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uitzicht over het oude provinciehuis, utrecht stad, en de rest van de provincie vanuit het nieuwe provinciehuis
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Open en toekomstgericht
Ruim een jaar maakt GroenLinks alweer
deel uit van de uitvoerende macht in de provincie Utrecht. Hoog in het nieuwe Provinciehuis vertelt fractievoorzitter Bas Nugteren over besturen met VVD, CDA en D66.
‘Te groot en te duur’, zegt Bas Nugteren in
reactie op de vraag hoe de eerste weken
in het nieuwe provinciehuis bevallen.
‘Het is een echte bank, mooi verbouwd,
met uitstekende vergaderfaciliteiten.
En het is grotendeels ingericht op flexwerken, waarmee veel ruimte bespaard

is. GroenLinks was toentertijd tegen de
aankoop van het vroegere Fortisgebouw,
maar goed, daar blijven we niet over zeuren.’ Het is een van de thema’s die in het
gesprek op verschillende manieren terug
zal komen: Nugteren wil niet in het verleden blijven hangen, maar naar de toekomst kijken.

CDA, PvdA en VVD te hebben gehad,
ontstond nu de mogelijkheid om mee te
besturen. Daarnaast trad ook in Utrecht
de PVV tot de Staten toe. Wat vindt Bas
Nugteren de grootste verandering nu er
een nieuwe coalitie van VVD en CDA met
D66 en GroenLinks is?
‘Zoals overal in Nederland is ook Provinciale Staten van Utrecht ongeduldiger
geworden, dat geldt niet alleen voor de
grote PVV-fractie en de SP. Ook wij zijn
ongeduldiger geworden. Hetzelfde gevoel
zie ik in Den Haag: er is lang genoeg

Maar zonder terugkijken gaat het toch
niet helemaal. De statenverkiezingen
van 2011 bleken immers een breuk met
het verleden. Na 30 jaar een coalitie van
groenlicht – zomer 2012
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Redactioneel

»

Open en toekomstgericht

Sinds vier maanden mag ik weer genieten van het dynamische politieke leven
in de provincie. Ik zie onze gedeputeerde knokken voor een goede overdracht van de jeugdzorg en voor mogelijkheden voor cultuur. Ook op het
gebied van natuur heeft GroenLinks in
de coalitie het verschil gemaakt.
Als eindredacteur is het mijn taak
om deze ontwikkelingen in dit blad
voor het voetlicht te brengen. Naast
de praktische overwegingen over de
inhoud zet mijn werk me ook aan het
denken over communicatie. Hoe communiceren wij als GroenLinks? Doen
we dit te veel of te weinig? En wat is
eigenlijk het doel van onze communicatie? Willen we mensen alleen informeren, of hen ook inspireren en motiveren? En zo ja, doen we dat dan ook?
Zeker met de verkiezingen in aantocht
word ik als actief lid van GroenLinks
bedolven onder de mails en nieuwsbrieven. Misschien schiet GroenLinks
daarmee, als transparante partij die
haar leden wil bereiken, het doel wel
een beetje voorbij. Vooralsnog heb
ik echter nog geen oplossing voor dit
vraagstuk kunnen bedenken; iedere
afdeling moet toch de kans worden
geboden haar leden te informeren?
Wellicht kunnen we het hier binnen de
partij, liever vroeger dan later, een keer
over hebben. En in de tussentijd stuur
ik jullie toch maar gewoon weer een
editie van onze provinciale nieuwsbrief.

Bas Nugteren bij het huis van de socialist Edward Bellamy

gepraat, er moet nu maar eens wat
gebeuren. Maar deze ongeduldige houding komt de kwaliteit van het debat niet
ten goede. Het debat is bovendien scherper geworden. Er zit meer polarisatie in,
niet alleen tussen coalitie en oppositie,
en mede door de crisis en de bezuinigingen.’
‘De coalitie die vorig jaar aantrad was er
van overtuigd dat er fors bezuinigd zou
moeten worden, maar de ( nieuwe) coalitie was nog niet zover. Voor ons was
dat niet nieuw: GroenLinks heeft in de
vorige periode regelmatig geageerd tegen
subsidies voor activiteiten die weliswaar
op zichzelf goed waren, maar waarvan
het provinciaal belang onduidelijk was.
Maar met die erfenis zitten we. Ook bij
de oppositie begint nu door te dringen
dat het geld echt op is.’ Nugteren verwijst
hier naar het feit dat voorgaande colleges
drie keer meer te besteden hadden dan
het huidige.

