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GROENLINKS ZEIST CAMPAGNETEAM AAN HET WERK OP STATION DRIEBERGEN-ZEIST

HET LEDENBLAD VAN STATENFRACTIE EN BESTUUR VAN GROENLINKS PROVINCIE UTRECHT
• VOORJAAR 2014 • INHOUDSOPGAVE • (1-2-3-4-5) GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN • (2) TWEETS
VAN GEDEPUTEERDE MARIËTTE PENNARTS • (6) KORT NIEUWS VAN DE STATENLEDEN • (7) OOK
IN DE STAD UTRECHT ZIJN WINDTURBINES NODIG! • (7) COLUMN • (8) PROVINCIAAL BESTUUR
• RETOURADRES POSTBUS 80300, KAMER 17.47, 3508 TH UTRECHT

GROENLINKS IS ER KLAAR VOOR:

Gemeenteraadsverkiezingen
GroenLinks is sterk in de provincie Utrecht.
Niet alleen levert het een Gedeputeerde,
zo’n tweederde van de inwoners wordt
medebestuurd door een patijgenoot als
wethouder. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van aanstaande 19 maart staat voor
GroenLinks in Utrecht veel op het spel.
De provincie Utrecht telt 26 gemeenten. In twaalf daarvan deed GroenLinks
in 2010 mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Het haalde er 49.688 van de
377.156 uitgebrachte stemmen.

In nog eens zeven gemeenten deed een
partij mee, waarin GroenLinks deelneemt; samen behaalden die zo’n twintigduizend van de ruim honderdduizend
stemmen. In de overige zeven gemeenten was de potentiële GroenLinkskiezer
aangewezen op een andere partij.
Die verkiezingen leverden 39 GroenLinks-gemeenteraadsleden op. En van
een lokale combinatielijst ook nog 32
raads
leden. In vijf gemeenten zitten in
totaal zes wethouders namens GroenLinks in het College. Namens lokale
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samenwerkingslijsten hebben nog vier
andere partijgenoten zitting genomen in
het College van B&W.
Heel ruw geschat kunnen we daarmee
constateren, dat de aflopende raads
periode ruim tweederde van de inwoners
van de provincie ook lokaal mede door
GroenLinksers wordt bestuurd. Er staat
de ko
mende gemeenteraadsverkiezingen dus heel wat op het spel. GroenLinks
heeft dan ook volop campagne gevoerd.
In deze GroenLicht verkennen we de
afdelingen wat nader.

»
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Gemeenteraadsverkiezingen

Wisselingen
In de meeste gemeenten waar GroenLinks nu in de raad zit, doen we opnieuw
op eigen kracht aan de verkiezingen mee.
Dat geldt natuurlijk, zouden we haast
zeggen, voor de steden Utrecht en Amersfoort, maar ook in Zeist en Wijk bij Duurstede strijdt GroenLinks voor het behoud
van een stevige positie in de raad. In
laatstgenoemde stad zal het bovendien
graag opnieuw bestuursverantwoordelijkheid nemen. En in de meeste andere
gemeenten is behoud van of groei naar
twee raadszetels mogelijk, verwachten
we. In Bunnik, Montfoort, Rhenen, Woerden, Utrechtse Heuvelrug en De Ronde
Venen moet de lokale samenwerkingslijst, meestal met PvdA en lokale onafhankelijken, hopen de uitslag van 2010 te
herhalen.
Twee gemeenten willen we er even uitlichten. In Leusden hebben GroenLinks
en PvdA besloten dit maal met een gezamenlijke lijst (PvdA/GroenLinks) de verkiezingen in te gaan. In de gemeenteraad
werken beide fracties nu al hecht samen.
Doordat het bestuursprogramma door
(vrijwel) alle raadsfracties onderschreven is, staat het feit dat GroenLinks op dit
moment een van de wethouders levert
en de (kleinere) PvdA niet, die samenwerking niet in weg. En de gemeenteraad
begint er al aan te wennen.
Heel anders is de situatie in De Bilt.
Daar komt na acht jaar op initiatief van
de PvdA een einde aan de gezamenlijke
kandidatenlijst. GroenLinks moet en wil
nu op eigen kracht een zo goed mogelijk
verkiezingsresultaat behalen.
Hoewel het dat graag gewild had, heeft
het provinciaal afdelingsbestuur in de
zeven gemeenten waar GroenLinks nu
niet politiek vertegenwoordigd is, geen
initiatieven gezien om kandidatenlijsten in te dienen. Misschien kan daar in
de komende periode steviger aan worden
getrokken.

