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De crisis en het
provinciaal bestuur
Met een zwaar stagnerende economie en
een doorzettende financiële crisis, wordt
ook het provinciaal bestuur op de proef
gesteld. Op welke wijze kan er het best
bijgedragen worden aan het tegengaan
van de effecten van de crisis voor mens,
samenleving en natuur en wat zijn de
financiële vooruitzichten op termijn voor
de provincie? Wat kan en moet de inbreng
vanuit GroenLinks hierbij zijn?
Oorzaken crisis
Het bestrijden van de crisiseffecten is
natuurlijk bovenal een nationale en
internationale aangelegenheid. Regeringen proberen met financiële zekerstellingen en een massief investeringsbeleid
de economie weer op gang te brengen

en het lijkt erop alsof Keynes postuum
zijn finest hour beleeft. Men lijkt echter voorbij te gaan aan de oorzaken van
de crisis, n.l. het op te grote voet leven
en het opblazen van het kredietstelsel onder druk van winstmaximalisatie en persoonlijk winstbejag door algemeen directeuren en bankiers. Terecht
bepleitte Kees Vendrik dat bankieren
weer saai moest worden. Maar diezelfde overheden die nu om het hardst
schande spreken van de bonuscultuur,
waren mede oorzaak door het gebrekkige toezicht en het trekken van gigantische wissels op de toekomst. Bush liet
een begrotingsschuld achter van meer
dan 1.000.000.000.000 dollar, na met
een overschot begonnen te zijn. China
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investeerde zijn royale deviezenoverschot (verkregen door goedkope export
dankzij haast grenzeloze uitbuiting van
arbeid en natuur) in Amerikaanse aandelen.
Utrecht specifiek
De effecten van de crisis zullen voor
de gemiddelde inwoner in Utrecht weinig anders zijn dan elders, maar er zijn
wel een paar specifieke punten van aandacht:
• De Utrechts economische structuur
kent een sterk dienstverlenend karakter en een sterk accent op kenniseconomie en kleinere bedrijven.
• Stagnatie van de woningbouw treft
Utrecht heftiger dan vele andere
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De crisis en het provinciaal bestuur

provincies vanwege de al bestaande
achterstand in het aantal woningen en
de blijvende en groeiende vraag naar
woningen mn. voor starters en sociale
woningbouw in onze regio.
• Het ‘groen’ staat in onze regio sterk
onder druk en vergt een hoog investeringsniveau, zoals voor de Ecologische
Hoofdstructuur, maar dat levert in
beperkte mate werkgelegenheid op.
Het provinciaal bestuur van Utrecht is,
net als andere provinciebesturen, bezig
voorstellen te ontwikkelen om op de crisis te reageren. De bijdrage van de provincie kan in dit mondiale geweld slechts
beperkt zijn, maar dat ontslaat het provinciebestuur niet van de plicht om alle
zeilen bij te zetten. En dat gebeurt ook.
Op voorstel van GroenLinks hebben de
fractievoorzitters afgesproken te komen
tot een open benadering waarmee het
gebruikelijke patroon wordt doorbroken dat het college een aantal voorstellen presenteert na overleg binnen de
coalitie, waarna de oppositie er ook wat
over mag zeggen. Tevens worden verschillende maatschappelijke organisaties betrokken bij dit debat. Dit laatste
begon met een hoorzitting op 9 maart jl.
Ruim 10 organisaties uit de kringen van
sociale partners, milieu en woningbouw
brachten hun visie naar voren op wat de
provincie zou kunnen en moeten doen.

Duurzaam Bouwen nu noodzaak

3. Zekerstellen langere termijn financiële perspectief van de provincie.
Kritiek financieel beleid
Het derde uitgangspunt vraagt wellicht
enige toelichting. GroenLinks was en is
de sterkste criticus van het financieel
beleid van het college. Onze kritiek richt
zich op het feit dat het provinciaal vermogen van zo’n 700 mln. vrijwel geheel
in één zittingsperiode wordt opgemaakt.
Dat er maatschappelijk geïnvesteerd
wordt heeft onze steun, maar tegelijkertijd dient er een behoorlijke reserve
te blijven om te kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen en tegenslagen. Helaas stond GroenLinks vrijwel
alleen in zijn pleidooi voor een duurzaam
financieel beleid. Dat er reden was voor
deze opvatting blijkt nu. Er is amper een
reserve meer om op terug te vallen en
het zal moeilijk zijn nog voldoende geld
vrij te maken om gericht de effecten van
de crisis te kunnen bestrijden.

