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Karin Boelhouwer: Provincie is meer dan kerntaken
GroenLinks Gedeputeerde
Mariëtte Pennarts kreeg in de
coalitie de zorg, de cultuur en de
bestuurlijke organisatie toebedeeld. Dit waren vooral beleidsterreinen waarvan de coalitie van
VVD, CDA, D66 en GroenLinks
had afgesproken dat zij niet
langer tot de kerntaken van de
provincie hoorden. Ten dele
omdat jeugdzorg naar de gemeenten werd verschoven, ten dele
omdat de provincie aanzienlijk op
de uitgaven moest bezuinigen.
Het werd wel als een afbraakportefeuille gekarakteriseerd.

Jeugdzorg
“Ik heb het niet als een afbraakportefeuille
ervaren”, zegt Karin Boelhouwer. “PvdA en
de SP hebben het wel eens zo genoemd,
maar dat was denk ik vooral omdat zij niet
in het college zaten. We hebben elkaar toen
ervan overtuigd (wijsgemaakt?) dat als er
dan toch afgebroken moest worden, we het
netjes wilden doen.”
Karin Boelhouwer is sinds 2011 lid van
Provinciale Staten, waarin ze zich vooral
bezighoudt met de beleidsterreinen Zorg,
Cultuur, Europa, Bestuur en Middelen. Een
portefeuille onder druk dus. “Dat is best
lastig geweest. Ik kon niet zomaar alles
roepen, ook al omdat Mariëtte ‘onze’
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Gedeputeerde was. Ik voel de verantwoordelijkheid om alles eruit te halen wat er
inzit. En dan moet ik veel genuanceerder
zijn dan wanneer we in de oppositie zouden
zitten. Maar als ik denk dat iets niet de
goede kant op gaat, bel ik Mariëtte of ga
even langs. En natuurlijk praten we er in de
fractievergaderingen over.”
“Als ik alle signalen hoor, is de transitie van
de jeugdzorg door Mariëtte en haar team
goed begeleid. Ook het rapport van de
Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd
noemt geen Utrechtse gemeente waar het
niet goed gaat. De regio’s zijn nu aan de
slag, maar hun budget is nog onduidelijk en
dat maakt het lastig afspraken te maken.
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Kei van Utrecht
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energie komen zaken als duurzaamheid
en nieuwe energiebronnen ter sprake. En
ook in het sociale domein zijn er mogelijkheden, hoewel dat grotendeels bij de
gemeenten is belegd. Bijvoorbeeld waar
het gaat om het behoud van een vitaal
platteland en om de kwaliteit van het
openbaar bestuur. Maar we moeten
daarbij bedenken dat gemeenten dingen
op hun eigen manier willen doen; ook al
heeft de provincie een goed idee, dan kan
ze dat toch niet zomaar over de gemeenten uitrollen. De provincie is hierin meer
faciliterend en begeleidend. Zoals via de
kennisateliers voor gemeenten, die de
provincie voor de overdracht van de
jeugdzorg heeft georganiseerd.”

De prijsuitreiking van de KEI van Utrecht 2010,
georganiseerd door ZIMIHC. Blues in Wijk is
een van de winnaars van dat jaar.

Binnenkort is het afgelopen met
structuurvisies, mobiliteitsvisies en
milieubeleidsplannen. En niet alleen
afgelopen met de Wet Ruimtelijke
Ordening maar ook met de Nieuwe wet
ruimtelijke ordening (waarom die
ineens met kleine letter moest?). Want
de Omgevingswet komt eraan. Een wet
die alle beleid over, zoals dat heet, ‘de

Op vrijdag 12 september 2014 heeft Mariëtte
Pennarts de herstelde Post van Lambalgen geopend

Als het nodig is, zal de provincie ook na
1 januari 2015 betrokken blijven.” Ze zegt
het stellig, ook al is jeugdzorg straks geen
taak meer van de provincie. “Ik denk dat
we dan binnen de kerntaken van de
provincie toch mogelijkheden vinden om
onze bijdrage te leveren. En ik ben blij dat
we de hele periode regelmatig contact
hebben gehad over deze overdracht met
de gemeenteraadsleden en wethouders,
die GroenLinks in de provincie levert.”

Europa
Karin Boelhouwer is voorzitter van de
Statencommissie Europa, die Gedeputeerde De Vries (D66) begeleidt. “Er komt
veel beleid en regelgeving uit Europa; daar
moet de provincie over meepraten en er
haar voordeel mee doen. Aan het begin
van deze zittingsperiode hebben
Provinciale Staten een PVV-motie
aangenomen, die het college opdroeg
zoveel mogelijk geld uit ‘Europa’ voor
Utrecht binnen te halen. Er is inderdaad
veel geld in Europa te halen. Maar
daarvoor moet je wel investeren, voorstellen ontwikkelen met bedrijven en
kennisinstellingen; een heel bureaucratische procedure. Het idee was
natuurlijk eigenlijk dat Europa met dat
geld regio’s die niet zo rijk zijn, zou
steunen.”