@MariettePnnrts: In 140 tekens een
greep uit het leven van Mariëtte Pennarts,
GroenLinks’ gedeputeerde voor cultuur,
jeugdzorg, bestuur, strategie en communicatie.
27 februari – Bedankt stemmers: zilver
gewonnen bij verkiezing BesteBestuurder2013. Ben blij en trots! Vanaf nu het
motto van de nr. 2: ‘we try harder’;-)
25 februari – Mijn blog: gemeenten
moeten nu snel stap (kunnen) zetten
van budgetgesprek naar sturingsinfo
kwaliteit #jeugdzorg http://tinyurl.
com/nkqbk53
12 februari – Leuk die campagnetijd: ben
bij Jeugdzorgdebat @ProWoerden. Veel
mensen waaronder flink wat uit het vakgebied. Levert leuke discussie op.
7 februari – Slim! Utrechts water topkwaliteit! “@rtvutrecht: Gemeentehuis
Woudenberg haalt alleen nog maar wateruitdekraanhttp://rtvu.nl/n/1134412 ”
3 februari – Vanaf nu kunnen inwoners
in @ProvUtrecht een #referendum houden. Mooi resultaat van PvdA, D66,
GroenLinks, SP, PVV, 50+ en PvdD.
3 februari – Prov. Staten unaniem positief Aanpak Leegstand Kantoren (portefeuillehouder staat te glimmen) Lees
hier hoe t werkt: http://www.vastgoedjournaal.nl/news/13585/57/Ingrijpenprovincie-Utrecht-in-kantorenmarktWat-zijn-de-juridische-gevolgen/ …
22 januari – Woerden snapt t helemaal:
UNESCOstatus is kans om kwaliteit te
benadrukkken en gemeente te positioneren. Leuk! http://www.dichtbij.nl/
woerden/regionaal-nieuws/artikel/3341599/woerden-werelderfgoedstatus.aspx … #Limes

En dan
De kandidaten die we hebben gesproken, zijn in het algemeen enthousiast
over hun politiek werk. Waar de fractie
heeft deelgenomen aan de coalitie, klinkt
doorgaans de wens de samenwerking
voort te zetten. En verschillende lijsten
ambiëren deelname aan de coalitie in de
nieuwe raadsperiode. Hoewel er her en

22 januari – Kan gewoon: interprovinciaal samenwerken;-) “@JasperFastl: Da’s
aardig: ‘Noord-Holland betaalt fietsbrug
Nigtevecht’ http://rtvu.nl/n/1124460 ”
18 januari – Als loco-CvdK bij projectpresentaties van #KernmetPit van #KNHM.
Kansrijke burgerinitiatieven die kwaliteit leefomgeving verbeteren. Leuk!
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der accentverschillen zijn, kunnen we in
het algemeen constateren dat zowel de
groene als de linkse kant van onze partij goed uit de verf komt. In het algemeen
zijn de volksvertegenwoordigers die we
gesproken hebben positief gestemd over
de atmosfeer waarin ze (moeten) werken.
En vooral dat stemt hoopgevend. Coalitie- en oppositiefracties wisten succesjes
te behalen, en niet altijd op voor de hand
liggende terreinen. En de speerpunten
die zij kiezen voor de komende periode
laten zien, dat er in de provincie Utrecht
gewerkt blijft worden aan een duurzame
en sociale samenleving. De verkiezingen
gaan ergens om.
Alle gemeenten op een rijtje
EEN OVERZICHT VAN DE GEMEENTEN WA AR
GROENLINKS ALS ZELFSTANDIGE PARTIJ OF IN
EEN SAMENWERKINGSVERBAND MEEDOET A AN
DE KOMENDE GEMEENTERA ADSVERKIEZINGEN :

Amersfoort
FRANS PRINS, LIJSTTREKKER GROENLINKS
RESULTATEN • Groen beschermd, bijvoor-

beeld geen fietspad op de ecologisch
waardevolle oever van Heiligerbergerbeek • 100% groencompensatie en extra
geld voor voor natuur bij aanleg westelijke ontsluitingsweg • Maatregelen tegen
armoede, bijv. sociaal fonds • Geen verdere bezuiniging op cultuur • Buurtsportcoaches op sterkte gebleven.
SPEERPUNTEN • Armoedebestrijding: mensen die het niet breed hebben, kunnen
blijven meedoen aan sport en cultuur
(cultuurfonds en jeugdsportfonds) • Professionals aan het werk in de zorg • Fietsplan: fietssnelwegen naar omliggende
gemeenten, fietsenstallingen, veilige en
brede fietspaden • Groene stad: volledige
compensatie als ergens groen verdwijnt,
kwaliteit verhogen, duurzaamheid en
hergebruik van grondstoffen.

De Ronde Venen
ERIKA SPIL, DUO-LIJSTTREKKER PVDA/GROENLINKS/
LOKAAL SOCIAAL
RESULTATEN • Door samenwerking en cre-

atieve oplossingen zijn in De Ronde
Venen, ondanks de crisis, veel voorzieningen behouden: de bibliotheek, de
muziekschool, scholen in kleine kernen
en dorpshuizen • Daarnaast zijn er meer
mensen aan het werk geholpen, en minder mensen in de bijstand gekomen.
SPEERPUNTEN • Meer mensen aan het werk
• Meer duurzame initiatieven, zoals
energie
nota vrije woningen bouwen
• Meer aandacht voor lokale onder
nemers en ZZP-ers.

