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PLV Nr. pag. regel indiener(s) tekst Toelichting Cat. Preadvies en toelichting a/v 

1 130 4 33 Goof Lindijer Toevoegen: 

 

Onderhoud van de N225 in Leersum 

naar voren halen om de schade door 

de Valwind weg te werken. 

 B Ontraden 
 
De programmacommissie vindt dit 
amendement een te concreet punt voor het 
verkiezingsprogramma. Bovendien is dit punt 
inmiddels ook achterhaald. Op 9 november jl. 
heeft het college van Gedeputeerde Staten 
namelijk toegezegd dit te gaan doen.  
 
NB. Het pagina- en regelnummer is onjuist. 
Pagina 4 betreft het voorblad van het 
hoofdstuk ‘Groen en gezond’. 
 

 

2 62a 5 34 Ewout Klück 

 

Toevoegen:  
 
Verhogen van de toeslag voor 
boscompenstatie zodat indien een bos 
verplaatst wordt de natuurwaarde niet 
vertraagd wordt gecompenseerd maar 
direct gelijkwaardig is en de extra 
oppervlakte bijdraagt aan de 
doelstelling nieuw bos. 
 
 

Nu moet er bij verplaatsen van bos 
minimaal gelijk gecompenseerd worden en 
minstens 10% toegevoegd worden (minder dan 
10 jaar oud), maar dat is in de eerste jaren een 
achteruitgang in bos doordat grotere bomen 
worden vervangen door iets meer kleinere 
bomen. Pas vanaf 25 jaar oude bossen is er nu 
een 50% uitbreiding van de bossen voorzien, 
maar dat gaat nog steeds in eerste instantie om 
een achteruitgang. Laat de wens tot kap een 
automatisch gevolg hebben van uitbreiding van 
bos op de lange termijn en op korte termijn 
voor minder achteruitgang.  

C Ontraden, ten gunste van 62b.  
 
Dit amendement vraagt om bij aantasting van 
bosgebieden ervoor te zorgen dat de 
compensatie direct gelijk is aan de 
natuurwaarde van het gebied dat wordt 
aangetast door een compensatietoeslag.  
 
De programmacommissie kan zich daar iets 
bij voorstellen, maar vindt het ook een 
complex voorstel voor het 
verkiezingsprogramma. De 
programmacommissie doet daarom een 
ander voorstel in amendement 62b.  
 
In dat amendement stellen we dat er bij 
aantasting van bos- en natuurgebieden tijdig 
en tenminste gelijkwaardig compensatie 
plaats moet vinden. Wat precies de methode 
is om die tijdigheid en gelijkwaardigheid te 
waarborgen, bijvoorbeeld een toeslag, vindt 
de programmacommissie uitwerking die niet 
in het verkiezingsprogramma hoeft. 
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3 62b 5 34 Programmacommi
ssie 

Toevoegen: 
 
Bij aantasting van bos- en 
natuurgebieden moet tijdig en 
tenminste gelijkwaardig compensatie 
plaatsvinden.  
 

Zie motivering programmacommissie 
amendement 62a. 

C Overnemen  

4 63a 6 3 Ewout Klück 

 

Wijzigen: 

Compensatie van Natuur binnen de 
groene contour kan alleen 
gecompenseerd worden buiten de 
contour door alleen toestaan als die 
contour met eenzelfde 
oppervlakte wordt uitgebreid uit te 
breiden. 

 

Uit de zin blijkt nu niet goed dat de huidige 
compensatie binnen de contour plaatsvindt en 
dat de wens is om daarbuiten te compenseren 
en dus de contour mee te verplaatsen. 

B Ontraden  
 
Gebieden met de bestemming ‘groene 
contour’ hebben tot doel om ontwikkelt te 
worden tot natuur (op particulier initiatief) en 
daarmee toegevoegd te worden aan het 
Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het gaat in 
Utrecht om een oppervlakte van in totaal 
3.000 hectare groene contour, zoals 
afgesproken in het Akkoord van Utrecht 
(2011).  
 
Als een bestaand natuurgebied wordt 
aangetast moet deze aantasting 
gecompenseerd worden. Compenseren kan 
op allerlei plekken, maar is ook mogelijk in 
gebieden met de bestemming groene 
contour, en die dus nog niet tot natuur 
gerealiseerd zijn. Omdat de groene contour 
echter al tot doel heeft om natuur te worden, 
en dit gebied dus ook zonder compensatie 
natuur moet worden, zorgt realisatie als 
gevolg van compensatie per saldo voor 
afname van toekomstige natuur. Er verdwijnt 
immers een stukje natuurgebied en dat wordt 
gecompenseerd in een gebied dat ook 
zonder het verdwijnen van dat stukje 
natuurgebied natuur moet worden. 
 
Daarom willen we dat de groene contour 
wordt uitgebreid met eenzelfde oppervlakte 
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op het moment dat realisatie tot natuur 
plaatsvindt als gevolg van compensatie.  
 
