provincie nu als natuur op de
GS achteraf hun gelijk proberen binnen
kaart zet, zal natuur zijn en bijvoorbeeld
28 september   – Wordt g

eweldig
te halen!”
niet worden bebouwd..
#Olympisch evenement! RT@Rin
da
dB: Aftellen voor EYOF Utrecht
Daarnaast pleit GroenLinks al jaren voor
2013 is begonnen http://www.duic.
een samenhangende benadering van
Ruimtelijke kwaliteit
nl/sport/24964/af
alle ruimtelijke en infrastructuTerwijl in het verleden ruimterele thema’s. Het belangrijkste
18 september   – Gemaakt in opdracht
lijke plannen vooral gingen om “hoe pasinstrument nu is echter de
van @ProvUtrecht: ‘Jeugdzorg Utrecht
sen we de enorme groei aan woningen, bedrijverordening. Het zou in
in beeld’ te zien op Nederlands Filmven en wegen ordentelijk in?”, vindt er nu een omslag
festival http://bit.ly/UjIkfN
onze ogen effectiever
plaats. De bevolkingsgroei is aan het afnemen, in sommige
zijn als ook alle inves12 september   – Zojuist op gezellig
gemeenten is zelfs al sprake van krimp en rond 2050 zal heel
teringsprogramma’s,
stembureau #Montfoort-centrum
Nederland met krimp te maken hebben. De regio Utrecht is ovebijvoorbeeld op het
mijn duurzame, groene stem uitrigens zo ongeveer de laatste plek in Nederland die met krimp te
gebied van vitaal
gebracht. Opkomst: 85%!
maken zal krijgen.
platteland, mobili6 september   – Geweldig voor KasDeze omslag betekent meer aandacht voor herstructurering (opknapteit, duurzaamheid,
teel De Haar en kerk Vinkeveen:
pen) en transformatie (ombouwen van bijv. kantoren naar woningen),
herstructurering
Rijk geeft fors bedrag extra resen ruimtelijke kwaliteit. Ruimtelijke kwaliteit gaat om het behouden
enzovoort inhoudetauratiesubsidie! Bovenop Parelen versterken van aanwezige kwaliteiten, zoals bijvoorbeeld histolijk gekoppeld worfonds. http://www.rtvutrecht.nl/
rische lijnen en karakteristieke ensembles. Belangrijk daarbij is
den zodat de visie
nieuws/850013/miljoenen-restaudat in de PRV op diverse plekken wordt bepaald dat een nieuwe
ratiegeld-naar-de-haar-en-vinkemeteen inhoud en
ontwikkeling toegestaan is, mits daarbij de ruimtelijke kwaliveen.html …
samenhang geeft aan
teit wordt versterkt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan dat het
die investeringskeuzes.”
nieuwe ontwerp een bepaalde kavelstructuur in ere
29 augustus   – Er zijn zo van die

Provinciale structuurvisie
2013 - 2028

herstelt of een uit-de-toon-vallend gebouw vervangt door streekeigen bebouwing.

plezierige weetjes     ;-) “@wim_bot:
#bovagraidebat Recent Deens onderzoek: fietskm kost maatschappij 8
cent, autokm 50 cent”
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jos kloppenborg
michiel odijk

KORT NIEUWS
van de statenleden
Hart voor de Heuvelrug: vertraging
in woningbouw als inkomstenbron
Bij de opheffing van de vliegbasis Soesterberg heeft de provincie Utrecht de vliegbasis van Defensie overgenomen voor
natuur en recreatie. Rondom de vliegbasis heeft ze samen met de gemeenten
Soest en Zeist diverse projecten opgezet
onder de noemer ‘Hart voor de Heuvelrug’. Zo zijn bedrijfslocaties omgezet in
natuur en op andere plekken is woningbouw mogelijk gemaakt.
Door de slapte op de woningmarkt is
het project ‘Hart voor de Heuvelrug’
nu mogelijk niet meer kostendekkend.
GroenLinks provincie Utrecht heeft aangegeven nog steeds achter het project
te staan, omdat er mooie en belangrijke
natuur is gerealiseerd. Neem bijvoorbeeld het schitterende ecoduct vlak voor
Soesterberg, of de nieuwe natuur op het
terrein van de voormalige Kodak-fabriek.
Dit vormt een belangrijke verbinding
tussen Veluwe, Heuvelrug en plassengebied. Als dat kostenneutraal lukt, is dat
heel mooi. Maar gezien
het maatschappelijk belang is het
ook geen schande
als het collectief
geld kost.
Florian Bekkers