CAMPAGNETEAM BAARN

Baarn
HEIDI VAN OTTEN, LIJSTTREKKER GROENLINKS

Eenmalige bijdrage aan
voedselbank voor verhuiskosten: GroenLinks-motie
unaniem
aangenomen
• Voorgestelde bezuiniging op klimaatbeleid ongedaan gemaakt waardoor klimaatcoördinator is aangesteld en acties
heeft georganiseerd, zoals ‘Baarn zoekt
zon’, zonnepanelen op gemeentehuis,
deelauto • GroenLinks-amendement
waardoor eigen bijdrage bij de WMO niet
wordt ingevoerd voor al verstrekte voorzieningen • Ontwikkeling pannekoekenrestaurant Wildenburglaan alleen als
natuurwaarde en landschappelijke kwaliteit van het gebied Drakenburgergracht
er per saldo op vooruit gaat.
SPEERPUNTEN • Meer hergebruik van
bestaande gebouwen • Menselijke maat
in de zorg: buurtteams waarin professionals samenwerken met vrijwilligers
en mantelzorgers • Baarn wordt een Fairtrade gemeente, en daarmee Utrecht een
Fairtrade provincie • Betere voorzieningen voor fietsers waaronder een fietsenstalling in het centrum. Hierdoor kan
het autoverkeer afnemen en zijn er geen
extra autoparkeerplaatsen nodig.
RESULTATEN •

Bunnik *
HENK MEERDINKVELDBOOM, HUIDIGE FRACTIEVOORZITTER PERSPECTIEF 21, COMBINATIELIJST GL/LIBERALEN.
RESULTATEN • Belangrijkste resultaat van

de afgelopen periode is de realisatie
van drie multifunctionele accommodaties in elk van de dorpen Bunnik, Odijk
en Werkhoven • Ook is besloten tot verkeerstunnels onder het spoor zodat het
doorgaande verkeer in Bunnik zal verminderen.

SPEERPUNTEN • Het garanderen van de zorg

staat centraal • De gemeentelijke financiën moeten op orde worden gebracht •
Perspectief 21 is, anders dan de Liberalen, tegen woningbouw in Odijk ten zuiden van de provinciale weg omdat dan de
samenhang met het bestaande dorp verloren gaat.

Houten
TIJM CORPORAAL, LIJSTTREKKER GROENLINKS

Het vluchtelingenwerk
in Houten dreigde volledig te worden
gesloopt. Dat wisten we te voorkomen
• Drie windmolens leveren nu energie
voor 25% van de huishoudens in Houten
en bewoners participeren in windpark
Houten • Ons initiatief om buurtgericht
zwerfafval op te ruimen is overgenomen
• De dreigende afbouw van cultuursubsidie voor de Fanfares is door ons optreden
uitgesteld.    
SPEERPUNTEN • Verduurzaming van de
lokale economie, waarbij de werkeloosheid wordt aangepakt • Een bloeiende
verenigingscultuur behouden. Subsidies
zijn meer dan een kostenpost! • Betaalbare zorg voor iedereen met een buurtgerichte benadering.
RESULTATEN

* GERRIT JAN BAKKER, DE EERSTE GROENLINKSER OP DE LIJST VOOR
DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN STAAT OP EEN 10DE PLEK.

De Bilt
ANNE DE BOER, LIJSTTREKKER GROENLINKS
RESULTATEN • Voor bibliotheek, muziek,

kunst en educatie: een nieuw spetterend cultureel en educatief centrum,
Het Lichtruim • met een viertal wijk
servicecentra is de zorg dichter bij de
mensen gebracht • door nieuwe wegen
en tunnels is de infrastructuur up-todate • besluit tot wildtunnels gaat de
Ecologische Hoofdstructuur versterken
• De Bilt is schaliegasvrij!
SPEERPUNTEN • In het buitengebied wordt
niet gebouwd, ecologische (verbindings)zones worden versterkt • De
gemeente wordt voorloper op gebied
van schone energie, ondersteunt initiatieven voor isoleren van gebouwen en
productie van schone energie • Zoveel
mogelijk overeind houden van voorzieningen in het kader van WMO: in alle
kernen een goed WMO-loket • Goed
openbaar vervoer, versterking van buslijn van Berg en Bosch naar De Uithof,
goed OV voor de kernen en de wijken •
Ontzien van zorg en cultuur bij bezuinigingen vanwege hun belang voor een
goed samenleven en een actief verenigingsleven, kiezen voor krachtige
ondersteuning van de eigen initiatieven
van burgers.
groenlicht – voorjaar 2014
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IJsselstein

Nieuwegein

HANS LAPPEE, LIJSTTREKKER GROENLINKS

ERNA KOTKAMP, LIJSTTREKKER GROENLINKS

RESULTATEN • Op ons initiatief is er een

RESULTATEN • Een goede regeling voor het

rekenkameronderzoek gaande over de
effectiviteit van het minimabeleid: bereiken inspanningen en gelden daadwerkelijk de gewenste doelen? • We hebben
geprotesteerd tegen de massale groenkap in IJsselstein vanwege bezuinigen:
er komt een groenplatform die de gevolgen voor de biodiversiteit beoordeelt • Er
is een lijst gekomen met monumentale
bomen.
SPEERPUNTEN • Groene leefomgeving,
natuur centraal: stop de kaalslag in
het openbare groen! • Groene economie: groene energie, op elk IJsselsteins
dak een zonnepaneel! • Zorg en welzijn:
solidair met anderen, kies en zorg voor
elkaar!

vervoer en de opvang van zwerfdieren,
is het eerste succes. Dat is een kwestie
geweest van stug volhouden • Ook hebben we een populierenbosje kunnen
behouden • En heel bijzonder is dat zelfs
onze burgemeester begin dit jaar zei dat
mede door ons meldpunt vuurwerkoverlast de samenwerking in de handhaving
verbeterd is en er dit jaar veel minder
klachten waren.
SPEERPUNTEN • Niet bouwen in het groen •
(Meer) vuurwerkvrije zone’s • Zorg voor
kwetsbare groepen bij de komende transities.

beleidsplan Wmo is zorg en welzijn
gewaarborgd, hoewel de toekomst door
decentralisaties zeer onzeker is • Belangrijk is een reservering van 7 miljoen euro
voor Soesterberg waarmee we o.a. een
nieuw dorpshuis en een manifestatieterrein/ijsbaan willen realiseren.
SPEERPUNTEN • De zorg voor de zwaksten
overeind houden en liever nog iets meer
• Duurzame energie, op gemeentelijke
gebouwen en met windmolens op plekken waar het kan • De voorzieningen in
Soesterberg moeten echt gerealiseerd
worden.

