n
l e d e i ng
a de r
v e rg a p r i l ;
o p 15 ag . 7
zie p

Lijsttrekker Marry Mos en nummer twee Jan Ravesteijn horen dat GroenLinks in Utrecht de grootste partij is met 10 zetels (foto: Desiree Meulemans)
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Groen wint,
Links verliest
GroenLinks heeft landelijk mooi gescoord
tijdens de gemeenteraadsverkiezingen
op 3 maart. Een peiling op de verkiezingsdag rekende ons een winst van vijf
Kamerzetels (van 7 naar 12) voor wanneer er landelijke verkiezingen zouden
zijn gehouden.
Ook in de provincie Utrecht haalde
GroenLinks mooie scores, met natuur
lijk als meest aansprekende resultaat
de winst van twee zetels in Utrecht die
ervoor zorgt dat we nu de grootste partij
in de stad zijn.
Er waren ook GroenLinks afdelingen die
niet deelden in de winst. In Woerden,
Montfoort en De Bilt leden de gezamen
lijke lijsten met de PvdA zwaar verlies.
In deze gemeenten betekende dat tege

lijkertijd dat de PvdA /GL combinatie
niet meer de grootste partij is en daar
mee het initiatief verliest bij de college
onderhandelingen. Zo werd nog eens
duidelijk dat de prachtige scores in 2006
voor een belangrijk deel te maken had
den met het feit dat de PvdA juist op dat
moment piekte, en dat een zwaar verlies
van die partij ons al gauw meetrekt.
Maar dat is niet het enige verhaal. Zowel
in Woerden als De Bilt was het ‘groene
profiel’ minder zichtbaar en waren
PvdA(/GL) wethouders verantwoorde
lijk voor omstreden bouw- en ontwik
kelingsplannen in de groene ruimte
zoals een bedrijventerrein midden in
het Groene Hart of het bouwplan op het
Hessingterrein in De Bilt.
In Bunnik haalde P21, een combinatie
groenlicht – voorjaar 2010

van PvdA, GroenLinks en onafhankelij
ken, daarentegen een prachtig resultaat:
45,9% van de stemmen! Een stemmen
aantal dat vrijwel nergens in Neder
land door een partij is gehaald. P21
profileerde zich juist wel op groen- en
milieugebied. Het dankt de zege en het
stemmenpercentage ongetwijfeld mede
aan de actieve opstelling tegenover de
plannen voor ‘A12 Salto’ over het Rijs
bruggerwegtracé dwars door het groene
landschap.
Groen en lokaal
Ook elders in de provincie haalden
groengeoriënteerde
lokale
partijen,
waarmee de Statenfractie goede con
tacten heeft, uitstekende resultaten. In
Soest werd GGS (Gemeentebelangen

»
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Groen wint, Links verliest

Groen Soest) de grootste partij. De col
legepartijen Soest 2002, PvdA en VVD
verloren allemaal. De coalitie in Soest
werd afgestraft voor hun bouwambities
en arrogantie. In Oudewater wonnen
de Onafhankelijken, die zich net als de
Statenfractie van GroenLinks inzet voor
een duurzame herontwikkeling van
het Westerwalgebied met behoud van
de machinefabriek. Zij zijn daar nu de
grootste partij, net als Platform Vianen
in Vianen, een lokale partij die zich – net
als onze Statenfractie – flink heeft verzet
tegen de plannen voor een grootschalige
golfbaan aldaar.

kende. Positief is verder dat
er winst was in Nieuwe
gein en Veenendaal, waar
het percentage GroenLinks
stemmers de vorige keer aan
de lage kant was.
Rhenen
Een speciaal geval is Rhenen. Daar vond
4 jaar geleden een fluwelen revolutie
plaats tegen een SGP/CDA/VVD coali
tie die zich uitte in een enorme winst
voor de Progressieve Combinatie Rhe
nen (GL/D66/onafhankelijken). De par
tij heeft iets verloren, maar is nog altijd
de grootste. De keuzes in Rhenen zijn
nogal scherp: wordt het een coalitie
PCR + anderen of weer SGP + anderen?
Die scherpte leidde tot een door ‘rechts’
bedenkelijk op de persoon gespeelde
campagne.

