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PROVINCIALE FUSIE

“Waarom zo snel, minister Plasterk?”
Het kabinet-Rutte-Asscher zet vaart in de herindeling van bestuurlijk Nederland. Voor
de statenverkiezingen van 18 maart 2015 wil minister Plasterk de fusie van de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht rond hebben. De fracties van GroenLinks zijn
nog niet overtuigd van deze operatie.
In verschillende bewoordingen hebben
de beoogde fusiepartners hun aarzeling
bij de plannen van het kabinet neergezet. “Wij zeggen: als je iets wilt doen,
moet je gelijk een visie hebben over wat
je doet met bijvoorbeeld de waterschappen en de huidige regionale samenwer-

en Utrecht, en met de betrokken kamerleden, heeft gekozen. GroenLinks is niet
tegen opschaling of herindeling, maar
die moet wel meerwaarde hebben voor
alle betrokkenen.

kingsverbanden. Daar moet je een goed
onderbouwd verhaal voor hebben, neem
daar dan ook de tijd voor”, zegt Titia van
Leeuwen, GroenLinks’ fractievoorzitter
in Provinciale Staten van Noord-Holland, heel kernachtig. Het is ook de lijn
die zij met haar collega’s uit Flevoland
groenlicht – voorjaar 2013

Fusieplannen
Er wordt al heel lang gesproken over herindeling van de Nederlandse gemeenten
en provincies. Al in de Franse tijd wilde
men Utrecht en het noordelijk deel van
Holland in één provincie onderbrengen.
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Redactioneel

Provinciale fusie

In het regeerakkoord van VVD en PvdA
kreeg het kabinet Rutte-II de opdracht
mee de provincies Flevoland, NoordHolland en Utrecht voor 2015 samen te
voegen.
Het versterken van de ambtelijke kwaliteit en het binnenhalen van schaalvoordelen zijn tegenwoordig de belangrijkste argumenten voor schaalvergroting,
maar voor sommigen lijkt het ook een
ideologie. Vooral het terugkerende pleidooi van de VVD voor een kleinere overheid klinkt in de plannen van de kabinetten Rutte door. Schaalvergroting moet
de ‘bestuurlijke drukte’ terugdringen en
vooral een fikse besparing opleveren.
In december 2012 startte BZK-minister
Plasterk een procedure volgens de Wet
algemene regels herindeling (Arhi). Hij
constateert dat het schaalniveau van de
Nederlandse provincies niet meer aansluit bij hun taken; fusies moeten de provincies sterker en toekomstbestendiger
maken. Een tweede argument is dat de
schaalvergroting van gemeenten hen te
veel in het vaarwater van de huidige provincies brengt. In de derde plaats stelt
Plasterk dat de huidige provinciegrenzen
de ruimtelijk-economische ontwikkeling hinderen. En in het verlengde hiervan verwacht hij dat de grotere provincie een duidelijker aanspreekpunt wordt
voor het (internationale) bedrijfsleven.
Een vijfde argument vindt het kabinet in
de veelheid aan bestuurlijke organen en
samenwerkingsverbanden. En tenslotte
denkt hij de positie van de provincie ten
opzichte van ‘Europa’ te versterken.
De minister wil dit alles in een fors
tempo realiseren (zie kader), zodat in
maart 2015 Provinciale Staten van de
nieuwe provincie gekozen kunnen worden. Hij heeft dit intussen met de verschillende Provinciale en Gedeputeerde
Staten besproken en is een intensief
mediaoffensief gestart. Daarin keert hij
zich vooral tegen de vermeende bestuurlijke drukte en doublures door het zelfstandig optreden van provinciebestuurders (’20 missies naar China’ komt regelmatig in zijn betogen terug).

Het zijn drukke tijden voor de
Utrechtse provinciepolitiek. De Provinciale Structuurvisie is vastgesteld,
na aanpassing met bijna vijftig amendementen. En de agenda van Mariette
Pennarts, onze gedeputeerde, is flink
gevuld met onder andere overleggen
met de potentiële fusiepartners NoordHolland en Flevoland.
Ook zijn de gemeenteverkiezingen
van maart 2014 al in zicht. Deze lijken
nog ver weg, maar nu wordt ter voorbereiding op alle fronten de koers van
GroenLinks bepaalt, zodat we in het
najaar van start kunnen gaan met een
duidelijke en overtuigende campagne.
Jouw inbreng in de discussie over de
toekomst van GroenLinks wordt nu
veelvuldig gevraagd. Je bent waarschijnlijk bedolven met uitnodigingen
voor bijeenkomsten, digitale enquêtes enzovoort. Met alle informatie die
jij als lid van GroenLinks krijgt van de
verschillende bestuurlijke niveaus kun
je jouw mening wellicht beter bepalen.
Dit ledenblad vertelt over de standpunten van de GroenLinksfractie van de
provincie Utrecht. Een mogelijkheid
om meer te weten te komen over de
minst zichtbare bestuurslaag. Zo blijf
je op de hoogte van waar GroenLinks
haar standpunten – en daarmee ook de
jouwe – tot uitvoering kan brengen.
SILVIE HERMSEN, EINDREDACTEUR
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Met de haren erbij gesleept
“Het is haastwerk en inhoudelijk nauwelijks onderbouwd. Bovendien laat de
minister nauwelijks ruimte voor goede
raadpleging van de provincie en de bur-