Uitgangspunten GroenLinks fractie
Onze fractie hanteert een aantal uitgangspunten:
1. De provincie moet niet op eigen houtje
opereren, maar aanvullend zijn op het
Rijksbeleid om het effect zo groot mogelijk te laten zijn. Toen we dit afspraken
wisten we nog niet dat de regering er
nogal lang over ging doen om met voorstellen te komen. Dat is verloren tijd,
maar het blijft van belang om aan te
sluiten op rijksbeleid.

Provincies worden gekort
Ondertussen is er een advies uitgebracht
aan de regering waarin voorgesteld
wordt de provincies flink te korten. Voor
Utrecht komt dat advies neer op zo´n
50 mln. minder per jaar. Door het CDAVVD-ChristenUnie college is daar ongewoon hard tegen geprotesteerd, maar
GroenLinks vindt kreten als ‘niet korten
op het provinciefonds’ van weinig realiteitszin getuigen. De provincies hebben

2. Inzetten op a) duurzame en groene
investeringen, b) investeringen die kenniseconomie en innovatie bevorderen
en c) investeringen die ten goede komen
van vakmanschap en kleine bedrijven.
Speciale aandacht voor mensen met een
handicap en chronisch zieken.
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in de afgelopen tien jaar nooit hoeven
bezuinigen en er kan echt wel wat af nu
de nood in het land zo gestegen is. De
overtrokken reactie lijkt vooral ingegeven te zijn door angst dat men een aantal keuzes moet gaan maken in de uitgaven, keuzes die men tot nu toe steeds
heeft weten te vermijden. En achter
die keuzes zitten politieke spanningen,
dezelfde als waarom de regering zoveel
tijd nodig had om met een pakket aan
maatregelen te komen.
Beoordelen op effect
Ons staan maw. in de komende tijd
nogal wat discussies te wachten over
voorstellen om de effecten van de crisis te bestrijden. Vanzelfsprekend zal
GroenLinks, evenals de andere partijen,
elk voorstel beoordelen vanuit de eigen
opvattingen en ik gaf boven onze inzet
aan. Maar het effect van maatregelen op
de Utrechtse samenleving en de natuur
en de mate waarin voorstellen bijdragen
aan het tegengaan van negatieve effecten van de crisis, staan boven de natuurlijke aandrang van politici om zich te
profileren en om verschillen te benadrukken. Onze fractie kiest, evenals de
andere fracties, expliciet voor deze houding; dit past bij de bijzonder omstandigheden waar we nu in verkeren.
Bas Nugteren,
Fractievoorzitter

jeugdzorg

Hoe staat het er voor?
Provincies zijn verantwoordelijk voor
een flink deel van de uitvoering van de
jeugdzorg. In de Provinciale Staten komt
dit onderwerp daarom regelmatig aan
bod. Het gaat dan bijvoorbeeld over de
wachtlijsten (die altijd weer langer zijn
dan gehoopt), over pleegzorg (waaraan
in Utrecht gelukkig minder gebrek is dan
in andere provincies) of over de nieuwe
Centra voor Jeugd en Gezin, die eind 2011
in de hele provincie moeten draaien.
Nieuwe methoden
De jeugdzorg is een ‘bedrijfstak’ waar
hard gewerkt wordt aan nieuwe methoden van hulpverlening, liefst met bewezen resultaat. Vorig jaar hebben Provinciale Staten 23 miljoen euro uitgetrokken
voor een 4-jarig programma dat is gericht
op verbetering van de jeugdzorg op allerlei vlakken. Bijvoorbeeld een betere aansluiting van jeugdzorg op het onderwijs,
hoe bereik je allochtone doelgroepen en
wat kun je doen om de zorg effectiever
te maken. De rol van de provincie omvat
dus veel meer dan alleen het investeren
van gelden vanuit het Rijk. Vanuit de
eigen begroting wordt veel extra geld uitgetrokken voor de jeugdzorg.
Complexiteit
Met haar lastige regelgeving, moeilijke
financiering en complexe organisatie kun je de jeugdzorg als ingewikkeld
bestempelen. Omdat het zo ingewikkeld
is en tegelijkertijd zo wezenlijk, het gaat
immers om kinderen, is het belangrijk
om de sector goed te kennen. Statenleden met jeugdzorg in hun portefeuille
leggen daarom veel werkbezoeken af.
Bijvoorbeeld naar de jeugdzorginstellingen en naar Bureau Jeugdzorg, dat onder
meer bepaalt welke zorg voor kinderen
het meest geschikt is.
Ontmoeting met kinderen
Je zou door al die beleidsmatige zaken
bijna uit het oog verliezen waar het uiteindelijk om gaat: het kind. Maar ieder
jaar is er een ontmoeting tussen statenleden en kinderen die (tijdelijk) wonen in
een jeugdzorginstelling. We praten dan
over problemen waar zij tegenaan lopen
bij hun verblijf in een tehuis of in een
kamertrainingscentrum. Het doel voor
ons is om in gesprek te zijn met degenen
waar het om draait in de jeugdzorg. En