In de steden Utrecht en Amersfoort
heeft GroenLinks zich de afgelopen jaar
bij uitstek ook op het gebied van groen
en duurzaamheid gemanifesteerd. En
in beide steden woeden stevige dis
cussies over de toekomstige opgaven
op het gebied van infrastructuur en
nieuwbouw. De heldere opvattingen van
GroenLinks zijn daar beloond. Hetzelfde
kan worden gezegd van Leusden en ook
Zeist, waar een kleine percentuele winst
zowaar de winst van een hele zetel bete

VVD en D66
Over de hele provincie bezien valt, gelijk
met de landelijke trend, de grote winst
van D66 op. Die partij heeft in veel
gemeenten nu de sleutel in handen bij
de coalitievorming, omdat ze net een

meerderheid kunnen maken.
In Bunnik vormden D66 en
VVD een gezamenlijke lijst. De
uitslag viel hen tegen, wat ter
plaatste wel werd geweten aan
de mogelijkheid dat veel D66 kie
zers de voorkeur gaven aan P21.
In Montfoort gingen VVD en D66
juist weer apart de verkiezingen in, wat
voor beiden een sterk resultaat gaf, wel
licht ten koste van de PvdA/GL lijst.
En nu de komende verkiezingen …
Voor de provinciale verkiezingen geven
uitslagen in de provincie aan dat ook in
plaatsen waar GroenLinks weinig kader
en leden heeft, veel kiezers zich aan
gesproken voelen door thema’s waar
GroenLinks zich mee verwant voelt.
Samen met de fraaie scores in de steden
en enkele grotere gemeenten belooft dit
heel wat voor de verkiezingen in juni en
volgend jaar in maart. Aan ons de taak
om dat te verzilveren.
Jos Kloppenborg
Statenlid

Resultaten uit gemeenteraadsverkiezingen 2010: In Bunschoten, Eemnes, Lopik, Oudewater en Vianen deed GroenLinks niet mee.
In Abcoude, De Ronde Venen, Loenen, Breukelen, Maarssen, Woudenberg en Renswoude waren er geen verkiezingen op 3 maart
vanwege de plannen tot herindeling van deze gemeenten.