OPL AGE : 3000 EXEMPL AREN
DRUK: DRUKKERIJ BADOUX, HOUTEN
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gers en heeft hij al laten weten geen
enkel alternatief te willen bespreken.
Daarmee heeft hij eigenlijk iedereen
tegen zich in het harnas gejaagd. Wij zijn
bang dat ook als de samenvoeging van
Flevoland, Noord-Holland en Utrecht
doorgaat, er geen herindeling van de rest
van Nederland volgt. En dan wordt het
Nederlandse bestuur volstrekt onevenwichtig.” Fractievoorzitter Bas Nugteren
verklaart de aarzeling van GroenLinks in
de provincie Utrecht. “GroenLinks staat
in het midden: de PvdA is positief en D66
stemt in, mits aan een aantal voorwaarden voldaan wordt. De andere fracties
zijn tegen. Gedeputeerde Staten hebben
in een notitie een aantal voorwaarden
aan instemming gesteld en die zijn door
Provinciale Staten overgenomen. In een
overleg met de minister heeft de vicevoorzitter van de Utrechtse Staten dit
standpunt ingebracht.”
In Flevoland is eigenlijk niet één fractie die zin heeft in deze samenvoeging,
zelfs D66 heeft kanttekeningen, volgens GroenLinks fractievoorzitter Simon
Miske. “Eerst moet minister Plasterk in
ieder geval nut en noodzaak aantonen,
en de meerwaarde van de opschaling.
Alleen Almere, dat een forse ruimtelijke opgave heeft, wint er bij. De andere
gemeenten willen de huidige situatie het
liefst in stand houden.”
“Mocht Plasterk zijn plannen doorzetten,
dan lijkt die provincie uit elkaar te vallen. Urk en Noordoostpolder sluiten liever aan bij Friesland of Overijssel, Dronten verkiest Overijssel en Zeewolde heeft
meer affiniteit met Harderwijk en de
Noordwest-Veluwe”. Simon Miske heeft
de indruk dat Plasterk hierop inspeelt
door Noordoostpolder en Urk apart van
de andere gemeenten te consulteren.
“Inhoudelijk zijn we niet tegen opschaling, gemeentelijk noch provinciaal.”
zegt GroenLinks gedeputeerde Mariëtte
Pennarts, onder andere verantwoordelijk voor de bestuurlijke organisatie in de
provincie Utrecht. Maar ze heeft weinig
goede woorden over voor de gang van
zaken: “Plasterk wil heel veel en snel,
maar een integrale visie op de bestuurlijke organisatie ontbreekt. Hij biedt
ook geen ruimte voor alternatieven en
neemt of laat nauwelijks tijd voor consultaties. Utrecht lijkt er met de haren bij

»

Tijdpad
IN DE FRANSE TIJD WAREN NOORD-HOLLAND EN UTRECHT ÉÉN PROVINCIE.

In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Plasterk op 13 december 2012 uiteengezet welk tijdschema
hem voor ogen staat voor de samenvoeging van deze drie
provincies.
28 februari 2013:

afronding overleg minister – provincie- en gemeentebesturen

voorjaar 2013:

vaststelling herindelingsontwerp

december 2013:

voorleggen wetsontwerp aan
Raad van State

december 2014:

behandeling herindelingswet in
Eerste Kamer

22 december 2014: inwerkingtreding herindelingswet
18 maart 2015:

verkiezing Provinciale Staten.

Utrecht wil een Referendum
Provinciale Staten van Utrecht hebben in de late uren
van 4 februari 2013 bij motie besloten de bevolking bij de
gemeenteraadsverkiezingen in 2014 in een referendum
te raadplegen over de fusieplannen; GroenLinks stemde
in meerderheid tegen een motie met die strekking. Fractievoorzitter Bas Nugteren: ‘Wij staan positief tegenover
een referendum, overigens niet zonder onze eigen verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordiger te negeren. Daarom hebben we met D66 en PvdA een motie
ingediend om de voorbereidingen voor een referendum
te treffen door een verordening op te stellen. Maar om
nu een zinvol referendum te kunnen organiseren, zijn
de voorstellen nog veel te onduidelijk. Bovendien verwacht de minister al voor de komende zomer een standpunt van de provincies en is maart 2014 dus te laat. Florian Bekkers steunde de motie van de PVV, VVD, CDA en
SP wel, omdat hij om principiële reden vindt dat je een
concreet voorstel voor een referendum over herindeling
moet steunen’.