Cultuur
Een van de meest heikele onderwerpen
was de ingreep in de cultuursector. De
provincie had veel culturele initiatieven
steeds weer met geld gesteund, maar in
het nieuwe college waren daarvoor de
middelen niet meer beschikbaar. “Dat was
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pijnlijk,” erkent Karin Boelhouwer, “maar
ik heb het gevoel dat we daar goed
doorheen zijn gekomen. We hebben niet
alleen de rol van de provincie bij de
cultuureducatie en het behoud van het
cultureel erfgoed goed kunnen invullen,
maar ook een nieuw festivalbeleid ontwikkeld. Festivals maken in het algemeen een
leefomgeving bruisend; ze trekken
mensen aan, maar zijn ook economisch
belangrijk als onderdeel van het vestigings
klimaat. Festivals zijn daarnaast heel
belangrijk voor kunstenaars, hun werk
wordt er getoond. We hebben zelfs de VVD
kunnen overtuigen dat investeren in
cultuur het geld waard is.”
“We subsidiëren nu vier ‘grote’ festivals
(m.n. Oude Muziek, Filmfestival, Tweetakt
en Spring). De provincie doet dit omdat ze
er graag haar naam aan verbindt en wil
dat ze hier blijven. Maar sommige
festivals bestaan al 25 jaar en er moet op
een gegeven moment ook weer wat anders
kunnen komen. Dat vind ik best lastig.
Instellingen voor kunst en cultuur vinden
soms dat ze recht hebben op subsidie,
zonder hun toegevoegde waarde duidelijk
te maken. Het gaat mij om de functie die
ze hebben, niet om het gebouw of
het personeel. Daarom vind ik het
belangrijk in te zetten op cultureel
ondernemerschap; het is goed ook het
zakelijke aspect van het kunstenaarschap
te ondersteunen.”

GroenLinks in de coalitie
Hoewel de provincie moet woekeren met
beperkte middelen, ziet Karin Boelhouwer
voldoende mogelijkheden voor
GroenLinks’ beleid. “Bij economie en
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Profileren

“Eigenlijk”, zegt Karin Boelhouwer, “wil ik de Kei van Utrecht terug. Dat was een prijs

fysieke leefomgeving’ moet gaan

Tijdens ons gesprek grijpt Karin
Boelhouwer plotseling naar het schaaltje
met melk en suiker. “Hé, de provincie had
altijd fairtrade producten, maar nu
kennelijk niet meer. Terwijl het streven
toch is fairtrade provincie te worden. De
provincie probeert dan zelf duurzaam te
werken en stimuleert anderen, zoals de
universiteit en de gemeenten, dat ook te
doen. Daarvoor wil ik me in de komende
zittingstermijn opnieuw inzetten.”
“Voor GroenLinks zie ik de meeste
mogelijkheden liggen op het gebied van
duurzaamheid, energie, de groene
transitie. Hierin kunnen we ons profileren
en tegelijk resultaten halen door bijvoorbeeld te wijzen op de positieve gevolgen
voor de werkgelegenheid. Dat zou voor
mij de komende verkiezingen de inzet
mogen zijn.”

voor amateurkunst, voor lokale culturele initiatieven. Het initiatief kwam van Bas

dekken.

Nugteren, ook Statenlid van GroenLinks. De prijs is onder andere uitgereikt aan een

Trots roept het ministerie dat hiermee

groepje bluesfanaten die in en om Wijk bij Duurstede allerlei culturele activiteiten

tientallen bestaande wetten kunnen

organiseerden. Daarmee wisten ze veel groepen te bereiken. Dat vind ik leuk.”

worden opgedoekt: ‘Veel gemeenten

Han Zijlstra en Tjark Reininga

vinden de regels voor ruimtelijke
plannen nu ingewikkeld en onduide-

Utrecht
Fairtrade Provincie

lijk. Door regels te vereenvoudigen en
samen te voegen is het straks makkelijker om bouwprojecten te starten.’
Ach, die arme gemeenten toch. Maar
gemeenten bouwen toch helemaal niet

