
 

Concept-Notulen Provinciale Ledenvergadering (PLV) 3 september 2020 
Locatie:  online via Zoom 

PLV:   19:30 – 20:59 uur 

1. Opening, vaststellen notulen vorige PLV 

Er zijn 42 leden aanwezig op de online provinciale ledenvergadering (PLV). 

19:30 Laura Henderson opent vergadering. 

19:32 Laura legt de vergaderregels en functies in Zoom uit. 

19:36 Laura vraagt of er nu nog vragen of aanvullingen zijn over de vorige notulen. Geen.  

2. Bekendmaking van stemuitslagen 

Leden konden online stemmen over het financieel jaarverslag en de kascontrole 2019 en over drie 

kandidaat-bestuursleden: Piet Nieuwendijk, Vincent Reijnders en Niek van Staaden.  

De stemming was geopend van vrijdag 28 augustus 22:00 tot donderdag 3 september 19:00. 

19:37 Rogier Huurman vertelt hoe de stemming is verlopen. Er zijn 4400 e-mails verstuurd, 166 leden 

hebben gestemd. Het was de eerste keer dat de stemtool van GroenLinks is gebruikt. De uitslagen: 

 Piet Nieuwendijk: 130 voor, 32 tegen 

 Vincent Reijnders: 154 voor, 11 tegen 

 Niek van Staaden: 153 voor, 13 tegen 

 Jaarrekening 2019: 156 voor, 1 tegen 

De provinciale ledenvergadering van afdeling GroenLinks Provincie Utrecht geeft daarmee decharge 

aan het bestuur van de provinciale afdeling over het gevoerde financieel beleid in 2019. 

19:40 Laura neemt afscheid van ex-bestuurslid Maurice van der Valk. Hij heeft veel werk verricht 

tijdens de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen van 2019. 

3. Live verantwoording vanuit de fractie 

19:42 Laura introduceert de fractieverantwoording. 

19:44 Karin Boelhouwer vertelt dat de fractie tijdens de coronatijd elke week tot 3 uur met de fractie 

vergadert, en het provinciewerk doorgaat. Ze verwijst naar de nieuwsbrief en de website. Het 

teambuildingsweekend in maart ging niet door maar de teamgeest zit erin. 

19:46 Samen met de coalitiefractievoorzitters is een brief gestuurd om vluchtelingenkinderen naar 

Nederland te halen. Rondom de ‘Black Lives Matter’ protesten is een motie aangenomen in de Staten. 

19:48 Huib van Essen is al een jaar gedeputeerde, redelijk GroenLinks-beleid maar ook best wat 

compromissen. In januari programmaplan Energietransitie vastgesteld dat ambitieus genoeg is. Van 

een team van 3 naar een team van 25 op energietransitie gegaan. Klimaatweken met gemeenten 

komen eraan. Dit najaar in de begroting wil GroenLinks aandacht voor een inclusieve en eerlijke 

energietransitie. 

19:52 De omgevingsvisie is in ontwerp vastgesteld, inputtraject nu open. 

19:53 Suzanne Vrielink: in juni nieuw cultuurprogramma vastgesteld. Uitbreiding cultuureducatie, 

focus op VO, met name VMBO. Extra geld culturele festivals, €25.000 per jaar. Focus op 

laaggeletterdheid, ook bij volwassenen. Steunpakket cultuursector aangenomen. 

19:54 De sociale agenda is nieuw in de provincie. Zodat iedereen mee kan doen in de provincie. Ali 

heeft zich hard ingezet voor de ‘Black Lives Matter’ motie tegen institutioneel racisme. 



19:56 Marjolein van Elteren vertelt over de groene onderwerpen. Stikstof is een groot thema sinds 

eind 2019. Er zijn nieuwe beleidsregels vastgesteld, nu moet van tevoren worden bepaald dat 

stikstofdeposities in Natura 2000-gebieden niet stijgen. De fractie gaat kijken naar wat andere 

sectoren kunnen doen, heeft moties voor snelheidsverlaging op provinciale wegen en voor slimme 

combinatie met andere doelen ingediend (aangenomen). 

19:59 In juni werden veel bestrijdingsmiddelen in natuurgebieden aangetroffen. Gevraagd over de 

verspreiding in Utrecht en gevraagd om onderzoek landelijk of in Utrecht. Motie met actieplan 600.000 

bomen aangenomen. Agroforestry kan een toekomstige oplossing zijn. 