»

gesleept, de koppeling met Noord-Holland en Flevoland is eerder nauwelijks
genoemd. Wel is er natuurlijk het weerbarstige Noordvleugel-project voor de
ontwikkeling van de driehoek Amsterdam - Utrecht - Almere, maar of dat met
de plannen geholpen is?”
Ook in haar gesprekken buiten de politieke circuits hoort Pennarts veelvuldig
de vraag welk probleem met de opschaling wordt opgelost. “Utrecht is een compacte provincie, waar de afstanden klein
zijn, zowel geografisch als mentaal, en
de betrokkenheid groot is. In een groter
geheel dreigt het er toch een beetje bij te
komen hangen.”
Samenhang
Ook landelijk lijkt de race nog allesbehalve gelopen. De Eerste Kamer heeft in
een breed ondersteunde motie als voorwaarde geformuleerd dat de minister
een integrale visie formuleert over de
modernisering van de bestuurlijke orga-

nisatie. De minister wil deze in juni dit
jaar publiceren.
“Het kabinet”, constateert Titia van
Leeuwen, “is op zoek naar een solide
meerderheid. Daarom zoekt Plasterk ook
contact met de GroenLinks fracties in de
Eerste en Tweede Kamer, en die onderhouden op hun beurt weer contact met
ons.”
Tweede Kamerlid Linda Voortman
bevestigt dat: “Samen met de Statenfracties zetten we de komende tijd op een rij
welke punten voor ons van belang zijn
bij de beoordeling van voorstellen.”
Op de vraag hoe de fractie naar de kabinetsplannen kijkt, zegt Linda Voortman:
“GroenLinks staat open in de discussie.
Wij hebben eerder in ons programma
ook gepleit voor een indeling in grotere
landsdelen. Maar je moet het wel in
samenhang zien met andere aspecten
van bestuurlijke inrichting. Denk bijvoorbeeld aan de positie van de waterschappen en de grote steden. En wie
groenlicht – voorjaar 2013

gaat inhoudelijk waarover in een nieuwe
indeling?”
“Dat Plasterk nu met alle provincies praat
is goed,” zegt Linda Voortman, “maar
waarom hij zo snel gaat en waarom hij
vooralsnog alleen deze fusie voorstelt,
zal hij nog duidelijker moeten maken.
Ook zou ik wel graag zien dat er ook naar
alternatieven gekeken wordt.”
Al met al hoeft de minister voorlopig niet
op onverkorte steun van GroenLinks te
rekenen. Mariëtte Pennarts constateert
dat de provinciebesturen in grote lijnen
gelijk in deze discussie staan en goed
onderling contact houden. Eén verschil
noemt zij wel: ‘In Utrecht gaat het over
de opheffing van de provincie, in Haarlem over de vorming van Groot-Holland.’
JOS KLOPPENBORG
TJARK REININGA
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KORT NIEUWS
VAN DE STATENLEDEN
Wordt Utrecht Fairtrade provincie?
Is jouw gemeente al fairtrade? Goede
kans, want in onze provincie hebben
Utrecht, Bunnik, de Bilt, Houten, Nieuwegein, Zeist en Utrechtse Heuvelrug deze
eervolle titel al. En Amersfoort, Leusden,
Rhenen en Eemnes zijn in voorbereiding om een fairtrade
gemeente te worden.

@MariettePnnrts: In 140 tekens een
greep uit het leven van Mariëtte Pennarts, GroenLinks’ gedeputeerde voor

De
GroenLinksfractie is
blij dat nu ook
het college van
Gedeputeerde Staten van de provincie
Utrecht de ambitie heeft uitgesproken
om Fairtrade Provincie te worden. Daarvoor moet de provincie aan een aantal
criteria voldoen. Behalve dat 45% van
de gemeenten fairtrade moet zijn, is een
van de voorwaarden – uiteraard zou ik
bijna zeggen – dat de provincie Utrecht
zelf een duurzame bedrijfsvoering voert
en dit ook uitstraalt.