wieneke olthof, Eindredacteur

g r o e n l i c h t
Redactie :
florian Bekkers, Jos Kloppenborg,
Michiel odijk, Wieneke olthof,
Tjark Reininga

Natuur, cultuur en mobiliteit
Het coalitieakkoord weerspiegelde die
stand van zaken: de coalitie koos voor de
provinciale kerntaken, herstructurering
van subsidies en een kleiner college. En
met het leveren van één van de vier gedeputeerden is een belangrijke inzet van
GroenLinks binnengehaald. Maar waar
ging het GroenLinks inhoudelijk om, en
wat is daarvan gerealiseerd?
‘Het hele GroenLinks verkiezingspro-

Telefoon :
030 - 258 24 63
Website :
w w w.provincieutrecht.groenlinks.nl
Oplage : 3500 exEMPLAREN 
Druk: drukkerij Badoux, houten
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gramma was natuurlijk onze inzet’,
grijnst Nugteren, ‘met drie speerpunten:
de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) /
natuur, cultuur en mobiliteit. Daar wilden
we het verschil maken en dat is gelukt, al
is het niet helemaal geworden zoals wij
wilden. De provincie heeft de enorme
terugval van de landelijke ambities voor
de EHS voor een groot deel gecompenseerd, zodat de kern van de EHS overeind
kan blijven en we de schade van Blekers
Natuurakkoord hebben kunnen repareren. En er wordt dan wel gelachen om de
ecoducten die wij hebben veiliggesteld,
maar ze komen er mooi wel.’
‘Ook voor cultuur hebben we iets kunnen
doen. Over cultureel en landschap-

»

Provinciale Staten Utrecht
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pelijk erfgoed was nauwelijks discussie,
maar op de podiumkunsten en de gezelschappen is zwaar bezuinigd. Toch kunnen we met 750.000 euro de culturele
diversiteit overeind houden. We hebben
het dan over de bibliotheken, de cultuureducatie en de festivals, en over de ambitie van Utrecht Europa’s Culturele Hoofdstad in 2018. Daarbij is de keuze gemaakt
voor het subsidiëren van festivals in
plaats van gezelschappen, zodat die kunnen overleven. De gezelschappen kunnen vervolgens weer door de festivals
geboekt worden. En in maart, tijdens de
GroenLinks provincietour van de Kamerfractie, lieten de directeuren van de festivals weten deze constructie begrepen te
hebben.’
‘We wisten dat niet iedereen deze keuze
zou toejuichen. Daarom zijn wij, Mariëtte Pennarts, Karin Boelhouwer en ik,
direct nadat het coalitieakkoord gesloten was gaan bellen om uit te leggen
wat we hadden gedaan en waarom. De
teleurstelling was er niet minder om,
maar er was ook begrip dat we het royale
subsidiebeleid van het vorige college niet
konden voortzetten. Juist om die nieuwe
aanpak samen met de cultuursector op
de rails te zetten heeft Mariëtte de cultuurportefeuille naar zich toe getrokken. Voor de Jeugdzorg, die in de loop van
deze college
periode goeddeels naar de
gemeenten moet worden overgedragen,
hebben we dezelfde afweging gemaakt:
we stoten het niet graag af, maar als het
dan toch moet, dan doen we het graag
zorgvuldig.’
Controversieel
Een ander spannend dossier betreft de
Ring rond Utrecht, met name de verbreding van de A27/A28. Mobiliteit is ook een
kernpunt voor coalitiepartner VVD, maar
dit onderwerp wordt wat de snelwegen
betreft in belangrijke mate door landelijk
beleid en Rijkswaterstaat bepaald. Daarnaast is dit een belangrijk onderwerp
voor de gemeente Utrecht, waar partijgenoot en wethouder Frits Lintmeijer mobiliteit in de portefeuille heeft. Bas Nugteren: ‘In de coalitie is afgesproken dat de
provincie de gemeente niet zal overrulen, maar de nadruk binnen de coalitie
ligt toch meer op verbreding dan de stad
wenselijk acht. Voorlopig hangt het er
van af of de plannen controversieel ver-