20:02 Opvang wilde dieren veel in financiële problemen, komende woensdag wordt gepraat over 

versterking. Blijven inzetten voor alternatieven voor de jacht. 

4. Beantwoorden van vragen 

20:03 Laura vraagt hoe Karin vragen wil beantwoorden. 

20:04 Karin onderstreept hoe blij ze is met 8 fractieleden vanwege de volle agenda. 

20:05 Tijm Corporaal vraagt Huib hoe de plannen werken aan de randen van de provincie. 

20:06 Huib vertelt dat de 30 Regionale Energie-Strategieën redelijk uit elkaar lopen. Er is nu wel 

aandacht voor de afstemming, er was wrijving tussen Noord-Holland en De Ronde Venen. Het proces 

is zeer complex vanwege veel partijen en veel afwegingen. Als het lukt geeft dit een hele brede basis. 

20:09 Ernst Hart (gemeenteraadslid Utrechtse Heuvelrug): afstemming is ook een probleem tussen 

gemeenten, bijvoorbeeld bij windmolens. Wanneer zijn de klimaatweken en doen alle gemeenten 

eraan mee? 

20:10 Huib: oktober, 3 weken. Alle wethouders gemaild, bijna allemaal enthousiast. 

20:11 Karin vult aan dat mensen contact moeten opnemen met Jeroen Bart. 

20:12 Margot Klute vraagt of wonen deel uitmaakt van de sociale agenda, i.v.m. woningnood. 

20:13 Karin zegt van niet, er is nog niet veel budget voor de sociale agenda, wonen zit nu tijdelijk in de 

portefeuille van Huib. 

20:14 Huib noemt wonen een speerpunt van het college. De woningnood is echt hoog, er moeten veel 

betaalbare woningen bij op de goede plekken. Uitvoeringsplan Bestendige Woningbouw helpt 

plannen in gemeenten te versnellen met de slagkracht van de provincie. 10.000 woningen per jaar is 

de ambitie. Plannen bij gemeenten worden inzichtelijk gemaakt, er zijn er nu genoeg. Op de lange 

termijn moeten er nieuwe plannen komen. Jaarlijks wordt gekeken naar plannen van gemeenten. De 

provincie gaat nu ook sturen op betaalbaarheid. 

20:18 Harrie is blij GroenLinks zoveel te zien in de provincie. Kan er nog eens worden nagedacht over 

alle beperkingen voor windmolens. De nieuwe regeling voor postcodeprojecten uit Den Haag helpt 

niet mee. Graag aandacht voor onderhoud van huidige fietspaden in de provincie. Graag 

verkeersveiligheid bij rotonde Leersum dit jaar nog verbeteren. 

20:21 David Oude Wesselink beantwoordt eerst de vraag over Westelijke Ontsluitingsweg. GroenLinks 

is tegen, GroenLinks-fractie in Amersfoort stelt strenge eisen aan hun steun. Besluit is al genomen, 

maar mocht een nieuw besluit van de provincie nodig zijn, dan is GroenLinks tegen en zal strenge 

eisen stellen. 

20:23 David heeft gecommuniceerd met ambtenaren over fietspaden, hij vraagt om input en zal het 

doorgeven. De eerdere oplossingen bij de rotonde Leersum waren vooral op auto’s gericht, David 

praat graag op een ander moment verder met Harrie. 

20:24 Ernst Hart vraagt of bijvoorbeeld via de nieuwsbrief een inventarisatie kan worden gedaan om 

in een keer veel plekken tegelijkertijd aan te pakken. 

20:25 David vindt dit een goed plan en wil hetzelfde ook vragen via de fietsersbond in de provincie. 

20:26 Laura kijkt rond en ziet geen vragen meer. 

20:26 Karin vraagt bij gebrek aan een borrel of iemand nog iets wil opperen aan hen. 



20:27 Tijm Corporaal vraagt over het vervoer van pakketjes met busjes, kan het niet een of twee keer 

per dag gecoördineerd? Het is vervuilend en verkeersonveilig. 

20:28 Karin gaat kijken in welke portefeuille dit kan worden opgepakt. 

20:29 Coby Franken maakt zich zorgen over bezuinigingen op doelgroepenvervoer. Komt er een 

nieuwe concessie? 