cultuur, jeugdzorg, bestuur, strategie
en communicatie.
27 feb 13 – Nieuwe afspraken transitie
Jeugdzorg bekrachtigd met #FoodValley gemeenten (Utrecht & Gelderland). Goeie samenwerking die wat
oplevert!
24 feb – Dat gaat goed met http://
www.utrechtvoorcultuur.nl ! Al 5 projecten succesvol gefinancierd! Who’s
next? #crowdfunding #cultuur
11 feb – Zitten we toch maar mooi
met 23 enthousiaste nieuwe leden te
praten! @groenlinks met oa. kamerlid
@lindavoortman
en
wethouder
@joke_leenders

Concreet betekent dit onder andere
– dat 60% van alle koffie/thee van eerlijke
handel afkomt;
– dat het restaurant fairtraide producten
biedt;
– dat de provincie bij haar relaties het
gebruik van die producten actief stimuleert;
– dat bedrijven, organisaties en inwoners
over het streven Fairtrade Provincie te
worden geïnformeerd worden.

4 feb – Goed PRSdebat. Duurde even;-)
maar interessant. Gedeputeerde Bart
Krol in vorm, maar #manofthematch
vandaag: GL@FlorianBekkers! #trotsetweet
25 jan – Net ruim 200 jongeren welkom geheten voor prov. debatrondes
#Lagerhuis. Leuke gasten!! Leer ervan
en geniet ervan! #onhl
14 jan – Jazeker! “@KarinBoelhouwer:
#GroenLinks Provincie Utrecht Wordt #Utrecht #Fairtrade Provincie?
(http://provincieutrecht.groenlinks.
nl/node/92881 )”

Ook de provincie Friesland heeft de
ambitie in 2015 Fairtrade provincie te
zijn. Als het gaat om aantallen gemeenten zit Utrecht er dichter bij. Wie wordt
de eerste?

11 jan – Dat inspireert: blijven sporten
ondanks complexe dossiers! “@RPlasterk: Uurtje gesport, dan Ministerraad. Wordt veel in gang gezet dit
jaar”

KARIN BOELHOUWER

Gezocht: mobiliteitsfreaks

10 jan – Juryrapport @utrecht2018
gelezen. Scherp oordeel, moest even
slikken. Blijf echter overtuigd van
kracht van cultuur voor Utrechtse
regio!

Dit voorjaar zal de Provincie Utrecht haar
Mobiliteitsplan vaststellen.
Daarin
zal het volledige gewenste
netwerk van
fiets, OV en
auto worden
beschreven,
en daarbij welke

2 jan – Volgens burg. Wolfsen wordt
2013 jaar van wapperende vlaggen:
@VredevanUtrecht, Nat. 5 meiviering,
Olymp.JeugdSpelen
#EYOF
etc.
#mooijaar
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maatregelen moeten worden genomen
om het bestaande netwerk zo schoon en
zo efficiënt mogelijk te gebruiken.
GroenLinks kiest voor een kijk op mobiliteit waarin de auto niet per se centraal
staat. We zijn er niet voor om de auto
te pesten, maar om mensen duurzame
alternatieven te bieden of te verleiden op
drukke momenten de auto te laten staan.
Denk jij te weten hoe dat Utrechtse fietsnetwerk er uit moet zien, of ben jij een
specialist op het gebied van deelauto’s,
mobiliteitsmanagement of wat dan ook?
En wil je meewerken aan een groene toekomst voor de mobiliteit in Utrecht? Geef
je dan op en mail naar j.fastl@gmail.com
JASPER FASTL

Boren naar schaliegas?
Het bedrijf Northern Petroleum Nederland heeft bij het Rijk een vergunning
aangevraagd om in de provincie Utrecht
naar schaliegas te
mogen boren. De
Provincie heeft
op grond van
de Mijnbouwwet alleen een
adviserende rol
over technische
zaken. De Provincie kan boringen dus
niet echt tegenhouden, maar kan wel
haar standpunt kenbaar maken. Zo ver is
het echter nog niet. Het Rijk houdt de vergunningaanvraag voorlopig aan totdat
een onderzoek meer duidelijkheid geeft
over de effecten van schaliegas. Dit is
naar verwachting medio 2013 zijn afgerond. GroenLinks is om een aantal reden
kritisch over de winning van schaliegas
en tegenstander van boringen in Utrecht.
Er zijn veel risico’s die onvoldoende zijn
onderzocht, zoals het gevaar dat er
methaangas in het grondwater of in de
lucht komt, vervuiling door chemicaliën
die bij het fracken worden gebruikt en
het gevaar van aardbevingen ten gevolge
van bodemdaling. Als fossiele brandstof
draagt schaliegas bij aan de klimaatcrisis en zet een rem op energiebesparing.
Verder wordt langzaam duidelijk dat
het grote optimisme over gemakkelijk
te winnen gas niet op zijn plaats is. In
de commissievergadering heeft GroenLinks haar standpunt verduidelijkt. Het
is nu wachten op de beslissing van het