Stichtse Vecht*
PIETER PAUL, LIJSTTREKKER EN RAADSLID GROENLINKS
RESULTATEN • We hebben in de afgelopen

Rhenen
AD VAN HEES, RAADSLID DE PROGRESSIEVE COMBINATIE
(GROENLINKS MET PROGRESSIEF RHENEN)

Leusden

RESULTATEN • Het is gelukt het sociale

RIET KOETSENRUIJTER, NUMMER 2 OP DE GEZAMENLIJKE KANDIDATENLIJST VAN PVDA EN GROENLINKS

domein transparanter te maken en een
aanvaardbaar minimum te behouden.
Dat is vooral belangrijk nu de transities
er aankomen • En we hebben constant
aandacht gevraagd voor de kwaliteit van
de ruimte.
SPEERPUNTEN • Het overeind houden van
het sociaal minimum, gebaseerd op vertrouwen in mensen • duurzaamheid, in
Rhenen met name via natuurbehoud en
goed klimaatbeleid • een transparante
overheid.

RESULTATEN • Ik ben er trots op dat de

gemeente een goed minimabeleid hebben kunnen handhaven en betaalbare
woningen kon realiseren • Voor GroenLinks was daarnaast het behoud van het
Milieucentrum belangrijk, en het terugdringen van de afvalberg • En de aandacht voor de transities, waaronder de
Jeugdzorg.
SPEERPUNTEN • een groen leefmilieu en
geen woningbouw in natuurgebieden
• werk voor iedereen en toegankelijke
zorg, welzijn en onderwijs • strijd tegen
leegstand en voor betaalbaar wonen.

periode de gemeente op de lijst weten
te krijgen van Millenniumgemeenten.
Zo hebben we een afspraak over de provinciale zonatlas • En we hebben ons
aangesloten bij de actie voor het kinder
pardon.
SPEERPUNTEN • Schone energie, dus geen
schaliegas • Bereikbare zorg • Groene
investeringen • Meer democratische controle op het samenwerkingsverband met
Weesp en Wijdemeren op het gebied van
de jeugdzorg, de WMO en de participatiewet.
*STICHTSE VECHT BESTAAT SINDS 1 JANUARI 2011 EN IS EEN
FUSIE TUSSEN MAARSSEN, BREUKELEN EN LOENEN.

Utrechtse Heuvelrug
HANS WAALDIJK, #2 OP GECOMBINEERDE PVDA/GL LIJST
‘SOCIAAL EN GROEN’
RESULTATEN • Een beter minimabeleid:

Montfoort
OUD-WETHOUDER PAULIEN GOEDVOLK, OP PLEK 7 OP
GEZAMENLIJKE LIJST PROGRESSIEF AKKOORD
RESULTATEN • Het was niet makkelijk

GroenLinksleden te bewegen zich voor
de gemeenteraad van Montfoort te kandideren. Het is lastig om aan te geven
wat er in de afgelopen periode bereikt
is.
SPEERPUNTEN • Betaalbaar wonen • Het
behoud van voorzieningen zoals een
bibliotheek, een bank (pinautomaat),
een brede school en een toegankelijk
gemeenteloket • De gemeente wordt klimaatneutraal.

SOEST: BRAM VAN OJIK REIKT DE GOUDEN OLIEBOL UIT

Soest
ROSAN COPPES, LIJSTTREKKER EN WETHOUDER GROENLINKS
RESULTATEN • We hebben de goede sociale

voorzieningen op peil kunnen houden en
zelfs voor groepen die het moeilijk hebben wat extra’s gedaan • In een nieuw
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de toelatingennorm van 110% van het
minimum is fors opgehoogd tot 120% en
daar waar mogelijk nog ruimer gehanteerd • Een grote toename in de bouw van
woningen bereikbaar voor mensen met
een laag of minimuminkomen • En grote
verbeteringen op het gebied van duurzaamheid.
SPEERPUNTEN • Een duurzame samen
leving, waar alle mensen samen wonen
en naar elkaar omkijken • Een duurzame gemeente, dus woningen voor
hen die het nodig hebben, en niet alleen
voor hen die het kunnen betalen • Een
duurzame gemeente, waar afval wordt
gescheiden en zonnepanelen worden
gestimuleerd.

