
 

Concept-Notulen Provinciale Ledenvergadering (PLV) 23 november 2019 

Locatie:  The Colour Kitchen, Prinses Christinalaan 1, 3554 JL Utrecht 

Ontvangst: 10:00 – 10:30 uur, met registratie (lid/niet-lid), koffie & thee 

PLV:   10:30 – 12:15 uur 

 

1. 10.30   Opening en mededelingen 

Er zijn 65 leden aanwezig op de provinciale ledenvergadering (PLV). 

Laura Henderson opent de vergadering, stelt zich voor en heet iedereen van harte welkom. 

Gezien de drukke agenda (op projectiescherm zichtbaar) vraagt zij begrip voor het soms 

moeten afkappen van discussies vanuit haar rol als voorzitter. Voorlopig zonder microfoon 

verzoekt zij allen duidelijk te spreken! 

Laura benoemt dat penningmeester Jos Verheijen zich in april 2020 niet herkiesbaar zal 

stellen en zij nodigt belangstellenden voor deze bestuurspost actief uit om zich te kandideren. 

Er zal een vacature voor penningmeester op de GLPU-website komen, zodat directe opvolging 

kan plaatsvinden tijdens de PLV van april 2020. 

Er zijn twee mededelingen vanuit de zaal. 

Eric Harmsen heeft eind vorig jaar tijdens de PLV gepleit voor aandacht voor eenzaamheid. 

Zijn update: hij heeft veel morele steun voor dit betoog ontvangen en gegenereerd, geen 

geld. Lokaal zijn diverse initiatieven in dit kader gestart en wordt daarmee doorgegaan. 

Harrie Swarte hoopt dat tijdens de vergadering, onder andere bij agendapunt Jaarplan, 

stilgestaan kan worden bij de lokale samenwerking, zeker nu het landelijk partijbestuur tot 

het wegbezuinigen van de bestuursmedewerker per provincie heeft besloten.  

2. 10:35   Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld, zoals gepresenteerd. 

3. 10:40   Notulen Provinciaal Congres Ledenvergadering 11 april 2019 

Het verslag van de PLV van 11 april 2019 in Stal Den Eijck, waar onder andere de nieuwe 

Provinciale Statenfractie zich voorstelde, wordt vastgesteld zonder opmerkingen. 

4. 10:45   Jaarplan GroenLinks Provincie Utrecht 2020 

Laura vat de prioriteiten en doelen per portefeuille van het afdelingsbestuur samen.  

Aangaande de rol van het provinciebestuur, waarvan Laura aangeeft dat het prioriteit heeft 

om die rol richting lokale afdelingen goed vorm te geven wat betreft ondersteuning, conflict 

bemiddeling en ook scouten van talent, komen reacties.  

Tjark Reininga geeft aan dat de waterschappen, meer specifiek Water Natuurlijk als grootst 

verkozen partij in de Stichtse Rijnlanden (de grenzen en omvang van waterschappen zijn niet 

gelijk aan die van provincies), een belangrijke bondgenoot zijn en méér ingeschakeld zouden 

kunnen worden.  



Kees Mulder vanuit Zeist geeft aan dat er regionale overleggen zijn binnen de provincie en dat 

wethouders zich soms aan de democratische controle onttrekken door binnenskamers met 

elkaar af te stemmen.  

Corné Paris benoemt de nieuwe omgevingswet, op basis waarvan nieuwe omgevingsvisies 

worden geformuleerd; de rol van het provinciaal bestuur richting gemeentes en afdelingen 

zou daarin ook verder uitgewerkt kunnen worden. 

Laura benoemt dat de inbreng waardevol is en qua ideeën wordt meegenomen, maar dat zij 

toch om instemming van de ledenvergadering wil verzoeken, om dit jaarplan op hoofdlijnen 

vast te stellen (zonder herformulering op deze punten).  

Het plan wordt met grote instemming en één onthouding van stem, aangenomen. Applaus. 

5. 10:55   Begroting GroenLinks Provincie Utrecht 2020 

Jos Verheijen licht als penningmeester de jaarbegroting voor 2020 toe.  

Globaal is deze wat betreft inkomsten gebaseerd op het bedrag per lid dat jaarlijks vanuit 

landelijk aan de provincie Utrecht wordt toebedeeld. Wat betreft uitgaven betreft het vooral  

het opzijzetten van een deel van de inkomsten om in 2023, als er weer Provinciale Staten-

verkiezingen zijn, over voldoende cumulatief budget voor de campagne te beschikken; zoals 

er nu ruim 30.000 euro is besteed aan de PS-verkiezingen van maart 2019. Verder zijn er de 

reguliere uitgaven zoals die voor bestuur, de PLV en het Provinciale Congres zoals vandaag. 

Toegelicht wordt nog naar aanleiding van een vraag, dat het décharge verlenen over de 

financiële jaarrekening 2019 pas geschiedt op de PLV van april 2020.  

Laura verzoekt om instemming met de begroting voor 2020. Deze wordt met unanieme 

stemmen aangenomen. 