ECODUCT BEUKBERGEN VERBINDT DE BOSSEN VAN AUSTERLITZ MET HET NOORDELIJK DEEL VAN DE UTRECHTSE HEUVELRUG. (© RICK HUISINGA)

Rijk of ze de gevraagde vergunning wil
verlenen.
Wat is schaliegas?
Onconventioneel gas (zoals steenkoolgas
of schaliegas) is gas dat zich bevindt in
de poriën van harde bodemlagen. Dit gas
is daardoor moeilijker te winnen dan gas
in een gasbel. Om het gas te winnen, is
het vaak nodig om de bodemlaag te fracken: het onder grote druk injecteren van
een mengsel van water, chemicaliën en
zand, vanuit horizontale boorgangen in
de bodemlaag.
MARI BEKS

In april op de agenda: Ecoducten
In het coalitieakkoord hebben we een
mooie afspraak staan: tijdens deze Statenperiode dragen de
geplande ecoducten bij aan de
ecologische
doelstellingen
van de provincie Utrecht.
Bij drie van
de geplande ecoducten zijn verkeersmaatregelen echter niet afdoende: N226
Maarsbergen-Leersum, N227 MaarnDoorn en N237 Utrechtseweg Griftenstein. Bij de overige geplande ecoducten
treffen we verkeersmaatregelen in combinatie met faunapassages. Het mooie
van deze afspraak is dat verkeersmaatregelen (lees: snelheidsverlaging over
een langer stuk weg) de barrièrewerking
vaak nog sterker verminderen dan een
(relatief) smal ecoduct.
Ecoducten zijn echter een politiek gevoelig onderwerp. Met name PVV en VVD
zijn er allergisch voor. In april bespreken we in de commissie Ruimte, Groen

en Water de notitie over de effectiviteit
en haalbaarheid van de in het coalitieakkoord afgesproken ecoducten. Onderzoek naar de effectiviteit is er nauwelijks
(en zou ook veel kosten). Komt bij dat een

en bestuurders te maken zouden hebben gehad met verbale agressie en eenvijfde met intimidatie. En sinds 2010 was
dit gestegen. Daar gaat het beeld van de
zo rustige provincie waar men elkaar

ecoduct alleen zinvol is als op de hele
route de geplande maatregelen worden
genomen. Dit is bijvoorbeeld actueel bij
N237 Utrechtseweg Griftenstein, waar
verderop gemeente Utrecht een faunapassage zou aanleggen, maar waar nu
onzekerheid over bestaat. Kortom, na
ons succes bij de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie hier weer een nieuw
onderwerp om met tact, vernuft en
goede argumenten te bouwen aan een
duurzame leefomgeving in de provincie
Utrecht.
Voor vragen: woordvoerder Florian Bekkers, ps@florianbekkers.nl

kent en al wandelend de kiezer ontmoet.
Bedreiging
en intimidatie is
natuurlijk een
serieuze zaak.
Zo is het altijd
onbegrijpelijk
en afkeurenswaardig als bijvoorbeeld ambulance-medewerkers worden bedreigd.
Dit kan natuurlijk nooit getolereerd worden.
Waar ik bezwaar tegen heb is dat de
resultaten van zo’n onderzoek worden
gepresenteerd zonder te vermelden dat
van de ongeveer 600 statenleden en
gedeputeerden in ons land, er nog geen
200 hadden gereageerd. Niet dat ik wil
bagatelliseren dat er inderdaad sprake
is van intimidatie; het is natuurlijk niet
te verteren dat zo’n tien Statenleden in
het afgelopen jaar fysiek bedreigd zijn.
Maar we moeten ook de realiteit onder
ogen blijven zien, namelijk dat dergelijke
goedbedoelde rapporten een veel somberder beeld oproepen dan de werkelijkheid is. Daarmee doe je ook de volksvertegenwoordigers die echt een keer
bedreigd zijn, tekort.

FLORIAN BEKKERS

‘Intimidatie en geweld in de
provincie?’
Een aantal weken geleden kregen we een
brief van de minister van Binnenlandse
Zaken met daarin de resultaten van een
onderzoek naar agressie en intimidatie
tegen provinciale statenleden en gedeputeerden. Ik had indertijd ook de enquête
ingevuld, maar ik had niets meer te melden dan dat ik er nooit last van heb. Daargelaten de naïeve handgeschreven briefjes in mijn brievenbus tijdens verkiezingen dat het werkelijk beter zou zijn als ik
ergens ander ging wonen. En mensen die
mij uitmaken voor zakkenvuller reken

