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GroenLinks Provincie Utrecht sluit
coalitieakkoord met VVD, CDA en D66
Voor het eerst in het bestaan van de provincie Utrecht neemt GroenLinks deel aan
de coalitie. Een breuk met decennia vanzelfsprekend bestuur van VVD, CDA en
PvdA (ofschoon die laatste sinds twee jaar
was vervangen door de ChristenUnie). Hoe
is deze coalitie tot stand gebracht? En wat
staat er eigenlijk in het coalitieakkoord?
We hoopten bij de verkiezingen op een
zetel winst, maar de ‘morning after’

bleken het er toch weer vier te zijn. Het
provinciale krachtenveld was wel veranderd: de VVD leverde veruit de grootste fractie, De andere partijen waren
ongeveer even groot. Dat maakte vele
coalities mogelijk, die hoe dan ook uit
vier partijen zou bestaan. De VVD nam
als winnaar en grootste partij het voortouw in de collegevorming. Iedereen
ging er daarbij van uit dat het CDA en
winnaar D66 mee zouden doen, maar de
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CU had flink verloren en de PvdA leek
om diverse redenen niet in aanmerking
te komen, dus zagen wij een kans voor
GroenLinks. En jawel, informateur Kamminga stelde inderdaad een coalitie met
VVD, CDA en D66 voor, met GroenLinks
als vierde partner.
De coalitiebesprekingen
Namens GroenLinks voerden Mariëtte
Pennarts en ondergetekende de
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Coalitieakkoord

onderhandelingen, met veel steun van
oude en nieuwe fractieleden en de voorzitter van het bestuur. Hoe de onderhandelingen precies verliepen blijft natuurlijk vertrouwelijk.
Verschillende
onderwerpen,
zoals
‘natuur’ en ‘economische ontwikkeling’,
werden besproken. Een aantal dagen
later werd van zo’n onderwerp vervolgens een concepttekst voorgelegd. Deze
teksten liepen we nauwgezet doorgelopen door, stond er wel wat er was afgesproken? Soms leidde dat tot grote veranderingen, soms ook tot een andere,
net iets genuanceerde woordkeuze. Uiteindelijk is het akkoord in zijn geheel
besproken en zijn de financiële afspraken gemaakt.

Een nieuwe coalitie, nieuwe kansen voor onze provincie en dus een
nieuwe GroenLicht! Want in Utrecht
is inmiddels een coalitieakkoord
gesloten tussen VVD, CDA, D66 en
GroenLinks, en daarmee is er weer
voldoende interessants gebeurd om
dit jaar drie keer een GroenLicht uit
te brengen.
Naast een stuk over het coalitieakkoord kunt u in deze editie lezen over
de plannen van onze gedeputeerde
Mariëtte Pennarts. Fractievoorzitter
Bas Nugteren werpt in zijn bijdrage
het licht op het bestuursakkoord dat
tussen het kabinet, de provincies,
de gemeenten en de waterschappen werd gesloten en tot slot nemen
wij in deze GroenLicht afscheid van
Statenlid Jos Kloppenborg. Hij heeft
GroenLinks twaalf jaar met passie in
de Provinciale Staten vertegenwoordigd en gaat nu een nieuwe levensfase buiten de provinciale politiek in.
Gelukkig heeft hij toegezegd nog wel
in de redactie van GroenLicht te blijven.

Natuur
In de campagne stonden VVD en GroenLinks fel tegenover elkaar. VVD koos
voor meer asfalt, GroenLinks voor OV en
natuur. Met de VVD als winnaar van de
verkiezingen bevat het coalitieakkoord
logischerwijs dus diverse plannen voor
wegen. Daar staan enkele goede resultaten voor de natuur tegenover: inzet
van de provincie voor natuur, blijvende
planologische bescherming voor nog
niet gerealiseerde natuur (waar deze
anders in 2018 verdwenen zou zijn),
drie ecoducten en verkeersmaatregelen (lagere snelheid) op andere plekken
waar dieren ook moeten kunnen oversteken.

Zelf neem ik hier afscheid van u. Na
twee jaar als fractiemedewerker van
de Statenfractie en eindredacteur
van de GroenLicht, is voor mij de tijd
gekomen de laatste fase van mijn studie af te ronden. Ik wens u veel leesplezier!