voor hen om de onderwerpen onder de
aandacht te brengen waar ze mee zitten.
We proberen er na afloop die zaken uit te
pikken waar wij als statenleden invloed
op hebben. Waar we iets aan kunnen
doen. Naar aanleiding van de ontmoeting
van vorig jaar wordt er bijvoorbeeld iets
ondernomen tegen de regel dat kinderen
een groot deel van het geld dat ze met een
bijbaantje verdienen, moeten afdragen
aan de instelling. Zo kunnen we op praktische wijze toch een verschil maken.

ene provincie kan immers ergens anders
ook goed van pas komen. De laatste
keer hadden we Tofik Dibi op bezoek, de
woordvoerder Jeugdzorg van de TweedeKamerfractie. Het is belangrijk om met
hem in overleg te blijven. Eind dit jaar
wordt namelijk de Wet op de Jeugdzorg
(uit 2005) geëvalueerd in de Tweede
Kamer. In deze wet is bepaald dat de
provincies de verantwoordelijkheid hebben voor de uitvoering van de jeugdzorg.
Maar dat is niet onomstreden.

Gesignaleerde problemen
Ook de afgelopen keer kwam er weer
veel op tafel. Kinderen die hun voogd
niet kunnen bereiken, problemen met
privacy en veiligheid, onduidelijke
afspraken en vooral: slechte communicatie. Je weet, door al die werkbezoeken
enerzijds, dat er in de jeugdzorg keihard en met heel veel toewijding wordt
gewerkt . Je hoort, door de gesprekken
met de kinderen anderzijds, dat er nog
heel veel verbeterd kan (en moet) worden bij Bureau Jeugdzorg en de jeugdzorginstellingen.

Toekomst jeugdzorg
Er zijn pleitbezorgers van delegatie van
de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg naar gemeenten. Sommigen pleiten
voor een complete stelselwijziging van de
jeugdzorg; het hele systeem op de schop.
Ook binnen GroenLinks zitten we hierover nog niet op 1 lijn. De statenleden
vinden over het algemeen dat de manier
waarop het nu georganiseerd zijn wat
langer de tijd moet krijgen om zich te
bewijzen. Weer een ingrijpende verandering doet de jeugdzorg geen goed. De
Tweede-Kamerfractie wil wel dat er flink
wat verandert in de organisatie van de
jeugdzorg. We zullen daarom binnenkort
weer met z’n allen om tafel gaan. Met als
doel om de ervaringen in de provincies
door te laten klinken in het partijstandpunt van GroenLinks over de jeugdzorg.

Overleg GroenLinks fracties
De Statenfracties van GroenLinks hebben onderling ook contact over de jeugdzorg. Tweemaal zijn we bij elkaar gekomen om ervaringen uit te wisselen, ‘best
practices’ te bespreken en te kijken of
we een gezamenlijk standpunt kunnen
innemen over ontwikkelingen binnen
de jeugdzorg. Een slimme motie uit de
groenlicht – voorjaar 2009

Mariette Pennarts,
woordvoerder jeugdzorg
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spoorlijn almere-utrecht-breda

GroenLinks roept op in manifest
In de laatste tien jaar is het autoverkeer
op de A27 met 30% toegenomen. Tot 2020
wordt verdere groei met 25% verwacht.
Voor de aan deze weg liggende steden
(Almere, Hilversum, Utrecht, Vianen,
Gorinchem, Oosterhout, Breda) zijn mobiliteit en bereikbaarheid een groot probleem. Bovendien verpesten de uitlaatgassen van dit verkeer de kwaliteit van de
lucht en bedreigen zij de gezondheid van
de omwonenden.

