,
2 0 12
april
3
1
r
•
0 uu
2 0.0

L

LE
NC I A E R I NG
I
V
O
PR
AD
V ERG
N
E
D
riek’
E
ab
V i l t f
ude
O
e
o
D
o rt
• i n ‘  A m e r s f
te

IN AMELISWEERD KOMEN JAARLIJKS 1,5 MILJOEN MENSEN RECREËREN. FOTO: MICHIEL ODIJK
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Recreatie om de steden bedreigd
“We gaan naar buiten, waar de vogeltjes fluiten!” Recreatiemogelijkheden voor
stadsbewoners zijn belangrijk. Rijk, provincie en gemeenten zorgden daarvoor.
De aanleg van groene recreatie loopt
echter achter op de bouw van huizen.
En omdat er de laatste decennia flink is
bijgebouwd in onze provincie, zouden er
ook extra groene recreatiegebieden moeten komen. Voor de Utrechtse regio was
vijftig miljoen euro beschikbaar. Bij Houten bijvoorbeeld werd vanuit dit beleid in
het begin van deze eeuw een nieuw bos,

Nieuw Wulven, aangelegd. In het nationaal coalitieakkoord van VVD, CDA en
PVV is nu echter met een pennenstreek de
afgesproken rijksbijdrage geschrapt. Wég
is het geld. De vraag die rest: Wat nu?

geschrapt, maar ook het geld voor de
Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Voor
een deel valt dat samen, voor een deel
niet. Daarnaast heeft de provincie voor
de recreatiegebieden al grond aangekocht. Volgens het akkoord dat Bleker
met de provincies heeft gesloten moet
die grond weer worden verkocht om de
EHS te helpen financieren. En als het
geld dan niet naar de recreatiegebieden maar naar de EHS gaat, zitten we
met een gat dat kan oplopen tot 14 miljoen euro. Wij vinden dat de provin-

Mirjam de Rijk, de Utrechtse wethouder
die recreatie in haar portefeuille heeft,
vertelt dat het probleem niet alleen zit
in het schrappen van de geplande Rijkssteun. “Al met al is er nu maar 20% van
het geld over. Bleker heeft echter niet
alleen het geld voor dit recreatiebeleid
groenlicht – voorjaar 2012
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De emoties lopen in de politiek soms
hoog op. De belangenstrijd die gepaard
gaat met het politieke spel zorgde er
voor dat GroenLinks voor deelname
aan het college over haar eigen schaduw heen is gestapt. Maar wat hoopt
GroenLinks hierbij te winnen? In dit
nummer nemen we een voorschot op
enkele belangrijke thema’s, waarvan
GroenLinks hoopt er een bijdrage aan
te kunnen leveren.

Recreatie om de steden
bedreigd

cie moet gaan voor zowel de recreatieopgave als de EHS.”
Petra Ket (o.a. beheerder van Haarzuilens bij Natuurmonumenten) is vooral
getroffen door het rücksichtloze karakter van Blekers besluit. “Het programma
was al helemaal klaar en we waren al
aan de gang, bijvoorbeeld in Haarzuilens
dat in ons beheer is. Maar al het Rijksgeld viel ineens weg. Welke middelen
kunnen we nu nog bij elkaar vinden en
wat kunnen we daar nog mee doen? Provincie en BRU hadden nog zo’n kleine 7
miljoen.”

Met het provinciaal Festivalbeleid en
de nadruk op educatie laat GroenLinks
gedeputeerde Mariëtte Pennarts bijvoorbeeld zien dat het coalitieakkoord
ruimte biedt voor een, zij het beperkt,
offensief beleid ten aanzien van cultuur. Utrecht blijft onder haar bewind
belangrijke culturele festivals steunen
en cultuureducatie aanjagen.

“Een extra probleem is dat het Rijk niet
alleen het geld voor de aanleg, maar ook
voor het beheer van de nieuwe recreatiegebieden heeft geschrapt. Dat geldt

Daarnaast is in deze GroenLicht ruimte
geboden voor een ingezonden brief van
één van de leden van GroenLinks. Floris van Arkel, bestuursmedewerker
van het provinciale bestuur, schrijft
over zijn ervaring bij de maandelijkse wake bij vreemdelingendetentie
‘Kamp Zeist’.

voor Haarzuilens, maar ook voor het
Gagelbos en Nieuw Wulven van Staatsbosbeheer. Dat was toegezegd geld, wat
dus in de begroting is meegenomen. Het
Rijk zegt nu: financier de groene recreatiegebieden maar uit ‘rood voor groen’,
uit woningbouw en bijvoorbeeld horeca
of dat soort voorzieningen. Daar hebben wij in Haarzuilens heel spaarzaam
gebruik van gemaakt, maar wil je dat
wel in zo’n gebied? De gemeente en de
provincie staan daar ook niet om te juichen.”