Herstructuring en duurzame energie
In het verleden heeft de provincie in
de ogen van GroenLinks geld verspild
aan kleine lokale projecten, projecten waar de provincie geen inhoudelijk
toegevoegde waarde heeft, maar louter
geldgever is. Op basis van ons verkiezingsprogramma heeft de fractie gekozen voor projecten met een regionale
impact; geen projectenparade meer. De
herstructurering van bedrijventerreinen
is zo’n opgave waar de provincie echt
verschil kan maken. Door de oprichting
van een herstructureringsmaatschappij
kan het provinciale geld gekoppeld worden aan inzet van bedrijven en gemeenten en ook deels worden terugverdiend.
Door energiebesparing en duurzame
energie bij herstructureringen centraal
te stellen, kan de provincie echt een verschil maken.

Wieneke Olthof
Eindredacteur

g r o e n l i c h t
Redactie :
wieneke olthof, Jos Kloppenborg,
Michiel odijk, Tjark Reininga ,
florian Bekkers
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Website :
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Druk: drukkerij Badoux, houten
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Ondanks de impopulariteit van windenergie bij andere partijen, is afgesproken dat op specifieke plekken in de provincie ruimte komt voor initiatiefnemers voor windenergie.
Openbaar Vervoer en fiets
Winstpunt is ook de uitvoerige aandacht
voor fietsbeleid. En er komen nieuwe
stations. In de regionale toekomstvisie
op OV zullen dan ook concrete en onderbouwde OV-projecten worden voorgesteld. Om die plannen uit te kunnen voeren worden op de middellange termijn
extra middelen voor OV uitgetrokken.
Geven en nemen
Als kleinste fractie met een duidelijk
eigen visie in een coalitie deelnemen,
betekent vanzelfsprekend geven en
nemen. Maar GroenLinks’ idealen moeten altijd herkenbaar zijn. Er staan veel
wegprojecten in het coalitieproramma,
maar daarbij is dan wel aandacht voor
verminderen van overlast en voor het
landschap. Het standpunt van de provincie over de verbreding van de A27
hebben we niet kunnen keren, maar wel
is afgesproken dat het “meest milieuvriendelijk alternatief” verder wordt
onderzocht. Door in de verordening
voorwaarden te stellen aan ruimtelijke
kwaliteit en landschap zal meer ruimte
ontstaan voor ‘maatwerk ontwikkelingen’ , wat tot betere ruimtelijke resultaten zal leiden.
Op het gebied van Cultuur hebben we
een aantal bezuinigingen kunnen voorkomen. Via festivals en evenementen
met een regionale uitstraling behoudt
de provincie bovendien nog mogelijkheden iets aan te jagen.
Al met al is de fractie ervan overtuigd
dat de visie van GroenLinks voldoende
in het collegeprogramma tot uitdrukking komt en dat onze deelname een
duidelijke meerwaarde heeft. We zullen er dan ook alles aan doen om de
mogelijkheden van meeregeren voluit te benutten naar onze GroenLinkse
idealen.
Florian Bekkers

Portefeuilles in transitie
Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben
een bevoorrechte positie: hoog in het Provinciehuis liggen provincie en stad aan
hun voeten. Namens GroenLinks zetelt
hier sinds enkele weken Mariëtte Pennarts-Pouw.
Het moet een hele verandering zijn, ook
voor haar gezin. ‘Inderdaad’, zegt Pennarts, moeder van vier kinderen,
‘vooral onze jongste moet eraan
wennen dat ik bijna niet thuis
ben. Maar ze hebben het positief
ontvangen en me heel erg gestimuleerd.’ Om vervolgens meteen te relativeren: ‘Mijn dagen
waren al gevuld met onderweg
zijn en thuis komen. Als politieke ZZP’er in een kleine fractie
met een missie was ik druk, maar
had ik ook in Provinciale Staten
diverse nevenactiviteiten. Ik heb
nu een veel hechtere structuur,
met vaste tijden. Om acht uur van
huis en vaak pas na zessen weer
thuis. Ik moet mijn weg nog vinden met al die aanslagen op mijn
agenda.’
Het is een simpel bruggetje naar
haar portefeuille: jeugdzorg, cultuur, welzijn en sport, maar ook
bestuurlijke organisatie, communicatie en strategie. Een afbouwportefeuille, zeggen critici, die
een stuk kleiner zal zijn aan het
eind van de bestuurstermijn in
2015. ‘Portefeuilles in transitie’,
noemt ze het zelf liever, ‘en daar ligt de
uitdaging.’
Moeilijke boodschap
‘Niet alle portefeuilles waren voor
GroenLinks bereikbaar, maar we hebben deze portefeuille bewust gekozen.
Op jeugdzorg hebben we ons de vorige
periode nadrukkelijk geprofileerd. En ik
moet er niet aan denken dat ik er zonder die voorbereiding aan had moeten
beginnen. Jeugdzorg wordt conform het
rijksbeleid in 2016 volledig overgedragen aan de gemeenten. Mijn opdracht is
ervoor te zorgen dat het daar ook goed
landt. De begeleiding van de overdracht
is een enorme uitdaging.’
‘En al wordt de cultuurportefeuille op
erfgoed geconcentreerd, toch blijven we
veel doen, met kunst- en cultuureducatie op scholen en budget voor podiumfestivals met (inter)nationale uitstra-

