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alle kandidaten na de vaststelling van de kandidatenlijst bij de plv van groenlinks in november

het LEDENBLAd van statenfractie en bestuur van GROENLINKS PROVINCIE UTRECHT
• februari 2011 • INhoudsopgave - (1) verkiezingsinterview met mariëtte pennarts
-   ( 2)  redactioneel - (3) akkoord van utrecht doet de natuur krimpen - (4) cultuur is geen luxe
-   ( 5)  alternatief voor asfalt -  ( 6) overgang jeugdzorg -  (6) succesvolle ledenbijeenkomst
-   (7)  burgerinitiatief megastallen - (8) zonne-energie in opmars • in dit blad: verkiezings
poster en programma • RETOURADRES POSTBUS 80300 KAMER A5.03 3508 TH UTRECHT

Een gezonde regio, waarin mensen mee
kunnen doen
Vol enthousiasme gaat GroenLinks de
verkiezingscampagne in voor de Provinciale Staten. Lijsttrekker Mariëtte Pennarts
legt uit waar het om draait.
Wat zijn de belangrijkste thema’s voor GroenLinks in deze verkiezingscampagne?
“Het gaat ons om Groen en Sociaal.
Groen, omdat de waanzinnige bezui
nigingen van dit kabinet veel impact
hebben op de natuur in onze provincie:
een belangrijk deel van de Ecologische

Hoofdstructuur (EHS) wordt geschrapt.
Maar aandacht voor groen is ook nood
zakelijk omdat de ruimte schaars is in
onze dichtbevolkte provincie, terwijl er
enerzijds veel vraag is naar recreatie
mogelijkheden en anderzijds wegen,
wonen en werken nog steeds ruimte vra
gen. Maar we willen ook een sociale pro
vincie, waarin alle mensen mee kunnen
doen. Het is niet sociaal wanneer men
sen buiten de boot vallen. Je kunt wel in
je beleidsnota’s zetten dat je een kennis
groenlicht – februari 2011

intensieve, innovatieve provincie wilt
zijn, maar dat de schooluitval hoog is
en analfabetisme toeneemt, draagt niet
bij aan die doelstelling. Groen en Sociaal
zijn dus geen holle begrippen, zij liggen
aan de basis van een gezonde regio.”
Hoe past dat bij de slogan ‘Kies voor de toekomst’?
“Met ‘Kies voor de toekomst’ willen wij
onderstrepen dat het ook anders kan. Om
zaken te realiseren die GroenLinks

»
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Een gezonde regio, waarin mensen mee kunnen doen

belangrijk vindt, zal het een en ander
moeten veranderen in het toekomstig
beleid van de provincie. Wij willen veel
beter openbaar vervoer en betere fiets
paden, want als je mensen goede alter
natieven biedt, zijn ze echt wel bereid
om de auto in te ruilen voor ander ver
voer. We doen dit vanuit de gedachte
dat als 1 op de 7 automobilisten (en dat
hoeven niet iedere dag dezelfde auto
mobilisten te zijn) de auto laat staan er
nauwelijks nog files zijn. Tegelijkertijd
willen wij ook dat de provincie andere
financiële prioriteiten stelt en geen geld
stopt in allerlei financiële potjes. Ook het
nieuwe provinciehuis was niet gekocht
als GroenLinks het voor het zeggen had
gehad.”

Deze uitgave van de GroenLicht is een
bijzondere. Zij staat namelijk in het
teken van de komende Provinciale
Statenverkiezingen, verkiezingen die
niet alleen voor onze (en natuurlijk
ook voor elke andere) provincie erg
belangrijk zijn, maar die ook op nati
onaal niveau doorwerking hebben.
U stemt namelijk niet alleen voor de
zetelverdeling in de provincies, maar
ook voor de zetelverdeling in de Eer
ste Kamer. Met een rechts en natuur
vijandig gedoogkabinet in de Tweede
Kamer kan een linkse en meer groene
meerderheid in de Eerste Kamer het
verschil tussen dag en nacht beteke
nen!
Natuurlijk is er nu een stevig debat
gaande over de politiemissie naar
Afghanistan. De overwegingen die de
Tweede Kamerfractie in deze kwestie
heeft gemaakt staan uitgebreid in de
mail die naar alle leden is gegaan, en
ook op de homepage van de Groen
Links site (www.groenlinks.nl). Als
provinciale fractie en provinciaal
bestuur informeren wij u in dit blad
echter over de onderwerpen die in
de provincie spelen, wat onze frac
tie daarin bereikt heeft, en wat onze
visie op de toekomst is. Daarmee zul
len dan ook de thema’s EHS, cultuur,
mobiliteit, jeugdzorg, megastallen,
zonne-energie en de campagne uitge
breid aan bod komen.
We hopen u allemaal tegen te komen
tijdens de campagne: of dat nou is als
vrijwilliger, of als bezoeker aan één of
meerdere van de (huiskamer)debatten
waar wij aanwezig zullen zijn!