Resultaat
2010 in %

Resultaat
2006 in %

GL

11,5

9,9

+ 1,6

5

4

Baarn

GL

7,7

8,0

– 0,3

1

1

De Bilt

PvdA/GL

19,9

25,4

– 5,5

5

7

Bunnik

PvdA/GL/onafh

45,9

39,5

+ 6,4

7

6

Houten

GL

9,8

11,0

– 1,2

3

3

IJsselstein

GL

8,9

9,7

– 0,8

2

2

Leusden

GL

11,9

10,2

+ 1,7

2

2

Montfoort

PvdA/GL/onafh

17,0

27,9

– 10,9

3

4

Nieuwegein

GL

7,7

5,9

+ 1,8

2

2

Rhenen

GL/D66/onafh

20,0

22,3

– 2,3

3

4

Soest

GL

6,6

6,9

– 0,3

2

2

Utrecht

GL

20,8

15,2

+ 5,6

10

8

Utr Heuvelrug

PvdA/GL

20,5

25,1

– 4,6

6

8

Veenendaal

GL

6,1

5,5

+ 0,6

2

2

Wijk bij Duurstede

GL

14,1

15,7

– 1,6

3

3

Woerden

PvdA/GL

16,3

23,4

– 7,1

5

8

Zeist

GL

10,6

10,3

+ 0,3

4

3

Gemeente

Lijst

Amersfoort
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Zetels 2010

Zetels 2006

de verkiezingen in amersfoort

“Niemand was blij”
GroenLinks was in de gemeenteraadsverkiezingen vrijwel overal succesvol.
In Amersfoort werd op het nippertje een
(rest)zetel gewonnen. Tjark Reininga
ging de afdeling feliciteren.
Er hing volgens Frans Prins, voorzitter
van GroenLinks Amersfoort, een merk
waardige sfeer in het Amersfoortse
stadhuis, de nacht van 3 op 4 maart
2010. ‘Er werd niet gejuicht, het leek
wel of niemand blij was met de uitsla
gen. Toen ik ’s nachts om vier uur naar
huis ging,’ zei hij bij de opening van de
ALV waar de zetelwinst van GroenLinks
gevierd werd, ‘stond GroenLinks nog op
vier zetels. Maar net thuis kreeg ik een
smsje van de gemeente, dat we toch een
restzetel zouden krijgen. Toen heb ik in
m’n eentje even gejuicht.’
Vertrouwen
Die ene zetel winst (van 4 naar 5) maakt
van GroenLinks wel de enige collegepar
tij die wint in Amersfoort; CDA en PvdA
verloren en de VVD kreeg de verwachte
zetelwinst niet. En de grote winnaars
BPA (Burgerpartij Amersfoort) en D66
waren teleurgesteld, ze hadden (nog)
meer verwacht.
‘Een historisch resultaat,’ houdt lijst
trekker en wethouder Sebastiaan van
’t Erve de ALV voor, waar GroenLinks
trots op mag zijn. ‘We hebben daarmee
de positie zelf onze visie neer te zetten,
los van anderen en zijn positief kritisch
de onderhandelingen ingegaan. We wil
len door, maar niet koste wat kost. We
zijn ook bereid de oppositie in te gaan.’
Hij ziet kansen. BPA heeft als grootste
fractie de collegevorming opgepakt en
lijkt er werk van te willen maken. De
nieuwe fractievoorzitter lijkt boven
dien de onwrikbare standpunten uit
de vorige periode inhoudelijk wat af te
zwakken. ‘Ik heb vertrouwen dat BPA
verandert, ‘en inderdaad kiest voor ver
andering’ zegt hij, ‘maar we moeten er
rekening mee houden dat die omme
zwaai ook voor BPA lastig is.’
Campagnesucces
Het succes stoelt op drie pijlers, zegt
campagneleider Jorien van Maanen:
‘een duidelijke, realistische en concrete
boodschap, een stabiele kiezersgroep en

VLNR: Frans Prins, Hiske Land, Lubbertus Brugge, Jorien van Maanen

“natuurlijk” Femke.’ Dat laatste heeft ze
op straat herhaalde malen gehoord.
GroenLinks pleitte voor veranderingen
en wilde daarmee de bezuinigingen die
alom worden bepleit inhoudelijk afwe
gen. In Sebastiaan van ’t Erve had Groen
Links een geprofileerde lijsttrekker, die
de continuïteit van de afgelopen jaren
naar de komende periode belichaamde.
En er waren duidelijke thema’s: gebrek
aan huisvesting voor jongeren, natuur
beleid en het verzet tegen de geplande
rondweg rond Amersfoort.
Er waren in de campagne een aantal
ludieke acties. Zo heeft milieuwethou
der Van ’t Erve een dag meegewerkt met
de gemeentelijke inzamelaars van plas
ticafval. Verder heeft GroenLinks een
stedelijke wandelroute geadopteerd
en opgeknapt. En op Warmetruien
dag werd een Amersfoorts standbeeld
aangekleed. Daarnaast is meegedaan
aan de gebruikelijke activiteiten, zoals
debatten, en hebben circa 75 vrijwilli
gers zo’n 20.000 kranten verspreid en
10.000 flyers.

voor de hand of GroenLinks nog last
heeft gehad van het aftreden, midden
2009, van wethouder Gerda Eerdmans.
‘Dat is eigenlijk een vrij geruisloze over
gang geweest,’ zegt Van Maanen. ‘Gerda
stond als lijstduwer op de lijst, maar we
hebben er in onze campagne geen spe
ciale aandacht aan besteed.’
Het was tot het laatste moment span
nend, zegt Van Maanen, die om half
vijf ‘s morgens hoorde dat het doel
dat zij en de afdeling zich gesteld had
den, tenminste vijf zetels, gerealiseerd
was. Ze is blij dat ze in haar rol heeft
mogen groeien en wil er, na een kort
intermezzo, opnieuw tegenaan voor de
komende kamerverkiezingen.
Tjark Reininga

Geruisloze overgang
Na het plotselinge terugtreden van
minister Eurlings en Wouter Bos, dat
eerder die dag bekend werd, ligt de vraag
groenlicht – voorjaar 2010
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De verkiezingen van maart 2011

“Hoezo verkiezingen in 2011?”, hoor ik je
al zeggen. We hebben ze net gehad en in
juni hebben we weer verkiezingen. Klopt,
maar in maart 2011 zijn de provinciale
verkiezingen voor de periode 2011 – 2015.
En dat worden cruciale verkiezingen als
eerste beoordeling van het nieuwe kabinet. Ook als GroenLinks geen deel uitmaakt van de coalitie is het zaak om nu
alvast vooruit te kijken, want een goed
provinciebestuur is van belang voor mens
en natuur.