ling. Cultureel erfgoed moet mensen
bewust te maken van hun omgeving,
hun geschiedenis. Maar dan moeten
we het wel beleefbaar maken, vooral
voor kinderen, want als er bijvoorbeeld
in de oude forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie niets gebeurt, komt er
ook niemand. Het gaat daar niet alleen
om kijken, maar ook om ontdekken en

Utrecht als Culturele Hoofdstad in 2018,
een ambitie waar zowel stad als regio
aan bijdragen.’
Goede verstandhoudingen
Het andere deel van haar portefeuille,
bestuurlijke organisatie, communicatie en strategie, sluit aan op de kerntakendiscussie in de provincie. ‘Natuurlijk
heeft de provincie vooral meerwaarde in het fysieke domein.
Maar ook daarbuiten zetten we
vooral in op thema’s waarbij we
er toe doen, inhoudelijk, en niet
alleen omdat we geld geven. Met
“Utrecht 2040” mikken we bijvoorbeeld op duurzaamheid, we
zetten als het ware een punt op
de horizon. Als college willen we
meer elan, zowel van onze eigen
organisatie als in de provincie,
meer duaal, met meer flair en
wat minder formalistisch. Dat we
daarbij korte lijntjes hebben naar
de stad is heel belangrijk.’
‘Een ander belangrijk aspect is
de samenwerking met anderen. Weliswaar is de discussie
over opschaling naar een Randstadprovincie verflauwd, maar
het gaat wel om samenwerking.
En om het terugdringen van de
bestuurlijke drukte. Je moet niet
overal het zelfde willen doen. De
Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) moet volgens het
bestuursakkoord in 2013 verdwijnen, maar daar zal vast iets voor terugkomen. Ik wil de taken daar leggen waar
ze horen, en dat zal vaak bij de gemeenten zijn.’

doen. Het enige dat echt wegvalt is de
amateurkunst, helaas. Maar ook daarvoor zie ik nog wel kansen.’
Op dit moment voert Mariëtte lastige
gesprekken met organisaties uit de
cultuursector, met een moeilijke boodschap: ‘We bezuinigen 15% op alle provinciale subsidies en dat treft veel
instellingen in de cultuursector. Voor
een aantal organisaties en gezelschappen zal de subsidie op termijn helemaal stoppen. Maar ik merk dat veel van
onze partners, zo wil ik ze toch blijven
zien, willen meedenken en ondanks de
bezuinigingen mogelijkheden zien en
zich voorbereiden op meer ondernemerschap.’ Positief is ze ook over vestiging
van het Nationaal Historisch Museum
in Paleis Soestdijk: ‘De provincie zou
daarin kunnen faciliteren. Het is een
publiekstrekker voor de Heuvelrug en
een mooie onderbouwing van de rol van
groenlicht – juni 2011