Mariëtte pennarts, lijsttrekker voor
groenlinks in de provincie utrecht

Wat willen jullie bereiken?
“Onze doelstelling is natuurlijk deel
name aan het nieuwe college van Gede
puteerde Staten. Daarvoor is een goede
verkiezingsuitslag een voorwaarde. We
gaan dus voor minstens een zetel erbij,
maar liefst twee! We kunnen die ambi
tie met een gerust hart uitspreken, want
we hebben een uitstekend verkiezings
programma en prima kandidaten. Ook
voor de post van gedeputeerde!”

GroenLinks heeft zin in de toekomst,
dus KIES voor de toekomst!
Wieneke Olthof
Eindredacteur

g r o e n l i c h t

Wie zie je als je grootste tegenstanders en
wie als je medestanders?
“Het is opvallend dat wij met veel par
tijen overeenstemming kunnen vin
den op diverse onderwerpen. Als het
gaat om behoud van groen dan treffen
we vaak D66 en PvdA aan onze zijde.
Wanneer de taken van de provincie ter
sprake komen, dan vinden wij met het

Redactie :
wieneke olthof, Jos Kloppenborg,
Michiel odijk, Tjark Reininga
Telefoon :
06 - 106  838  09 of 030 - 258  24  63
Website :
w w w.provincieutrecht.groenlinks.nl
Oplage : 3500 exEMPL AREN
Druk: drukkerij Badoux, houten
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CDA dat de provincie ook buiten haar
formele kerntaken een rol van beteke
nis kan spelen. Gaat het om innovatie
of om de relatie tussen de provincie en
de gemeenten, dan kunnen we met de
VVD door een deur. Kortom, zoals dat
in politiek gebruikelijk is, we zoeken de
overeenkomsten, maar erkennen ook de
verschillen. De kunst is om elkaar wat
te gunnen en een betrouwbare partner
te zijn. Ik wil graag bewijzen dat Groen
Links daartoe in staat is.”
Hoe gaan jullie campagne voeren?
“Wij hebben een actief campagneteam
dat contacten onderhoudt met campag
neleiders in de afdelingen. Die afdelin
gen zijn voor ons onmisbaar. Zij plakken
de posters, zij verspreiden de folders.
Wij zorgen voor het materiaal en onder
steunen waar nodig.
Eind februari toeren we 2 zaterdagen
met busjes door de provincie en bezoe
ken verschillende gemeenten. Verder
hebben we de speciale campagneweb
site www.kiesvoorutrecht.nl met veel
achtergrondinformatie over de kandi
daten en ons programma. En over wat
we in de afgelopen 4 jaar zoal hebben
bereikt. We hopen dat veel mensen de
moeite nemen om naar die site te sur
fen.”
Hoe kunnen leden aan de campagne bijdragen?
“Onze leden zijn onze beste ambassa
deurs! We hopen dat veel mensen een
avondje (of twee) beschikbaar hebben
om folders te verspreiden of posters te
plakken. En er dan ook meteen eentje
achter hun eigen raam hangen!
Wanneer afdelingen eind februari iets
organiseren in hun gemeente, dan
komen wij graag langs om daar wat extra
ruchtbaarheid aan te geven. Maar wat
ook leuk is: onze kandidaten Karin Boel
houwer (4) en Bas Nugteren (3) komen
graag langs voor een ‘huiskamerge
sprek’. Als (minimaal) 5 mensen willen
praten over provinciale politiek, of wil
len weten waar GroenLinks voor staat,
dan schuift Karin of Bas met alle plezier
aan. Onze campagnecoördinator Linette
Viertelhauzen kan daarover meer infor
matie geven.” Linette is te bereiken via
de campagnetelefoon 06-34491211 of via
groenlinks@provincie-utrecht.nl.
Tjark Reininga