Fractievoorzitter Bas Nugteren in de Statenzaal

Boeiende Politiek
In lange tijd hebben we niet zulke boei
ende politieke ontwikkelingen meege
maakt. Verrassingen volgen elkaar in
hoog tempo op en er doen zich geheel
nieuwe kansen voor. Ook bedreigingen,
zeg ik er gelijk bij, en dat bij elkaar maakt
dat we met meer dan gemiddelde ernst
moeten analyseren en kiezen: Zowel
in de provincie Utrecht als tijdens de
komende ledenvergadering wanneer we
besluiten gaan nemen ter voorbereiding
van de verkiezingen in maart 2011.

mijns inziens geldt dit ook voor het pro
vinciale niveau.
Verandering in onze provincie?
Onze provincie wordt nu al ruim dertig
jaar gedomineerd door de CDA-VVDPvdA combinatie. Deze coalitie is gewor
teld in tal van netwerken van wethou
ders, burgemeesters enzovoorts. Dit
levert in de praktijk een conservatief
effect. Men verdedigt langzamerhand
vooral de eigen partijopvattingen. Dit
bleek duidelijk toen er in 2008 einde

« Ik hoop dat het openbaar debat weer
enig fatsoen en diepgang krijgt »
Het kabinet is gevallen. GroenLinks is
in de peilingen gestegen en in de stad
Utrecht is GroenLinks zelfs de grootste
partij geworden in de gemeenteraad.
Groen is een trekker. Sindsdien is het
leiderschap bij de PvdA gewisseld en
maakt Cohen kans om premier te gaan
worden met als kenmerk inzet voor een
fatsoenlijke samenleving en fatsoenlijk
bestuur. Mij spreekt dit enorm aan. Ik
hoop dat het openbaar debat weer enig
fatsoen en diepgang krijgt, zich ontwor
stelt aan slogans en wij-zij stellingen.

lijk eens een crisis kwam in de eeuwige
combinatie van deze drie waarbij uitein
delijk de PvdA het veld moest ruimen
voor de ChristenUnie. Om een indruk
te geven, deze laatste coalitie steunt op
iets meer dan 50% van het electoraat,
de CDA-VVD-PvdA coalitie op nog geen
60%. Tot bescheidenheid over de eigen
posities leidde en leidt dit helaas in de
politiek zelden.
Voor de volgende periode is het niet te
verwachten dat er weer een meerderheid
zal zijn voor CDA-VVD-PvdA, en zeker
niet voor CDA-VVD-CU. Dit betekent
niet vanzelfsprekend dat GroenLinks
kandidaat is om aan te schuiven, wat wij
wel zouden willen. Die wens kent ver
schillende redenen. Allereerst natuurlijk
onze opvattingen die wij consistent en
realistisch hebben inbrengen. Maar het

Wat we in feite zien is het uiteenvallen
van de oude partijpolitieke verhoudin
gen. In de kabinetscrisis kwamen de
onderstromen boven die fragmentatie
van de traditionele politieke verhoudin
gen teweeg brengen. Dit opent de deur
naar nieuwe politieke verhoudingen en
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is ook vanwege onze visie op het open
baar bestuur dat wij willen besturen, en
om het feit dat wij een belangrijke stro
ming zijn in de provincie. Wij zijn de
grootste in de stad Utrecht. In de afge
lopen periode woonde tweederde van de
bevolking in een gemeente waar wij in
het college zaten. Besturen kunnen wij
heel goed, en dus is het wenselijk dat
wij daar ook op provinciaal niveau deel
van uitmaken. Net zoals onze partij dit
ook stelt voor regeringsdeelname. Deel
name is tot slot van belang voor al die
wethouders die wij in de provincie tel
len, om hen meer te kunnen bieden dan
wat we nu kunnen. Op deze wijze zou
den wij onze betekenis voor het open
baar bestuur ook op dat niveau tot uiting
kunnen brengen.
Dit alles in samenwerking met anderen
natuurlijk. We denken graag in coalitie
mogelijkheden, wij zoeken macht voor
onze idealen en ideeën. De verkiezin
gen in 2011 kunnen wij met vertrouwen
tegemoet zien, maar is dat voldoende?
Nee, ik denk het niet.
Samenwerking met andere partijen?
Ik zou op persoonlijke titel op de
komende ledenvergadering willen spre
ken over de belangrijke vraag hoe wij
deze verkiezingen ingaan. Doen we dat
zelfstandig, of overwegen we samen
werking met andere partijen hierbij?
Het is bijvoorbeeld mogelijk een gecom
bineerde lijst te presenteren, zoals in
een zestal gemeenten in onze provincie
al het geval is. Op basis van provinciale
issues zijn de verschillen met sommige