Tot slot: Vrij plotseling heeft fractiemedewerker
Mandy
Lingeman
moeten besluiten haar werk voor de
GroenLinks-statenfractie te beëindigen. Daarmee komt ook een einde aan
haar werk als eindredacteur. Wij danken Mandy voor haar inbreng en inzet.
WIENEKE OLTHOF, EINDREDACTEUR

Bij de vorming van het nieuwe provinciale college heeft GroenLinks afgesproken dat de ambities voor groenrecreatieve voorzieningen rond de steden overeind blijven. Volgens de recent
verschenen provinciale nota zal de
financiering creatiever en innovatiever
moeten geschieden, bijvoorbeeld door
de vestiging van pannenkoekenrestaurants toe te staan, of door de koppeling
met stadslandbouw.
Ket: “Het is mooi dat de provincie op de
kaart de ambitie overeind houdt, maar
het geld blijft een probleem, ook met die
innovatieve methoden. Daarmee komt
er geen schip met geld binnen. Bovendien worden we, nu er geen gebieden
mogen worden aangekocht, afhankelijk van de medewerking van boeren. En
helaas wil niet elke boer een wandelpad
over zijn erf. Bovendien zijn er zoveel
hectares recreatief groen bij Haarzuilens gepland, omdat er een groot tekort

G R O E N L I C H T
REDACTIE :
FLORIAN BEKKERS, JOS KLOPPENBORG,
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is aan recreatiemogelijkheden voor
bewoners aan die kant van de stad. Dan
mag je de aanleg toch niet afhankelijk
maken van de wil of onwil van een toevallige boer?”
Het probleem treft niet alleen de regio
rond de stad Utrecht. De regio Amersfoort valt weliswaar niet onder de
afspraken met het Rijk, maar ook daar
waren de plannen gekoppeld aan de
stadsuitbreidingen van de laatste jaren.
“Bij de recreatiegebieden denken wij
– en ook het gemeentebestuur – aan
Hoogland-West. Goed dat het in beeld is,
maar de recreatie-infrastructuur is daar
nog onvoldoende en die beoogde golfbaan helpt ook niet waar het gaat om
de behoefte aan openbaar toegankelijke
recreatiegebieden.”
De provinciale GroenLinks-fractie erkent
het probleem. Statenlid Florian Bekkers: “Groene recreatiegebieden zijn
een topprioriteit, maar de provincie kan
het wegvallen van de rijksbijdrage niet
zomaar opvangen. Wat kan de provincie
wel? Om te beginnen moeten de groene
recreatiegebieden in ruimtelijke zin voor
de toekomst geborgd blijven. Daarnaast
hebben we bij onze coalitieonderhandelingen afgesproken dat de provincie met
alle andere relevante partijen nagaat hoe
ieders beschikbare middelen zo gecombineerd kunnen worden dat we nog
zoveel mogelijk plannen kunnen realiseren. De combinatie van EHS en recreatie
hoort erbij. Wij hopen dat de gemeente
Utrecht hier ook in investeert.”
Petra Ket denkt dat stad en provincie,
nu ze sterk op elkaar zijn aangewezen,
ook meer samen moeten optrekken. “Je
zit nu in hetzelfde schuitje: maak dan
gebruik van elkaars inzet en middelen!”
Wethouder De Rijk vindt scherpe prioritering nu belangrijk. “Haarzuilens

»

»

is nu de prioriteit. Vanwege de mensen
in Leidsche Rijn, en omdat er al is geïnvesteerd. We zijn daar nu goed op weg
met de betrokken partijen, er is samenwerking en vertrouwen. We moeten
daarbij kijken hoe we met minder middelen toch zoveel mogelijk van het programma overeind kunnen houden. Er is
een grens aan wat je kan met ‘rood voor
groen’, want je wilt ook niet alles volbouwen, en drie pannenkoekententen
op één plek is ook niet handig. Maar er is
ook een goede kant aan minder geld: de
inrichting van gebieden moet soberder
en wellicht daardoor ook natuurlijker.
Belangrijk blijft daarbij dat de gebieden
toegankelijk en bereikbaar zijn, vooral
voor wandelaars en fietsers.”
Bekkers hoopt dat het gezamenlijk lukt
zo veel mogelijk voor elkaar te krijgen.
“Wellicht kunnen gemeente en provincie toch afspreken beide een extra
investering te doen. Echter, het gat zal
te groot zijn om alle plannen te realiseren. Hopelijk begrijpen inwoners dat dit
komt doordat het rijk zijn afspraken niet
nakomt en dat, als het aan GroenLinks
ligt, de groene recreatiegebieden er wél
komen!”

@MariettePnnrts: In 140 tekens een greep uit
het leven van Mariëtte Pennarts, GroenLinks’
gedeputeerde voor cultuur, jeugdzorg, bestuur,
strategie en communicatie.
7 Mrt - Vandaag presenteert Maastricht concept bidbook Culturele Hoofdstad.
Snelle jongens! m/v Vanuit Utrecht komen we even kijken #belangstelling
29 Feb - Wordt Utrecht eerste fairtrade provincie? Als t aan @DWARSUtrechtligt wel!
28 Feb - Was leuk Interview op #Domplein Utrecht over Nederlands-Duitse
UNESCO aanvraag voor Romeinse #Limes. #Werelderfgoed Morgenochtend
op @radio1
14 Feb - De @VredevanUtrecht is het verhaal van Europa. Hoe zat t ook alweer
precies? Hier even kijken: ow.ly/93COh”
13 Feb - Sterker nog @JasperFastl, er zijn in feite 4 gedeputeerden duurzaamheid. Integraal besturen, duurzaamheid in alle portefeuilles.
28 Jan - Streekfonds #UtrechtseWaarden investeert mbv Rabobank en particulieren jaarlijks ± 100.000 in eigen gebied. Vind ik super!#ondernemerschap
26 Jan - Vanavond naar Progressief Akoord #Montfoort, mijn pol. bakermat.
Willen wel eens horen wat zij eraan hebben dat GL meebestuurt in provincie.
9 Jan - Werkbezoek met Cie. aan Kunst Centraal (kunst- en cultuuronderwijs
op scholen) was verhelderend. Met toelichting op bezuinigingsdoelstelling
22 Dec - Start bijeenkomst ‘Kwetsbare jeugd met een toekomst’ met afronding
#Utrechtsejeugdcentraal + #Socialeagenda. Springplank Transitie jeugdzorg
12 Dec - PVV vindt dat de provincie festivals organiseert ‘alsof het Mojoconcerts zelf is’ Mooi dat we met beperktere middelen toch die indruk wekken