Geen getuigenispartij
Gevraagd naar haar persoonlijke ambities zegt Pennarts te willen laten zien
dat GroenLinks kan besturen, en niet
alleen een getuigenispartij is. ‘Ik zit wel
in de politiek om iets te bereiken. Met
mijn portefeuille wil ik vooral laten zien
dat we er toe doen, als provincie en daarbinnen als GroenLinks. Ik heb me zowel
in de gemeenteraad van Montfoort als
in Provinciale Staten ingezet voor goede
verstandhoudingen.’ Dat ze telefonie
boven twitteren verkiest is daarbij illustratief: ‘Het gaat om tweerichtingsverkeer, om de dialoog.’
Tjark Reininga
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Bestuursakkoord
Gewoonlijk trekken bestuursakkoorden
geen aandacht, alleen bestuurders zijn
er druk mee. Maar het Bestuursakkoord
2011 - 2015 mag zich in grote belangstelling verheugen. Dat heeft alles te maken
met de inhoud, met het feit dat de regering op een wankele basis rust en dat verzet resultaat kan hebben.
De GroenLinks-fractie in Provinciale Staten van Utrecht heeft ingestemd met
het akkoord. Daarmee stemt de fractie
natuurlijk niet in met het regeringsbeleid
en zeker ook niet met de bezuinigingen
op de sociale agenda, die onder andere
de maatregelen bevat in het kader van de
Wet ‘Werken naar Vermogen’. Die betekenen niet alleen overheveling van allerlei
taken naar gemeenten – daar zijn we het
mee eens – maar ook zware bezuinigingen. Op die manier dreigen de gemeenten
voor allerlei asociale zaken verantwoordelijk te worden. Vele gemeenten hebben
al aangegeven daarom tegen het akkoord
te zullen gaan stemmen.
Als de fractie in een gemeenteraad had
gezeten, hadden we dat waarschijnlijk
ook gedaan, maar bezien vanuit de provinciale positie zijn er ook andere zaken
aan de orde. Allereerst heeft de provincie in feite geen betrokkenheid bij de Wet
‘Werken naar Vermogen’ en kent zelf
eigenlijk geen sociale agenda. Ten tweede
bevat het akkoord tal van afspraken die
we nodig hebben om een aantal zaken
beter te regelen in ons land en in onze
provincie. Om bijvoorbeeld de jeugdzorg
goed over te brengen van de provincie
naar de gemeenten, om een beter functionerende overheid te krijgen en minder
regelzucht en bureaucratie. De afspraken
binnen het bestuursakkoord helpen daar
bij. Er zijn duidelijke taken neergelegd
als we kijken naar de ontwikkeling van
natuur en landelijk gebied, economisch
beleid is beter verdeeld over de verschillende overheidslagen. En de provincies
hebben duidelijk gemaakt bij de regering niet akkoord te willen gaan met de
voorgenomen bezuinigingen op de gelden
voor groen en natuur.
Hiermee is het Bestuursakkoord nog
steeds verre van ideaal. Maar er is nu eenmaal geen sprake van een gelijkwaardige
positie. Het Rijk heeft meer te zeggen en
heeft nog tal van andere mogelijkheden
om zijn beleid uit te voeren. Het bestuursakkoord is daarmee dus op allerlei punten duidelijk een compromis.

Profiel van de Statenfractie:

Initiatieven waar gewenst, ste
En verder … In mijn niet al te ruim bemeten vrije tijd lees ik graag historische
boeken, doe ik historisch onderzoek en
schrijf ik. Tevens ben ik coach van het
voetbalteam van mijn zoon!

Bas Nugteren (fractievoorzitter)
Geboortedatum : 11 mei 1953
Woonplaats : Utrecht
Thuissituatie : Ik woon al heel veel jaren
met enorm plezier in de stad Utrecht,
samen met mijn partner en drie kinderen.
Profiel/CV: In mijn dagelijks leven werk
ik bij de Universiteit Utrecht waar ik o.a.
hoofd algemeen bestuurlijke zaken van
de universiteit ben geweest, bestuurssecretaris en senior beleidsadviseur.
Momenteel werk ik bij het (universitaire) Centrum voor Cultuur en Wetenschap en hou ik me vooral bezig met de
culturele activiteiten van de universiteit. Naast mijn werk en het provinciaal
bestuur heb ik een aantal bestuurfuncties zoals in de Raad van Toezicht van de
Stichting Toerisme Utrecht (stad), Stichting Museum- en Sterrenwacht Sonnenborgh en de Stichting Academisch Erfgoed Nederland. Verder ben ik lid van
Rotary International en had ik in 2009
de enorme eer om onderscheiden te
worden als Ridder Oranje Nassau. Sinds
2003 ben ik lid van Provinciale Staten en
vanaf 2006 fractievoorzitter.

Bas Nugteren
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Florian Bekkers (statenlid)
Geboren : 22 april 1973
Woonplaats : Utrecht (Lombok)
Thuissituatie : Getrouwd met Eveline,
dochter Dara van bijna 3 en een pasgeboren zoon Micha
Gestudeerd : Theoretische natuurkunde
en filosofie
Profiel: Belangrijk doel voor mij is
ervoor te zorgen dat kwaliteit van de
leefomgeving de kern vormt van de
ruimtelijke sturing door de provincie,
er geïnvesteerd wordt in natuur, groene
recreatiegebieden en dat de ecoducten
en verkeersmaatregelen voor overstekende dieren daadwerkelijk gerealiseerd
gaan worden.
Kort CV: Nu Plv. directeur/Sr. Programma-manager Ruimte bij Ministerie
van Innovatie en Milieu, daarvoor programmaleider en teamleider bij provincie Overijssel, projectleider bij Innova-

eun waar mogelijk en kritiek waar nodig
tieplatform, ministerie van Financiën
en consultant.
En verder … Ik kan uren naar landkaarten
turen en ontdek dan altijd iets nieuws!
Toen ik klein was tekende ik altijd zelf
landkaarten, geofictie heet dat.