@MariettePnnrts: In 140 tekens een greep uit
het leven van Mariëtte Pennarts, GroenLinks’
gedeputeerde voor cultuur, jeugdzorg, bestuur,
strategie en communicatie.
4 juni – Leuk, dan zijn we de eerste! “@KarinBoelhouwer: Mooi! Gedep. @VanLunteren onderzoekt of #ProvincieUtrecht #Fairtrade provincie kan worden”
31 mei – Lang op gebroed, maar 30 oktober mag iedereen t zien: Bidbook presentatie #Utrecht2018 http://bit.ly/JC5NFS Allemaal welkom, ook sceptici;)
31 mei – Buitenkansje voor ondernemers! “@Utrecht2040: Deelnemers
gezocht in provincie Utrecht voor MKB-pilot zonnepanelen: http://tinyurl.
com/cwdog8d”
27 mei – Fiat Olympisch Comite voor sportlocaties Europees Jeugd Olympisch
Festival! Weer horde genomen voor geweldig evenement 2013! #EYOF #Utrecht
21 mei – Rondleiding op buitenplaats #Gunterstein door #UPG. Ca. 10% prov.
Utrecht is landgoed. Specifieke opgaven waarvoor soms te weinig aandacht.
10 mei – Verbreding van de weg door Amelisweerd staat ter discussie; goede
zaak!” #controversieel
7 april – Volkskrant: Probleemgezin = € 40.000. Inzage kosten zinvol/begrijpelijk. Leidt hopelijk niet tot solidariteitsdiscussie.
5 april – Groeimarkt. Voldoende fietspaden?“@martiendas: Wow, wist je dat er
in NL al 1 miljoen elektrisch fietsen rondrijden? #dumo”

klaard worden, en daarna zal de verkiezingsuitslag belangrijk worden. We houden over de plannen nauw contact met
de leden van de stadsfractie, want ook
van die kant horen we kritiek.’

basis van het akkoord. Maar intussen
komen er steeds nieuwe dingen op de
agenda. En daar kunnen we in het college
in een vroeg stadium over meepraten. Ik
heb waardering voor dit college. De gedeputeerden werken met enthousiasme en
kennen hun zaakjes, de verhoudingen
zijn open en ze reageren heel behoorlijk
op wat er in de Staten naar voren komt.
Meer dan in het verleden zijn ze ook een
team dat met elkaar lastige dossiers weet
af te ronden. Dat geeft vertrouwen.’

Kritiek klonk ook toen GroenLinks in
bleek te stemmen met de komst van grotere bouwblokken, ook wel megastallen
genoemd. Nugteren: ‘We zijn te optimistisch geweest. De afgelopen jaren was het
juridisch en politiek al mogelijk gemaakt
megastallen te bouwen. GroenLinks is er,
door de inzet van statenlid Florian Bekkers, in geslaagd om aan de toestemming voor die uitbreiding voorwaarden
te verbinden. Deze voorwaarden hebben
betrekking op goede landschappelijke
inpassing, de verbetering van het dierenwelzijn, de vermindering van de milieubelasting en de verbetering van de volksgezondheid; het gaat dus niet alleen om
die 2,5 hectare. Maar die aanpak hebben
we onvoldoende voor het voetlicht weten
te brengen. Intussen zie ik dat ook GroenLinks in Brabant in deze richting werkt.’

‘Mijn grootste angst is dat we opnieuw
voor grootschalige bezuinigingen komen
te staan. Wij hebben altijd gepleit voor
een duurzame begroting. Dit college
heeft laten beschrijven wat we daarvan
verwachten. Een onderdeel van deze
duurzame begroting is dat de coalitie,
met het oog op mogelijke tegenvallers,
aan het begin van de collegeperiode het
geld niet volledig heeft verdeeld. Maar
intussen zijn we wel bijna door die reserves heen.’
Jos Kloppenborg en Tjark Reininga

Alles overziend is Bas Nugteren positief gestemd. ‘We zitten in de coalitie op
groenlicht – zomer 2012
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Een rondje doo
met Jola

Op 30 maart bezocht GroenLinks Tweede Kamerfractievoorzitter Jolande Sap samen met een
afvaardiging van de Tweede Kamerfractie, Eerste Kamerlid Ruard Ganzevoort, Europarlementariër Bas Eickhout en verschillende provinciale en lokale raads- en bestuursleden de provincie
Utrecht. Hier een foto-impressie van deze tour. Op http://provincieutrecht.groenlinks.nl/Saptour
is een verslag van deze tour verschenen.

Amersfoort: de leiding van Arbeidstrainingscentrum (ATC) Match vertelt over
de succelvolle wijze waarop zij probleemjongeren naar de arbeidsmarkt brengt.
Helaas vindt de Onderwijsinspectie het
een zwakke school: men beschikt niet
over klaslokalen.

kort: uit de provincie

Soesterberg: Waar ooit straaljagers stonden vinden nu schapen onderdak.