JOS KLOPPENBORG EN MICHIEL ODIJK

KORT NIEUWS
A12Salto, hoofdstuk 13:
Rijsbruggerweg definitief
Maandag 12 maart hebben Provinciale
Staten het definitieve tracé van het project A12Salto, de nieuwe verbindingsweg
tussen Houten en de A12, vastgesteld.
Deze nieuwe Rijsbruggerweg doorsnijdt
een historisch en recreatief waardevol stuk landschap in de achtertuin van
Utrecht. En dat voor, let wel, naar verwachting slechts 9100 auto’s per dag.
Heel wat minder dan de ruim 20.000 die
in de eerste plannen werden voorgerekend.
GroenLinks heeft zich altijd verzet tegen
deze weg en heeft dan ook niet ingestemd met de tracékeuze. Wij staan een
andere mobiliteit voor, eentje die de auto
niet centraal stelt. De ruim 36 miljoen
euro die voor deze weg is uitgetrokken

(en de miljoenen die nog worden uitgetrokken voor een oostelijke aansluiting
van de weg) hadden prima kunnen worden geïnvesteerd in snellere fietsverbindingen en beter OV. De gemeente Houten
had er zomaar de titel van fietsstad van
Nederland mee kunnen terugverdienen.
Het heeft helaas niet zo mogen zijn.
Jasper Fastl, Statenlid

Europa en Utrecht, in het kort
Europa is een “geliefd” discussieonderwerp: in de landelijke pers gaat het
momenteel vooral over de begrotingen
van de lidstaten. Maar ook in de provincie houden we ons bezig met Europa.
Er is zelfs een Europa-gedeputeerde in
Utrecht, die samen met zijn collega’s uit
Noord-Holland, Zuid-Holland en Flevoland de belangen van de vier Randstadgroenlicht – voorjaar 2012
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provincies in Brussel voor het voetlicht
brengt.
Over de landenbegrotingen gaat het dan
meestal niet. Wel over het binnenhalen
van gelden voor belangrijke projecten in
onze provincie. En over samenwerkingsverbanden van de randstadregio met
andere regio’s in Europa, bijvoorbeeld op
het gebied van luchtkwaliteit of kennis
& innovatie. Ervaringen uitwisselen en
leren van elkaar, is het motto.
Gemeenschappelijk landbouwbeleid is
daarbij ook een erg belangrijk thema. De
Randstadstrategie Europa, die is vastgesteld in de vergadering van de Provinciale Staten op 12 maart, stelt dat een
duurzame landbouw de toekomst heeft.
Dat is wat GroenLinks betreft een waarheid als een koe!
De Randstadstrategie Europa, met daarin
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Festivals belangrijk voor de hele provincie
De provincie Utrecht investeert in kunst
en cultuur en daar is GroenLinks blij mee.
Juist in tijden van bezuinigingen willen wij
wél meefinancieren in wat onze regio aantrekkelijk maakt: een levendige en prettige leefomgeving, waar natuur én cultuur
belangrijk zijn.
Vanmorgen lag het programmaboekje
van Tweetakt op de mat, hét jeugdpodiumkunstenfestival van Nederland.
Dat zit in Utrecht en is mede mogelijk
door een provinciale bijdrage. Zelf vind
ik het echt een superleuk festival: toen
mijn kinderen jonger waren bezochten
we het elk jaar. Nu las ik onlangs dat
sinds GroenLinks in het college van de
stad Utrecht zit er meer geld aan cultuur
wordt uitgegeven. Is cultuur dan toch
een linkse hobby?

missie over te laten? Waarom zijn dat nu
net allemaal festivals in de stad Utrecht?
Dat vroegen andere fracties. En de PVV
vroeg natuurlijk waarom er überhaupt
zoveel geld naar dit soort feestjes moet;
het staat in m’n geheugen gegrift. Maar
GroenLinks gedeputeerde Mariëtte Pennarts verdedigde haar beleid met verve.
Ik wil hier vooral de overwegingen van
onze fractie weergeven. Die vier grote
festivals zijn het Nederlands Film Festival, het Jeugdtheaterfestival Tweetakt,
het Festival aan de Werf en het Festival
Oude Muziek. Dit zijn toonaangevende
festivals met (inter)nationale uitstraling. In februari nog presenteerde Tweetakt drie voorstellingen in Venetië en
Festival Oude Muziek trekt jaarlijks duizenden bezoekers uit binnen- en buitenland, alle hotels in Utrecht en omgeving