Utrecht
HELEEN DE BOER, LIJSTTREKKER GROENLINKS
RESULTATEN • Impuls voor duurzaamheid

door duurzaamheidslening voor particulieren en zonnepanelen op scholen en
gemeentelijke gebouwen, omslag van
autoverkeer naar fiets en OV o.a. door
aanleg fietsstraten • Armoedebestrijding:
U-Pas voor meer mensen beschikbaar
(tot 125% van sociaal minimum), met
gemeentelijke middelen regelingen als
bijzondere bijstand, sport en schoolmiddelen voor kinderen overeind gehouden •
Tegen de landelijke trend in geïnvesteerd
in cultuur: muziekpaleis, culturele initiatieven in de wijk.
SPEERPUNTEN • Schone lucht: omslag van
auto naar fiets en OV doorzetten • Schone
energie: grootschalige woningisolatie,
0 op de meter, alternatieve energie (zon
en wind) • Werk: stage- en leerwerkplekken, gemeente neemt meer arbeidsgehandicapten en mensen met afstand tot
de arbeidsmarkt in dienst • Eigen regie
in de zorg: overeind houden persoons
gebonden budget.

Veenendaal
KEES OSKAM, LIJSTTREKKER GROENLINKS

In Veenendaal zit GroenLinks met twee leden in de oppositie.
Dat maakt directe invloed op het bestuur
moeilijker. Desondanks zijn we trots op
het feit dat we meer controle hebben
kunnen inbrengen in het participatiebeleid. De raad kan daardoor haar taak op
dit gebied beter u
 itvoeren.
SPEERPUNTEN • een energie-neutraal Veenendaal in 2035 • meer fietsvoorrang
(Veenendaal was fietsstad van het jaar
2008) • een OZB dat overeenkomt met het
gemiddelde van de provincie.
RESULTATEN •

Wijk bij Duurstede
WIL KOSTERMAN, LIJSTTREKKER GROENLINKS

Referendum hebben we
mogelijk gemaakt • Het beleid voor verkoop van snippergroen is omgebogen en
aangepast • We hebben gemeentegrond
vrijgegeven voor buurtmoestuinen • Er
is extra aandacht gegaan naar de minstkansrijke mensen met een bijstandsuitkering • GroenLinks heeft een sterk lokaal
gezicht.
RESULTATEN

•

GROENLINKS START CAMPAGNE OP UTRECHT CS MET BRAM VAN OJIK

SPEERPUNTEN • Zorg en welzijn: dit is

gezonde middenstand in binnenstad en
kernen en genoeg banen in de maak
industrie.

voor ons het belangrijkste domein, daar
moet onze laatste cent naartoe gaan • De
samenleving is aan zet, de gemeente
moet ruim baan geven aan burgerinitiatieven • Groene economie en groene
energie • Aandacht voor het verbeteren
van de lokale democratie.

Zeist
LAURA HOOGSTRATEN, LIJSTTREKKER GROENLINKS
RESULTATEN • Deelname aan coalitie met

een wethouder voor duurzaamheid en
beleid • Zeist is een Fairtrade-gemeente
geworden • Het in Zeist gelegen stukje
Soesterberg is teruggeven aan de natuur.
SPEERPUNTEN • Duurzaamheidsprogram
ma echt afmaken, specifiek in de bouw
kan het nog vanzelfsprekender • Emancipatie een keuzevrijheid garanderen in
de decentralisatie van de zorg, waar zelfredzaamheid sámenredzaamheid wordt
• Een flinke boost aan het centrumgebied,
met zondagsopening, een autovrije Slotlaan en een leegstandsbeleid.

Woerden
In de raad werkt GroenLinks samen met
de PvdA in de combinatiefractie Progres
sief Woerden. De ‘bloedgroep’ is van
ondergeschikt belang. Progressief Woerden doet voor de derde keer mee aan
deze gemeenteraadsverkiezingen.
SPEERPUNTEN • De mensen staan centraal. Het uitgangspunt is werken vanuit de eigen kracht, het maken van eigen
keuzes en het versterken van het sociale netwerk. • Duurzame mobiliteit: fietsen, goed openbaar vervoer en schone
auto’s krijgen ruim baan. • Het behoud
en verdere ontwikkeling van duurzame
werkgelegenheid in het Groene Hart,
met lokale producten en recreatie een
groenlicht – voorjaar 2014
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Wat vind jij van GroenLicht?
We horen dat graag. Ga naar
www.provincieutrecht.groenlinks.nl
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KORT NIEUWS
VAN DE STATENLEDEN
Cultureel ondernemerschap

We willen nog:
• een dekkend
fietsnetwerk
van hoofdfietsroutes die zoveel
mogelijk ontvlochten
zijn van autowegen. Dit is voor de lange
termijn.
• op korte termijn hoofdfietsroutes realiseren op trajecten waar veel verkeer
voor woon-werk en school is.
• extra geld reserveren zodat het fietsnetwerk voldoet aan de kwaliteitseisen
voor snelheid, comfort en veiligheid.
Dit geldt ook voor de bestaande fietsroutes.
GroenLinks wil op korte termijn aan tafel
met de Fietsersbond, Kracht van Utrechtinitiatief en andere fracties van zowel de
Provincie als betrokken gemeenten. Met
een voorstel voor de hoofdcontour van
het fietsnetwerk , kan de provincie dan
met een uitwerking komen. Kortom er is
werk aan de winkel voor de fiets.