Karin Boelhouwer (statenlid)
Geboren : 22 augustus 1962
Woonplaats: Wijk bij Duurstede
Thuissituatie : Woon ongetrouwd samen
met man Jan en 2 dochters (Margriet 16
en Rosa 18)
Profiel: Na een periode in de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede (1998-2002,
deels als fractievoorzitter) heb ik een
jaar of vier in de partijraad van GroenLinks gezeten. In 2010 kreeg ik weer de
kriebels om actief te worden, met als
resultaat dat ik nu voor GroenLinks in
de provincie het woord mag voeren in
de commissie Wonen, Maatschappij en
Cultuur. Een hele uitdaging, nu juist op
dat vlak de “klappen” gaan vallen de
komende jaren.
Kort CV: Ik heb 15 jaar in de culturele
sector gewerkt, o.a. als docent/coördinator audiovisuele vorming in het

Linksom en mijn functie als campagneleider
gemeenteraadsverkiezingen
GroenLinks Utrecht-stad in 2007 voor
GroenLinks op de kandidatenlijst beland
en uiteindelijk ook benoemd tot Statenlid. Met een pauze van 2,5 maand ben ik
ook nu weer Statenlid. Daarnaast ben ik
momenteel drieledig penningmeester:
bij bewonerscommissie Twee Dreven,
de Natuur en Milieugroep Overvecht alsook bij de huurdersbelangenvereniging
Mitropool. Daarnaast ben ik wijkraadslid in Utrecht Overvecht.
En verder … Ik houd niet van lezen,
anders dan interessante artikelen of
atlassen. Wel houd ik van speciaalbier,
keiharde metal, racefietsen en wandelen.

onderwijs bij het Utrechts Centrum
voor de Kunsten en als trainer bij de
Stadsomroep Utrecht (opgegaan in RTV
Utrecht). Tegenwoordig coach en begeleid ik managers/studenten uit profit- en
non-profitorganisaties. Ik ben een lettervreter, creativiteit en intuïtie vind ik
belangrijk en nuttig en ingrediënten als
verstand en zelfspot zijn wat mij betreft
onmisbaar!
En verder … Tot slot: ik ben een loper;
wandelen, hardlopen, als ik maar vooruit kom! Mijn bedrijf heet dan ook “ Verandering door beweging”.

Jasper Fastl (statenlid)
24-04-1978
Woonplaats : Utrecht
Thuissituatie : samenwonend met vriendin en 2 konijnen
Profiel/CV: Ik ben van landelijk penningmeester en voorzitter van de Jonge Socialisten, via het fractiemedewerkerschap
bij de PvdA Rotterdam en voorzitterschap bij de onderafdeling PvdA-Delfshaven, via het bestuurslidmaatschap
GroenLinks Utrecht-stad, mijn functie
als hoofdredacteur van het ledenblad
Geboortedatum :
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Mari Beks (commissielid)
Geboortedatum : 16 februari 1953
Woonplaats : Amersfoort
Thuissituatie: Ik woon ongeveer 18 jaar
in Amersfoort en heb twee kinderen
(dochter 11 jaar en zoon 16 jaar) en ben
co-ouder.
Profiel/CV: Ik heb politicologie en economie gestudeerd in Nijmegen. Op het
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‘Wandelend archief’ Jos Kloppenborg:

Profiel Statenfractie

Bezorgd over collectief

moment ben ik werkzaam als concernadviseur HRM in de gezondheidszorg.
Ik ben een aantal jaren actief geweest
binnen GroenLinks Amersfoort en gedurende twee jaar lid van het afdelingsbestuur. In het verleden ben ik met name
actief geweest op het gebied van antimilitarisme en in de vredesbeweging.
Ik voel me erg betrokken bij de politiek
en wil me graag inzetten voor de provincie, zeker nu er een regering is aangetreden die weinig oog lijkt te hebben
voor de natuur en het milieu en die de
mobiliteit op de eerste plaats met asfalt
te lijf wil. Ik ga als commissielid deelnemen aan de commissie Mobiliteit, Milieu
en Economie. Naast het commissiewerk
ga ik actief meedraaien met de fractie
en wil ik nauwe contacten onderhouden
met GroenLinks Amersfoort over onderwerpen die zowel de Provincie als de
regio raken.