Cultuur van U
GroenLinks is trots dat we blijven investeren in kunst & cultuur, ook al zijn het
barre tijden voor deze sector. De cultuurnota 2012-2015 van de provincie
Utrecht, met de titel ‘Cultuur van U’,
is afgelopen juli in Provinciale Staten
besproken. Festivalbeleid en cultuureducatie zijn daarin voor GroenLinks
belangrijke onderdelen.
En er is meer; ook cultureel erfgoed
is een belangrijk element. Met zoveel
Utrechtse buitenplaatsen en (rijks)
monumenten is duidelijk dat voor onderhoud en restauratie veel geld nodig is.
Via het zogenoemde Parelfonds kan
de provincie daaraan bijdragen. Voor
GroenLinks is het belangrijk dat landschappelijke kwaliteit behouden of liever nog verbeterd wordt, naast toegankelijkheid en beleefbaarheid. Het fonds
heeft dit jaar acht ton euro beschikbaar.
Dit wordt, naast geld van het Rijk, inge-

Maatwerk tegen een te grote druk
op leefkwaliteit

zet voor vier monumenten waar restauratie en onderhoud dringend nodig is.
De dit jaar geselecteerde monumenten
zijn: Châtelet van kasteel de Haar, Bourgondische toren/ruïne/donjon van kasteel Duurstede, Park kasteel Loenersloot
en Baarnse Bos. GroenLinks kan zich
daar prima in vinden.
Hoe GroenLinks de
cultuurnota beoordeelt
en
meer
informatie
over
het fonds Erfgoedparels lees je op
onze website.

De Provincie kiest voor een integrale
aanpak in de kadernota Bodem-, wateren milieubeleid (BMW) en dat juicht
Groenlinks toe. De focus komt te liggen
op waterveiligheid, leefkwaliteit stedelijk gebied, zoetwatervoorzoening en
drukte in de ondergrond. Er wordt een
koppeling gemaakt met de strategische
terreinen van de provincie zoals economie, mobiliteit, recreatie, maar ook bijvoorbeeld natuurontwikkeling. Onderwerpen als duurzaamheid en klimaat
vallen niet meer onder het BWM-beleid,
maar worden onderdeel van het reguliere proces.
De Provincie heeft aangegeven de wettelijke normen als uitgangspunt te nemen
en dat zij niets extra’s wil doen. Daar
maakt GroenLinks zich wel zorgen over.
De wettelijke minimumnormen bieden
geen garantie dat er geen gezondheidsschade optreedt. De Provincie heeft toegezegd maatwerk te bieden voor projecten die een onevenredige druk op de leefkwaliteit opleveren. GroenLinks heeft
de Gedeputeerde daarom gevraagd om
in het realisatieplan aan te geven waar
de normoverschrijdingen plaatsvinden
(de zogenaamde saneringslocaties), en
daarbij de kansen die overschrijding te
beëindigen door nieuwe ontwikkelingen.
Wij zouden graag helder in beeld hebben
wat met provinciale of andere middelen
wanneer
aangepakt
kan worden, zodat
we weten voor
welke opgave we
op dit gebied nog
staan.