Ondernemen in de culturele sector wordt
steeds ‘gewoner’. Soms
vanwege
minder inkomsten
van
overheden (subsidie),
vaak ook vanwege de wens
minder afhankelijk te zijn. Als
nieuwe vorm van
financiering valt crowdfunding steeds
meer op.
Mooie en geslaagde voorbeelden hiervan
in de provincie Utrecht:
• Basisschool de Wegwijzer in Wijk bij
Duurstede financiert een theaterspektakel ter ere van het 40-jarig jubileum.
Alle 330 leerlingen doen mee!
• 136 Donateurs halen 5309 euro op voor
de EP “Er moet een meisje bij” van de
Utrechtse band Lieve Bertha;
• Vijf leerlingen maken voor hun profielwerkstuk een “Swing Bike” met
geluidsinstallatie, zodat ook buiten
dansles gegeven kan worden. Er doen
56 donateurs mee.
Geweldig toch? Donateurs ontvangen
een tegenprestatie. Afhankelijk van het
bedrag krijgen ze een vermelding op site
of facebookpagina, een vrijkaart, een
workshop dans, ansichtkaarten, wat er
maar verzonnen kan worden.
Het voordeel van crowdfunding is dat
het naast geld een enorme betrokkenheid oplevert. Een ander voordeel is dat
er ruimte komt voor vernieuwing in cultuurorganisaties en kunst.
Kijk ook eens op utrechtvoorcultuur.nl.

MARI BEKS

Nieuwe afspraken Hart van de
Heuvelrug
Hart van de Heuvelrug is een van
de mooiste projecten van de
provincie
en
precies hoe het
heet: het hart
van de heuvelrug.
Er wordt een groot
aaneengesloten natuurgebied gerealiseerd, waarbij de kosten gedekt zouden
worden uit enkele woningbouwlocaties.
De woningbouw ligt nu stil, dus dreigen
er tekorten.
De Provincie Utrecht wil met gemeenten
Zeist en Soest nieuwe afspraken maken
waarin zij alle drie een gelijkwaardig
risico nemen in de ontwikkeling. Tegelijkertijd worden enkele met name recreatieve voorzieningen versoberd. GroenLinks steunt deze aanpak en heeft de
volgende toezeggingen gekregen:
• Bij aanleg fiets- en wandelpaden en
woningbouw wordt rekening gehouden
met inmiddels welvarende natuur;
• Als de resultaten over de komende
10 - 20 jaar toch weer positief worden, dan wordt weer extra in groen en
recreatie geïnvesteerd;

KARIN BOELHOUWER

Actieplan fiets
Bereikbaarheid is een van de belangrijke ontwikkelopgaven van de provincie
Utrecht. In september zal de Provinciale
Staten het Mobiliteitsplan vaststellen.
De centrale ligging van Utrecht zorgt
voor een toenemende mobiliteitsdruk.
In het plan zijn maatregelen opgenomen
voor de auto, het openbaar vervoer en
de fiets. De fiets als duurzaam vervoermiddel voor met name korte afstanden
wordt onderkend. Als GroenLinks zien
we hierin duidelijk onze invloed als coalitiepartner terug. Tevreden zijn we echter nog niet.
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• Er worden woningen gebouwd waar
lokaal en regionaal ook vraag naar is.
FLORIAN BEKKERS

Een beetje meer luchtkwaliteit
Hoewel het negatieve effect van luchtvervuiling op onze levensverwachting
veel minder is dan een slechte leefstijl
of zwaar fysieke werk, willen we als
GroenLinks de lucht zo schoon mogelijk hebben. Want nog steeds worden er
duizenden mensen blootgesteld aan een
gevaarlijke dosis vieze lucht, met name
langs drukke wegen. Het
vraagstuk luchtkwaliteit kent echter
geen eenvoudige
oplossingen. Zo is
het dagelijks fietsen naar je werk
langs een drukke
weg niet altijd even
gezond.
Daarom zetten we als provincie actief in op het bevorderen van
zowel fietsen als bijvoorbeeld de elektrische auto. De provincie investeert de
komende jaren in de realisatie van vele
tientallen elektrische laadpalen. De
infrastructuur kan zo geen reden zijn
om af te zien van een schoner vervoermiddel. Bij de komende OV-concessie
kiezen we voor zogenaamde zero-emissie-bussen. Maar ook denken we na over
schoner vrachtverkeer, een belangrijke
bron van luchtvervuiling. Dat vergt een
lange adem en constant overleg. We zullen Gedeputeerde Remco van Lunteren
constant blijven aanzetten om net dat
ene stapje meer te doen dan vanzelfsprekend is. Totdat we in de provincie doen
wat voor GroenLinks al jaren logisch is:
het toewerken naar een schone leefomgeving.
JASPER FASTL
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SILVIE HERMSEN, JOS KLOPPENBORG,
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Ook in de stad Utrecht zijn
windturbines nodig!