akkoord van utrecht doet de natuur krimpen

Ecologische hoofdstructuur en
groene recreatiegebieden in gevaar
Op 12 januari sloot de provincie met de
natuurbeherende organisaties (Natuurmonumenten, Het Utrechts Landschap,
Staatsbosbeheer) en de landbouworganisatie LTO het Akkoord van Utrecht. Dit
akkoord is bedoeld als een gezamenlijk
bod richting het Rijk nu het nieuwe kabinet enorm wil snijden in het budget voor
natuur. GroenLinks vindt het belangrijk
dat de partijen elkaar hebben kunnen
vinden, maar vindt de inhoud van het
akkoord van een trieste schraalheid.

den uit ‘businesscases’, ofwel golfbanen
en villaparkjes.

geheel wordt opgeheven, is nu een ste
vig punt van discussie. GroenLinks vindt
het vreemd om voor gebieden met een
beoogde natuurfunctie een ontheffing te
geven om nog eens extra te vermesten.
Het voorstel is een poging om ‘te redden
wat er te redden valt’. Het betekent ech
ter een enorme terugval naar een beleid
van ecologische armoede. In de ‘Staat

Akkoord van Utrecht: verdeling van
armoede
CDA Gedeputeerde Bart Krol riep eind
vorig jaar al snel alles en iedereen die
iets in de provincie met het natuurbeleid
te maken heeft bijeen om tot een geza

Van de 6000 nog te realiseren hectare
nieuwe natuur wordt 1500 hectare al
ingeleverd en 3000 hectare belandt in
een soort wachtstand waar het hele
maal van de boeren afhankelijk is of het
ook natuur wordt.
Daarbovenop komt dan nog de maatre
gel uit het regeerakkoord om eenzijdig
te stoppen met de financiering van de
‘RodS’, de groene recreatiegebieden rond
de stad Utrecht. Hiermee vervalt zo’n 50
miljoen aan toegezegd geld. GroenLinks
vindt het van belang dat de provincie in
elk geval doet wat zij kan om plannen
die al klaar zijn voor uitvoering, zoals bij
Haarzuilens, door te zetten.
Regeerakkoord: een kille streep door
het natuurbeleid
Waar ging het ook al weer over bij die
Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar?
Integratie, onderwijs, de woningmarkt,
Afghanistan … Natuurbeleid en ruim
telijke ordening kwamen weinig aan
bod in die debatten. Nu VVD en CDA
een regeer- en met de PVV een gedoog
akkoord hebben gesloten, merken we
wat voor gevolgen dat heeft voor de toe
komst van natuur en recreatie in ons
land, en zeker in onze provincie.
In het regeerakkoord is de natuur het
haasje. Er was al niet genoeg geld om de
Ecologische Hoofdstructuur af te maken
voor het streefjaar 2018. Nu is er nog veel
minder; er gaat een kwart van het bud
get af. Robuuste verbindingszones wor
den met één pennenstreek geschrapt.
Het begrote geld voor de groene recre
atiegebieden rond de stad wordt inge
trokken. Die moeten maar betaald wor

het heiligenbergerbeekdal: park randenbroek in amersfoort

menlijk programma te komen als onder
handelingsbod richting staatssecretaris
Bleker. Na moeizame onderhandelin
gen met een zeker pistool-op-de-borstgehalte kwamen GS met de natuur- en
landbouworganisaties tot een akkoord,
dat overigens tot dusverre wel met een
handdruk maar niet met een handteke
ning is bevestigd.

van Utrecht’, die de provincie elke twee
jaar uitgeeft, zie je dat alle provinciale
indicatoren op het gebied van biodiver
siteit en vermesting een dieprode kleur
(en dus een zeer negatieve beoordeling)
krijgen.
Utrecht verdient beter. De stromen
bezoekers in oude en nieuwe natuurge
bieden laten zien hoe groot de behoefte
aan natuurrecreatie is. De Ecologische
Hoofdstructuur is in 2004 na een breed
gedragen Streekplanproces statenbreed
unaniem vastgesteld. Niet elk voorstel
is onbespreekbaar en het is zeker zin
nig om er meer tijd voor te nemen, maar
GroenLinks vindt dat de ambitie om tot
een robuust netwerk van natuurgebie
den te komen kaarsrecht overeind moet
blijven.