GroenLinks heeft het initiatief opgepakt om als Utrecht Nederlands eerste Fairtrade
provincie te worden. Voor de Fairtrade-titel moeten in de provincie minimaal twintig
gemeenten actief zijn in de campagne waarvan minstens twaalf gemeenten de titel
Fairtrade Gemeente hebben behaald. In Utrecht zijn er nu elf Fairtrade-gemeenten en
hebben nog eens acht gemeenten een actieve werkgroep.

zelf? Nou ja, dat is dan even een detail.
Op het eerste gezicht lijkt zo’n omgevingswet natuurlijk de burger beter van
dienst te zijn: alles in één vergunning.
Het is echter niet denkbeeldig dat je
inbreng nu gemakkelijker wordt

Als provincie kun je de titel Fairtrade Provincie bemachtigen wanneer je voldoet
aan vijf campagnecriteria.
1	Een werkgroep stimuleert fairtrade (75% van het aantal gemeenten)
2	Het provinciebestuur kiest voor fairtrade
3	Er zijn Fairtrade gemeenten in de provincie (45% van het aantal gemeenten)
4	Er zijn subsidierelaties met bedrijven en organisaties
5	Er is media-aandacht

afgewezen omdat die nooit zo integraal
is als de overheid zelf vindt dat die
moet zijn. In de Omgevingswet wordt
de juridische bescherming wellicht nog
meer ingeruild voor een beleidsmatige
afweging. Knappe burger die dat wint.
Een provinciale beleidsambtenaar was
het met mij eens dat er één duidelijke
categorie winnaars zal zijn: de

Karin Boelhouwer

adviesbureaus die de overheid helpt
haar besluiten te legitimeren als

Karin Boelhouwer is geboren in Geldermalsen in 1962.
Ze begon een studie Klassieke Talen, maar stapte over naar
‘musisch-ludische studies’ aan sociale academie De Jelburg.
In 1985 werd ze docent/coördinator audiovisuele vorming bij
het Utrechts Centrum voor de Kunsten, waar ze ook een
aantal managementfuncties vervulde. In 2010 startte ze
‘Verandering door beweging’, een bedrijf dat training en
coaching aanbiedt. Ze werkt daarnaast regelmatig voor de
GroenLinks Academie.
Met haar partner woont ze in Wijk bij Duurstede, waar ze van
1998 tot 2002 voor GroenLinks lid was van de gemeenteraad,
waaronder enkele jaren fractievoorzitter. Sinds 2011 is
Karin Boelhouwer lid van Provinciale Staten van Utrecht.

objectieve keuzes.
De komende jaren gaan Provinciale
Staten aan de slag met een nieuw
Omgevingsplan voor de provincie. Ik
ben benieuwd hoe de invloed van
burgers daarbij wordt meegenomen.
Het zou aardig zijn over manieren te
denken om de dialoog met inwoners
over concrete invullingen van zo’n plan
sterker vorm te geven. En niet al bij
voorbaat uit te stralen dat de overheid
alles al integraal heeft afgewogen, “met
dank voor uw inbreng”.
Teceer
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kort nieuws
Politiek personeelsbeleid

De bibliotheek
van de toekomst

Duurzame energie in Utrecht
onder gemiddelde

Mari Beks

Zonder intensivering van het beleid kan de 10%-doelstelling van de
provincie Utrecht op het gebied van duurzame opwekking niet worden
gehaald. Dit benadrukten meerdere inleiders tijdens een kennisbijeenkomst over duurzame energie op 29 september op het provinciehuis.
In 2012 kwam 2,4% van het energieverbruik in Utrecht uit duurzaam
opgewekte energie. Hiermee bleef Utrecht fors achter bij het landelijke
gemiddelde dat in 2012 op 4,4% lag. De provincie Utrecht heeft zich tot
doel gesteld dat in 2020 10% van het energieverbruik duurzaam opgewekte energie is. Hiermee blijft de provincie achter bij de landelijke
doelstelling van 14% duurzame energie die in het energieakkoord is
afgesproken.
Volgens GroenLinks is er binnen de provincie een goede start gemaakt op
het gebied van duurzame energieopwekking en energiebesparing, maar is een geweldige versnelling nodig op
alle terreinen om de gestelde doelstellingen te halen.
Hiervoor is het nodig om de krachten van bedrijven,
kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties,
overheden en betrokken burgers te bundelen en tot een
gezamenlijke aanpak te komen. De provincie kan hierbij een belangrijke
trekkende en faciliterende rol vervullen. Deze gezamenlijke aanpak kan
ook leiden tot het creëren van veel groene banen.
GroenLinks wil weten of de Gedeputeerde Staten het gevoel van urgentie
deelt om met alle partijen tot zeer ambitieuze programma’s te komen en
welke rol zij hierbij voor de provincie ziet weggelegd? m.beks2@gmail.com

Nu de gemeenteraden op gang gekomen zijn en de nieuwe colleges hun eerste
begroting hebben gepresenteerd, wordt het weer tijd aan de verdere toekomst te
denken. Wellicht zelfs dringend, want de verkiezingen hebben gaten geslagen.
Continuïteit is voor politieke partijen zeker zo belangrijk als succes, en vaak heel
kwetsbaar. Daarin voorzien, noemen we politiek personeelsbeleid.