GroenLinks betreurt de afwijzing van de
plaatsing van windmolens op industrieterrein Lage Weide door de gemeenteraad
van Utrecht. Windenenergie is voor een
duurzaam Utrecht hard nodig. Provinciale Staten heeft uitgesproken dat er hoe
dan ook in de gemeente Utrecht windturbines moeten komen.
Het was een ‘hot issue’ in de stad en de
provincie Utrecht, de afgelopen maanden.
Bewonerscoöperatie Energie-U vroeg om
toe
stemming windturbines te plaatsen
op industrieterrein Lage Weide (tussen
het Amsterdam-Rijnkanaal en de A2).
Maar tot veler verrassing keerden de
lokale D66- en PvdA-fracties na een lobby
van tegenstanders zich in november 2013
ineens tegen dit plan.
De initiatiefnemers keken daarna vooral
naar de provincie. Want die zou de
gemeente kunnen overrulen. Maar een
meerderheid van Provinciale Staten wil
dat op dit moment niet. De provinciale
GroenLinks-fractie stond daarmee voor
een dilemma. Vasthouden aan de locatie Lage Weide zonder voldoende steun
in de Staten of op zo’n manier meebewegen dat de optie voor windenergie
openblijft. De fractie heeft voor het laatste gekozen. Er is nu een motie aangenomen waarmee de provincie eventueel
ook zonder draagvlak een locatie kan
aanwijzen om haar doelstelling te realiseren.
Bewonersinitiatief
De Bewonerscoöperatie Energie-U heeft
met bedrijven op het industrieterrein
afspraken gemaakt over de plaatsing en
exploitatie van windturbines. Dit plan
omvat de productie van CO2-vrije energie, een korting op de energieprijs voor
een grote groep omwonenden en een
fonds voor duurzame projecten in de wijken. Dit alles met een geluidsbelasting
ver onder het wettelijk minimum (als
het geluid al niet wegvalt tegen de A2). In
Energie-U nemen meer dan 300 inwoners

COLUMN

Checkmate
Zoals zo vaak stapte ik op het Amstelstation over in de metro. Maar op
station Weesperplein werd mijn

uitgang
geblokkeerd:
er
waren
hekjes verrezen, die slechts met een
OV-chipkaart geopend konden wor
den. Bewakers maakten me duidelijk,
dat ik op Amstel had moeten ‘inchecken’, dan had ik hier weer kunnen ‘uitchecken’. Er waren, bleek, op de perrons op Amstel terminals geplaatst,
waar ik bij het overstappen moest uiten inchecken. Uitchecken? In de trein
hoef ik mijn OV-kaart alleen maar te
laten zien.

van Utrecht deel; iedereen kan lid worden en participeren.
Electriciteitswet
In de Structuurvisie van de Provincie
Utrecht zijn de ruimtelijke mogelijkheden geschapen voor windturbines op
Lage Weide, zoals in het provinciale coalitieakkoord is afgesproken. Daarbij is op
verzoek van VVD, CDA en D66 als voorwaarde opgenomen, dat projecten lokaal
draagvlak moeten hebben. Bij de instemming heeft niemand getwijfeld aan het
draagvlak in de gemeente Utrecht.

Later stapte ik in een Amsterdamse
tram en toonde, zoals gebruikelijk, de
conducteur m’n kaart. Maar dat was
niet genoeg: ik moest en zou ‘inchecken’, want anders wist het GVB niet
dat het mij vervoerd had. En dus ook
weer ‘uitchecken’. Controleurs op mijn
vertrouwde GVU-lijnen reageerden
ook al boos, toen hun handterminal
van mijn kaart geen positief signaal
kregen; als ik niet incheckte kreeg het
GVU voor mijn reis geen vergoeding.

In de tussentijd is de Elektriciteitswet
zo aangepast, dat dit draagvlakprincipe
onschadelijk is geworden. Onze coalitiepartners (VVD, CDA en D66) willen hier
echter aan vasthouden. Om die reden
heeft de provincie besloten de locatie te
zullen schrappen indien de gemeente die
inderdaad definitief niet wil.

Afgelopen zomer zijn liften geplaatst
bij NS-station Overvecht, voor gebruik
met rolkoffer of -stoel. De oude hellingbanen zijn vernietigd. En begin
januari verschenen ook hier hekjes,
op de stoep in Tuinwijk en middenin
de onderdoorgang van het station.
Om de reizigers eraan te herinneren
dat ze moeten uitchecken, tweette
@NS_online. Wat raar is, want op de
andere stations langs de lijn staan
geen hekjes. Gezien de layout van die
stations en het gebruik zullen die daar
ook voorlopig nog niet komen; veel te
duur.

Verkiezingen
GroenLinks heeft met dit voornemen
ingestemd, vanwege het coalitieakkoord
en de politieke verhoudingen. Wel hebben we daarbij afgesproken dat de locatie Lage Weide pas geschrapt wordt ná
de vorming van een nieuw gemeentelijk
college. En dat in de gemeente Utrecht
in elk geval een substantieel aandeel in
de doelstelling voor windenergie gerealiseerd moet worden, zoals met het Rijk
is afgesproken. Dit kan eventueel op een
andere plek en desnoods tegen de zin
van de gemeente in.

Techniek om de reizigers te helpen,
heet het. Maar ik ben bang dat die
toegangspoortjes het tegendeel gaan
doen van wat ze beloven, de stations
toegankelijk maken. Vooralsnog zijn
het vooral hinderpalen op weg naar
trein, tram of metro. En een sta in de
weg tussen Overvecht en Tuinwijk.

Kortom, na de raadsverkiezingen moet
de nieuwe gemeentelijke coalitie kiezen
waar windturbines kunnen komen. Misschien ziet de raad Lage Weide dan toch
als het beste (of minst slechte) alternatief. Indien nodig zal de provincie
ergens in de komende jaren ook zonder
draagvlak windenergielocaties mogelijk
maken.