sten, die komen vooral uit kaartverkoop
en sponsoring. Los van de economische
voordelen vindt GroenLinks kunst en
cultuur van waarde voor welzijn en ontwikkeling. Kunst verbindt, is vernieuwend, daagt uit en/of biedt een andere
blik. Er is geen commissie nodig om te
beoordelen of deze festivals belangrijk
zijn voor stad en regio Utrecht.
Dat ligt anders voor de kleinere festivals, waarover een adviescommissie
advies zal geven. Elk festival moet voldoen aan vier waarden: artistiek, cultureel, sociaal en economisch. Het gaat
om kwaliteit en vakmanschap, culturele verrijking, regionaal publieksbereik
en samenwerking met regionale organisaties. Ook kijkt de commissie naar
de zakelijke kwaliteit van de organisatie, het financiële beheer, ondernemer-

zijn volgeboekt.
De bijdrage van de provincie is relatief
klein, maar erg belangrijk in het financieringssysteem. Wanneer deze wegvalt, wordt de financiering door andere
overheden onzeker en komt de continuïteit in gevaar. Is dat erg? Ja, vinden
wij: deze festivals horen in Utrecht en
dragen bij aan het aantrekkelijke wonen
en werken in de provincie! Ze zijn goed
voor werkgelegenheid, de culturele
sector en voor sectoren als marketing,
horeca, toerisme enz. Subsidies zijn
daarbij zeker niet de grootste inkom-

schap, publiekswerving, enzovoort.

Festivals
Vooruitlopend op de cultuurnota hebben Provinciale Staten eind januari het
festivalbeleid voor 2013-2016 vastgesteld. Jaarlijks gaat er f 650.000,– naar
vier grote en f 100.000,– naar kleinere
festivals. Op onze website stond het al:
GroenLinks is enthousiast! Het was een
behoorlijke uitdaging om dit voorstel
breed gedragen aangenomen te krijgen.
Waarom krijgen juist deze vier grote festivals het leeuwendeel van het budget?
Is het niet beter de keuze aan een com-

»

de Utrechtstrategie Europa, is te downloaden via de website van Provincie
Utrecht: http://www.stateninformatie.
provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/
Provinciale-Staten/2012/12-maart/14:00
Doorklikken bij agendapunt 10, bijlagen
1 en 2.
Karin Boelhouwer, Statenlid

een bepaald niveau groeien, (boven dit
niveau zou de kans op schade toenemen) en zal door afschot op dat niveau
moeten worden gehouden. Het Utrechts
Landschap is verheugd over het besluit.
Boswachter Hugo Spitzen: ‘Ik ben ontzettend blij dat herten hier mogen
leven. Het gebied is er klaar voor en het
hert is toch de koning van het bos. De
provincie Utrecht doet heel veel mensen een plezier door deze dieren toe te
laten. Sommige van onze buren vrezen
schade, dat hebben ze in deze discussie
duidelijk laten horen. We gaan samen
met de buren afspreken hoe we het
beheer zo kunnen doen dat de natuur
en de wandelaars maximaal plezier
hebben van de herten en de schade
minimaal blijft.’
Bron: Utrechts Landschap

(Karin Boelhouwer blogte eerder op www.
provincieutrecht.groenlinks.nl over het werkbezoek aan Brussel van 60 statenleden uit de
vier Randstadprovincies.)

Koning van het bos is welkom
De Provinciale Staten van Utrecht hebben besloten om edelherten toe te laten
op de Utrechtse Heuvelrug en de huidige
populatie damherten te behouden. De
populatie damherten, die zich bevindt
op Plantage Willem III in Elst, mag tot
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Mooi meegenomen
Spreiding van festivals over de hele provincie vinden wij geen doel op zich. De
kans dat publiek naar een centraal gelegen stad komt is nu eenmaal groter dan
wanneer iets georganiseerd wordt in
Rhenen of Baarn. En élke bezoeker van
binnen en buiten de provincie is meer
dan welkom. De stad Utrecht is dus
een heel logische plek, zeker qua logistiek en bereikbaarheid. Spreiding zit ‘m
immers niet in de standplaats, wel in
de toegankelijkheid. Gemeenten stellen
hoge eisen aan festivalorganisaties en:
gelukkig blijkt dat de stad Utrecht een
goede gastheer wil zijn!
Sommige partijen blijven hameren op de
enorme bedragen die de belastingbetaler
kwijt is aan kunst en cultuur, terwijl we
zo moeten bezuinigen. GroenLinks is er
echter gewoon trots op dat Utrecht een
festivalstad is, en een festivalprovincie.
Mensen genieten van film, muziek, theater of dans en hebben als vrijwilliger een
fantastische tijd. Dat het qua uitstraling
op regionaal, nationaal, en zelfs internationaal gebied goed is voor de economie,
is mooi meegenomen. En de kosten? Die
vallen reuze mee: de provincie betaalt
zestig eurocent per inwoner per jaar voor
een reeks bijzondere festivals.
KARIN BOELHOUWER

Karin Boelhouwer is voor GroenLinks lid
van Provinciale Staten van Utrecht.