Dat akkoord houdt in dat van de 6000
nog te realiseren hectare nieuwe natuur
1500 hectare van de kaart verdwijnt. Van
3000 hectaren wordt gesteld dat zij voor
lopig binnen een groene contour blijven
als een soort EHS-reserve. Als boeren
het aanbieden, kan het de natuurfunctie
krijgen. Tot dat moment bestaan er ech
ter geen belemmeringen voor huidig of
toekomstig agrarisch gebruik. Of ook de
belemmering voor deze gebieden vanuit
de natuurwetgeving (stikstofdepositie)
groenlicht – februari 2011
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Cultuur is geen luxe!
GroenLinks pleit voor een actief cultuurbeleid in de provincie. Cultuur is geen
luxe en zeker in de huidige tijd, waarin de
samenleving zo in beweging is, is cultuur
van groot belang.

en Landschap Erfgoed Utrecht, het pro
vinciale bibliotheeknetwerk of het Cul
tuurconvenant waarin provincie, Rijk,
Amersfoort en Utrecht afspraken maken
over de culturele infrastructuur. Het
gaat ook om monumenten, landschap
pelijk gebonden erfgoed of archieven.
De GroenLinks fractie heeft zich hier
altijd actief bij ingezet, en de jaarlijkse
prijs voor de amateurkunst, de Kei van
Utrecht, herinnert nog aan het initiatief
dat de fractie in 2005 nam. Amateur
kunst maakt immers een essentieel deel
uit van een levendig cultureel klimaat.

Kunst en cultuur zijn niet uit ons dage
lijks leven en onze samenleving weg te
denken. Zij bieden ontspanning en ver
maak, maar doen ons ook nadenken
over enerzijds belangrijke levensvragen,
maar anderzijds ook de meest arbitraire
zaken. Cultuur verbindt mensen en
leert ons over anderen en over het ver
leden. De Raad voor Cultuur stelde eens,
en terecht, ‘dat kennis van cultuur en
deelname eraan geen luxe is, maar een
maatschappelijke noodzaak voor het
goed functioneren van de samenleving’.
GroenLinks vindt dan ook dat je men
sen in staat moet stellen daaraan deel te
nemen.

In ons verkiezingsprogramma concen
treert het cultuurbeleid zich op drie the
ma’s: cultuurparticipatie, aantrekkelijke
woonomgeving en erfgoed. Bij cultuur
participatie denken we aan activiteiten
als scholenprogramma’s en bibliothe
ken. Bibliotheken krijgen een nieuwe
plaats in onze informatiewereld en wor
den steeds vaker onderdeel van een cul
tuurhuis, waar verschillende culturele
functies als het tonen van voorstellin
gen en de bibliotheek samenkomen.

Ook in de afgelopen periode heeft de
fractie in de Provinciale Staten steeds
gepleit voor een actief cultuurbeleid. En
de provincie heeft ook veel gedaan op
dit vlak. De titel van het in 2009 vastge
stelde beleidskader, ‘Cultuur is Kracht’,
beklemtoont de brede maatschappe
lijke betekenis van cultuur, zowel soci
aal als economisch. Voor een deel gaat
het dan om beleid waarin gemeenten en
provincie krachten bundelen zoals bij
de schooleducatie door Kunst Centraal