TECEER

MEER INFORMATIE: FLORIAN BEKKERS
PS@FLORIANBEKKERS.NL
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GEDEPUTEERDE:
1 Mariëtte Pennarts (Montfoort) Gedeputeerde; cultuur, jeugdzorg, communicatie en strategie t (0348) 472 202 m 06 2113 1041
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 5381 1679 e basnugteren@hotmail.com
3 Florian Bekkers (Bilthoven) penningmeester; ruimte, groen, water
m 06 1164 0306 e ps@florianbekkers.nl
4 Karin Boelhouwer (Wijk bij Duurstede) statenlid; bestuur, europa,
middelen; wonen, maatschappij en cultuur t (0343) 574 793
m 06 1091 2632 e karinboelhouwer@kpnmail.nl
5 Jasper Fastl (Utrecht) statenlid; mobiliteit, milieu, economie; ruimte,
groen, water m 06 1418 2786 e j.fastl@gmail.com
6 Mari Beks (Amersfoort) commissielid; milieu, mobiliteit, economie
t (033) 465 33 39 m 06 4604 1792 e m.beks2@gmail.com
7 Silvie Hermsen (Utrecht) fractiemedewerker t (030) 258 24 63
e groenlinks@provincie-utrecht.nl

1
3
4

G
D

BESTUUR :
A Paulien Goedvolk (Linschoten) voorzitter t (0348) 424 239 e pamgoedvolk@gmail.com.
Contactpersoon voor BRU-gemeenten, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Utrecht.
B Petra van der Werf (Utrecht) secretaris t 06 4739 0151 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 5492 2373 e jeroenbulthuis@
gmail.com. Contactpersoon voor regio Eemland
F Piet Nieuwendijk (Groenekan) algemeen bestuurslid t 06 4304 7995 e info@atarhondenservices.nl. Contactpersoon voor Stichtse Vecht, Ronde Venen en Baarn
G Partap Bansie (Maartensdijk) m 06 3010 3493 e pbansie@gmail.com. Contactpersoon voor
Nieuwegein, Houten, Wijk bij Duurstede
H Suzanne Vrielink (Utrecht) bestuursmedewerker m 06 4821 1355 e svrielink@groenlinks.nl
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LEDEN PARTIJRAAD
(in de Provincie Utrecht, met tussen haakjes de benoemende afdelingen) • Albert Faber
(Utrecht-stad) • Giel van der Steenhoven (Heuvelrug, Zeist, De Bilt) • Igo Corbiere (provincie)
• Jaap Korpel (Utrecht-stad) • Joep Naber (provincie) • Johan Melse (Utrecht-stad) • Koos
Steenbergen (Utrecht-stad) • Partap Bansie (provincie) • Tjark Reininga (provincie). De delegatie bereidt zich voor in een ledenberaad op de dinsdag voor de partijraadsvergaderingen.

Kom vooral meedoen!

PROVINCIALE
LEDENVERGADERING

Politiek is een zwaar vak, we horen het
veel in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Maar het is vooral
een leuk vak. Je leert er je gemeente,
provincie en alles wat daar gebeurt op
een heel concrete manier kennen. Toch
is er met grote regelmaat meer werk dan
er mensen zijn om dat te doen, zelfs in
GroenLinks Provincie Utrecht. Daarom
nodigen we iedereen uit mee te doen.

16 april 2014
20.00 uur
Coffeemania, bij station Overvecht
Tiberdreef 10, Utrecht

zoeken we nog leden die willen meedenken over de samenstelling van de kandidatenlijst of willen meeschrijven aan
het programma, waarmee GroenLinks
die verkiezingen gaat winnen. Bestuurslid Partap Bansie is de trekker voor de
kandidatencommissie; Tjark Reininga
voor de programmacommissie.
Kandidaten
En dan zoeken we straks voor die verkiezingen natuurlijk mensen, die in de
periode 2015 – 2019 het politieke handwerk in Provinciale Staten van Utrecht
daadwerkelijk willen verrichten. Anders
gezegd: als je wel eens hebt overwogen
je kandidaat te stellen als volksvertegenwoordiger, let dan op onze website;
want daar publiceren we de details over
de kandidaatstelling.

Afdelingsbestuur
Een aantal leden van het afdelingsbestuur treedt dit jaar terug. De ledenvergadering moet in april een nieuwe
voorzitter en secretaris kiezen, en nu
al komen andere vacatures in zicht.
Belangstellenden kunnen zich daarvoor
altijd bij een van de bestuursleden kenbaar maken.

BESTUUR GROENLINKS PROVINCIE UTRECHT

Statenverkiezingen
Voor de voorbereiding van de verkiezingen van Provinciale Staten in maart 2015
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In deze vergadering bespreken we het
profiel van de kandidatenlijst voor de
verkiezing van Provinciale Staten in
maart 2015. Ook moeten enkele bestuurs
leden worden gekozen (zie hiernaast of
www.provincieutrecht.groenlinks.nl).
Daarnaast wordt aandacht besteed aan
de gemeenteraadsverkiezingen.
De agenda en de stukken voor deze
vergadering worden gepubliceerd op
www.provincieutrecht.groenlinks.nl. De
uitnodiging en agenda sturen we ook per
e-mail. Degene van wie geen e-mailadres
bekend is, kan de secretaris (contactadres zie hierboven) vragen de agenda
per post toe te zenden. Aanmelding voor
deze vergadering is niet nodig, afmelding
wordt wel op prijs gesteld.