GEMEENTE ZEIST:

Duurzaamheid is geen opsmuk
Jarenlang was zwembad Dijnselburg het
grootste energie-lek van de gemeente
Zeist, bron van ruim 1/5 van de CO2-uitstoot van de gemeentelijke gebouwen. Op
initiatief van de GroenLinks fractie werd
dit aangepakt en nu worden bezoekers
trots verwelkomd in het meest duurzame
zwembad van Nederland. En dat is maar
één voorbeeld van de invloed van GroenLinks. Duurzaamheid is voor de gemeente
Zeist geen opsmuk, maar volwaardig
onderdeel van de manier van werken.
Zeist staat bekend als een groene
gemeente, met uitgestrekte bossen en
riante villawijken. Maar de gemeente
balanceert volgens fractievoorzitter Frans
Dirkse in een permanente spanning tussen rood en groen. Want sinds de industrialisatie in de late 19e eeuw woont er
ook een groot proletariaat. De gemeente,
waar dagelijks meer forensen in dan uit
gaan, heeft niet alleen de rijkste wijk
van Nederland, maar had tot voor kort
ook het langste flatgebouw in Europa.
Het is volgens Dirkse vooral een middelgrote gemeente met stadsproblematiek. Buiten de stad Utrecht woont hier
relatief het hoogste aantal laagbetaalden
in de provincie. Dat betekent druk op de
woningmarkt, die niet alleen tot uiting
komt in hoge huizenprijzen, maar ook in
lange wachttijden voor huurwoningen.
De coalitie houdt daarom vast aan sociale
woningbouw, binnen de bestaande rode
contouren, dat wel. En dat stelt de coalitiepartijen voor belangrijke keuzes.
Realistisch
Tot 2006 was GroenLinks in Zeist de partij

van de realistische oppositie. In dat jaar
kwam het, na grote politieke verschuivingen, in een brede coalitie. Dirkse is er trots
op dat wethouder Joke Leenders in die
periode een fatsoenlijk armoedebeleid op
de rails heeft gezet en met de Regionale
Sociale Dienst heeft weten te anticiperen
op de pijnlijke sociale ontwikkelingen.
Bovendien heeft zij duurzame ontwikkeling in het gemeentelijk apparaat ingang
doen vinden. GroenLinks heeft laten zien
dat het verschil kan maken en is daarvoor
in 2010 beloond.
In het collegeprogramma “Dichterbij”
hebben D66, VVD, PvdA en GroenLinks
in 2010 ingezet op het betrekken van de
bevolking bij de beleidsontwikkeling,
om draagvlak te creëren voor de noodzakelijke ingrepen. Honderden inwoners
hebben die uitdaging opgepakt en meegepraat, over de grote projecten in de
gemeente en over mogelijke bezuinigingen. Het resultaat? Beleid waarin keuzes
worden gemaakt, beleid dat draagvlak
heeft en financieel gezond is. De coalitiepartijen hebben daarbij het lef getoond
geheide partijstandpunten te heroverwegen.

Maar de drempel naar de lokale politiek
lijkt voor veel leden hoog. Afdelingsvoorzitter Kees Hammink heeft de indruk dat
de (veelal hoog opgeleide) leden vooral
belangstelling hebben voor de landelijke
politiek en naast hun werk al andere dingen doen. Het blijkt moeilijk van leden
commitment te krijgen voor langere
termijn, zoals een lidmaatschap van de
(steun)fractie vraagt. Hammink hoopt
met nieuwe activiteiten leden actief te
maken en (potentiële) kiezers te trekken,
van hen feedback te krijgen en een denktank te vormen waaruit afdeling en fractie kunnen putten.
TJARK REININGA

GroenLinks afdeling Zeist heeft
circa 160 leden. Met een kleine
winst groeide de fractie in 2010 naar
vier zetels (van de 33). Met D66, VVD
en PvdA werd een nieuw college
gesmeed, waarin Joke Leenders
de portefeuilles Duurzaamheid,
Fysieke Leefomgeving, Groenbeheer, Vermindering Regelgeving en
Cultuur beheert.
Fractievoorzitter
Frank
Dirkse
woont sinds 1982 in Zeist. In het
dagelijks leven is hij teamleider bij
Zonnehuizen/Kind&Jeugd.
Afdelingsvoorzitter Kees Hammink
woont sinds 1985 in Zeist. Hij is als
internationaal onderwijsconsulent
vooral werkzaam in ontwikkelingslanden en zit namens de provinciale
afdeling in de GroenLinks Partijraad.

Vanzelfsprekende partner
Met de kabinetsplannen voor de gemeenten en de politieke wisselvalligheid in
gedachten, praat het afdelingsbestuur
over de verkiezingen van 2014. GroenLinks denkt over allianties om zijn positie
in het gemeentelijk politiek krachtenveld
te versterken en een vanzelfsprekende
partner te blijven in het gemeentebestuur.
Dat dringt, want enkele raadsleden lijken
na deze termijn te willen stoppen.
groenlicht – voorjaar 2012
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Politieke samenwerking
kan ook schuren

COLUMN

Taferelen

De gemeenteraadsverkiezingen lijken nog
ver weg, maar verschillende afdelingen
beginnen er al over te denken. Dat bleek
tijdens een provinciale bijeenkomst over
lokale politieke samenwerking.