impact van de lijn wellicht nog belangrijker dan de economische en demografische mogelijkheden die deze biedt.
Daarbij gaat het vooral om de vervuiling die het wegverkeer (luchtkwaliteit!)
met zich brengt, in de vorm van CO2 en
het steeds zwaarder wegende fijnstof.
Dat is van belang voor het hele traject,
maar vooral voor Gorinchem, waar de
brug over de Merwede dagelijks lange
files veroorzaakt, en voor de driehoek
Vianen-Nieuwegein-Houten, ingeklemd
tussen A2, A12 en A27.
Met een doordachte inpassing van de
spoorlijn in de bestaande infrastructuur,
goeddeels gebundeld met de A27, verwacht GroenLinks dreigende doorsnijdingen van het landschap en de ecologische

Vooral daarom betreurt GroenLinks
het, dat minister Eurlings in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte
en Transport (MIRT) geen ruimte heeft
gereserveerd voor de aanleg van een
spoorlijn langs deze steden. Het is de
missing link in het Nederlandse spoornet en het ‘rondje Randstad’. In het Manifest AUB roept GroenLinks de minister
op de lijn alsnog in zijn plannen op te
nemen. Kees Vendrik heeft de spoorlijn
tijdens het debat over het MIRT bepleit.
Komende tijd gaat GroenLinks op zoek
naar medestanders.
Aansluiting nationaal en
internationaal
Met de spoorlijn denkt GroenLinks een
deel van de bereikbaarheidsproblemen
van de stad Utrecht op te lossen en de
ontwikkeling van Almere te bevorderen.
Bovendien biedt de lijn voor Flevoland
een node gemiste tweede aansluiting op
het landelijke en internationale spoorwegnet. Ook voor de stedelijke agglomeraties in Noord- en Oost-Nederland is
deze lijn een aanmerkelijke verbetering
van de aansluiting op het internationale
railnet. De lijn is een uitstekend alternatief voor het doorgaande verkeer via
Rotterdam naar België en Zuid-Europa.
Anderzijds geeft de lijn de economische
groeisteden Breda en Tilburg een directe
aansluiting op het landelijk spoorwegnet naar Noordwest Europa en biedt hij
en passant nieuwe kansen voor Oosterhout, Gorinchem en Vianen als vestigingsplaats voor bedrijven en forenzen.
De impact van de verbinding AlmereUtrecht-Breda is daarmee belangrijk voor
een veel groter deel van Nederland dan
de drie steden die hem zijn naam geven.
Ecologie
Voor GroenLinks

is

de

wordt groter: in de Ontwikkelingsvisie
Noordvleugel van de NV Utrecht staat
Almere-Utrecht opgenomen, echter pas
voor na 2020. Zeer veel partijen, zeker
in de regio Utrecht, beginnen naast een
railverbinding Almere-Utrecht nu ook
Utrecht-Breda te omarmen. In de reactie op de startnotitie Ring is het spoorlijn alternatief AUB naar voren gebracht
door het BRU (samenwerkende gemeenten in de regio Utrecht), Houten, stad
Utrecht en maatschappelijke organisaties. De gemeenten Breda, Gorinchem
en Utrecht hebben een tweede brief
geschreven aan de minister over het
tracé Utrecht-Breda. Landelijk hebben
ChristenUnie en PVDA Eurlings onder
druk gezet om voorlopig ruimte voor de

Het Manifest AUB is op 12 december 2008 gelanceerd met een GroenLinks delegatie van gemeenten en provincies langs het tracé, die uitmondde in de aanbieding van het manifest aan burgemeester Jorritsma van Almere. Het manifest is ondertekend door de GroenLinks Tweede Kamerfractie, de afdelingen
Breda, Oosterhout, Geertruidenberg, Gorinchem, Houten, Nieuwegein, Utrecht,
Wijdemeren, Huizen, Laren, Naarden-Bussum en Almere, en de Statenfractie
van Flevoland, Noord- en Zuid-Holland, Noord-Brabant. De initiatiefnemer is
de Statenfractie van Utrecht.
hoofdstructuur tegen te kunnen houden.
Dat is onder andere van belang voor het
gebied oostelijk van Utrecht, met het
roemruchte landgoed Amelisweerd.
Bredere coalitie voor spoorlijn AUB
Burgemeester Jorritsma, die het manifest in december in ontvangst nam, was
het van harte eens met GroenLinks:
Almere wil wel groeien om de woningbehoefte in Utrecht op te vangen, maar
daarvoor is goede OV-ontsluiting noodzakelijk.
Het draagvlak voor de spoorlijn AUB

ecologische
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spoorlijn Utrecht-Breda te reserveren
en ook de SP heeft zich hier landelijk
en locaal voor uitgesproken. De Kamer
van Koophandel heeft de spoorlijn AUB
onlangs wenselijk genoemd. Inmiddels
hebben de samenwerkende GroenLinks
afdelingen langs de A27 besloten om de
voorstanders van de spoorlijn AUB meer
te bundelen. Maatschappelijke organisaties, gemeentebesturen en bedrijfsleven zullen worden uitgenodigd voor een
conferentie in oktober.
Tjark Reininga

voorloper groene hart:

Coalitie blokkeert discussie
Op 23 februari hebben Provinciale Staten van Utrecht de ‘Voorloper Groen Hart’
vastgesteld. De Voorloper is een beleidsvisie van de provincies Noord-Holland,
Zuid-Holland en Utrecht, die een aanzet
vormt voor een toekomstige structuurvisie voor het Groene Hart van deze drie
provincies. Met een aantal andere fracties
plaatste GroenLinks de nodige vragen bij
de plaats en omvang van de in het plan
aangegeven transformatiezones. De coalitiepartijen CDA, VVD en Christenunie
blokkeerden echter het debat hierover door
bij voorbaat te stellen dat elke motie of elk
amendement zou worden verworpen.
In de kiem gesmoord
De Voorloper is een gezamenlijk product
van drie provincies. Het is op zich heel
goed dat er zo’n grensoverschrijdend
stuk wordt gemaakt, maar het wordingsproces bleek niet eenvoudig. Er werd een
ad hoc commissie gevormd met Statenleden uit de drie provincies, maar
de onderlinge afstemming binnen de
commissie ging moeizaam. In het begin
is geprobeerd per delegatie te komen
tot het gezamenlijk formuleren en uitdragen van standpunten per provincie,
maar er bleven politieke verschillen en
er werd regelmatig weer terugvallen op
een partijpolitiek standpunt. Vooral het
CDA wilde nog wel eens tussen deze
mogelijkheden switchen al naar gelang
het uitkwam.
Drie provincies, drie procedures
Uiteindelijk kwam er een gezamenlijk product van de drie provincies, dat

echter in elke provincie verschillend
werd behandeld. In Noord-Holland werd
de Voorloper niet in de Staten behandeld. Het bleef daar bij een discussie in
de provinciale commissie, omdat men
in Noord Holland vindt dat de echte
besluitvorming pas bij de nieuwe structuurvisie aan de orde is.
In Zuid-Holland formuleerden bijna alle
fracties gezamenlijk een drietal amendementen van algemene aard, zoals over
de taakstelling voor bedrijventerreinen,
die Statenbreed werden overgenomen.
Iets dergelijks was ook lang bij de
Utrechtse Staten in beeld, totdat het CDA
zich op het standpunt stelde dat het verwarrend zou zijn als wij in Utrecht iets
anders zouden besluiten dan de andere
provincies. Het CDA liet daarom bij voorbaat weten dat er geen amendementen
of moties zouden worden ondersteund,
en dat dit ook de mening was van de coalitiepartners VVD en CU. Het vreemde
daarbij is, dat wij hierdoor juist automatisch zouden afwijken van het Zuid-Hollandse besluit, waar immers een aantal
amendementen Statenbreed werd ondersteund. Het is een typisch voorbeeld van
het optreden van de nieuwe coalitie:
geen amendementen of moties ter aanvulling van de voorstellen van GS. De
rijen worden gesloten en een open discussie voeren of een eigen positie innemen door de Staten is onmogelijk

randvoorwaarden- ruimtelijke ontwikkelingen als woningbouw en aanleg van
bedrijventerreinen mogelijk zijn. Die zijn
vooral te vinden in de provincie Utrecht:
langs de A2 bij Loenen/Breukelen, tussen Harmelen en Vleuten, en oostelijk
van Vianen langs de A27.
Ondanks alle mooie praatjes over randvoorwaarden en goede inpassing is
GroenLinks zeer bezorgd over het effect
van deze voorlopige keuze. Al is het
alleen al omdat het grondspeculatie in
de hand werkt. En als de grond verkocht
is wordt behoud van de kwaliteiten van
natuur en landschap er niet eenvoudiger op. Tijdens de behandeling in de
commissie hield het ChristenUnie-statenlid Carla Dik een soortgelijk betoog,
maar tijdens de Statenbehandeling was
de ChristenUnie weer braaf in het hok
gezet. Allerlei moties van de oppositie
werden gezamenlijk door de coalitie verworpen, of omdat ze te ver gingen of –als
er geen argument tegen in kon worden
gebracht- omdat ze “overbodig” waren.
Zo is de Voorloper ongewijzigd vastgesteld. En zweven er wellicht binnenkort
allerlei bouwplannen boven de transformatiezones bij Breukelen, Harmelen
en Vianen, ondanks alle mooie voornemens om het Groene Hart als nationaal
landschap te beschermen.
Jos Kloppenborg