Cultuur is ook van betekenis voor een
aantrekkelijke woonomgeving, voor
een omgeving waar wat te beleven valt
en waar men elkaar ontmoet. De cul
tuur in Utrecht is zeer uiteenlopend,
zowel amateurkunst als professionele
kunst, en alle diverse vormen daartus
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sen. Daarnaast kent de provincie vele
internationale toppers als bijvoorbeeld
het festival Oude Muziek. Deze brede
basis voor cultuur zorgt er samen met
de aanwezigheid van grote internatio
nale kennisinstellingen als de Universi
teit Utrecht voor dat Utrecht één van de
meest innovatieve regio’s in Europa is,
zoals onlangs weer bleek uit een onder
zoek van de Europese Commissie.
Utrecht kent ook veel erfgoed, gebou
wen en gebieden die alle een eigen ver
haal vertellen. Of het nu de Piramide
van Austerlitz is of een molen of een
industrieel monument, zij vertellen ons
iets over het verleden, over het leven
toen, en over de veranderingen naar het
heden. Dat geldt ook voor de Romeinse
Limes, de Grebbelinie en de Nieuwe Hol
landse Waterlinie, die belangrijke kwali
teiten toevoegen aan ons landschap met
haar forten en groene zones.
Zoals u ziet zijn er, vanuit sociaal, ruim
telijk en economisch oogpunt, meer dan
voldoende redenen om voor een actief
provinciaal cultuurbeleid te blijven plei
ten, en dat zal GroenLinks dan ook zeker
blijven doen!
Bas Nugteren

GroenLinks wil fietsbanen in utrecht, geen filebanen!

2 x 7 = te veel asfalt!
Een van de meest slepende onderwerpen in de afgelopen Statenperiode,
maar ook in deze campagnetijd, is het
vraagstuk ‘bredere snelwegen of alternatieven?’. En hoewel een aanzienlijke
verbreding van de snelwegen deels al
uitgevoerd wordt en anderzijds nog
lang niet van de baan is, ziet GroenLinks toch ook prettigere ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit.
Het verhaal van GroenLinks over deze
‘Pakketstudies Ring Utrecht’ is hel
der: kiezen voor een vorm van reke
ningrijden, betere fietsvoorzieningen,
een uitgebreider OV-netwerk en het
anders managen van mobiliteit is dé
oplossing om zowel files tegen te gaan
als de leefbaarheid in de provincie te
vergroten. En langzaam maar zeker
wordt dat verhaal steeds breder gedra
gen. Niet in de laatste plaats dankzij
de ‘Kracht van Utrecht 2.0’.
Zoals de initiatiefnemers op hun web
site scherp verwoorden wordt er in De
Kracht van Utrecht een onderbouwd
alternatief geschetst voor de groot
schalige en kostbare fysieke aanpas
sing van de Ring Utrecht: in combi
natie met slimme maatregelen op het
gebied van ruimtelijke ordening, het
beprijzen van mobiliteit en mobili
teitsmanagement zorgt een uitgebreid
openbaar vervoer- en fietsnetwerk

voor verbetering van bereikbaarheid
en leefbaarheid.

zolang het zweet hen maar niet van de
rug loopt. Overigens, mocht dat wel het
geval zijn… Veel werkgevers zijn vast
bereid, zeker als we daar als provincie op
aansturen, om in douche- en omkleed
gelegenheden te voorzien.

Tot in de puntjes is berekend dat
investeren in alternatieven voor de
auto wel degelijk voldoende effect
sorteert. Gedeputeerde Staten heb
ben naar aanleiding daarvan bij het
Rijk verzocht naast de investeringen
in wegen ook een onderzoek te ver
richten naar de mogelijkheden ook het
OV in de regio Utrecht aanzienlijk uit
te breiden. GroenLinks draait de volg
orde en de beschikbare hoeveelheid
geld echter graag om.

Momenteel is de politieke situatie zo,
dat op bestuurlijk niveau een voorkeur
is uitgesproken voor een verbrede A27
tot 2x7 banen. Het linkse college in de
stad Utrecht moet hierin voorlopig bui
gen voor een rechts college in de provin
cie en een nog rechterse regering.
Het is ons er dus alles aan gelegen om
de asfalt-meerderheid in onze provin
cie om te vormen tot een alternatievenmeerderheid. En dat bereik je alleen als
juist GroenLinks een grote sprong weet
te maken in zetelaantal. Want alleen dan
kunnen we in de Staten en in een moge
lijk provinciaal college een andere keuze
afdwingen dan de keuze voor een verbre
ding van de bak bij Amelisweerd.