BAS NUGTEREN

ik er ook maar niet toe. Komt ook maar
zelden voor en als ik hen vertel wat we
krijgen voor ons Statenwerk, is de kritiek
meestal wel voorbij.
Het resultaat van het onderzoek gaf aan
dat in 2012 ongeveer een derde van de
provinciale
volksvertegenwoordigers
groenlicht – voorjaar 2013

volg actueel nieuws op
www.provincieutrecht.groenlinks.nl
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KENNISMAKEN MET DE PROVINCIE

Ontmoeting met Mariëtte
COLUMN

Wil je meer weten over wat de provincie betekent voor jou? Wat houdt werken
bij de provincie in? En hoe ziet het provinciehuis er van binnen uit? Namens
GroenLinks zit Mariëtte Pennarts in het
college van Gedeputeerde Staten. Dit is
het dagelijks bestuur van de provincie
Utrecht.
We nodigen je van harte uit voor een
ontmoeting met Mariëtte op woensdag
22 mei op het Utrechtse provinciehuis.
We combineren een rondleiding door
het provinciehuis met een gesprek over

De winnaars
van 1713
Er heerste grote droefenis alom,
er werden hete tranen geschreid.
Utrecht kwam niet eens door de voorselectie voor Culturele Hoofdstad van
Europa in 2018. Quelle blamage, quel
horreur!
“We” waren niet hip, jeugdig en origineel genoeg, zo viel er te lezen. En zo
verloren wij het bij de presentatie van
“de provincie”, die het allemaal wel
zo fris in beeld had gebracht. Utrecht
wilde eigenlijk culturele hoofdstad
worden in 2013, maar dat jaar was al
gauw vergeven. En waarom wilden
wij 2013? U kent het antwoord.
Utrecht won in 1713 wél de hoofdprijs, met als gevolg een jaar lang
bezoek van diplomaten van allerlei
slag uit alle hoeken van het continent.
Het waren de Engelsen en Fransen,
die de voorkeur gaven aan Utrecht.
Diplomaten van de Republiek hadden
een voorkeur voor Nijmegen gedacht,
waar tenslotte al eerder vredesbesprekingen waren geweest. Maar
Nijmegen had te nauwe straten, lag
deels op hoogte, en was “noch in aangenaamheid, noch in commoditeit,
noch in nabijheid met Utrecht te vergelijken”. Gekozen werd voor Utrecht,
“déjà si belle, si florissante et si digne
de l’admiration des étrangers.” (Jaarboek 2012 Oud-Utrecht, p. 186)
Wat in 1713 een voordeel was, bleek
nu een nadeel: Utrecht heeft het allemaal al, en is ook nog eens niet provinciaal genoeg. Dan zijn we weer te
klein, en dan zijn we weer te groot.
Al win je er geen prijzen mee, misschien is het wel weer een teken
dat Utrecht precies de juiste schaal
heeft. Daar moeten wij dan maar
vrede mee hebben.

onderwerpen uit Mariëtte’s portefeuilles:
cultuur, jeugdzorg, bestuur en strategie
(waaronder Utrecht 2040). En natuurlijk
wat verder nog ter sprake komt.
Als je geïnteresseerd bent om erbij
te zijn, stuur dan een e-mail aan
groenlinks@provincie-utrecht.nl.
Datum, tijd, plaats: woensdag 22 mei ’13,
van 12.30 uur tot 17.00 uur, Provinciehuis
Utrecht.
Mariëtte kun je volgen via haar blog op
www.provincie-utrecht.nl of haar twitteraccount @MariettePnnrts

28 SEPTEMBER 2012 –GEDEPUTEERDE MARIËTTE PENNARTS LAAT DE STATENZAAL ZIEN AAN UTRECHTSE GROENLINKSLEDEN TIJDENS DE
EERSTE ‘ONTMOETING MET MARIËTTE’. DE BEZOEKERS WAREN ENTHOUSIAST OVER DEZE BIJEENKOMST: “VOOR HERHALING VATBAAR!”

EVEN VOORSTELLEN

Bestuursmedewerker Suzanne Vrielink
Tot haar grote geluk neemt
Suzanne Vrielink de functie van bestuursmedewerker over. Suzanne
is vijf jaar geleden lid
geworden van GroenLinks en wilde na een
paar jaar iets actiefs met
haar lidmaatschap gaan doen.
Dat is gelukt: namens GroenLinks is ze
commissielid in Provinciale Staten van
Overijssel. Afgelopen zomer heeft ze met
veel enthousiasme het Landelijk Bureau
geholpen met het organiseren van de
verkiezingscampagne. Nu is ze druk
bezig met GLcrew en met de organisatie
van het congres.