Transformatiezones
Centraal in het debat stond de discussie over de zogeheten transformatiezones. Dat zijn de gebieden waar –onder
groenlicht – voorjaar 2009
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kort nieuws
sium in het provinciehuis over mogelijkheden van zonne-energie, ook in de
provincie Utrecht. Het NMU presenteert
daar de resultaten van haar onderzoek
over de stand van zaken in de provincie
rond duurzame energie. Gastsprekers
zullen de innovatieve mogelijkheden
van techniek en ontwerpen schetsen.
Doel van de bijeenkomst is om provincie, gemeenten en instellingen te inspireren tot hernieuwd beleid en projecten
met zonne-energie.

Werkbezoek Rhenen en
Wijk bij Duurstede

Woerdens bedrijventerrein
Reijerscop strijdig met Streekplan

ners en elkaar de gordijnen in te jagen
met plannen zonder draagvlak.

De Statenfractie van GroenLinks is zeer
verbaasd en bezorgd over het plan van
het College van B&W van Woerden om
een groot bedrijventerrein aan te leggen
in de polder Reijerscop, ten zuiden van
de A12.
De polder Reijerscop is een typerend
en nog gaaf deel van het Groene Hart,
waar de oude verkaveling nog goed in
is te herkennen. Als er in Reijerscop een
bedrijventerrein komt betekent dat een
enorme klap voor het Groene Hart. Het
vormt nu een groene buffer tussen de
A12 en de kern van Montfoort. Aan de
westkant grenst de polder dicht tegen
de toekomstige bouwlocatie Rijnenburg.
Een bedrijventerrein in Reijerscop betekent feitelijk dat het hele groene middengebied tussen Harmelen, VleutenLeidsche Rijn, Rijnenburg en Montfoort
wordt verknald.
Tijdens de behandeling van de Voorloper Groene Hart heeft de fractie opheldering gevraagd aan gedeputeerde Krol
van Ruimtelijke Ordening. Deze bevestigde de mening van de fractie dat het
plan in strijd is met het Streekplan en de
Voorloper, en kondigde aan de gemeente
Woerden hierover aan te spreken.
Tijdens een bijeenkomst van het dorpsplatform van Harmelen op 12 maart
heeft woordvoerder Jasper Fastl nog
eens benadrukt dat het plan wat ons
betreft uit den boze is. De Statenfractie vindt het van belang dat de Groene
Hartgemeenten eens samen kijken naar
oplossingen voor hun bedrijventerreinen, in plaats van elke keer hun inwo-

« Jos Kloppenborg»

Publicatie: Groene Ring rond
de stad
Eén deze dagen verschijnt een gezamenlijk publicatie van de Staten- en stadsfractie van GroenLinks Utrecht. In plaats
van de onzalige plannen om de stad met
asfalt te omringen bepleit GroenLinks
hierin om ernst te maken met de realisatie van groene recreatie: geen asfalt,
maar een Groene Ring rond de stad. In
de zogenoemde Agenda Vitaal Platteland
zijn in de periode 2007-2013 honderden
miljoenen beschikbaar voor recreatie
en natuur. Gebiedscommissies moeten
de inzet van dat geld met alle betrokken partijen en belangen zelf uitwerken.
Hierbij ontbreekt het veelal aan daadkracht en tempo. De nota roep de provincie op de regie te nemen. Daarnaast
wordt in de nota in verschillende gebieden meer robuuste verbindingsroutes
en toegankelijkheid bepleit. Het tweede
deel van de nota bepleit om meer coördinatie en structuur aan te brengen in
de versnipperde wereld van natuur en
recreatie. Daarbij heeft de provincie een
coördinerende taak, naar de mening van
GroenLinks.
« Titia Beukema »