20:30 David: doelgroepenvervoer ligt officieel bij de gemeente maar wordt vaak door de provincie 

uitgevoerd. 

20:31 Coby Franken: als het openbaar vervoer beter en toegankelijker is, wordt de druk op het 

doelgroepenvervoer minder. 

20:32: David zegt dat er steeds meer lagen van OV zijn, hoogwaardig, regulier, kleinschalig. Vroeger 

vaak grote laagfrequente bussen, tegenwoordig vaak kleinere bussen. Extra overstap maar 

betaalbaarder en frequenter. De nieuwe concessies zouden over twee jaar in moeten gaan, wordt 

waarschijnlijk vertraagd door coronavertragingen. Op toegankelijkheid en duurzaamheid wordt 

ingezet. 

20:35 Kees Mulder zegt dat in Zeist buslijnen steeds hoger rendement krijgen, ten koste van kleine 

kernen. Hoe vinden we een goede balans? 

20:37 David deelt de zorgen. De provincie Utrecht heeft allerlei doelen opgesteld, waaronder altijd 

meer reizigers. Dit leidt tot meer bussen in steden. David probeert de doelen aan te passen. Hoge 

reizigerstevredenheid als doel telt voormalige reizigers niet mee. David vindt dat OV een 

basisvoorziening is en niet zou moeten afhangen van vrijwillige buurtbussen. 

20:41 Kees Mulder is verontrust over het drielagenmodel en ziet het als afbouw. 

20:42 David ziet dit als de enige manier om op rustige locaties OV aan te kunnen bieden, op een 

betaalbare manier. 

20:43 Karin merkt op dat de grote bus van Wijk bij Duurstede naar Utrecht vaak leeg is. De PvdA heeft 

een proef met gratis OV voor ouderen in het coalitieakkoord laten opnemen, hier is een miljoen voor 

uitgetrokken na coronatijd. 

20:44 David legt uit dat de ‘leeftijdsdiscriminatie’ is om een kleine proef te hebben. 

20:45 Hilde vraagt wie er ervaringen heeft met Defensie, bijvoorbeeld wie vlakbij een kazerne woont, 

voor bijdragen aan het landelijke verkiezingsprogramma. 

20:46 Ernst Hart vraagt de stand van de voedselagenda. 

20:47 Marjolein zegt dat er nu nog geen update is, maar het enthousiasme bij andere partijen begint 

te groeien. De Staten gaan hier binnenkort mee beginnen. 

20:48 Marjolein reageert op de vraag of de vogelopvang al gered is. De provincie geeft jaarlijks 11.000 

euro, gemeenten worden gevraagd hieraan bij te dragen. Er zijn plannen voor een noodfonds bij 

sluiting van een dierenopvang. Op de vraag of Utrecht nertsenvrij is: er is één nertsenfokkerij in de 

provincie Utrecht. 

20:50 Rogier vraagt of de provincie thuiswerken gaat stimuleren. 

20:51 Karin zegt dat er voor de provincie nu veel mensen thuiswerken. De provincie, Science Park en 

anderen overleggen over spreiding van verkeersdruk. De provincie heeft geen concrete rol maar wel 

invloed. 

20:52 Huib zegt dat er een belrondje is geweest over blijvende stimulering van thuiswerken. De 

provincie wil structureel meer mensen laten thuiswerken, in samenwerking met gemeenten. 

20:53 Karin antwoordt over de A27 dat er momenteel niets gebeurt, maar dat het besluit in het Rijk 

helaas niet is veranderd. 

20:54 Jos Kloppenborg licht toe dat er nog geen tracé-besluit is, maar de minister dit wel wil. De 

milieueffectrapportage was zeer kritisch over 7 meter diepe damwanden tegen instromend water. 

De files zijn nu enorm afgenomen, dus de noodzaak voor de A27-verbreding is er nu ook niet. 

Bovendien gaat het met de nieuwe bouwmethode honderden miljoenen duurder worden. Hoe langer 

het duurt, hoe beter Jos het ziet. 



5. Sluiting 

20:57 Laura ziet geen vragen meer sluit af. Iedereen wordt bedankt voor de online aanwezigheid. 

20:58 Er is nog een vraag of de kascommissie moet spreken, maar niemand vindt dit nodig. 

20:58 Karin bedankt Laura voor de vergadering en wenst Laura een fijn verlof. 