6. 11:00   Functioneringsplan en mandaat voortgangscommissie 

Laura licht het functioneringsplan toe. Conform het landelijk beleid van GroenLinks stelt het 

afdelingsbestuur een functioneringsplan voor, op basis waarvan de voortgangscommissie 

met Statenfractieleden en Gedeputeerde gesprekken voert en éénmaal jaarlijks daarover 

rapporteert; expliciet op hoofdlijnen en met inachtneming van de privacy.  

Kees Mulder waardeert het plan en zegt dat de vertrouwelijke gesprekken met individuen 

goed zijn, maar vindt dat het groepsproces nu niet is benoemd. Aangaande de zichtbaarheid 

van Statenleden wordt benoemd dat sommige Statenleden bereid zijn tot méér zichtbaarheid 

(hiernaar werd gevraagd), maar er ook zijn die het druk zat hebben en er wel bij varen om in 

stilte hun werk te verrichten. Hans Snel vraagt of de functioneringscommissie ook zelf 

initiatieven kan nemen, bijvoorbeeld richting teambuilding. Dit blijkt niet de bedoeling. 

Laura verzoekt om instemming van de PLV met dit functioneringsplan. Het voorstel wordt 

met één onthouding verder met algemene stemmen aangenomen. 

Vervolgens verzoekt Laura om het verkrijgen van mandaat als GLPU-bestuur om geschikte 

leden te werven voor de functioneringscommissie. Vanaf 3 leden is de commissie benoemd, 

maar gezien de omvang van het werk kunnen méér commissieleden worden geworven.  

Ook voor het rooster van aftreden, zodat niet op een volledige herbenoeming van de 

functioneringscommissie overgegaan hoeft te worden, wordt expliciete instemming gevraagd 

en dit komt dan ook in het functioneringsplan te staan.  

Dit mandaat wordt met unanimiteit van stemmen aangenomen. 



7. 11:15   Verkiezing nieuwe bestuursleden (zie ook stembriefjes) 

Laura licht toe dat het bestuur op de website, via de nieuwsbrieven en via mond-tot-mond 

reclame kenbaar heeft gemaakt dat het nieuwe bestuursleden zoekt. Er zijn zeven positieve 

reacties van kandidaten ontvangen. Na gesprekken met Laura waren er drie over en trok één 

iemand zich om persoonlijke omstandigheden terug. Twee huidige bestuursleden, Jos 

Boerefijn, algemeen bestuurslid, en Margot Klute, secretaris, stoppen. 

 Kandidaat voor secretaris is Rogier Huurman 

 Kandidaat voor algemeen bestuurslid is Ramon Arnhem 

Zij stellen zich beide voor en beantwoorden vragen vanuit de zaal. Ramon vertelt dat hij met 

interne partij-ontwikkeling aan de slag zal gaan. 

Laura verzoekt Margot als secretaris om het stemmen aangaande de opvolgers uit te leggen. 

Er wordt nog even stilgestaan bij de betekenis van ‘onthouding van stemmen’. In feite wordt 

iedereen verzocht om vóór een kandidaat te stemmen als zij achter de benoeming staan en 

tégen als zij er niet achter staan. Omdat stemonthouding strikt genomen niet wordt geteld. 

Eén lid vraagt nog of de verdeling stad – platteland in het bestuur nu wijzigt, maar omdat 

Ramon uit Stichtse Vecht komt en Rogier uit stad Utrecht, blijkt de verdeling niet te wijzigen. 

Esther Kersten en Sophie Gunnink worden benoemd als vrijwillige telcommissie, die tijdens 

agendapunt 8 de stemmen telt; de uitslag volgt bij agendapunt 9. 

8. 11:30   Afscheid Gedeputeerde Mariëtte Pennarts & fractieleden & commissieleden 

Mariëtte Pennarts en Pieter Kroon zijn persoonlijk aanwezig om afscheid te nemen en krijgen 

een klein presentje en groot applaus. 

Florian Bekkers, Erna Kotkamp en Ellen Brinksma worden bij afwezigheid bedankt. 

9. 11:50   Uitslag bestuursverkiezing en benoeming nieuwe bestuursleden 

Rogier Huurman is benoemd als nieuwe secretaris met 63 van de 63 stemmen. 

Ramon Arnhem is benoemd als algemeen bestuurslid met 63 van de 63 stemmen. 

10. 11:55   Update Gedeputeerde en Statenfractie sinds benoeming in maart 2019 

Nieuw Statenlid, David Oude Wesselink, stelt zichzelf voor aan de leden van GroenLinks. 

11. 12:05   Rondvraag 

Er is één vraag over 5G mobiele netwerken, hoe GroenLinks hierin staat en welke bestuurs-

laag hiervoor verantwoordelijk is. Provinciale Statenlid Jeroen Bart biedt aan dit in de pauze 

individueel uit te leggen. 

12. 12:10   Sluiting 

Lunch (veganistisch) 

13:00   Regiodag  