Het gebeurt niet zo vaak dat een Statenlid
drie termijnen volmaakt, Jos Kloppenborg
deed dat wel en kreeg er een lintje voor
(“een aardige erkenning”, vindt hij zelf).
Michiel Odijk zocht Jos in zijn nog niet zo
lang geleden betrokken appartement op.
Je wordt wel beschreven als wandelend
archief. Hoe voelt dat?
“Wel grappig. Ik denk dat het niet
zoveel met de inhoud van dat ‘archief’
te maken heeft, maar vooral met mijn
geheugencapaciteit. Ik heb een goed
geheugen en dat is een groot voordeel.
Het is heel handig om onmiddellijk
nieuwe ontwikkelingen te kunnen koppelen aan het verleden. Ik ben natuurlijk al vanaf de jaren zeventig betrokken bij de stad Utrecht en omgeving, en
kan dingen snel plaatsen. Daarom word
ik als bron van kennis gewaardeerd,
maar ik vind belangrijker dat de fractie
daardoor een goed verhaal heeft: dáár
gaat het om.”

Nadine Onrust (commissielid)
Geboortedatum : 9 februari 1983
Woonplaats: Utrecht
Thuissituatie : Samenwonend met Timo
Cents
Profiel: Als stadsgeografe denk ik de
komende statenperiode graag mee binnen de commissie Wonen, Cultuur en
Maatschappij. Mijn kennis ligt met name
op het gebied van wonen en de kwaliteit
van de leef
omgeving, zowel in fysieke
als sociale zin. Mijn doelstellingen voor
de komende statenperiode zijn dat de
provincie Utrecht een aantrekkelijke
regio blijft om in te wonen en leven, en
dat de bestaande woningbouwopgave bij
voorkeur binnenstedelijks wordt gerealiseerd.
Kort CV: Momenteel werk ik als adviseur wonen en wijkaanpak bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de
gemeente Nieuwegein. Hiervoor heb ik
bij woningcorporatie Portaal gewerkt.
En verder … Om te midden van de dagelijkse drukte bij mezelf te blijven doe
ik graag aan yoga of stap ik op de wielrenfiets. Op het moment volg ik een
4-jarige yogaopleiding om straks ook
zelf les te kunnen geven.

Dat wandelend archief vertrekt, wat nu?
“We hebben er in de fractie niet op die
manier over gesproken. Het is in ieder
geval niet de bedoeling een nieuwe Jos
te kweken. De nieuwe fractieleden hebben een heel open houding en willen
graag zelf ervaringen opdoen. Florian
bijvoorbeeld, mijn opvolger in het ruimtedossier, heeft eigen kwaliteiten.
Ik maak me wel zorgen over het feit dat
het collectief geheugen van de Provinciale Staten steeds minder wordt, doordat de ‘omloopsnelheid’ van de statenleden toeneemt. Niet dat ik vind dat
mensen meer dan drie termijnen in de
Staten moeten zitten, maar statenleden worden wanneer, zoals nu, de helft
van de Staten helemaal nieuw is, steeds
afhankelijker van de informatie van
GS en de ambtenarij. Ook wordt steeds
meer geleund op digitale informatie. Dit
is al doorgeslagen bij de nieuwe Ruimtelijke Ordening-regel daar is de digitale versie van een plan bindend en niet
de papieren versie. Digitale versies zijn
makkelijk te wijzigen, maar ik vraag
me af of alle wijzigingen dan correct
worden bijgehouden. Ik benijd de toekomstige historici die onderzoek doen
naar planvorming in het begin van de
21e eeuw niet. Kunnen zij alle verschil-