Het geheim van Bunnik
en de kwestie
van het waterlijntje
partijen helemaal niet zo groot als lan
delijk het geval is. Ik denk dan m.n. aan
D66 en de PvdA. Afspraken vooraf bie
den mogelijkheden om na de verkiezin
gen het proces van coalitievorming te
beïnvloeden. Aldus kan geprobeerd wor
den te voorkomen dat CDA en VVD als
gebruikelijk bepalen wat er gebeurt in
de provincie Utrecht Zij zullen immers
wellicht toch als grootste uit de verkie
zingen komen. Het oude bestel waar zij
de meest duidelijke representanten van
zijn, is aan het kraken. Het is tijd voor
nieuwe verhoudingen, nieuwe kansen,
ook in de provincie Utrecht. Kansen
voor mensen, voor natuur, voor andere
samenwerkingsverbanden,
kansen
voor het ideeëngoed dat wij zo’n warm
hart toedragen met ons allen, voor een
groene en sociale samenleving. Maar of
daar ook wat mee gebeurt is ook onze
eigen verantwoordelijkheid. Niet alleen
in een mooi programma, maar tevens
in onze samenwerking met andere par
tijen dienen wij initiatieven te durven
nemen. Of zoals Femke het onlangs nog
zei, het gaat erom welke partijen willen
samenwerken, dat wordt doorslagge
vend. Graag op de komende ledenverga
dering hierover verder meer.

Afgelopen 3 maart heeft P21 (onze progressieve broeders) een klinkende overwinning behaald in de gemeente Bunnik.
Dit in tegenstelling tot alle andere progressieve samenwerkingslijsten in onze
provincie. Hoe dat kan? Simpelweg, door
groen voorop te stellen en de auto niet alsmaar te faciliteren. Spil in de verkiezingen
was de mogelijke aanleg van de A12Salto,
de inmiddels zo beruchte verbindingsweg
tussen Houten en de A12, dwars door
fraai Bunniks land. Een vraagstuk dat
Bunnik de afgelopen jaren stevig in z’n
greep houdt.

Bas Nugteren
Fractievoorzitter Provinciale Staten

Ook bij Rijkswaterstaat rijst inmiddels
de vraag of de weg nu wel zo handig
gepland is. Immers, de planning voor
de Ring Utrecht maakt het vormgeven
van het nieuwe knooppunt Lunetten al
lastig genoeg, een extra verkeersstroom
vanuit Houten direct naar dit knoop
punt toe maakt de zaak alleen nog maar
complexer. Terecht vragen de Natuur en
Milieufederatie Utrecht (NMU) en het
Utrechts Landschap zich af of de nood
zaak van zo’n weg nog wel aanwezig is.
Zijn de nadelen inmiddels niet duidelijk
groter geworden dan de voordelen? Ze
roepen op om het tracé te heroverwe
gen.

blijven groeien, maar zal met een ver
breed snelwegennet uiteindelijk mak
kelijker kunnen wegvloeien. Bovendien
zijn er meer alternatieven dan alleen de
auto. Houten is dé fietsstad van Neder
land en heeft een zeer hoogfrequente
verbinding via Randstadspoor naar
Utrecht (de stad waar de meeste Hou
tenaren uiteindelijk toch wezen moe
ten). Beloon de Houtenaren liever voor
automijdend gedrag met het geld dat je
bespaart door de weg niet aan te leggen.
Bunnik
A12

In GroenLicht heb ik al eerder geschre
ven over deze onwenselijke weg. Al
jaren speelt de kwestie, en tot op de dag
van vandaag ligt de weg er nog niet. Nog
niet! Want kersvers Gedeputeerde Van
Lunteren is het gekonkel zat en wil de
weg doordrukken, tegen de wens van
een belangrijk deel van de bewoners in.
Overigens is in Bunnik niet alleen P21
tegen deze weg, ook de Liberalen heb
ben zich tegen het zogenaamde Rijs
bruggerwegtracé verklaard. De kans dat
de gemeente Bunnik zonder slag of stoot
zal instemmen met de weg is dus wel
verkeken.