Handhaving
Stikstofverordening
Provinciale Staten heeft op 4 juni
jl. een nieuwe stikstofverordening vastgesteld. Wegens een tekort aan handhaving
zijn er in het verleden veel bedrijven uitgebreid zonder de vereiste vergunning. Dat
levert een nadeel op voor agrariërs die zich
wel aan de regels hebben gehouden. Een
amendement van GroenLinks is aangenomen waardoor de kosten van betere handhaving via de leges (proceskosten) worden
doorberekend aan uitbreidende agrariërs.
Het amendement is gesteund door PvdA,
D66, SP, CU, PvdD en Unie50. Tegen stemden
VVD, CDA en PVV (SGP was afwezig). Zie
voor meer informatie onze website of mail
florian.bekkers@zonnet.nl.
Florian Bekkers, statenlid

Doorbraak Groot-Mijdrecht
Trouwe volgers van de provinciale politiek
kunnen het misschien nauwelijks geloven,
maar na vele jaren lijkt een doorbraak in de
polder Groot-Mijdrecht Noord in zicht. Deze
doorbraak is mede veroorzaakt door onze
deelname aan de coalitie. GroenLinks zal
daarbij tijdens de besluitvorming aandacht
blijven geven aan waardevolle deltanatuur

4

Soesterberg: CDA-gedeputeerde Bart Krol
vertelt enthousiast over de plannen voor
natuur en cultuur op de voormalige vliegbasis.

en
de      vele
‘zwembaden’ die het
waterschap de polder uit moet
blijven pompen, maar dat de natuurontwikkeling nu van start kan gaan mét draagvlak van de bewoners is erg belangrijk. De
vrijvallende middelen worden elders in de
provincie voor de realisatie van ecoducten
ingezet. Volg de besluitvorming in de commissie RGW (18 juni) en PS (2 juli) of mail
florian.bekkers@zonnet.nl.
Florian Bekkers, statenlid

Leegstand bij winkels. Waar bemoeit
de provincie zich mee?
Recentelijk hebben Provinciale Staten van
Utrecht zich gebogen over leegstand van winkels. In eerste instantie zou je zeggen: “Dat is
toch een gemeentelijke aangelegenheid?” Ja,
dat is het, maar evenzogoed ook weer niet.
Zo heeft de gemeente Utrecht bijvoorbeeld
besloten alles op alles te zetten om de plannen voor Leidsche Rijn Centrum te laten slagen. Jammer voor de inwoners van De Meern,
groenlicht – zomer 2012

Zeist: Op het dak van Dijnselburg, het
duurzaamste zwembad van Nederland
vertelt directeur Ben Delsing over de zon
thermische installatie op de achtergrond.

want     die
blijven      daardoor       van
een nieuw centrum verstoken. Maar ook
plannen verderop in de stad, zoals voor het
centrumgebied van Overvecht, worden daardoor veel beperkter opgezet. Dit dan weer
tot opluchting van gemeente De Bilt, die het
draagvlak voor haar centrum niet verder ziet
krimpen. Al met al is het dus nog niet zo gek
dat de provincie deze ontwikkelingen met
een regionale neerslag op z’n minst nauwlettend in de gaten houdt.
Jasper Fastl, statenlid

Kansen voor de fiets
Dit jaar vernieuwt de provincie haar mobiliteitsbeleid. Duidelijk is dat er goede kansen
zijn om het fietsbeleid een prominente plek
te geven: autorijden wordt steeds duurder,
fiscale stimulansen voor woon-werkverkeer staan op de tocht.  Daarbij komt dat een

or de provincie
ande Sap
Met dank aan Christiaan
Minuscoli voor de foto’s in
Amersfoort, Soesterberg en
Zeist en Joop de Smet voor de
foto’s in Utrecht. tekst fotobijschriften: wieneke olthof

De Lutherse Kerk (hierboven) is het podium voor ‘Borrelen met Sap’, waarbij onder andere
prominente GroenLinks politici als Jolande Sap, Tofik Dibi, Bas Eickhout, Mariko Peters en
Linda Voortman aanschuiven. Ook lokale politici als GroenLinks gedeputeerde Mariëtte Pennarts, wethouders Frits Lintmeijer en Mirjam de Rijk en oud-wethouder Henk Muis komen
aan het woord.