Een veel gehoord argument om niet
met het OV te gaan is dat je niet altijd
kunt komen waar je wilt komen. Dat is
een directe roep om een uitgebreider
OV-netwerk! Een andere klacht is dat
het comfort en de snelheid te wensen
over laten. Oftewel, een roep om betere
bussen, meer trams en investeren in
asfalt dat het OV ten goede komt. En
als de files daarmee ook opgelost wor
den, waarom dan zoveel investeren
in groenverwoestende wegverbredin
gen?

Jasper Fastl

De opkomst van de elektrische fiets is
bij uitstek een argument om meer te
investeren in snelfietsroutes. Immers,
mensen willen best een half uurtje
trappen om op hun werk te komen,
groenlicht – februari 2011
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jeugdzorg:

Actieve regisseursrol provincie
De kogel is door de kerk: in 2015 moet de
jeugdzorg van de provincies overgeheveld
zijn naar de gemeenten. GroenLinks vindt
dat de provincie er alles aan moet doen
om te zorgen dat deze taak goed ‘landt’
in de 23 Utrechtse gemeenten. Want zeker
voor de kleinere gemeenten (en dat zijn de
meesten in onze provincie) gaat het om
een nieuw werkveld.

(preventieve) jeugdzorg wordt nog niet
veel gedaan. Hiervoor zijn de (gemeen
telijke) Centra voor Jeugd en Gezin in
beeld. In de provincie Utrecht zijn er
inmiddels 14 in bedrijf, aan het aanbod
en de herkenbaarheid wordt nog hard
gewerkt. De gemeenten staan daarnaast
voor de inkoop van gespecialiseerde
zorg bij jeugdzorginstellingen. Maar
de doelgroep is divers en het aanbod
onoverzichtelijk.

Jeugdzorg is complex en met de over
heveling wordt ook het stelsel (weer)
veranderd; het Rijk wil bovendien een
bezuiniging van 300 miljoen doorvoe
ren. De hamvraag is: hoe gaan we dit
aanpakken zonder dat de kinderen de
dupe worden?

In Utrecht is de afgelopen jaren veel
vooruitgang geboekt in de jeugdzorg.
GroenLinks wil niet het risico lopen dat
die verbeteringen teloorgaan of tot stil
stand komen. Vandaar dat wij bij de ver
antwoordelijke Gedeputeerde hebben
aangedrongen op intensieve begeleiding
van de overdracht van de jeugdzorg.

Gemeenten kennen intussen WMO-ta
ken, maar aan opvoedondersteuning en

GroenLinks wil blijvende aandacht voor
vernieuwende pilots, actieve ondersteu
ning voor de gemeenten en blijvende
bereidheid om financieel bij te sprin
gen.
Deze actieve regisseursrol lijkt niet in
overeenstemming met het loslaten van
een provinciale taak. Maar er is de afge
lopen jaren door de provincie Utrecht
veel geld geïnvesteerd in de jeugdzorg,
waarmee goede resultaten zijn behaald.
Dat rechtvaardigt een actieve rol in de
komende jaren. Wat GroenLinks betreft
blijft het kind centraal staan en zullen
wij ook de komende statenperiode plei
ten voor een provincie die het voortouw
neemt om deze taak goed af te ronden.
Mariëtte Pennarts

Nieuwe-leden-bijeenkomst op
26 januari een daverend succes!
Het gaat goed met GroenLinks, dat in
het afgelopen jaar haar ledental met
maar liefst 29% zag stijgen. Daarmee
was GroenLinks in 2010 de snelst groeiende partij van Nederland. In de provincie Utrecht hebben we het afgelopen jaar
meer dan 1000 nieuwe leden mogen verwelkomen!

wethouder in Houten en Leersum. De
aanwezigen reageerden enthousiast
op zijn inspirerende woorden over het
lokaal bestuur en zijn warme pleidooi
om ons als GroenLinks niet alleen te
richten op hoogopgeleiden. Ook Yolan
Koster (kandidaat Eerste Kamerlid)
vertelde over haar ervaringen in de
politiek. Zij feliciteerde de nieuwe