Bestuurlijke functies

Onlangs was ik op bezoek bij de nieuwe
bibliotheek van Amersfoort. Gevestigd in
Karin Boelhouwer
een prachtig nieuw pand dat de bieb deelt
met drie andere instellingen. Deze ‘bibliotheek van de
toekomst’, zo noemde men hem, ademde een sfeer van
rust ondanks dat het behoorlijk druk was. Ik was eerlijk
gezegd een beetje verbaasd over de drukte, de hoeveelheid lees-, leer en werkplekken evenals de hoeveelheid
boeken. Ik had vooraf het idee dat de bibliotheek van de
toekomst meer virtueel dan fysiek zou zijn. Hoewel het
belang van bibliotheekfuncties als leesbevordering,
plezier in lezen, informatievoorziening, alfabetisering en
digibetisering voor GroenLinks niet ter discussie staat, is
een discussie over de fysieke en voor gemeenten ook
dure gebouwen wat mij betreft mogelijk. Zijn ‘gebouwen’
nodig in de bibliotheek van de toekomst? Wat vind jij?
Ik hoor het graag! karinboelhouwer@kpnmail.nl

Naast politieke functies is er ook veel werk te verzetten door het bestuur van de
lokale en provinciale partij-afdelingen. Het blijkt moeilijk om mensen te vinden voor
al die organisatorische klussen, die nodig zijn zodat volksvertegenwoordigers hun
werk kunnen doen. De bestuursleden houden contact met de leden van de partij en
de achterban. Ook zorgen zij voor de kandidaatstelling en het formuleren van
programma´s.
Daarom is het goed om nieuwe hulpkracht te blijven zoeken. Mensen die mee willen
denken, mee willen praten en mee willen doen. Zo nu en dan over een onderwerp dat
hen na aan het hart ligt, want daar ligt uiteindelijk de basis voor politieke activiteit.
Met plaatsgenoten werken aan de ontwikkeling van je eigen plaats, je wijk of je
straat blijkt leuk.

MARIETTE
TWITTERT
@MariettePnnrts: In 140 tekens een greep uit
het leven van Mariëtte Pennarts, GroenLinks
Gedeputeerde voor cultuur, jeugdzorg,
bestuur, strategie en communicatie.
16 okt. > Leerlingen van het Revius
Lyceum in Wijk bij Duurstede helpen de
gemeente om #FairTrade te worden. Mooie
combi! http://www.groentje.nl/www/
index.cfm?page=artikel&artid=22150…
14 okt. > De economische impact van een
mooie omgeving. Pleidooi voor meer
aandacht hiervoor in de nieuwe Omgevingswet http://erfgoedstem.nl/initiatiefgroep-bepleit-garanties-voor-kwaliteitnieuwe-wet/…
4 okt. > Hele dag @rtvutrecht: Van
graszaad tot zonnecel. Leuke projecten
door inwoners en organisaties overal in @
ProvUtrecht http://rtvutrecht.nl/gemist/
uitzending/rtvutrecht/van-graszaad-totzonnecel/…

Windmolens Lage Weide tot grote hoogte
Op fort Altena

Jasper Fastl

Dilemma

Het debat in de provincie over windmolens op industrieterrein
Lage Weide heeft haar hoogtepunt bereikt. Op 3 november heeft
Provinciale Staten besloten dat de locatie niet langer van provinciaal
belang zal zijn, maar dat de gemeente Utrecht de vrijheid heeft er
windmolens toe te staan. Vorig jaar gaven de lokale PvdA en D66 aan
windenergie op Lage Weide niet langer te steunen omdat er geen
draagvlak voor zou zijn. Op korte termijn betekent dit geen windmolens op Lage Weide.