De coalitie op rijksniveau probeert in
stilte te onderhandelen over nieuwe
bezuinigingen.
VVD-onderhandelaar
Rutte liet weten dat de onderhandelaars
mediastilte hebben afgesproken. De
media leveren desondanks het bekende
spektakel: journalisten verzamelen
zich buiten het hek, voor de deur of op
een andere, vaak niet erg comfortabele,
plek, en proberen alsnog verslag te doen
van hun pogingen om te ontsluiten wat
er achter die gesloten deuren gebeurt.

Terwijl de landelijke discussie over politieke samenwerking heikel blijft, werkt
GroenLinks in tal van gemeenten met
verschillende partijen samen. Vaak is
dit omdat lokale politieke en maatschappelijke verhoudingen zelfstandige deelname van GroenLinks aan de gemeentepolitiek weinig kansrijk maken, vaak ook
uit idealisme voor de lokale zaak. Tijdens
de laatste PLV vroegen afdelingsbestuurders naar de ervaringen van anderen
met lokale politieke samenwerking.

En dus zien we journalisten die politici
bijna letterlijk voor de voeten lopen,
gewapend met camera en microfoon.
En politici die hun uiterste best doen
de plopkop onder hun neus te negeren
of in zo veel mogelijk woorden niets
van betekenis te zeggen. Een enkeling
slechts durft de wrok van de media te
riskeren met een opmerking als Fortuyn’s fameuze ‘Ach mens, ga toch
koken’. Alleen Rutte durft dat tegenwoordig nog, soms, lijkt het wel.
En dan is er natuurlijk de ‘Geen Stijl’stijl die door POWNews geperfectioneerd wordt. Het gaat meestal nergens over, maar wordt met veel elan
gebracht. En wie er wat van zegt …

Accentverschillen
In antwoord op die vraag organiseerde
het provinciaal bestuur een bijeenkomst
over politieke samenwerking met de
gemeente Utrechtse Heuvelrug als case
study. In enkele van de daarin opgegane gemeentes was GroenLinks een
zelfstandige politieke factor, in andere
werd samengewerkt met andere partijen
en lokale partners. GroenLinks en PvdA
besloten na uitvoerig overleg samen de
verkiezingen in te gaan als ‘GroenLinks
PvdA’. Daarmee hoopten ze in de
nieuwe gemeente
een politieke factor te blijven die
niet gepasseerd zou
kunnen worden; die
verwachting werd
ingelost.
Hoewel er in de
gemeente Utrechtse
Heuvelrug nu een
gezamenlijke
fractie bestaat, zijn de
bestuurlijke
afdelingen van PvdA en
GroenLinks zelfstandig
blijven bestaan. Beide
organiseren
activiteiten
die
niet over de gemeentepolitiek gaan. Een

In de provincie is het al niet veel beter.
De weinige aandacht die krant(en),
radio en TV voor provinciale politiek
hebben, gaat vooral uit naar trivialiteiten. Niet dat het nergens over gaat,
maar de ophef over de dienstauto van
commissaris Robbertsen drukt berichtgeving over het structuurplan, het festivalbeleid en zelfs de jeugdzorg naar
de marge. En dan mogen we niet eens
ongelukkig zijn, onze bestuurders halen
nog met enige regelmaat de kolommen
van het regiodeel van het AD. Maar
vooral als er onenigheid is, een relletje
dreigt. Dan is ons wakkere journaille er.

regiegroep met twee leden van de twee
afdelingsbesturen behartigt de gemeentepolitiek met de zeskoppige fractie en
de wethouder. Dat werkt, maar het kan
ook schuren. En zo nu en dan steken
accentverschillen in de benadering van
politieke thema’s de kop op.

TECEER
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Diverse modellen
In andere gemeenten is voor andere
modellen gekozen. Vaak werkt GroenLinks samen met de PvdA, soms zijn
ook andere partijen en ‘onafhankelijken’
betrokken. Veelal gaat het om een kandidatenlijst met de naam van de samenwerkende partijen, een enkele keer
wordt een ‘neutrale’ naam gebruikt (die
vaak al veel langer bestaat). De deelnemende partijen maken afspraken (soms
een contract) over de opstelling van kandidatenlijst en programma en over de
wijze van samenwerking. Tevens wordt
soms een eigen rechtspersoon (vereniging of stichting) opgericht.
Gemeentepolitiek legt vaak een groot
beslag op de actieve leden. Een gevolg
daarvan is dat de afdeling nauwelijks
meer toekomt aan landelijke of provinciale thema’s, en bestuursfuncties
onvervuld blijven. Dat kan de achterban
frustreren en zelfs leiden tot het verbreken van het contact met de landelijke
partij(en). Terwijl deze juist materiële en
immateriële steun kunnen leveren.
Al met al maakte de bijeenkomst duidelijk dat de ervaring met politieke samenwerking in de provincie heel divers is,
maar doorgaans

positief. De lessen uit deze
bijeenkomst zijn belangrijk voor de voorbereiding van de statenverkiezingen en
landelijke acties. Het provinciaal bestuur
zal deze ervaringen dan ook verzamelen,
zodat andere afdelingen ervan kunnen
leren.
TJARK REININGA, BESTUURSLID VAN HET
PROVINCIALE BESTUUR VAN UTRECHT