GL symposium: Zonne-energie in
Utrecht
Donderdagmiddag 11 juni organiseert
de Statenfractie van GroenLinks, samen
met de Studenten Organisatie Milieuwetenschappen (STORM) een klein sympo-
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De Statenfractie ging afgelopen periode
op werkbezoek bij de gemeenten Rhenen en Wijk bij Duurstede. In Rhenen
heeft GroenLinks wethouder Ad van
Hees de portefeuille Ruimtelijke Ordening en samen met burgemeester van
Oostrum liet hij de geplande nieuwbouwwijk langs de Nederrijn zien, waar
zorgvuldig ruimte is gemaakt voor de
ecologische verbindingszone en de trekroute van de edelherten. Besproken zijn
de knelpunten rond het verkeer, bij de
brug over de rivier en bij de dierentuin.
In Wijk bij Duurstede heeft GroenLinks
wethouder Henk Muis samen met een
aantal GroenLinks fractieleden de positieve ontwikkeling van het Waterfront
laten zien (begin van een blue port, de
nieuwe stadshaven) en het (cultuur)
historisch project rond Dorestad. Tijdens een lunch met het hele college
(van GroenLinks, PVDA en SP) werd ook
de bottum up aanpak besproken bij de
ruimtelijke plannen. Bewoners kunnen
meebeslissen, ook over de keus van de
stedenbouwkundig ontwerper.
« Titia Beukema»

bestuur

Ledenvergadering 24
april
Het provinciaal bestuur nodigt alle leden en belangstellenden uit voor
een P rovinciale Ledenvergadering op
vrijdag 24 april 2009
aanvang 20.00 uur
Locatie: Gemeentehuis Breukelen, Raadszaal
Markt 13, 3621 AB Breukelen

Concept-Agenda:
1. Opening en vaststelling agenda
2. Ingekomen en uitgegane post

24 maart: toekomst ledenblad
Provinciaal bestuur en de Statenfractie organiseerden 24 maart j.l.
een bijeenkomst voor alle afdelingen om de mogelijkheden van een
gezamenlijk ledenblad te bespreken.
De conclusies zullen in de elektronische nieuwsbrief en website worden
doorgegeven.

8 april: bijeenkomst OV
alternatieven
Op 8 april organiseert de Statenfractie een bijeenkomst op het provinciehuis over de OV alternatieven
rond de stad Utrecht en omstreken.
Naast de bepleitte spoorlijn AUB is
een verlenging van de sneltram naar
Vianen en Zeist (of verder) onderwerp van discussie, en ontbrekende
buslijnen of te lage frequenties. En
vooral: hoe krijgen we de alternatieven duidelijk voor het voetlicht.

Werkbezoeken
Vrijdag 27 maart bezocht de Statenfractie de gemeente Maarssen, waar
de problematiek rond het Thermencomplex bij de Maarseveense Plassen en de Bethunepolder centraal
stond. Op 20 mei bezoeken we de
gemeente Houten.