De N411 is de provinciale weg tussen Bunnik en Utrecht,
een weg die al jaren in de planning staat om aangepakt te
worden. Te veel ongelukken zijn er al gebeurd, te vaak met
tragische afloop. Kortom, die weg moet veiliger. Simpel zou je
zeggen, pak de onveilige oversteken aan, leg nieuwe fietspaden
aan, wellicht een tunnel, doe wat nodig is.
Maar zo simpel is het niet. De weg kent
namelijk ook zeer veel cultuurhistorische
elementen. De karakteristieke Koningslaan
tussen Utrecht en Oud-Amelisweerd mag niet
zomaar worden aangetast. Ook de historische
bebouwing van de kern Vechten moet bewaard blijven. Een
nieuw fietspad aan de noordkant van de weg leek de provincie
de beste oplossing.
Je voorkomt onnodig oversteken voor fietsers tussen Bunnik
en Utrecht en je biedt een nieuwe veilige toegang tot de groene
recreatiegebieden aan de rand van de stad. Probleem echter is
dat dat nieuwe fietspad deels ten koste gaat van het bos bij
Amelisweerd, een bos dat we maar al te graag in takt houden.
Een flinke puzzel dus, zo’n nieuwe veilige provinciale weg.
Wordt vervolgd. j.fastl@gmail.com

GroenLinks spijt dit zeer, want het initiatief van bewonerscoöperatie
Energie-U is een schoolvoorbeeld van wat we zouden willen: initiatief
van een hele grote groep burgers, veel investeringen in de omgeving,
omwonenden kunnen profiteren van een lagere energieprijs, en er
wordt ruimschoots voldaan aan milieunormen ten aanzien van
geluid en slagschaduw. De provinciale GroenLinks-fractie heeft zich
ingespannen om nog een resultaat dat perspectief voor de toekomst
biedt uit het vuur te slepen. Wij hebben voor het schrappen gestemd,
omdat we staan voor de afspraak die we in het coalitieakkoord in
2011 hebben gemaakt dat windenergie op Lage Weide mogelijk is ‘als
daar draagvlak voor is bij de gemeente’. In de huidige politieke
verhoudingen hebben we bovendien gemeend dat een resultaat
boeken meer waard is dan tegenstemmen. We hebben bereikt dat als
het voor de provinciale opgave nodig is alle locaties in Utrecht door
de provincie in een op participatie- en draagvlakgericht proces weer
worden afgewogen.
Om inhoudelijke redenen zal Lage Weide dan
zeker weer kandidaat zijn. En in de tussentijd
hopen we dat PvdA en D66 in de stad Utrecht
terugkomen op hun besluit…
ps@florianbekkers.nl

Statenfractieleden Boelhouwer, Fastl en Bekkers in overleg met Gedeputeerde Pennarts tijdens
Provinciale Statenvergadering 3 november 2014

Doe je mee?
Kijk daarom eens goed naar je eigen agenda. Een functie in de fractie of het bestuur
van de lokale GroenLinks vraagt zeker om inzet en tijd. Vrijwillig is niet vrijblijvend.
Maar samen met geestverwanten je vinden in een onderwerp geeft veel voldoening.
Ben je al actief? Blijf dan jouw ervaring uitdragen om anderen te stimuleren mee te
denken, mee te praten en mee te werken. En onder hen degenen te vinden die, als er
dan weer verkiezingen komen, op hun beurt kandidaat willen zijn.
GroenLinks heeft een website met informatie over politiek personeelsbeleid met een
aanbod van cursussen en programma´s voor mensen die actief (willen) worden. In de
komende jaren wil het bestuur van GroenLinks Provincie Utrecht met de afdelingen
hiermee aan de slag gaan.

In fort Vechten

Tjark Reininga

Doe mee met GroenLinks in de provincie Utrecht!
Op korte termijn zijn we op zoek naar:
• Drie nieuwe bestuursleden: een secretaris en twee algemene bestuursleden;
•	Een energieke en gedreven campagneleider die de voorbereiding
en uitvoering van de campagne coördineert;
• Vrijwilligers die zich in willen zetten voor de campagne.
Kijk op www.provincieutrecht.groenlinks.nl voor meer informatie.

Florian Bekkers
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2 okt. > Op fort Altena met 4 provincies
gestart met next step Nwe Hollandse
Waterlinie 220km cultuur/natuur/
recreatie #Unesco
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29 sep. > Tof dat min. Bussemaker bliksem
bezoek bracht aan Fort Vechten! Interesse in
gebouw, museum en exploitatie.
24 sep. > Bibliotheken staan onder druk.
Ook in @ProvUtrecht. Met bestuur
bibliotheekorganisatie gesproken over de
optimale support aan gemeenten.
9 sep. > Op pad met DB waterschap @
ValleienVeluwe. Langs Eem en Grebbegebied. Vbn gebiedsgerichte aanpak: water/
natuur/recreatie. Nog veel mogelijk.
1 sep. > Geen jeugdregio’s in @ProvUtrecht
bij de 25% achterblijvers volgens brief
Teeven/VanRijn. Wel nog heel veel te
doen!!

uit de afdelingen
onafhankelijk advies versus het verkiezingsprogramma

Lege stallen in een veranderend landschap
Sinds een aantal jaren kent de provincie een
onafhankelijke Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit
(‘ARK’), Ingeborg Thoral. Onlangs heeft zij een
advies uitgebracht over het landelijk gebied in de
21e eeuw. Omdat de kwaliteit van het landelijk
gebied altijd een belangrijk aandachtspunt voor
GroenLinks is, leek het ons aardig om dit advies
naast ons conceptverkiezingsprogramma te
leggen.