Henk Muis (l) en Mirjam de Rijk.

Frits Lintmeijer (r)
en Jolanda Sap.

Het belang van buitenplaatsen
Mariëtte Pennarts (l) en
Mariko Peters.

fenomeen
als de e-bike geweldige
nieuwe mogelijkheden biedt om de fiets ook
te gebruiken voor langere afstanden (tot 15
km).  GroenLinks zet daarom in  op langeafstand-fietspaden, op 50% fietsgebruik op
de korte afstand en op samenwerking met
regiopartijen  voor  een comfortabel fietsnetwerk. Daarmee kan de provincie bijdragen
aan, enerzijds, het stimuleren van fietsgebruik, en, anderzijds, aan de ontwikkeling
van ketenmobiliteit. Want de fiets is en blijft
een belangrijk vervoersmiddel in Nederland,
zie ook de massale belangstelling uit het buitenland voor het Nederlandse fietsbeleid.
Mari Beks, commissielid

De rapporten van Randstedelijke
Rekenkamer
Zoals de gemeenten hebben ook de provincies een rekenkamer. Voor Zuid-Holland,

Noord-Holland,
Flevoland en Utrecht
doet de Randstedelijke Rekenkamer onderzoek naar beleid en de uitvoering
ervan. Op 4 juni behandelden Provinciale
Staten in Utrecht twee rapporten. Naar aanleiding van het rapport ‘Duurzaam inkopen
en aanbesteden’ heeft GroenLinks voorgesteld om van Utrecht de eerste Fair Trade
provincie te maken. Gedeputeerde van Lunteren zegde toe bij het vervolgonderzoek de
oproep om Fair Trade provincie te worden
‘mee te nemen’.
Het rapport ‘(On)verant
woord wachten in
de Jeugdzorg’ laat volgens GroenLinks zien
dat we meer moeten vertrouwen op het oordeel van de professionals, om zo een afreken- en angstcultuur te voorkomen.
Al met al leveren de rapporten, naast aanbevelingen, dus vooral een goede basis om
verder te discussiëren.

Het ligt niet voor de hand dat GroenLinks
zich verbindt aan landhuizen en kastelen. Maar juist buitenplaatsen leveren een
belangrijke bijdrage aan een aantrekkelijke
omgeving: langs de Vecht en de Utrechtse
Heuvelrug, wordt het landschap bepaald
door een lint van buitenplaatsen. Veel eigenaren zijn bovendien bereid om met enige
regelmaat hun huizen en tuinen open te
stellen voor bezoekers. Dat zorgt niet alleen
voor een bijdrage in de kosten van beheer en
onderhoud, maar vooral ook voor de betrokkenheid van mensen bij dit beeldbepalende
erfgoed. Buitenplaatsen spreken tot de verbeelding: hier komen cultuur, natuur en
historie samen. Daarom denken gemeenten en de provincie, in 2012, het jaar van de
buitenplaats, mee met de beheerders, om de
instandhouding van deze inspirerende plekken te waarborgen. Daarbij blijft toegankelijkheid voor een breed publiek een vast punt
van aandacht.
Mariëtte Pennarts, gedeputeerde

Karin Boelhouwer, statenlid

groenlicht – zomer 2012
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kort: uit de provincie

Utrecht: GroenLinks is trots op de festivals
in de provincie, en de festivals zijn dankbaar
voor de steun van stad en provincie, aldus
drie festivaldirecteuren: (v.l.n.r.) Xavier
Vandamme van Festival Oude Muziek,
Cobie de Vos van het Festival aan de Werf en
René Vlemmix van Springdance. Het bezoek
wordt afgesloten met een korte voorstelling
van de jonge toneelmaker Joris van Oosterwijk (foto hieronder).

Nieuw en Oud, provinciehuizen door de jaren heen

column

Verplicht
nummer ?

De naam ‘Fortis-gebouw’ mag niet meer
worden gebruikt nu de provincie sinds
kort in het betreffende gebouw is gevestigd. Inderdaad, het werd ooit gebouwd
als kantoor-onderkomen voor het conglomeraat dat zich verslikte in de overname
van de ABN Amro-bank, maar verwijzing
daarnaar is taboe.