karin boelhouwer

Red Amelisweerd: geen verbreding
van ‘De Bak’
Een kleine twee maanden terug ontstond
er groot rumoer: minister Schultz van
verkeer wilde het besluit om de A27 bij
Amelisweerd te verbreden er nog snel
even door drukken voordat het nieuwe
Kabinet aan zou treden. Gelukkig heeft
de Tweede Kamer haar taak serieus
genomen en heeft de nieuwe ‘linkse’
meerderheid in Den Haag zich laten
gelden. De nieuwste tussenstand is dat
er een onafhankelijk onderzoek wordt
gedaan naar de strikte noodzaak van de
verbreding van de weg en daarmee het
verbreden van de bak bij Amelisweerd. In
de ogen van GroenLinks is die noodzaak
er nooit geweest en zijn er andere mogelijkheden het verkeersvraagstuk aan de
oostkant van Utrecht op te lossen. Begin
volgend jaar wordt het onderzoek afgerond en zal duidelijk zijn of die mogelijkheden nog gegrepen kunnen worden. Wij
hopen natuurlijk van wel. Bredere snelwegen zijn niet de oplossing. En Amelisweerd moet gespaard blijven. Wij zijn als
GroenLinks op alle niveaus en zeker ook
in de provincie altijd een groot tegenstander geweest van de verbreding van
de A27 en zijn dat nog steeds. Al deden
begin oktober sommige nieuwsberichten, gevoed door SPpropaganda, anders
vermoeden.
Wij
hebben nooit ingestemd met verbreding van de Bak en
zullen dat ook nooit
doen.

Mari Beks

Kijk op
www.provincieutrecht.groenlinks.nl
voor meer nieuws

Jasper Fastl

groenlicht – najaar 2012

5

Begroting Provinciale Staten 2013

Juist nu aandacht voor
groene politiek

COLUMN

Het
gebouw

De economische crisis dringt steeds verder door in het leven van alledag, en gaat
dus ook niet aan de provincie voorbij. De
inzet van de fractie van GroenLinks in de
Provinciale Staten van Utrecht is om door
gericht beleid en keuzen, effecten van de
crisis zo goed mogelijk te bestrijden en
tegelijk te blijven werken aan duurzaamheid en vergroening van de samenleving.
Ook nu is aandacht voor groene politiek
enorm noodzakelijk, misschien wel júist
nu. Want we kunnen er niet omheen
dat de huidige crisis meer is dan alleen
een crisis van het financiële systeem.
We hebben ook te maken met verschuivende economische machten op mondiaal niveau, met een zware aantasting
van het milieu, met overconsumptie en
gebrekkige internationale samenwerking. De klassieke oplossing van crises
was om door meer te lenen van de toekomst, de economie weer op gang te
brengen. Meer van hetzelfde dus, maar
dit biedt nu geen blijvend perspectief
meer zoals dat eerder in de geschiedenis
nog wel het geval kon zijn. Immers, de
schuldenlast die wij de volgende generaties nalaten is al gigantisch van omvang
en zoveel groter dan bij vorige crises het
geval was. En dan hebben we het nog niet
over de noodzakelijke investeringen om
de te verwachten groei van de wereldbevolking op te vangen, om te komen tot

Het gebouw staat. Sober, statig,
imposant. Maar ook ongenaakbaar. Een
ontoegankelijk bastion uit vervlogen
tijden. Het staat al zo’n 240 jaar aan de
Kromme Rijn. En voor die tijd? Toen
stond er een kleiner gebouw.
Het gebouw heeft. Verschillende
eigenaren hebben hun sporen
nagelaten. Achttiende-eeuws Chinees
behang, een negentiende-eeuwse lift
en twintigste-eeuwse tekeningetjes.
Het gebouw trekt. Velen kennen het.
Zien het vanuit de auto. Vanaf de
fiets. Of tijdens een wandeling. Maar
ze kennen het niet echt, alsof het
belangstellenden buitensluit.
Het gebouw opende. Even maar,
om zijn schatten te tonen. Het oude
behang, het handbediende liftje,
de achtergelaten tekeningen en de
speciaal geplaatste moderne kunst.
En vooral om te laten zien, wat er
nog gebeuren moet voor het een echt
museum is.
Het gebouw ontving. Veel bezoekers
kwamen binnen. Nieuwsgierig
naar de binnenkant van dat statige
gebouw. Bang voor de gevolgen van de
bestemming tot museum. Merendeels
enthousiast. Over de ruimtes en het
oude behang. En (maar minder) over de
moderne kunst.