Rijsbruggerwegtracé

A27
Houten

Rijsbruggerweg
Bovendien speelt er meer in provincie
land dan alleen mobiliteit. De Hollandse
Waterlinie is één van onze oogappels in
de provincie. En juist de forten tussen
Houten en Bunnik krijgen een promi
nente rol in het op de kaart zetten van
die waterlinie. Fort het Hemeltje is al
zo ongeveer opgeslokt door de A27 en
wordt met de plannen rondom de Ring
Utrecht nog verder bedreigd. Fort bij
Vechten, waar nu juist het Liniecentrum
(het bezoekerscentrum) moet komen,
zal met de aanleg van het Rijsbrugger
wegtracé zijn weidse achterland kwijt
raken en verder ingeklemd raken tussen
(snel)wegen en spoor.
Het is maar te hopen dat de ‘hoge heren’
op tijd tot inkeer komen en zoeken naar
een alternatief dat voor alle partijen
afdoende is en niet zulke negatieve
effecten heeft op het open landschap.
Er zijn opties genoeg. Zolang men maar
openstaat voor alternatieven.

Van begin af aan hebben we als Sta
tenfractie van GroenLinks vraagtekens
gezet bij de weg. Natuurlijk, de verkeers
stroom vanuit het uitdijende Houten zal
groenlicht – voorjaar 2010
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kort nieuws

Er blijven weinig bomen over in het westelijk weidegebied

Kaalslag in west Utrecht

situatie in het westelijk weidegebied.
“Er wordt alleen vanuit verkeersbelang
gekeken, maar dit gebied is ook ‘nati
onaal landschap’ en verdient daarom
alle bescherming”, aldus fractielid Jos
Kloppenborg. De bomenrijen langs de
provinciale wegen zijn kenmerkend
voor de uitstraling van het landschap.
De Statenfractie wil dat GS ander beleid
maakt voor de provinciale wegen in
west Utrecht.

Provincie kapt 375 bomen en zet er
37 voor terug
In januari werden er 375 bomen gekapt
langs de provinciale wegen rond Lopik,
Oudewater en Montfoort. De grootscha
lige kap, waarvan velen zich afvroegen
of deze wel nodig was, wordt gecom
penseerd met het terugplanten van
welgeteld 37 nieuwe bomen. Vanuit
diverse organisaties is bij de provincie
protest aangetekend en gevraagd om
meer zorgvuldigheid voor dit natio
nale landschap. GroenLinks maakt zich
sterk voor herplant en voor beter beleid
in de toekomst.

Ook de gebiedscommissie De Utrechtse
Waarden, een samenwerking waarin
onder meer de gemeenten Montfoort,
Oudewater, Lopik en IJsselstein partici
peren, heeft een brandbrief naar Gede
puteerde Staten gestuurd. Evenals de
Stichting Hugo Kotenstein en de Werk
groep Behoud Lopikerwaard. Deze laat
ste groep heeft aangeboden om met een
alternatief plan te komen voor bermbe
planting. Ook de Natuur- en Milieufe
deratie Utrecht en de Bomenstichting
keuren de huidige aanpak af.

In antwoord op vragen van GroenLinks
over de kaalslag, beroept de provincie
zich op de Boswet die stelt dat er geen
herplantplicht is voor populieren (het
grootste deel van de gekapte bomen).
Daarnaast hanteert de provincie richt
lijnen voor weginrichting die voor
schrijven dat er langs de provinciale
wegen binnen 6 meter geen bomen
mogen worden geplant. Populieren wor
den helemaal niet teruggeplant, andere
boomsoorten wel. Maar als er geen plek
is, dan wordt de kap elders in de provin
cie gecompenseerd. Waarom in het oos
telijk deel van de provincie wel bomen
worden teruggeplant en hier niet, was
voor de Statenfractie een vraagteken en
aanleiding tot verdere actie.