Om deze nieuwe leden wegwijs te
maken binnen GroenLinks organi
seerden de fractie en het bestuur van
de provinciale afdeling op woensdag
26 januari een nieuwe-leden-bijeen
komst. Voorzitter Paulien Goedvolk
van het provinciaal bestuur had de eer
60 nieuwe leden in het provinciehuis
welkom te mogen heten. Paulien ver
telde het één en ander over het bestuur
en de mogelijkheden om als lid actief te
worden binnen GroenLinks. Daarnaast
sprak zij tevens over de plannen om de
contacten met de leden aan te halen.

leden met hun kersverse GroenLinkslidmaatschap.
Tot slot hield Mariëtte Pennarts, lijst
trekker voor de Provinciale Staten, een
energieke speech over de vele onder
werpen waar de Statenfractie zich mee
bezig houdt. Van de gelegenheid om
vragen te stellen werd gretig gebruik
gemaakt. Na de praatjes bleven de
meeste aanwezigen nog even hangen
bij de borrel, waar zij in contact kon
den komen met andere (actieve) Groen
Linksers. Al met al was het naar ons
idee een nuttige en bovenal gezellige
avond.
Mocht je niet aanwezig zijn geweest
op deze avond, maar wil je wel alsnog
meer informatie over de mogelijkhe
den om (lokaal) actief te worden binnen
GroenLinks, stuur dan een mailtje naar
bestuur@groenlinksprovincieutrecht.nl.
Jeroen Bulthuis

Na Paulien sprak Jan Koudijs over de
vele jaren waarin hij actief is geweest
binnen GroenLinks, onder meer als
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Burgerinitiatief megastallen slaagt!

Megastallen: verleden, heden, of toekomst?

Als alles volgens plan gaat, stemmen
Provinciale Staten maandag 7 februari
in met het burgerinitiatief van Milieudefensie tegen de komst van megastallen in
de provincie als uitwas van de intensieve
veehouderij. Een bijzonder succes in een
provincie, waar het CDA (nog) de grootste partij is. Maar daarmee begint het
debat over de toekomst van de landbouw
in onze provincie pas echt.
Een burgerinitiatief van 15.000
inwoners
In oktober 2010 overhandigden de initia
tiefnemers Regina van der Meij en Moni
que Janssens de door 15.000 inwoners
van de provincie mede ondertekende
tekst van hun burgerinitiatief, dat stelt
dat megastallen slecht zijn voor dieren,
voor mensen en voor het landschap. Pro
vinciale Staten werden verzocht groot
schalige intensieve veehouderij tegen te
houden en te kiezen voor een grondge
bonden en diervriendelijke veehouderij.
In een toelichting stellen de initiatiefne
mers dat zij bouwblokken groter dan 1,5
hectare als megastal beschouwen. Daar
naast wijzen zij op de effecten op milieu,
landschap en gezondheid.
In de maanden daarna hebben Staten
leden zich onder meer via hoorzittingen
en een excursie naar Brabant en Lim
burg op de hoogte gesteld van wat er zo
al speelt. Vooral de excessen van soms
trots gepresenteerde voorbeelden (zoals

maken. GroenLinks vindt eerder dat de
provincie moet kijken of er bijvoorbeeld
in nationale landschappen niet een
schepje bovenop kan door daar stren
gere eisen te stellen.

een puur fabrieksmatig georganiseerde
stal voor 1200 koeien) gaven een breed
gevoel dat dit niet de weg is die we in
Utrecht in moeten slaan. Dit resulteerde
in een mede door GroenLinks Statenlid
Jos Kloppenborg voorbereid concept
besluit, waarin wordt voorgesteld (1)
de tekst van het burgerinitiatief over
te nemen, (2) groter dan 1,5 hectare als
definitie van megastal te hanteren, en
(3) GS te verzoeken de gevolgen van het
instemmen met het besluit uit te werken
in verdere strategische plannen zoals
een nieuwe structuurvisie en de land
bouwvisie.

Maar de discussie moet vooral ook gaan
over veel meer dan hectaren. Over hoe
wij naar een duurzame en gezonde land
bouw kunnen gaan, waarvan we trots
kunnen zijn dat de producten uit onze
streek komen. Dat had moeten staan in
de Landbouwvisie, die op 7 februari ook
wordt besproken. Maar eigenlijk vindt
iedereen al dat daarin nog geen echte
keuzes zijn gemaakt.
Kortom: een mooie opdracht voor de
nieuwe Statenperiode!