Ambitie in oude
industriestad

Fietsverbinding tussen Bunnik en Uithof in ontwikkeling.
Vagantenpad wordt verbreed.

Om te zien wat er in de provincie te doen is en contact te
onderhouden met lokaal actieve partijgenoten was de
statenfractie onlangs in Veenendaal.

Boer en burger
Economisch gezien is het belang van de recreatie in de groene
ruimte hard bezig het belang van de landbouw te overstijgen. In
delen van het agrarische landschap wonen al meer burgers dan
boeren, en 38% van de boeren is ouder dan 50 jaar. De adviseur
ruimtelijke kwaliteit ziet een spanning tussen de wensen van
boer en burger ontstaan, die zal moeten leiden tot provinciale
keuzes: óf een meer verweven landschap óf een duidelijke
zonering. De provincie kan daarbij een rol spelen door aandacht
te schenken aan wat het boeren en burgers kan verbinden in
plaats van scheiden.

De provincie Utrecht kent drukke stedelijke gebieden en vanouds beschermde natuurgebieden. De rest van de provincie
bestaat voor een groot deel uit een groene ruimte waar
sluipenderwijs grote veranderingen plaatsvinden. We hebben het
dan bijvoorbeeld over de karakteristieke landschappen van
Eemland, het Groene Hart of het Kromme Rijngebied. Thoral ziet
hier een viertal spanningsvelden:
1 de toekomst van de landbouw;
2 de spanning tussen bur ger en boer;
3 vrijkomende agrarische bebouwing;
4 kansen voor de ontwikkeling van de
		Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Vrijkomende agrarische bebouwing
Zo’n 14 jaar geleden stelde de provincie een ‘rood voor rood’
regeling in werking: boeren mochten een vrijstaande woning
bouwen op de plek van een gesloopte stal. Door de huizencrisis
is dat nu amper een optie. En wat er is gebouwd is niet altijd even
fraai. De adviseur pleit voor meer maatwerk en creativiteit. Ook
het provinciale verkiezingsprogramma gaat hier op in. GroenLinks wil kijken naar alternatieven voor woningbouw als vorm
van compensatie voor verwijdering van stallen. Uitbreiding van
stallen wordt alleen toegestaan onder voorwaarden op het
gebied van het dierenwelzijn, milieubelasting, inpassing en
volksgezondheid. Ook vindt GroenLinks dat bij een uitbreiding
tenminste eenzelfde oppervlakte aan leegstaande stallen in de
omgeving gesaneerd moet worden.

Toekomst van de landbouw
Thoral vraagt vooral aandacht voor de dalende veenweidegebieden. Zij veranderen van aanzien en functie. Verder wordt het
contrast tussen regionale productie en die voor de wereldmarkt
steeds groter. Ingeborg vindt dat de provincie tot nu toe op een
goede manier omgaat met deze spanning. Wel stelt zij dat
vergroting van bouwblokken in het agrarisch gebied tot
2,5 hectare hoge eisen stelt aan de ruimtelijke inpassing. Zij stelt
voor om bij schaalvergroting de eisen ten aanzien van de
ruimtelijke kwaliteit voorop te stellen. Daarnaast is extra
aandacht nodig voor het belang van kleine landschapselementen.
Het conceptverkiezingsprogramma van GroenLinks sluit daar
aardig op aan. GroenLinks wil minder monocultuur en meer
natuurvriendelijke oevers, houtwallen en geriefbosjes rond
akkers en weilanden. Dit betekent geen terugverlangen naar
landbouw uit vroeger eeuwen. We staan voor verdere innovatie
met veel diervriendelijker stallen. Er moet een visie en actieplan
komen voor de toekomst van de veenweidegebieden, inspelend
op eisen op het gebied van natuur en waterhuishouding met
behoud van het Groene Hartkarakter.