6

groenlicht – juni 2011

lende versies van de plannen überhaupt
nog terugvinden?”
Hoe kijk je terug op de drie termijnen die jij
in de Staten hebt gezeten?
“De GroenLinks fracties hebben steeds
veel waarde gehecht aan een goede
analyse en overtuigende argumenten.
De fractievoorzitters die ik heb meegemaakt gaven de fractieleden bovendien
veel vertrouwen en konden tegelijkertijd strategisch goed sturen. Als beginnend Statenlid zie je andere fracties
vooral als concurrenten. Maar naarmate je langer Statenlid bent, worden
het steeds meer óók collega’s – al hebben ze soms heel andere inzichten.
Mijn eerste periode, toen Provinciale
Staten nog 63 zetels telde en de GroenLinks fractie acht leden had, was een
prettige periode om te beginnen. Ik heb
een heleboel geleerd van fractie
leden
als Boude van Geffen en Bas Ruter.
Inhoudelijk waren we heel sterk en het
idee dat we ooit aan een college zouden
deelnemen leefde nauwelijks; latere
fracties zijn naar die gedachte gegroeid.
De tweede periode was het leukst,
omdat ik toen veel heb bereikt. Er kwam
dualisme, de fractie werd kleiner, maar
door strategisch manoeuvreren hebben
we met name in de Streekplandiscussie
veel bereikt.
De derde periode was minder leuk. Het
duurde lang voordat er collegebeleid
kwam; we zaten als fractie een paar
maanden gewoon te wachten. Toen
kwam de coalitiebreuk, wel spannend,
maar na de formatie van het nieuwe
college schoot de hele coalitie in de
kramp. Er was voor de oppositie bijna
niks te halen. Het was een soort terugkeer naar het monisme en iedereen
bekeek elkaar met wantrouwen.
Ik merkte dat ik in die periode af en toe
op routine begon te varen. Pas tegen het
eind werd het weer leuk en zinvol, met
de herijking van de ecologische hoofdstructuur en de discussie over de megastallen.
Het leukste vond ik de discussies rond
het Streekplan, en wat we daar hebben bereikt, zoals het schrappen van
de grote bouwlocatie bij Bunnik. En
ik ben er trots op dat GroenLinks binnenstedelijk bouwen op de provinciale

Kort nieuws

geheugen

Jeugdzorg onder het vergrootglas
Op 11 mei opende het Centrum voor Jeugd
en gezin in Wijk bij Duurstede. Enthousiaste medewerkers zijn erop uit de organisatie succesvol te maken samen met een scala
aan partners. “Dat kan alleen wanneer al die
clubs echt met elkaar samenwerken, over de
grenzen van hun eigen instelling heenkijken” aldus de verantwoordelijk wethouder
bij de opening van het 22e CJG in de provincie
Utrecht.
De jeugdzorg ligt onder het vergrootglas. De
sector die voortdurend negatief in het nieuws
is, wordt geherstructureerd de komende vijf
jaar. Is dat een prettig idee of niet? De meningen erover verschillen. Van professionals
hoor ik zowel positieve als minder enthousiaste geluiden. Heb jij hier een gedachte over,
die nuttig voor de fractie kan zijn?
Ik hoor het graag!
Mail naar karin.boelhouwer@planet.nl

Ruimte voor de Lek

agenda heeft weten te krijgen. Vroeger
bemoeide de provincie zich alleen met
het platteland, niet met de stad. Maar
als het in stad fout gaat, heeft de groene
ruimte daar last van. Bij de begroting
van 2005 hebben wij bepleit dat de provincie geld zou moeten vrijmaken om

de bedreiging van Amelisweerd natuurlijk, die gaat me ook erg aan het hart…”
“Wat ik ook jammer vind is de reconstructie van de Gelderse Vallei. We hebben daar ingezet op een mooie doelstelling - enerzijds het risico van uitbraak
van dierziekten te verminderen en

de vanuit de Staten gewenste aandacht
voor binnenstedelijk bouwen te realiseren. Op dat moment kregen we de
PvdA niet mee, en het plan ging dan
ook niet door. Een half jaar later kwam
het college echter zelf met een soortgelijk voorstel. En nu gebéúrt het, en ik
mag hopen dat het blijft gebeuren, want
investeren in de steden is essentieel
voor zowel vitale stedelijkheid, draagvlak voor openbaar vervoer, als voor het
landschap rond de stad. Daarin kunnen
provincies hun waarde bewijzen.

anderzijds een landschappelijke impuls
en verbetering van economische diversiteit - maar het lijkt maar héél weinig
op te schieten.”