de zo noodzakelijke duurzame economie
en om op mondiaal niveau te komen tot
meer sociale gelijkheid.
Nu zijn deze onderwerpen niet zo in de
dagelijkse praktijk van de provinciale
politiek aan de orde. Maar voor GroenLinks geldt wel het idealisme van werken
aan een duurzame samenleving, juist
ook in deze tijd van ernstige crisis. Duurzaam de crisis uitkomen, zeggen we wel
eens in de fractie.
Zoals bekend maakt GroenLinks deel uit
van het college van gedeputeerde staten,
met Mariëtte Pennarts als gedeputeerde.
De begroting voor 2013 die het college
de Provinciale Staten heeft aangeboden
voor bespreking en besluitvorming, laat
op diverse terreinen zien dat er geïnvesteerd blijft worden in natuur en kwaliteit
van het landschap, in cultuur, in nieuwe
economie, in OV en fiets. En dat terwijl
de provincie zwaar moet bezuinigen
en er nogal wat financiële onzekerheden zijn vanuit het Rijk. Het zijn kleine
bijdragen,maar op provinciaal niveau
tellen ze zeker wel mee.
Afgelopen maandag 12 november is de
begroting behandeld in de Provinciale
Staten. Op onze website staat de inbreng
van fractievoorzitter Bas Nugteren.
Bas Nugteren
fractievoorzitter

even voorstellen

Fractiemedewerker Silvie Hermsen
Silvie zorgt voor de ondersteuning van de GroenLinks
Statenfractie bij de provincie
Utrecht. Al jaren is zij lid en
is op verschillende momenten actief geweest op lokaal
niveau. Op haar 17e was ze
betrokken bij de oprichting
van de lokale partij in Maastricht. En tien jaar geleden bij
de GroenLinkse werkgroep
Cultuur in de stad Utrecht.
Nu combineert ze haar functie als fractiemedewerker met haar werk als zelfstandig communicatieadviseur. Daar-

Oud Amelisweerd is. Erfgoed, met
toekomst!
TECEER
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naast is ze bezig met het
opzetten van dienstverlening voor expats die zich
in Utrecht komen vestigen.
De optimistische kijk van
GroenLinks op de toekomst,
met groene en linkse idealen deelt ze met passie. Als
fractiemedewerker kan ze
weer van binnenuit alles
te weten komen over de
Utrechtse politiek, en dat
stemt haar nieuwsgierigheid tevreden.
We wensen haar een inspirerende tijd
toe bij de Statenfractie.

Soester raadslid Ruud van Zomeren

‘Dat gemierenneuk op de vierkante
centimeter vond ik leuk’
Met een handicap werken in de gemeenteraad, hoe zou dat zijn? Een interview was
prima, zei het Soester raadslid Ruud van
Zomeren na enig aandringen, maar niet
alleen omdat hij blind is.

Ruud van Zomeren (Den
Haag, 1952) is vanaf zijn elfde
jaar blind door een erfelijke
aandoening. Hij doorliep
Mulo, HAVO en Atheneum,
maar maakte de rechtenstudie aan de Universiteit
van Utrecht niet af toen de
Vereniging het Nederlandse
Blindenwezen (VNBW) hem
vroeg als PR-man. Zo raakte
hij betrokken bij radioprogramma’s van de NOS en
andere omroepen. Toen hij in
2001 zijn baan door een reorganisatie kwijtraakte ging hij
als vrijwilliger bij de lokale
omroep Soest aan de slag. In
2010 zette GroenLinks Soest
hem op haar kandidatenlijst
en nadat GroenLinks tot het
college toetrad kwam hij in
de gemeenteraad.