De groene contour en de Ecologische
Hoofdstructuur
De in het Akkoord van Utrecht afgesproken 1.500 hectare nieuwe
natuur komt er bepaald niet vanzelf. Ingeborg Thoral constateert
dat de provincie zich in een passieve rol heeft laten drukken. Zij
stelt voor proactieve aanjagers of ‘gebiedsambassadeurs’ aan te
stellen die actief partijen benadert om hier gebiedsgericht slagen
te kunnen maken. Ook het verkiezingsprogramma wil natuurlijk
dat er veel meer op dit gebied gebeurt, maar zegt nog weinig
over de manier waarop. De aanbeveling van de adviseur ruimtelijke kwaliteit om stakeholders sterker en actiever met voldoende
middelen op gezamenlijke opgaven te betrekken lijkt daarbij
voor de hand liggend.
Jos Kloppenborg

“Veenendaal is een oude industriestad en dat is hier en daar
nog goed te zien”, vertelt Kees Oskam, sinds maart 2014
GroenLinks enige gemeenteraadslid. Hij troont de bezoekende Statenleden mee naar de achterkant van de gloednieuwe
Cultuurfabriek: “Het hele bedrijfscomplex zou gesloopt
worden, maar het beton bleek veel beter dan de eigenaar
dacht. Dankzij de inzet van m’n voorgangers is een deel van
de gevel behouden.” Die industriële geschiedenis is goed
zichtbaar op een grote foto aan de wand in het campagnekantoor van de GroenLinksafdeling, maar ook in de zeer
afwisselende bebouwing in het centrum.

Verstedelijking van het
Kromme Rijngebied
“Als je bij Vechten afslaat, betreed je het prachtige
Kromme Rijngebied, gelegen grofweg tussen Utrecht
en Wijk bij Duurstede. Het is een gebied waar de
Kromme Rijn, zijn naam waardig, overal zijn depôt heeft
achtergelaten. Waar eens Romeinse legioenen vertoefden
en waar nu stadsmensen op zondag fruit, noten en kazen
halen bij kraampjes van boeren langs de weg. Het is er
lommerrijk en rustig, tenzij je door motoren of racefietsers van de weg wordt gereden. Kortom, het is een plek
waard op de werelderfgoedlijst van de Unesco, het is de
Beemster van Utrecht.

“Veenendaal”, licht Oskam toe, “wil het centrum in de streek
blijven. Het trekt niet alleen publiek uit de omliggende
gemeenten, maar ook uit de Betuwe.” Tijdens een rondwandeling laat hij met raadscommissielid Ingrid Niemans een
aantal voorbeelden zien van die ambitie van Veenendaal. Dat
begint al bij het station, waarboven in leegstaande kantoorverdiepingen appartementen zijn gerealiseerd, die als zoete
broodjes over de toonbank gingen.
Een ander onderwerp dat speelt in de gemeente ligt op de
grens met de provincie Gelderland. De ontwikkeling van
Natura 2000 daar noopt tot verlaging van het grondwaterpeil
in het verveende gebied langs de Bisschop Davidsgrift, maar
de boeren en de plannen voor woonwijken in zowel
Veenendaal als de buurgemeenten Rhenen en Ede verzetten
zich daartegen. Het is een punt dat tot in Provinciale Staten is
besproken.

Waar voorheen de rivier voor de nodige deining zorgde,
zijn het nu de mensen die in rap tempo het gebied
veranderen. Wijk bij Duurstede en vooral Houten hebben
ieder al met nieuwbouwwijken een aardige hap uit het
gebied genomen en Bunnik zou niet anders willen. Maar
nu zijn er aan de Hollendewagenweg (mag deze naam ook
op een erfgoedlijst?) ook enkele megastallen verschenen.
De laatste ontwikkeling is een verbindingsweg tussen
Houten en de A12 bij Bunnik door het noordelijke gebied
van de Kromme Rijn.

Veenendaal is een typische ‘Biblebelt’-gemeente. “Dat
hebben we onderschat”, beaamt Oskam. “Dat we in ons
verkiezings-programma pleitten voor winkelopening op
zondag, heeft ons waarschijnlijk een raadszetel gekost. Maar
misschien hebben we ons de afgelopen jaren toch te weinig
laten zien; dat willen we in ieder geval meer doen.”

Als je dacht dat het Kromme Rijngebied zich zou
ontwikkelen tot een gebied waar kleinschaligheid
voorrang krijgt en dat zich meer zou richten op de
omliggende verstedelijkte gebieden, ziet de veranderingen met lede ogen aan. Waar we nu nog een redelijke
samengaan zien van landbouw, groen, erfgoed en
buitengebied, dreigt een sluipende verstedelijking en
schaalvergroting.