TECEER
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Na de zomer gaat ze Culturele Maatschappelijke
Vorming
studeren in Utrecht. Toen ze hoorde
dat GroenLinks in de provincie
Utrecht een bestuursmedewerker zocht, was ze gelijk enthousiast. “Het is een mooie kans om
mensen in de provincie Utrecht te
leren kennen. De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan en ik zie er naar uit
om samen naar een goede uitslag toe te
werken. Ik ben ervan overtuigd dat wij er
als GroenLinks wel weer bovenop komen.
Met zulke leuke mensen en zulke goede
ideeën kan dat niet anders, we gaan er
tegenaan!” We wensen haar een mooie
toekomst bij GroenLinks in Utrecht.

GROENLINKS MAAKT HET VERSCHIL:

Duurzame Ruimtelijke Ordening voor Utrecht
Meer ruimtelijke kwaliteit, meer natuur
en meer duurzame energie zijn de belangrijkste accenten die GroenLinks bij de
vaststelling van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) Utrecht heeft
kunnen aanbrengen.
Provinciale Staten heeft op maandag
4 februari 2013 de Provinciale Ruimtelijke
Structuurvisie vastgesteld. In een lange
vergadering werd nog een groot aantal
amendementen behandeld. We kunnen
heel tevreden zijn met wat we als GroenLinks in deze PRS voor elkaar hebben
gekregen. En dat is zeker ook te danken
aan onze coalitiedeelname.
In een lange aanloop is er uitvoerige inspraak geweest tijdens de commissievergaderingen met goed voorbereide vragen.
Ook hebben betrokken GroenLinksleden
meegedacht over de voorstellen en was er
goed contact met de andere fracties.
Provinciale Structuurvisie
Met deze PRS zorgen we ervoor dat werken en wonen samengaan met natuur
en landschap. Met de ingestemde amendementen draagt de PRS nog sterker bij
aan een duurzame ruimtelijke ordening. De meeste partijen hebben onze
toevoegingen voor nog meer kwaliteit,
meer natuur en meer duurzame energie
gesteund!
In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie is het ruimtelijk beleid van de provincie Utrecht vastgelegd voor de periode 2013-2028. Daarmee is het in deze
Statenperiode een van de belangrijkste
speerpunten. Het beleid stelt kaders voor
gemeenten in de provincie Utrecht door
middel van een verordening. Gemeenten
zijn verplicht deze regels over te nemen in
hun bestemmingsplannen.
Meer ruimtelijke kwaliteit
In het voorstel van Gedeputeerde Staten
stond ruimtelijke kwaliteit al centraal,
maar diverse amendementen die GroenLinks samen met anderen heeft ingediend, hebben dat nog versterkt.
Concreet:
• Duurzame verstedelijking volgens de
volgende ladder: regionale analyse, eerst
binnenstedelijke herstructurering en dan
pas uitbreiding, met niet alleen bereikbaarheid per auto, maar ook Openbaar
Vervoer en fiets;

BINNENSTEDELIJKE VERNIEUWING AAN DE OOSTERKADE IN UTRECHT (© ANNE EICHHORN)

Meer Duurzame Energie
In de PRS wordt ruimte gegeven aan
onder andere biomassacentrales en worden locaties voor windenergie mogelijk
gemaakt. Hierop zijn nog extra aanvullingen aangenomen:
Concreet:
• Bij zowel herstructurering als nieuwbouw altijd aandacht voor energiebesparing en duurzame energie;
• Afspraak met het Rijk en de andere provincies voor realisatie windenergie waarmaken met indien nodig aanvullende
ruimtelijke maatregelen;
• Potentiële windenergielocaties, die
benut kunnen worden als er in de toekomst draagvlak ontstaat of als ze nodig
zijn voor de afspraak met het Rijk en
andere provincies ook op de kaart zetten:
Baambrugge, Abcoude, Woerden en Vianen/knooppunt Everdingen;
• Onderzoeken welke rol de provincie kan
spelen om participatie van de omgeving
in windenergie-projecten te bevorderen.

• Verhoging van ruimtelijke kwaliteit bij
alle ontwikkelingen in kernrandzones;
• Geen bedrijventerrein in de cultuurhistorisch en landschappelijk waardevolle
polder Wulverhorst nabij Woerden;
• Uitbreiding van veehouderijen boven
1,5 ha. bouwblok consequent tot maximaal 2,5 ha., maar alleen als dit bijdraagt
aan duurzamer landbouw: verbetering
dierenwelzijn, vermindering milieubelasting, verbetering volksgezondheid én een
goede landschappelijke inpassing;
• Bepleiten bij Rijk van voldoende spoorstations en aanleg spoorlijn AlmereUtrecht-Breda;
• Toevoegen Oude Hollandse Waterlinie
als belangrijk historisch landschappelijk
element.
Meer Natuur
In de PRS wordt de Ecologische Hoofdstructuur vastgelegd met een goede
bescherming voor natuurwaarden. Op de
volgende onderdelen heeft GroenLinks
bereikt dat voor de natuur belangrijke
punten zijn toegevoegd.
Concreet:
• Houtkades Lopikerwaard terug in de
Ecologische Hoofdstructuur;
• Geen ruimtelijke ontwikkelingen in en
rondom het Binnenveld tussen Veenendaal en Wageningen, waardoor het vereiste natuurbeheersplan moeilijker tot
stand komt;
• Extra bescherming van verdrogingsgevoelige gebieden;
• Natuurwaarden beschermd bij ontwikkelingen in kernrandzones.
groenlicht – voorjaar 2013