Het was feitelijk de kortste afdelingsvergadering die ik ooit heb meegemaakt. De
voorzitter opende met een woord van
welkom aan de gastheer, die tevens de
gastspreker bleek, en de aanwezigen, het
verslag van de vorige vergadering werd
vastgesteld en de financiële verantwoording van de penningmeester goedgekeurd met enkele kanttekeningen.
Binnen vijf minuten was het woord aan
de gastheer. Die vertelde uitgebreid over
de kleinschalige aanpak waarmee zijn
welzijnsorganisatie de inwoners van de
gemeente dient. Over een bezoeker die
aan de balie aankondigt de Lek in te
willen lopen en over een alcoholist die
regelmatig wordt bezocht. Over de vele
bezoekers van het virtuele plein van de
instelling en de vrijwilligers die er werken. Over de grote en kleine succesjes
die zijn bescheiden organisatie boekt, en
over het steeds grotere beroep dat niet
alleen burgers, maar ook de gemeente
op zijn organisatie doen. Verschillende
aanwezigen voegden daaraan hun eigen
ervaringen en vragen toe.

fortisgebouw

GroenLinks was kritisch over de plannen
voor de bouw van een nieuw Provinciehuis. Hergebruik van een kantoorgebouw
was natuurlijk beter dan het bouwen
van een nieuw pand, maar was het niet
mogelijk het ‘oude’ Provinciehuis aan de
Pythagoraslaan te verbouwen? Zou het
mogelijk zijn een koper te vinden voor
het ‘oude’ Provinciehuis? En waren de
uitgaven wel verantwoord?
Hoewel nog niet alle vragen bevredigend
waren beantwoord toen GroenLinks toetrad tot het college, was de verbouwing
al zo ver dat terugdraaien te kostbaar zou
zijn. Gelukkig werd ook al snel een koper
gevonden voor het ‘oude’ Provinciehuis,
dus zetelt de provincie nu in een nieuw
bestaand gebouw.

Na een korte (rook)pauze ging het over
de sociale agenda, de nieuwe wetgeving en de kansen die de gastheer ziet
om ook daarbinnen zijn werk te blijven
doen. Hiertoe blijkt hij intussen al door
de gemeente te zijn uitgenodigd (of ‘uitgedaagd’?). En de aanwezigen, waaronder zowel oud- als huidige gemeentebestuurders, vulden zijn verhaal opnieuw
aan met eigen ervaringen, de risico’s die
ze zien en de kansen. Slechts een enkele
keer stuurde de voorzitter bij.

Nieuw? Oud? Het zijn relatieve begrippen. Want voordat het Provinciehuis aan
de Pythagoraslaan in Rijnsweerd verrees, huisde de provincie in het Utrechtse
Paushuize, verbonden aan het huis van
de enige Nederlandse paus, Adrianus VI
(Utrecht, 1459 - Rome, 1523). Het Paushuize, dat Adriaen overigens nooit in
voltooide staat heeft mogen aanschouwen, werd in de loop der eeuwen ingrijpend verbouwd. De Statenzaal behoorde
bijvoorbeeld niet tot het oorspronkelijke
huis.
Het gebouw was in de afgelopen decennia behoorlijk in verval geraakt en moest
dus opgeknapt worden. Maar naar welke
eeuw moesten de verschillende onderdelen van het gebouw worden teruggebracht? En waar mocht het gebouw wor-

Ik ben ervan overtuigd dat geen van de
aanwezige GroenLinksleden die mooie
zaterdagmiddag het gevoel heeft gehad
een verplicht nummer bij te wonen. Zelfs
niet toen de voorzitter, twee uur na het
begin, nadat ze de gastpreker bedankt
had, nog aan een rondvraag begon.
TECEER
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den gemoderniseerd? Uiteindelijk zijn de
kelders verdiept voor het gemak van de
moderne mens. Daarbij werden overigens resten gevonden van de vermoedelijke voorganger van het Paushuize.
Voor GroenLinks waren ook de uitgaven voor de restauratie/verbouwing van
het Paushuize – aanvankelijk geraamd
op 3,3 miljoen, twee jaar geleden ongeveer verdubbeld – destijds een steen des
aanstoots. De fractie drong aan op een
second opinion, maar de meerderheid
van de Staten vond dat overbodig.
Vanaf maart 2010 ziet de oude Statenzaal
er weer ongeveer uit zoals begin vorige
eeuw, met neo-pompejaanse muurschilderingen. Geheel vernieuwd, want in
de vorige eeuw had men het onwenselijk gevonden dat Statenleden zich lieten afleiden door de zogeheten “wulpse
dames” langs de wand. De muren werden bedekt met spiegels en de Statenzaal
kreeg als bijnaam Spiegelzaal. Dat door
het ophangen van deze spiegels en door
de elektrische bekabeling de schilderingen werden beschadigd, was tóen niemands zorg. Nu heeft de provincie daarvoor de prijs betaald. Maar de dames zijn
terug, toch jammer dat ze néo-pompejaans zijn.
Michiel Odijk