Mariëtte Pennarts, Statenlid

Zonne-energie, van iedereen, voor
iedereen!
GroenLinks strijdt voor een toekomst
waarin een duurzame energievoorzie
ning een veel grotere rol speelt dan op
het moment het geval is (in Nederland
heeft duurzame energie bijvoorbeeld
slechts een aandeel van 3%). Naast het
feit dat de provincie Utrecht en daarmee
ook Nederland door een sterke ontwik
keling van duurzame energieopwek
king veel minder afhankelijk kan wor

De Statenfractie vindt dat de provincie
bij gebrek aan passend beleid, regels
toepast die niet geschikt zijn voor de

6

groenlicht – voorjaar 2010

den van Rusland en het Midden-Oosten,
kan op deze wijze ook een steentje wor
den bijgedragen aan de zeer belangrijke
strijd tegen klimaatverandering.
De Statenfractie is het afgelopen half
jaar dan ook bezig geweest een toe
komstvisie op te stellen waarin de ont
wikkeling van zonne-energie in de pro
vincie Utrecht een sterke impuls krijgt.
Een voorwaarde hiervoor is dat er een
energienetwerk moet worden ontwik
keld dat deze decentrale levering en
afname van elektriciteit kan faciliteren,
een zgn. smart grid. Daarnaast zullen
goede afspraken over de financiering
gemaakt moeten worden. Dit bepleit de
Statenfractie in de brochure die bij de
voorjaarsnota gepresenteerd zal wor
den: “Zonne-energie, van iedereen,
voor iedereen!”
Mocht u geïnteresseerd zijn in deze bro
chure, die in mei zal verschijnen, dan
verzoeken wij u een mailtje naar ons
adres te sturen. U krijgt dan een exem
plaar thuis gestuurd.
Wieneke Olthof, Fractiemedewerkster

Bestuur

Leden kandidaten& programmacommissie gezocht

Alle leden van GroenLinks in de provincie Utrecht worden van harte
uitgenodigd voor de

provinciale ledenvergadering
op 15 april 2010

In maart 2011 zijn er verkiezingen voor
de Provinciale Staten. In de aanloop naar
deze verkiezingen spelen twee commis
sies een cruciale rol: de programmacom
missie en de kandidatencommissie.

met aansluitend: discussie over de politieke strategie
• Gaan we zelfstandig 6 zetels binnenhalen?
• Of kiezen we voor een strategische samenwerking met een andere
partij?

De kandidatencommissie
Deze vijfkoppige commissie adviseert de
leden van GroenLinks over de samenstel
ling – zowel de personen als hun posities
– van de kandidatenlijst van GroenLinks
voor de verkiezing van de Provinciale
Staten in de provincie Utrecht. Voor
deze commissie zoeken wij mensen die
bekend zijn met en binnen GroenLinks,
maar ook mensen die op een afstand
staan en zich kritisch en onafhankelijk
kunnen opstellen. Ervaring met werving
en selectie is een pré! De leden van de
kandidatencommissie kunnen zelf geen
politieke ambities hebben voor de pro
vinciale statenverkiezing 2011-2015.

Locatie:
Landelijk Bureau,
Oudegracht 312 Utrecht

tijd:
20.00 uur
We zitten midden in verkiezingstijd, deze provinciale ledenvergadering
zal dan ook m.n. hierop toegespitst zijn. We staan kort stil bij de afgelo
pen gemeenteraadsverkiezingen. Wat ging goed, wat ging fout, wie zijn er
verdwenen en wie zijn er nieuw? Het plan van aanpak voor de Provinci
ale Statenverkiezingen in maart 2011 zal worden besproken en alle beno
digde commissies (kandidaten-, programma- en campagne-) zullen wor
den geïnstalleerd. Binnen het bestuur zullen onder andere een nieuwe
voorzitter en secretaris worden voorgesteld. Ook zullen we de provinciale
afgevaardigden voor de Partijraad kiezen. Genoeg reden dus om aanwezig
te zijn 15 april!

De programmacommissie
De programmacommissie is verant
woordelijk voor het schrijven van het
verkiezingsprogramma voor de Provin
ciale Statenverkiezing in 2011. Input
hiervoor zal onder andere door de hui
dige Statenleden worden geleverd. De
programmacommissie wordt gekozen
door de ledenvergadering van Groen
Links provincie Utrecht en legt daar ook
verantwoording aan af. Het provinciaal
bestuur wil graag in contact komen met
leden die een bijdrage willen leveren
aan het schrijven van het verkiezings
programma 2011-2015.