Streng maar rechtvaardig …?
Iedere maand organiseert de Raad van
Kerken een wake bij de vreemdelingendetentie in Kamp Zeist. Een beklemmende
situatie.
Het is zondag 6 november, een grijze
herfstmiddag. Ik ben uit nieuwsgierigheid naar de maandelijkse wake gegaan,
waarmee de Raad van Kerken de mensen die in Kamp Zeist in vreemdelingendetentie zitten een hart onder de riem
wil steken. Er zijn ongeveer vijftig mensen, vooral ouderen. Er zijn momenten
van stilte, er worden bloemen neergelegd of in de hekken gestoken. Achter, bij
de barakken, wordt We shall overcome
toegezongen naar de vreemdelingen.
Het is eigenlijk tegen beter weten in. Er
heerst een verschrikkelijk beklemmend
gevoel van uitzichtloosheid, gedeeld
door de mensen aan beide kanten van
het prikkeldraad. Het gevoel na 74 (!)
maandelijkse wakes, dat aan deze situatie nooit een einde komt. Dat niet genoeg
mensen het écht belangrijk vinden.
Iedereen die zich er in verdiept zal ontdekken dat het vanuit een humanitair
én juridisch oogpunt onhoudbaar is hoe
Nederland met vreemdelingendetentie
omgaat. Niet voor niets tikken Amnesty International en het Europese Hof
onze regering regelmatig op de vingers rond dit dossier. Maar daar kijken
we van weg: de mensen in Kamp Zeist
worden het liefst vergeten. Links noch
rechts wil er de vingers aan branden. De
consensus in Nederland wil een “streng
maar rechtvaardig” asielbeleid. Maar
het aantal mensen dat de IND direct in
een hokje [echte zielige vluchteling] of
[sorry, maar we kunnen niet iedereen
toelaten] kan stoppen blijkt nogal klein.
Dus sluiten we ze op, in afwachting van
behandeling van het asielverzoek of uitzetting. Maar het gaat niet om criminelen. Ze hebben ooit huis en haard achtergelaten op zoek naar een beter leven
(soms met traumatische ervaringen
als enige bagage) en zo heeft ieder een
ander, persoonlijk verhaal.
Deze mensen worden na bijvoorbeeld
een verkeersovertreding of na het
bezoek van de arbeidsinspectie aan hun
werk geboeid afgevoerd naar één van
de detentiecentra. Of ze worden op een
willekeurige middag uit huis meegeno-

men. Eenmaal in Kamp Zeist mogen zij
zich voor het oog van de medewerkers
van de particuliere beveiligingsbedrijven helemaal uitkleden ter controle om
vervolgens met een vernederd gevoel te
worden vastgezet.

we de confrontatie met onze eigen uitgangspunten niet aan hoeven gaan.
Angstaanjagend eigenlijk.
Het wordt langzaam donker bij het
Kamp. De opgesloten mensen weten van
de wake. Ik zie ze zwaaien, springen en
knipperen met de lichten van hun cel.
Bij momenten van stilte horen we bonken op de muren van de barakken. Een
bizarre gedachte schiet door mijn hoofd,
die voortkomt uit de inhumaniteit van
de situatie. Het lijken van buiten net
dieren in de dierentuin, onrustig als ze
eten krijgen. Maar dit zijn mensen die
nu van een afstandje hun veel te kleine
maandelijkse portie erkenning en aandacht krijgen. Dit is een van de weinige
momenten waarop zij zien dat er mensen zijn in de buitenwereld die wél aan
hen denken.

Het regime is sober. Er is geen gevangeniswerk, studieboeken zijn er niet.
Er is nauwelijks contact met de buitenwereld. Telefoonkaarten moeten nota
bene door de Raad van Kerken voor ze
worden ingezameld, zodat ze met Kerst
kunnen bellen. Want zelf een keer wat
langer bellen, daar krijgen de mensen
niet genoeg leefgeld voor. Er zijn geen
re-integratietrajecten, want misschien
moet de opgeslotene juist het land wel
uit in plaats van re-integreren. Mannen
en vrouwen worden gescheiden, ook
gezinnen. Rechters buigen zich pas na
zes weken over een zaak (bij criminelen
is dit maximaal 3 dagen) en doen tergend lang over een beslissing.
Vreemdelingen krijgen op een dag een
verblijfsvergunning of niet. Dan worden
ze op enig moment ‘geklinkerd’, zoals
dat heet. Niet meer bij station Den Dolder, dat is te zichtbaar. Tegenwoordig
worden afgewezenen afgezet in anonimiteit, bij station Amersfoort, met op
een briefje de opdracht binnen 3 dagen
het land te verlaten. Zo doet Nederland
dat. De uitvoering van het beleid wordt
gedomineerd door procedures, zodat
groenlicht – voorjaar 2012

De wake is voorbij, de bloemen en enkele
aangestoken kaarsjes blijven achter
bij het prikkeldraad van het Kamp.
Gevraagd wordt of iedereen de volgende
keer, de volgende eerste zondag van de
maand, weer komt: de 75e wake wordt
dat dan, verzamelen om half vijf bij de
ingang van Kamp Zeist.
We shall overcome … … some day ...
FLORIS VAN ARKEL (22)