3. THEMAGEDEELTE: Gemeenteraadsverkiezingen: lijstverbindingen
en progressieve akkoorden
Langs de Vecht in West-Utrecht vormen de gemeenten Abcoude, Breukelen, De Ronde Venen en Loenen een nieuwe gemeente; Vecht en
Venen. Naar verwachting neemt de Tweede Kamer hierover voor de
zomer een besluit.
De lokale afdelingen overleggen over nieuw structuren. Tijdens het
themagedeelte willen we praten over de verbindende thema’s tussen
de verschillende gemeenten en de provincie; een debat over fijnstof
langs de A2 en sluipverkeer langs de Vecht.
4. Korte pauze
5. Vaststelling notulen najaarsledenvergadering 2008
6. Bestuursmededelingen
7. Bestuursverkiezing
De zittingstermijn van Michiel Odijk is verstreken; hij is niet herverkiesbaar als voorzitter, wel als algemeen bestuurslid. Leden die geïnteresseerd zijn in het voorzitterschap kunnen contact opnemen met
de secretaris (zie onder).
8. Verantwoording fractie
De fractie geeft aan wat de recente politieke ontwikkelingen zijn binnen de Provinciale Staten en beantwoordt vragen van leden.
9. Partijraad
Vanuit de vergadering kunnen vragen worden gesteld aan de (provinciaal gekozen) partijraadsleden over landelijke onderwerpen.
10. Bespreking jaarverslag provinciaal bestuur 2008
11. Vaststelling financieel verslag 2008
a. verslag kascontrolecommissie
b. verslag penningmeester
c. decharge penningmeester
d. benoeming kascontrolecommissie
12. Rondvraag en sluiting
Stukken voor de vergadering (notulen, jaarverslag, financieel verslag)
kunnen worden opgevraagd bij de secretaris: Michiel van de Sande
(m.vd.sande@zonnet.nl of 033 475 8457).
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Petten in de polder
Wat een voorrecht om vlak
naast de stad in een natuurgebied te wonen! Vijf jaar
geleden fietsten wij door de
Molenpolder pardoes tegen
ons droomhuis aan. Bijna
letterlijk. En nu genieten we
dagelijks van de rust, het
uitzicht en de vogels. Buren
hebben zelfs het zeldzame
Woudaapje gehoord, maar
mijn oren zijn kennelijk nog
zo stads dat ze hem niet herkennen.
Een van onze buren is het
recreatieschap, dat het
strandbad Maarsseveense
Plassen exploiteert. Voor
extra inkomsten organiseren daar zij graag een
feestje. Tot onze grote schrik
dreunden wij regelmatig tot
diep in de nacht ons bed uit
van de house-bassen! En
toen ging het snel… inspreken bij de gemeenteraad
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(natuurgebied is geen openlucht-disco!), fractie aan de
telefoon, op de lijst, in de
raad! Gelukkig is het aantal
feesten nu aan een maximum gebonden. Nog te veel
wat mij betreft.
GroenLinks Maarssen
bewaakt al veel langer dan
ik raadslid ben, de kwetsbare polder. Dat dat hard
nodig is, blijkt uit de steeds
weer opduikende plannen
om het gebied commercieel
te exploiteren. Woningbouw,
teleskibaan, noem maar op.
De laatste plannen zijn voor
een enorm saunacomplex. In
het zeldzaam zuivere water
van de grote plas, aan het
dijkje waar maar net genoeg
plaats is voor het verkeer
dat er nu al over moet
(en zonder openbaar vervoer) en op een steenworp
afstand van de grens van het
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Natura2000-gebied Oostelijke Vechtplassen.
Het blijft dus knokken geblazen. Lastig, omdat de bouwplannen volgens al 10 jaar
geleden vastgelegde vage
plannen wettelijk door zouden mogen gaan. Omdat
het beheerbeleid voor het
N2000-gebied nog niet af is,
zodat we daar nog niets aan
kunnen toetsen. Omdat het
N2000gebied eigenlijk onder
de provincie Noord-Holland
valt, terwijl Utrecht over het
bestemmingsplan en de ver-
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gunningen gaat… En omdat
de commercie steeds voorrang lijkt te krijgen.
Dat ik knok én in Molenpolder woon, levert in de raad
soms scheve blikken op.
Belangenverstrengeling?
Wat een onzin. Wie hier
woont, kiest voor de rust en
de natuur. Als ik nu de enige
was die er zo over dacht...
Ik werk in de lange traditie
van GroenLinks Maarssen en
daar ben ik trots op!
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STATENFRACTIE 1 Bas Nugteren (Utrecht) fractievoorzitter; algemene politieke zaken, financiën T (030) 251 65 43 M (06) 538 116 79 E basnugteren@hotmail.com 2 Mariëtte Pennarts (Montfoort) vice-fractievoorzitter; maatschappelijke ontwikkeling, cultuur, Europa T (0348) 47 22 02 M (06) 145 496 67 E pennarts@pennarts.demon.nl
3 Jos Kloppenborg (Utrecht); ruimtelijke ordening, wonen, groen, milieu T (030) 273 58 85 E jos.kloppenborg@wanadoo.nl 4 Jasper Fastl (Utrecht); mobiliteit, wonen,
economie, cultuur M (06) 141 827 86 E jfastl@gmail.com 5 Titia Beukema (Utrecht) fractiemedewerker; commissielid RGW T (030) 251 68 75 M (06) 514 452 24
E titia@woutvanveenadvocaten.nl

A

B

C

D

E

F

BESTUUR: A Marianne van Hattum (De Bilt) lid T (030) 228 54 72 E mvhattum@planet.nl; contactpersoon voor De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Zeist B Michiel van de Sande
(Amersfoort) secretaris T (033) 475 84 57 M (06) 265 525 95 E m.vd.sande@zonnet.nl; contactpersoon voor Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest
C Michel Nijland (Utrecht) kandidaat-penningmeester D Michiel Odijk (Utrecht) voorzitter T (030) 273 26 27 E michiel.odijk@yahoo.com E Geertje Raadsveld lid T (030) 280 03 51
E geertje.raadsveld@gmail.com; contactpersoon voor BRU-gemeenten F Hessel Dijkstra lid T (030) 273 39 44 E hesseld@xs4all.nl; contactpersoon voor BRU-gemeenten.
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