‘Je bent toch niet bang voor honden’ vraagt
hij bovenaan de trap. Maar dat is nergens
voor nodig, want zoals de meeste geleidehonden gedragen de drie huisgenoten
van Ruud van Zomeren en zijn eveneens
nagenoeg blinde vrouw Inge zich na een
korte kennismaking voorbeeldig. Alleen
als hij me even met ze alleen laat worden
ze wat nieuwsgierig. Al bij de voordeur
laat de extra grote brievenbus trouwens
zien dat hier blinde mensen wonen. ‘We
kunnen’, zegt Van Zomeren, ‘de postbode
toch niet heen en weer laten lopen met
die grote braillestukken, die niet door de
brievenbus kunnen.’
Zonder voorbehoud
Ruud van Zomeren werd een paar jaar
geleden voor GroenLinks politiek actief.
Hij had de gemeentepolitiek leren kennen als vrijwilliger bij de lokale omroep.
‘Ik coverde onder andere de gemeentepolitiek en vond dat gemierenneuk op
de vierkante centimeter heel leuk. Ik
had altijd een latente belangstelling voor
politiek, maar eigenlijk nooit tijd om me
erin te verdiepen. Nadat ik was gestopt
bij de lokale omroep kreeg ik die tijd wel.’
Over zijn keuze voor GroenLinks, na
een tijdje bij de SP, zegt hij: ”Ik heb altijd
linkse sympathieën gehad. Als lid van
een minderheid opkomen voor minderheden, voor de maakbare samenleving
en voor eerlijk delen. Ik had al contact
met Ans Mann, fractievoorzitter van
GroenLinks, en ben na een paar gesprekken in de steunfractie gestapt. In 2010
zette de afdeling mij op de lijst, op plek
4. We kregen twee zetels, maar doordat
Rosan Coppes wethouder werd en Ans
Mann om persoonlijke redenen uit de
raad stapte, werd ik raadslid. Het leuke
van dit werk is, dat ik gedwongen word
na te denken over zaken, die mij aanvankelijk niet zoveel interesseerden. Ik
houd me vooral bezig met sociale zekerheid, cultuur en andere, wat meer ‘softe’
onderwerpen.”

Zijn visuele handicap heeft bij zijn kandidatuur geen rol gespeeld. ‘GroenLinks
in Soest heeft mijn kandidatuur direct en
zonder enig voorbehoud geaccepteerd.
Lovenswaardig, maar eigenlijk ook echt
des GroenLinks. En ook in de ambtenarij heb ik geen enkele terughoudendheid
gemerkt. De gemeente dacht toch al over
digitaal vergaderen en is intussen overgestapt op het gebruik van iPads. En als
er toch een probleempje is, ga ik naar de
griffie en die regelt het. Er waren natuurlijk ook wel precedenten waar ik op kon
voortbouwen en er is een VNG-modelverordening. Op grond daarvan is een
extra fractieassistent als mijn persoonlijk medewerker aangesteld. Die staat mij
vooral terzijde in zaken over ruimtelijke
ordening; hij weet hoe hij tekeningen
voor me moet vertalen. En tijdens werkbezoeken bijvoorbeeld is het heel prettig als er iemand bij is die wat hand- en
spandiensten kan verrichten.’

gemeente, voor drie giga-klussen: de ontwikkeling van Soesterberg na het vrijkomen van de vroegere vliegbasis, het
project Hart voor de Heuvelrug, de transities in de AWBZ en de jeugdzorg, en de
kanteling in de wmo. Na de verkiezingen stonden de verhoudingen op scherp,
mede doordat sommige raadsleden wat
verzuurd reageerden. De inmiddels vertrokken burgemeester heeft daar niet
goed op ingespeeld. Nu heeft Soest een
waarnemer die het anders aanpakt en
dat werpt zijn vruchten af.’
Voor de nabije toekomst ziet hij vooral
het doorbreken van het “wij/zij”-denken als opdracht. ‘We moeten veel meer
inclusief leren denken, niet in allerlei
hokjes zoeken naar deeloplossingen voor
opkomende problemen. Daar wil ik aan
werken.’ Daarbij komt toch zijn handicap
nog even om de hoek: ‘Het is diep treurig
dat in veel situaties de toegankelijkheid
van informatie niet geregeld is. Maar de
gemeente Soest is goed op weg om te
zorgen dat elke burger via internet bij de
informatie kan.’