Tjark Reininga

Is het belang van het Kromme Rijngebied wel in goede
handen, zo opgesplitst in diverse grote gemeenten? Wie
waakt hier over het gemeenschappelijke belang? En
kunnen we het gebied niet direct op de Unesco werelderfgoedlijst plaatsen?
Han Zijlstra
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Provinciale Ledenvergadering 29 november 2014

Voorbereiding Statenverkiezingen 2015
Provinciale Ledenvergadering

De leden van GroenLinks in de provincie Utrecht stellen op
zaterdag 29 november aanstaande het verkiezingsprogramma
en de kandidatenlijst vast voor de verkiezingen van Provinciale
Staten op 18 maart 2015.Je bent van harte welkom bij deze
vergadering in De Musketon in Utrecht.

• 29 november 2014
• Plaats: De Musketon, Hondsrug 19, 3524 BP Utrecht
• Aanvang 12:00 uur
Voorlopige agenda:
1	Opening en vaststellen agenda
2 Post en mededelingen
3 Notulen vergadering 16 april 2014
4 Benoeming stembureau
5 Vaststelling Verkiezingsprogramma 2015-2019
6 Vaststelling kandidatenlijst Verkiezing Provinciale Staten
van Utrecht 2015-2019
7 Werkplan en begroting 2015
8 Benoeming bestuursleden
9 Campagneplan
10 Verantwoording delegatie Partijraad
11 W.v.t.t.k. / rondvraag
12 Sluiting

GroenLinks dingt mee in de komende verkiezing van Provinciale
Staten van Utrecht. Het afdelingsbestuur heeft een commissie
ingesteld om de ledenvergadering een voordracht te doen voor
het verkiesbare deel van de kandidatenlijst. Een tweede
commissie stelt een conceptverkiezingsprogramma op. ‘Nu ligt er
een concept-verkiezingsprogramma en een voorstel voor de
kandidatenlijst.’ Het is nu aan deze ledenvergadering om beide
voordrachten vast te stellen.
De vergadering is toegankelijk voor alle leden van GroenLinks
Provincie Utrecht. Stemrecht hebben alleen die leden die langer
dan drie maanden lid zijn en de verschuldigde contributie
hebben betaald.

Fractie

Bestuur

Mariëtte Pennarts (Montfoort), Gedeputeerde; Cultuur, Jeugdzorg, Bestuur,
Communicatie en Strategie
T 0348 472 202 - M 06 2113 1041 - E pennarts@pennarts.demon.nl
Florian Bekkers (Bilthoven), fractievoorzitter - M 06 1164 0306
E ps@florianbekkers.nl - Ruimte, Groen, Water, Bestuur en Middelen
Bas Nugteren (Utrecht), penningmeester - T 030 251 6543 - M 06 5381 1679
E basnugteren@hotmail.com - Bestuur en Middelen
Karin Boelhouwer (Wijk bij Duurstede) - T 0343 574 793 - M 06 1091 2632
E karinboelhouwer@kpnmail.nl - Cultuur, Jeugdzorg, Europa, Fairtrade
Jasper Fastl (Utrecht) - M 06 1418 2786 - E j.fastl@gmail.com
Milieu, Mobiliteit, Economie, Wonen, Dierenwelzijn en Water
Mari Beks (Amersfoort), commissielid - T 033 465 3339 - M 06 4604 1792
E m.beks2@gmail.com - Milieu, Mobiliteit, Economie
Silvie Hermsen (Utrecht), fractiemedewerker
T 030 258 2463 - E groenlinks@provincie-utrecht.nl

V.l.n.r.
Suzanne Vrielink - bestuursmedewerker
Tjark Reininga - Utrecht - T 030 267 6273 - E teceer@netscape.net
Joep Naber - Utrecht - E jmlnaber@gmail.com
Jos Verheijen - penningmeester / a.i. secretaris - Amersfoort
T 033 475 8675 - E jos.verheijen@xs4all.nl
Coletta Teuben - voorzitter - Maarssen - M 06 5325 7469
E teuben@managementweb.eu
Piet Nieuwendijk - Groenekan - M 06 4304 7995
E info@akna-energy.com
Partap Bansie - Maartensdijk - M 06 3010 3493 - E pbansie@gmail.com
Jeroen Bulthuis - niet op de foto - Amersfoort - M 06 5492 2373
E jeroenbulthuis@gmail.com

Colofon

Statenfractie GroenLinks Provincie Utrecht
Postbus 80300 - 3508 TH Utrecht
T 030 258 2463 - E groenlinks@provincie-utrecht.nl
www.provincieutrecht.groenlinks.nl

GroenLicht is een uitgave van
Statenfractie en Bestuur Groenlinks Provincie Utrecht
Redactie: Florian Bekkers - Jos Kloppenborg - Tjark Reidinga - Han Zijlstra
Silvie Hermsen (eindredactie)
Vormgeving: Monique Harderwijk
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