paushuize

Bakermat van democratie in
de Gelderse Vallei
In Leusden bestaat een coalitie van 20
zetels en een oppositie van precies één
zetel. GroenLinks levert met drie zetels in
de gemeenteraad een wethouder. Hoe zit
dat in elkaar? Over de bijzondere politieke
cultuur in Leusden.
Na de gemeenteraadsverkiezingen in
2010 werd er tussen alle fracties in Leusden een coalitieakkoord op hoofdlijnen
gesloten. Inmiddels heeft één partij met
één zetel haar steun ingetrokken, Leusden ’90, nou net de partij die is opgericht
als reactie op achterkamertjespolitiek,
heeft het streven naar meer transparantie gemarkeerd. Het bijzondere is dat dit
streven in Leusden door alle partijen is
overgenomen en heeft geleid tot volledig
openbare onderhandelingen.
Je zou kunnen zeggen dat de bakermat
van de democratie in Leusden weer tot
leven is gebracht. Democratie is nooit
bedoeld als mechanisme om met één
stem verschil je zin door te drukken. Het
gaat erom dat in overleg vanuit diverse
invalshoeken een koers wordt gekozen
die recht doet aan alle belangen, een
koers waarin iedereen zich kan vinden.
In Leusden wordt dit begrepen.
Al in 2006 waren de onderhandelingen in
Leusden openbaar, maar de uitslag van
de verkiezingen wees toen zo duidelijk
op een coalitie van PvdA, CDA en VVD
dat het niet heel spannend was. In 2010
was de uitslag minder evident en onder
leiding van een scheidend VVD-raadslid
werden de coalitieonderhandelingen in
het openbaar gevoerd. In die onderhandelingen mochten alle partijen zeven
punten noemen die zij belangrijk vonden. GroenLinks ging creatief om met die
opdracht en leverde, onderverdeeld in de
zeven punten (Milieu, Bouwen en wonen,
Verkeer en vervoer, Sport en gezondheid,
Financiën en bezuinigingen, Hart van
Leusden/visie 2020 en Communicatie),
22 gedachtestreepjes in. Alle partijen
mochten ook een breekpunt formuleren,
maar alleen de GroenLinks fractie durfde
het aan om ‘niet bouwen in het buitengebied’ als breekpunt te benoemen. In
de openbare debatten moest GroenLinks
veel inleveren op haar uitgebreide wensenlijst m.b.t. milieu, zo kwam er geen

GroenLinks-wethouder Thijs Rolle (l)en provinciaal commissielid Mari Beks

financiële basis voor het centrum voor
Natuur en Milieu. Door op het juiste
moment een schorsing van het debat
te vragen is toen door de fractie geconcludeerd dat er nog genoeg herkenbare
GroenLinks-items overbleven om ja te
zeggen tegen het akkoord.

op welk thema het best tot zijn recht zou
komen en wie welk onderwerp graag wil
oppakken. “Daar zijn we zeer ontspannen uitgekomen”, aldus Jan. Wellicht volgen meer gemeenten het voorbeeld van
Leusden?
Jan: “We hebben er in Leusden voor gekozen niet de hele tijd te vechten voor onze
idealen, maar met een constructieve houding te proberen concrete dingen te bereiken. Zo zijn we erg tegen het gratis parkeren in het centrum, maar daar krijgen we
op dit moment geen meerderheid voor. In
plaats van te pleiten tegen de auto hebben
we daarom ingezet op het stimuleren van
fietsen, door extra geld te bepleiten voor
fietsrekken. Het zou best kunnen dat we
aan die houding te danken hebben dat
VVD en CDA de GroenLinks-wethouder
kozen”. De portefeuilles zijn vervolgens
verdeeld in een open gesprek waarin
bekeken is welke partij op welk thema het
best tot zijn recht zou komen en wie welk
onderwerp graag wil oppakken. “Daar zijn
we zeer ontspannen uitgekomen”, aldus
Jan. Wellicht volgen meer gemeenten het
voorbeeld van Leusden?