Inclusief denken
‘We hebben een groene coalitie met de
kleinst mogelijke meerderheid in de raad
en dat is soms best spannend. De coalitie heeft met een zware erfenis te kampen en staat, voor een relatief kleine
groenlicht – najaar 2012
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gedeputeerde:
1 Mariëtte Pennarts (Montfoort) Gedeputeerde; cultuur, jeugdzorg,
communicatie en strategie t (0348) 47 22 02 m 06 21 13 10 41
e pennarts@pennarts.demon.nl

1

STATENFRACTIE:
5

2
6

1
3

4

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
m 06 11 64 03 06 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.beks2@gmail.com
7 Silvie Hermsen (Utrecht) fractiemedewerker t (030) 251 68 75
e groenlinks@provincie-utrecht.nl
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BESTUUR:

E

A

D

B

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) secretaris t 06 47 39 01 51 e p.m.vanderwerf@krijnders.net.
Contactpersoon voor gemeenten in Zuidoost-Utrecht
C Jos Verheijen (Amersfoort) penningmeester t (033) 475 86 75 e jos.verheijen@xs4all.nl.
Contactpersoon voor Utrechtse Heuvelrug, Rhenen en Veenendaal
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) algemeen bestuurslid t 06 54 92 23 73 e jeroenbulthuis@
gmail.com. Contactpersoon voor regio Eemland
F Piet Nieuwendijk (Groenekan) algemeen bestuurslid t 06 43 04 79 95 e info@atarhondenservices.nl. Contactpersoon voor Stichtse Vecht, Ronde Venen en Baarn
G Floris van Arkel (Utrecht) bestuursmedewerker t 06 25 14 26 42 e florisvanarkel@gmail.com

F

G

C

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) • Floris van Arkel (provinciaal gekozen) • Kees Hammink (provinciaal gekozen)

Provinciale LedenVergadering
22 november 2012
20.00 – 22.30 uur
Lokaal Victoria,
1e Dorpsstraat 7, Zeist

Agenda

Na de Tweede Kamerverkiezingen van
september is er vast veel te bespreken.
Daarom heeft het bestuur de voorzitter
van de Tweede Kamerfractie Bram van
Ojik uitgenodigd om de landelijke positie van de partij te belichten en mee te
praten over de positionering van GroenLinks voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014.

1. Opening en mededelingen

7. Update vanuit de Statenfractie

2. Vaststellen agenda

8. Zeister actualiteit

3. Verslag provinciale ledenvergadering
van 13 april 2012

PAUZE

4. Jaarplan 2013
5. Begroting 2013
6. Bestuursverkiezingen
• De eerste termijn van Jeroen Bulthuis is verlopen. Hij stelt zich beschikbaar voor een tweede termijn.
• Partap Bansie stelt zich kandidaat
als algemeen bestuurslid.

Voordat we daaraan beginnen willen we
het hebben over onze eigen plannen voor
2013 en de stand van zaken in onze provincie.

9. De positionering van GroenLinks
Een terugblik op de verkiezingen en
een vooruitblik.
Bram van Ojik, fractievoorzitter van
de Tweede Kamer fractie, heeft toegezegd tijdens dit punt aanwezig te zijn.
Waarschijnlijk is ook een lid van de
Commissie Van Dijk aanwezig.
10. Rondvraag en sluiting

Vacature
Word jij het nieuwe redactielid van GroenLicht? • Heb jij goede ideeën over welke onderwerpen in GroenLicht kunnen worden uitgelicht? • Heb jij talent voor schrijven? • Wil je je inzetten voor GroenLinks in de provincie?
Dan ben jij bij uitstek geschikt als lid van de redactie van GroenLicht, het kwartaalblad van de GroenLinks Statenfractie. Stuur
een e-mail naar groenlinks@provincie-utrecht.nl en laat weten waarom je een goede kandidaat bent als nieuw redactielid.
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