Op 23 mei heeft Provinciale Staten unaniem
steun verleend aan de voortgang in het project Ruimte voor de Lek en een provinciale
bijdrage van bijna 4 miljoen ter beschikking
gesteld. GroenLinks steunt Ruimte voor de
Lek omdat dit een mooi project is waarin
waterveiligheid, natuur en recreatie erop
vooruit gaan. Het vergroot de kwaliteit van
de leefomgeving voor omwonenden, maar
is ook een regionale trekpleister. Dat laatste
leidt wellicht weer tot enige overlast voor
omwonenden, maar volgens heel PS zijn de
voordelen voor zowel omwonenden als de
regio groter.
Zie ook: http://www.ruimtevoordelek.nl/
Voor vragen: florian.bekkers@zonnet.nl.

Provinciale structuurvisie en
verordening
In de loop van deze statenperiode zal de provincie een nieuwe structuurvisie en bijbehorende verordening vaststellen. De structuurvisie bevat alle ruimtelijke afwegingen
op provinciaal niveau: waar gaat gebouwd
worden, waar niet, wat is natuur, wat landbouw etc. Het zijn voor de provincie in feite
de belangrijkste sturingsdocumenten. Ook
de beperkingen aan megastallen die we in
het coalitieakkoord hebben afgesproken zullen hierbij hard moeten worden gemaakt. De
GroenLinks fractie zal komend najaar een
eerste bijeenkomst organiseren. Ben je hierin
geïnteresseerd en wil je op de hoogte worden gehouden? Laat dit ons dan weten, mail
naar groenlinks@provincie-utrecht.nl.
Zie ook: http://www.puzzelenmetdeprovincie.nl/
Voor vragen: florian.bekkers@zonnet.nl.

Je wordt vereenzelvigd met ruimte en groen.
Welke andere onderwerpen zou je graag
hebben behandeld?
“Ik had graag cultuur gedaan, en dan
speciaal cultureel erfgoed. Dat hangt
dan weer samen met groen-en-ruimte,
maar het lijkt me ook gewoon leuk. Niet
iedereen beseft dat ik in mijn dagelijks
leven welzijnswerker ben.”

Zijn er ook dieptepunten geweest?
(Jos moet lang nadenken.) “Waar ik nog
steeds van baal is dat de omslag in het
denken over mobiliteit niet is gelukt. En

Michiel Odijk
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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

STATENFRACTIE:
5
2
4

6

3

7

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

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

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) • Roland Drijver (Utrecht-stad) • Erna Kotkamp (provinciaal gekozen) • Cock van der Kaay (provinciaal gekozen) • Kees Hammink (provinciaal gekozen)

Ondersteuning partijraadsdelegatie
GroenLinks Provincie Utrecht start een
ledenberaad ter ondersteuning van de
leden van de afdeling in de Partijraad.
De Partijraad van GroenLinks voert
meningvormende politieke debatten om
richting te geven aan het politieke beleid
van partij en fracties en het draagvlak
van het politieke beleid in GroenLinks te
versterken. Het kan daarbij zowel gaan
om de actualiteit (Kunduz) als om voor
GroenLinks belangrijke politieke thema’s
(diversiteit, arbeidsmarkt, onderwijs,
duurzaamheid).

Om dat draagvlak te versterken willen
de vanuit de provincie Utrecht afgevaardigde partijraadsleden meer contact met
de leden. Het bestuur van de provinciale
afdeling heeft daartoe, samen met het
bestuur van de afdeling Utrecht-Stad,
een ledenberaad opgezet. Dit ledenberaad komt de dinsdag voor iedere partijraadsvergadering bijeen om te praten over de onderwerpen die tijdens die
partijraad aan de orde (kunnen) komen.
De centrale vraag daarbij zal steeds zijn
waarop de partijraadsleden in het debat
(zouden) moeten letten, het is niet de

GROENLINKS PROVINCIE UTRECHT
Vooraankondiging

PROVINCIALE LEDENVERGADERING
van GroenLinks Provincie Utrecht
op 26 oktober 2011 in het Provinciehuis
Nadere informatie over agenda en locatie volgt.

http://provincieutrecht.groenlinks.nl
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bedoeling gezamenlijk een standpunt te
bepalen.
Belangstelling? Meld u dan aan via groenlinks@provincie-utrecht.nl, zoek contact
met een van de partijraadsleden en/of
houd onze site en digitale nieuwsbrief
goed in de gaten. Op 18 oktober vergadert
de Partijraad, het ledenberaad daarvoor
is gepland op 14 oktober, de locatie en
agenda worden later bekendgemaakt.

Vacature:
Het bestuur van de provinciale afdeling heeft vacatures.
Het bestuur is vooral op zoek naar
iemand die in 2012 de huidige penningmeester wil opvolgen.
Voor informatie:
Tjark Reininga
(teceer@netscape.net)