Vergaderstukken zijn opvraagbaar bij de secretaris via hesseld@xs4all

AGENDA:
1.	Opening, agenda
2.	Ingekomen en uitgegane post
3.	Verslag ledenvergadering 14 januari 2010
4.	Jaarverslag bestuur 2009
5. Financieel verslag 2009 en verslag kascommissie
6. Samenwerkingsproject, toekomstbestendige afdelingen
7. Bestuursverkiezingen:
• Aftredend: Marianne van Hattum (waarnemend voorzitter) en
Hessel Dijkstra (waarnemend voorzitter en secretaris)
• Kandidaten: Paulien Goedvolk (voorzitter) en Petra v.d. Werf
(secretaris)
[de motivatie van beide kandidaten staat eind maart op de website]
• Overige kandidaten p.m.

Mocht je interesse hebben in een plek in
de kandidaten- of de programmacom
missie dan kun je contact opnemen met
Tjark Reininga via teceer@netscape.net
of 030 - 267 6273.

8. Benoeming provinciale leden Partijraad
9. Statenverkiezingen 2011:
• Plan van aanpak
• Kandidatencommissie,  vaststellen  opdracht en benoeming leden
commissie
• Programmacommissie, benoeming leden commissie
• Campagnecommissie, benoeming leden commissie
10.	Verantwoording fractie
11.	Rondvraag en sluiting huishoudelijk deel van de vergadering

korte pauze
12.	Discussie over de politieke strategie
Onder andere van gedachte wisselen over strategische samenwer
king met andere partijen.

groenlicht – voorjaar 2010
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Gezocht:
bestuursleden provinciaal bestuur
Tjark Reininga en Flip ten
Cate zijn bij de afgelopen
PLV aangesteld als nieuwe
bestuursleden.
Daarnaast
zijn er ook twee mensen
bereid gevonden om de taak
van secretaris en voorzitter
op zich te nemen. Desalniet

temin zijn we nog steeds op
zoek naar een kleine aanvul
ling van het bestuur met 1 of
2 mensen, zodat het bestuur
weer op volle kracht kan
werken. De komende peri
ode zal vooral in het teken
staan van de verkiezingen

van de Provinciale Staten,
daarnaast is het bestuur
ook begonnen de contacten
met en tussen de verschil
lende afdelingen weer op te
pakken. Vind je het interes
sant om eens op provinciaal
niveau te werken als alge

meen bestuurslid? Meld je
dan bij Marianne van Hat
tum (mvhattum@planet.nl,
Telefoon: 030 - 228 54 72)
voor meer informatie.

Gevonden:
commissielid bert koopmanschap
De afgelopen decennia heeft
Bert, in meerdere functies,
gewerkt bij verscheidene
gemeenten, in de regio
nale samenwerking (onder
andere bij het BRU), provin
cies, woningcorporaties, bij
het onderwijs, bij culturele
organisaties, in het welzijn
en de gezondheidszorg. In
de vorige statenperiode is
Bert 2 jaar lid geweest van
de commissie Zorg, Cultuur
en Welzijn, hij was Staten
lid en lid van de commissie
Ruimte en Groen en de audit

1

commissie Jeugdzorg. Naast
Jeugdzorg heeft hij zich toen
in het bijzonder gericht op
de positie van mantelzor
gers, het Groene Hart en de
polder Groot Mijdrecht. Dit
laatste jaar van de staten
periode 2007-2011 zal Bert
zich als commissielid bin
nen de Statenfractie van
GroenLinks in gaan zetten
voor thema’s op het gebied
van groen en ruimtelijke
ordening. We zijn blij hem
bij het team te mogen ver
welkomen!

2

4

3

5

6

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

A

B

C

D

E

BESTUUR: A Hessel Dijkstra (Utrecht) waarnemend voorzitter T (030) 273 39 44 E hesseld@xs4all.nl; contactpersoon voor BRU-gemeenten, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Utrecht. B Michel Nijlant (Utrecht) penningmeester T 06 50 28 36 36 E michel.nijlant@gmail.com; contactpersoon voor gemeenten in het westelijk deel van de provincie C Marianne van Hattum (Bilthoven) algemeen bestuurslid T (030) 228 54 72 E mvhattum@planet.nl; contactpersoon voor gemeenten in Zuidoost-Utrecht D Flip ten Cate
(Bilthoven) algemeen bestuurslid T (030) 225 74 53 E fliptencate@gmail.com; contactpersoon voor BRU-gemeenten De Bilt, Zeist en Bunnik E Tjark Reininga (Utrecht) algemeen
bestuurslid T (030) 262 72 73 E teceer@netscape.net; contactpersoon voor regio Eemland
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