Floris van Arkel is student Publiek Management
aan de Universiteit van Utrecht
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GEDEPUTEERDE:
1 Mariëtte Pennarts (Montfoort) Gedeputeerde; cultuur, jeugdzorg,
communicatie en strategie t (0348) 47 22 02 m 06 14 54 96 67
e pennarts@pennarts.demon.nl

1

STATENFRACTIE:
2 Bas Nugteren (Utrecht) fractievoorzitter; bestuur, europa, middelen
t (030) 251 65 43 m 06 53 81 16 79 e basnugteren@hotmail.com
3 Florian Bekkers (Utrecht) penningmeester; ruimte, groen, water
t (030) 291 03 90 e florian.bekkers@zonnet.nl
4 Karin Boelhouwer (Wijk bij Duurstede) statenlid; bestuur, europa,
middelen; wonen, maatschappij en cultuur t (0343) 574 793
m 06 10 91 26 32 e Karin.boelhouwer@planet.nl
5 Jasper Fastl (Utrecht) statenlid; mobiliteit, milieu, economie; ruimte,
groen, water m 06 14 18 27 86 e j.fastl@gmail.com
6 Mari Beks (Amersfoort) commissielid; milieu, mobiliteit, economie
t (033) 465 33 39 m 06 46 04 17 92 e m.beks@planet.nl
7 Nadine Onrust (Utrecht) commissielid; wonen, maatschappij, cultuur
m (06) 41 52 00 83 e nadineonrust@gmail.com
8 Wieneke Olthof (Utrecht) fractiemedewerker t (030) 251 68 75
m 06 10 68 38 09 e groenlinks@provincie-utrecht.nl
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BESTUUR:

E

C

F

B

D

A Paulien Goedvolk (Linschoten) voorzitter T (0348) 424 239 m 06 30 03 76 70
e pamgoedvolk@gmail.com. Contactpersoon voor BRU-gemeenten, Houten, IJsselstein,
Nieuwegein, Utrecht.
B Petra van der Werf (Zeist) t 06 47 39 01 51 e p.m.vanderwerf@casema.nl. Contactpersoon
voor gemeenten in Zuidoost-Utrecht
C Michel Nijlant (Utrecht) penningmeester t 06 50 28 36 36 e michel.nijlant@gmail.com.
Contactpersoon voor gemeenten in westelijk Utrecht
D Tjark Reininga (Utrecht) algemeen bestuurslid t (030) 267 62 73 e teceer@netscape.net.
Contactpersoon voor De Bilt, Zeist, Bunnik
E Jeroen Bulthuis (Amersfoort) t 06 54 92 23 73 e jeroenbulthuis@gmail.com. Contactpersoon voor regio Eemland
F Floris van Arkel (Utrecht) bestuursmedewerker t 06 25 14 26 42 e florisvanarkel@gmail.com

A

LEDEN PARTIJRAAD
(in de Provincie Utrecht, met tussen haakjes de benoemende afdelingen) • Sylvia Kesler (Amersfoort, Leusden) • Jan Koudijs (Heuvelrug, Zeist, De Bilt) • Mette Bakker (Utrecht-stad) • Albert Faber
(Utrecht-stad) • Gijs Jansen (Utrecht-stad) • Johan Melse (Utrecht-stad) • Erna Kotkamp (provinciaal gekozen) • Cock van der Kaay (provinciaal gekozen) • Kees Hammink (provinciaal gekozen)

GROENLINKS PROVINCIE UTRECHT

PROVINCIALE
LEDENVERGADERING
13 april 2012, 20.00 uur
Oude Viltfabriek, Arnhemseweg 47, Amersfoort
Agenda:

30 MAART:

Borrelen
met Sap
Op 30 maart bezoekt een delegatie van de Tweede
Kamerfractie van GroenLinks onder leiding van
Jolande Sap de provincie Utrecht. De route gaat van
Amersfoort via Soesterberg en Zeist naar de stad
Utrecht. Daar wordt de dag afgesloten met de talkshow ‘Borrelen met Sap’, waarin Jolande Sap spreekt
met bekende en onbekende Utrechters.

• Provinciale Structuurvisie
• GroenLinks in Amersfoort
• Verkiezing lid Partijraad
• Jaarverslag 2011
• Verkiezing bestuursleden

De agenda staat op de website. Secretaris Petra van
der Werf (06 47 39 01 51) stuurt met plezier de agenda
en de stukken toe.

‘Borrelen met Sap’ begint om ca. 16.30 uur en wordt gehouden in de Lutherse Kerk, te Utrecht. We nodigen iedereen
van harte uit om hierbij als publiek aan te schuiven.

http://provincieutrecht.groenlinks.nl

Nieuws over provinciale structuurvisie en verordening
Dit najaar zullen Provinciale Staten besluiten over de ruimtelijke inrichting van de provincie. Belangrijke onderwerpen
zijn:
• Waar komt natuur en waar recreatie?
• Welke bouwmogelijkheden zijn er in het landelijk gebied?
• Hoe wordt de kwaliteit van het landschap beschermd? etc.
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Eerst worden de provinciale structuurv isie en verordening in
ontwerp ter inzage gelegd. Dit gebeurt vanaf begin april tot
half mei. Iedereen mag dan zienswijzen indienen.
Wil je op de hoogte gehouden worden of meedenken, mail
dan naar groenlinks@provincie-Utrecht.nl, t.a.v. statenlid
Florian Bekkers.
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