FLORIAN BEKKERS
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GEDEPUTEERDE:
1 Mariëtte Pennarts (Montfoort) Gedeputeerde; cultuur, jeugdzorg,
communicatie en strategie t (0348) 47 22 02 m 06 21 13 10 41
e pennarts@pennarts.demon.nl

1

STATENFRACTIE:
5

2
6

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
m 06 11 64 03 06 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.beks2@gmail.com
7 Silvie Hermsen (Utrecht) fractiemedewerker t (030) 251 68 75
e groenlinks@provincie-utrecht.nl

1
3

4
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BESTUUR:

E

A

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) secretaris t 06 47 39 01 51 e p.m.vanderwerf@krijnders.net.
Contactpersoon voor gemeenten in Zuidoost-Utrecht
C Jos Verheijen (Amersfoort) penningmeester t (033) 475 86 75 e jos.verheijen@xs4all.nl.
Contactpersoon voor Utrechtse Heuvelrug, Rhenen en Veenendaal
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) algemeen bestuurslid t 06 54 92 23 73 e jeroenbulthuis@
gmail.com. Contactpersoon voor regio Eemland
F Piet Nieuwendijk (Groenekan) algemeen bestuurslid t 06 43 04 79 95 e info@atarhondenservices.nl. Contactpersoon voor Stichtse Vecht, Ronde Venen en Baarn
G Suzanne Vrielink (Utrecht) bestuursmedewerker e suzanne_vr@live.nl

F

G

D

B

C

LEDEN PARTIJRAAD
(in de Provincie Utrecht, met tussen haakjes de benoemende afdelingen) • Sylvia Kesler (Amersfoort, Leusden) • Mette Bakker (Utrecht-stad) • Albert Faber (Utrecht-stad) • Gijs Jansen
(Utrecht-stad) • Johan Melse (Utrecht-stad) • Erna Kotkamp (provinciaal gekozen) • Floris van
Arkel (provinciaal gekozen) • Kees Hammink (provinciaal gekozen)

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR
Bestuursmedewerker
In februari heeft het provinciaal bestuur afscheid genomen van
Floris van Arkel, die na zijn studie voor een project naar Italië is
vertrokken. Wij danken hem voor de inzet en het enthousiasme
waarmee hij ons de afgelopen jaren terzijde heeft gestaan.
Floris wordt opgevolgd door Suzanne Vrielink. Zij wordt voorgesteld op pagina 6.

Verkiezing partijraadsdelegatie 2013-2015
Op 1 mei loopt de zittingstermijn van de partijraad af. Daarom
kiest de Provinciale Ledenvergadering op 18 april 2013 nieuwe
leden. Hierbij nodigen wij leden uit de provincie Utrecht uit
zich voor het lidmaatschap van de partijraad kandidaat te stellen.
Ook in de nieuwe zittingsperiode kan de provinciale afdeling
negen leden voordragen. Een aantal daarvan wordt ingevuld
door (samenwerkende) afdelingen. De provinciale ledenvergadering vult de overblijvende plaatsen in.
Wie meer wil weten over de partijraad en het lidmaatschap
kan informatie vinden op de website van GroenLinks. Aanmelden bij Tjark Reininga (teceer@netscape.net).
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GROENLINKS PROVINCIE UTRECHT

PROVINCIALE
LEDENVERGADERING
18 april 2013
Op 18 april 2013 vindt een Provinciale Ledenvergadering plaats. Op de agenda staan de verkiezing van de
provinciale leden van de Partijraad voor de periode
2013-2016, het jaarverslag 2012 en de plannen van het
kabinet Rutte-II met onze provincie. De vergadering
wordt gehouden in de stad Utrecht.
Informatie over de definitieve agenda en de locatie
volgt via e-mail en onze website. Wie niet over toegang tot internet beschikt kan hiervoor vanaf 1 april
contact opnemen met secretaris Petra van de Werf,
06 4739 0151.

http://provincieutrecht.groenlinks.nl
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