In Leusden is men tevreden. GroenLinks’
fractievoorzitter Jan van der Horst: “Het
is een akkoord op hoofdlijnen. Op sommige dingen kunnen we best nog wat
voor elkaar krijgen, alleen hebben we
dan niet op voorhand een meerderheid.”
Ook nu er extra bezuinigd moet worden
houdt het akkoord stand. Iedereen heeft
ervoor getekend dat binnen drie jaar een
sluitende begroting wordt gerealiseerd.
Daarbij is een volgorde afgesproken
hoe en op welke hoofdthema’s gekeken
wordt naar aanvullende bezuinigingen.
Kortom, er is volop ruimte voor dualisme, maar wel binnen de afspraken. Als
een partij een bezuiniging niet wil, moet
er volgens deze afspraken iets anders
tegenover staan.
“Alle wethouders zijn zeer toegankelijk,”
aldus Jan. De verkiezing van deze wethouders was spannend, en deels besloten. VVD en CDA leverden als grootste
fracties een wethouder. De derde wethouder mochten de overige partijen, die
allen een eigen kandidaat hadden, samen
kiezen, maar zij kwamen er niet uit. Volgens de afspraken mochten VVD en CDA
dan kiezen, zij kozen Tijs Rolle, de kandidaat van GroenLinks. De portefeuilles zijn vervolgens verdeeld in een open
gesprek waarin bekeken is welke partij
groenlicht – zomer 2012

Florian Bekkers

Leusden, een slaapstad bij Amersfoort, heeft circa 30.000 inwoners. De
gemeenteraad heeft 21 zetels (VVD 5,
CDA 5, D66 3, GL 3, PvdA 2, CU/SGP 2,
L’90 1) waarbij VVD, CDA en GroenLinks
de wethouders leveren. GroenLinks
heeft in Leusden 70 leden, waarvan 1/3
actief is. De afdeling vergrijst en is naarstig op zoek naar nieuw bloed.
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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

1
3

4

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 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

A

D

B

F

G

C

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 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) • Johan Melse (Utrecht-stad) • Erna Kotkamp (provinciaal gekozen) • Floris van Arkel (provinciaal gekozen) • Kees Hammink (provinciaal gekozen)

Even voorstellen
Nieuw: Penningmeester Jos Verheijen
Wij presenteren u: Jos! Jos werkt als software engineer, Jos
heeft er reeds negen jaar penningmeester- en webmasterschap op zitten bij de afdeling Amersfoort, en sinds april
mogen wij Jos in ons midden verwelkomen als
de nieuwe penningmeester in het bestuur
van de provincie Utrecht. Checkte hij
voorheen nog of wij wel verstandig met
de financiën omgingen vanuit zijn rol
als lid van de Kascommissie; nu heeft hij
besloten de volledige verantwoordelijkheid hiervoor zelf op zich te nemen. We hebben alle vertrouwen in Jos en zijn capaciteiten, en wensen
hem een prachtige samenwerking toe.

Nieuw: Bestuurslid Piet Nieuwendijk
Wij presenteren u: Piet! Piet is nog niet zo
bekend binnen de contreien van het GroenLinkse, omdat Piet naar eigen zeggen
pas na de laatste Tweede Kamerverkiezingen lid is geworden. Toch voelde hij
zich als ZZP-er met een eigen hondenuitlaatservice al veel langer verbonden
met de GroenLinkse idealen, en nu heeft hij
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besloten een actieve bijdrage te willen leveren. Als algemeen
bestuurslid is Piet verantwoordelijk voor de contacten met de
afdelingen Stichtse Vecht, De Ronde Venen en Baarn, als persoon is deze in Limburg opgegroeide Utrechter vooral heel
enthousiast, betrokken en bereid de handen uit de mouwen
te steken. Wij wensen Piet een inspirerende tijd toe bij het
bestuur.

Nieuw: Partijraadslid Floris van Arkel
Wij presenteren u: Floris! Menigeen zal Floris al zijn tegengekomen bij campagnes en verschillende
lokale activiteiten, Floris is namelijk de
bestuursmedewerker van het provinciale bestuur van Utrecht. Vanuit deze
ondersteunende functie besloot hij
een inhoudelijk steentje te willen bijdragen aan de discussies binnen GroenLinks, maar vooral ook aan de verbetering
van de communicatie van GroenLinks naar Jan
Modaal. Met zijn verkiezing op de afgelopen PLV is deze wens
werkelijkheid geworden. Wij wensen Floris tijdens de discussies binnen de partijraad veel wijsheid toe, en verwachten
dat hij een goede bijdrage zal leveren aan de profilering van
onze partij.
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