Landbouwvisie
En daar wordt het spannend. De land
bouworganisatie LTO en het CDA vinden
dat die uitwerking ruimte moet schep
pen voor ontheffingen die, onder voor
waarden, toch grotere stallen mogelijk

Jos Kloppenborg

GROENLINKS PROVINCIE UTRECHT
Vooraankondiging

PROVINCIALE LEDENVERGADERING
van GroenLinks Provincie Utrecht
op 31 maart 2011.
Nadere informatie over agenda en locatie volgt.

http://provincieutrecht.groenlinks.nl
groenlicht –februari 2011
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Zonne-energie: in opkomst!
Enkele maanden geleden presenteerde de
fractie haar nieuwste brochure: “Zonneenergie: van iedereen, voor iedereen”,
waarmee gepoogd werd een impuls te
geven aan de bekendheid en het belang
van de toepassing van zonnepanelen en
isolatiemaatregelen. Vier maanden laten
pikken we in de provincie allemaal positieve berichten uit de media op. Hieronder
worden twee voorbeelden uitgelicht:

8/9 glasplaten met zonnecellen. Samen
zorgen de perronkappen voor een jaar
lijkse energieopbrengst van circa 85.000
kWh, wat ongeveer gelijk staat aan het
energieverbruik van 25 huishoudens en
een koolstofdioxidereductie van 46 ton
per jaar, aldus ProRail. De opgewekte
energie wil de spoorbeheerder inzet
ten voor de verlichting, de roltrappen en
de liften in de nieuwe OV-terminal, die
naar verwachting in 2015 klaar is.

In december plaatste Strukton in
opdracht van ProRail de eerste per
ronkappen met zonnecellen langs spoor
11/12 op station Utrecht Centraal. In de
loop van dit en volgend jaar krijgen ook
de perronkappen langs de sporen 5/7 en

1

2

In Overvecht werden in december de
kopgevels van twee flats van Bo-Ex voor
zien van zonnepanelen. De elektriciteit
die door de panelen wordt opgebracht
vloeit terug in de algemene voorzienin

3

4

5

gen. Dit zou goed moeten zijn voor twee
derde van de elektriciteit gebruikt door
de trappenhuisverlichting en de lift. Uit
eindelijk zal dit de bewoners per maand
een reductie van 7 euro aan servicekos
ten opleveren.
GroenLinks wil in de gaten houden wat
er op het gebied van zonne-energie alle
maal in de provincie gebeurt. Loopt,
fietst, of rijdt u dus rond in de provincie
en valt u een nieuw vlak zonnepalen op
– op daken, op gevels etc. –, laat dit dan
aan ons weten door een mailtje te sturen
naar groenlinks@provincie-utrecht.nl,
en dan geven wij daar rucht aan!
Wieneke Olthof
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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   M ariëtte 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   J os 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 7 Linette Viertelhauzen (Utrecht) Fractiemedewerker (Campagne)
T (030) 251 68 75 M 06 222 92 439 E linette.viertelhauzen@gmail.com

A
BESTUUR:

B
A

C

D

E

F

G

Paulien Goedvolk (Linschoten) voorzitter T (0348) 424 239 M 06 3003 767 0 E pamgoedvolk@gmail.com; contactpersoon voor BRU-gemeen-

ten, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Utrecht.
ten in Zuidoost-Utrecht

B Petra van der Werf (Zeist) T 06 473 90 151 E p.m.vanderwerf@casema.nl; contactpersoon voor gemeen-

C Michel Nijlant (Utrecht) penningmeester T 06 50 28 36 36 E michel.nijlant@gmail.com; contactpersoon voor gemeenten in weste-

lijk 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) 267 62 73 E teceer@netscape.net; contactpersoon voor regio Eemland

F Jeroen Bult-

huis (Amersfoort) T 06 54 922 373 E jeroenbulthuis@gmail.com G Floris van Arkel (Utrecht) bestuursmedewerker T 06 25 142 642 E florisvanarkel@gmail.com

8

groenlicht – februari 2011