20:59 Laura wenst iedereen een fijne avond en hoopt iedereen gauw weer te zien. 

 

Vragen vooraf per e-mail:  

 

Vraag Jan Willem: Ik wil graag even helderheid VOOR dat ik de stemming in ga. Ik zie dat er drie 

kandidaat-bestuursleden zijn maar ik zie bij niemand dat hij zich kandidaat stelt voor het 

penningmeesterschap dat Jos achter laat. Is het niet zo dat voor de functies van het dagelijks bestuur 

(Voorzitter, Secretaris en Penningmeester) de ledenvergadering expliciet moet stemmen voor de 

functie? Dus dat niet het bestuur zelf besluit tot wie er in een van deze 3 functies wordt benoemd? 

Antwoord Rogier Huurman: Het klopt dat niemand zich kandidaat stelt voor penningmeester, dit is 

omdat niemand zich hiervoor kandidaat heeft gesteld. We doen dan ook tijdens de ledenvergadering 

en vervolgens per e-mail een oproep voor een penningmeester. Tot we iemand vinden zullen we een 

interim-penningmeester kiezen uit ons midden, en gelukkig blijft de vertrekkende penningmeester Jos 

Verheijen ons nog even helpen. Hopelijk duurt deze situatie niet te lang. 

 

Vraag Wilma: Gemiste kans dat er 3 witte mannen voor het bestuur worden voorgedragen. 

Antwoord Laura Henderson: Dank voor je mail en heel fijn om te zien dat je diversiteit op de agenda 

houdt! Als GroenLinks Provincie Utrecht vinden we het ook heel belangrijk dat de diversiteit van onze 

provincie weerspiegeld wordt in ons bestuur. Hier maken we ook echt werk van, al lukt het helaas nog 

niet altijd. Toch ben ik redelijk tevreden over de diversiteit binnen ons huidig bestuur. Ik kan natuurlijk 

niet anders dan het met je eens zijn - de drie voorgedragen bestuursleden zijn inderdaad allen witte 

mannen. Maar ze brengen een ander soort diversiteit mee. Twee van de drie voorgedragen 

kandidaten wonen buiten Utrecht stad en met z'n drieën vertegenwoordigen ze ook een mooie 

diversiteit aan leeftijd en ervaring binnen GroenLinks. Tot slot een oproep - we hebben nog een 

vacature openstaan voor penningmeester. Mocht jij of iemand die je kent daar belangstelling in 

hebben, horen we dat heel graag! Nogmaals dank voor je betrokkenheid en hopelijk tot donderdag. 

 

Vraag financieel jaarverslag: Er is meer geld uit het verkiezingsfonds gehaald dan er op 31 december 

2018 in zat, hoe kan dat? 

Antwoord Jos Verheijen: Er is voor PS2019 inderdaad 20,97 euro meer uit het verkiezingsfonds 

gehaald dan dat erin zat. Aan de andere kant is er 8.800 euro in het verkiezingsfonds voor PS2023 

gestort, 800 euro meer dan er begroot was. Een klein deel daarvan is gebruikt om een nagekomen 

rekening voor PS2019 te betalen, zodat de budgetten enigszins overlappen. 

Vraag financieel jaarverslag: Er staat een reservering ter waarde van 450 euro op de balans, waar 

komt dat bedrag vandaan? 

Antwoord Jos Verheijen: Die reservering bestaat uit 150 euro voor een etentje met oud-bestuursleden 

die in november zijn gestopt en waar we eind 2019 geen datum voor konden vinden (maar al wel 

geboekt is bij post 14.0 op de jaarrekening) en 300 euro voor een time-out voor het bestuur die 

uitgesteld was naar begin 2020 (geboekt bij post 14.1 op de jaarrekening). 

Vraag financieel jaarverslag: Bij de toelichting op de vermogenstoets wordt 'activa' genoemd, moet dat 

niet 'vermogen' zijn? 

Antwoord Jos Verheijen: Bij de 'vermogenstoets' kijkt het landelijk bureau naar het vermogen plus 

reserveringen, de totale activa, of passiva. Anders zou je potjes in het leven kunnen roepen om de 

toets te omzeilen. In feite worden de banksaldi getoetst en wordt er geen rekening gehouden met nog 

te betalen posten, want met 400 lokale afdelingen is dat niet praktisch. 