De wijziging in dit amendement verduidelijkt 
volgens de programmacommissie niet 
hetgeen we met dit programmapunt beogen. 
De programmacommissie realiseert zich dat 
dit een voor lezers complex programmapunt 
is. Het is vooral opgenomen in het 
verkiezingsprogramma om komende periode 
binnen te halen en zo te zorgen dat de 
natuurambitie stevig blijft staan. 
 
Om dit punt toch wat aan te scherpen, 
adviseert de programmacommissie het 
amendement 98 positief om de groene 
contour met eenzelfde oppervlakte en 
vergelijkbare natuurkwaliteit uit te breiden. 
Niet elk stuk grond heeft immers dezelfde 
potentie voor natuur.  

5 63b 6 3 Ewout Klück Wijzigen: 

Compensatie van natuur binnen de 
groene contour alleen toestaan als die 
contour met eenzelfde oppervlakte 
wordt uitgebreid, plus een verplichte 
toeslag zodat aanpassing van natuur 
zorgt voor toevoeging van natuur. 

 

1 op 1 compensatie is hoe goed bedoeld ook 
vrijwel altijd een achteruitgang. Door een 
verplichte toeslag bij compensatie kan 
verandering automatisch zorgen voor 
vooruitgang. 

C Ontraden 
 
Dit programmapunt heeft louter tot doel om 
wanneer realisatie van de groene contour 
plaatsvindt als gevolg van een 
compensatieproject, er sprake moet zijn van 
uitbreiding van de groene contour met 
eenzelfde oppervlakte. Zodat gerealiseerde 
natuur in de groene contour altijd een 
toevoeging is, en nooit een compensatie. Zie 
ook toelichting amendement 63a.  
 
Hierbij past het naar mening van de 
programmacommissie niet om de groene 
contour vervolgens nog verder uit te breiden. 
Hierbij speelt ook de verwarring dat de 
uitbreiding van de groene contour betrekking 
heeft op het oppervlak die in de groene 
contour gerealiseerd wordt, niet het 
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oppervlak natuur dat elders is aangetast en 
waarvoor de compensatie dient.  
 
De programmacommissie handhaaft dan ook 
graag de huidige tekst, zonder toevoeging, 
en ontraadt dit amendement. 
 

6 98 6 3 Harmke van Dam Wijzigen: 

Compensatie van natuur binnen de 

groene contour alleen toestaan als die 

contour met eenzelfde oppervlakte en 

vergelijkbare natuurkwaliteit wordt 

uitgebreid. 

Het ene groen is het andere niet. Minstens zo 

belangrijk is dat ook de kwaliteit van de natuur 

en de biodiversiteit minimaal op eenzelfde 

niveau worden gecompenseerd. 

A Overnemen 
  

 

7 11 6 6 Theo Zeegers Toevoegen (tussen r. 6 en 7): 
 
Onderzoeken of Vliegbasis 
Soesterberg, gegeven de hoge 
aanwezige natuurwaarden, 
aangewezen kan worden als Natura 
2000 gebied. 

 C Overnemen  

8 135 6 13 Arthur Oldeman, 

Jan van de Venis, 

Derek van 

Bochove en 

Rachel Heijne  

Toevoegen: 

 

Utrecht erkent als provincie de 

principes van de rechten voor de 

natuur, bijvoorbeeld voor Amelisweerd 

en de Utrechtse Heuvelrug. De 

provincie ondersteunt waar mogelijk het 

bestaande initiatief om Amelisweerd als 

rechtspersoonlijkheid te erkennen. In 

praktijk kan een organisatie, stichting, 

lokale bewoners of burgerberaad als 

vertegenwoordiger of voogd optreden. 

De natuur is in zichzelf waardevol en verdient 

een plek aan de onderhandelingstafel. Via het 

geven van rechten aan de natuur, een logische 

volgende stap in natuur emancipatie, kan zij 

dan juridisch voor haar eigen belangen 

opkomen. Er zijn al meer dan 400 gevallen in 

39 landen voor rechten voor de natuur waar 

inspiratie uit kan worden geput. Wij vinden het 

belangrijk dat de provincie Utrecht de 

bewegingen op nationaal en gemeentelijk 

niveau om de natuur rechten te geven actief 

ondersteunt. Het willen geven van rechten aan 

de natuur staat bovendien al expliciet in het 

programma van GroenLinks landelijk tijdens de 

C Overnemen 
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TK21 (pagina 20) en GroenLinks Utrecht 

tijdens de GR22 (pagina 11). In het laatste 

geval wordt ook expliciet Amelisweerd 

benoemt. Er zijn bovendien meerdere 

praktische vormen te bedenken waarop 

namens de rechtspersoonlijkheid Amelisweerd 

kan worden gesproken, bijvoorbeeld als 

vertegenwoordiger, voogd, of diplomaat. Dit 

zouden lokale bewoners kunnen zijn, maar 

bijvoorbeeld ook via een burgerberaad, waar 

overigens ook voor wordt gepleit in dit 

programma (pagina 37 regel 41) – zie ook het 

andere amendement op onze namen. Ook kan 

er worden geleerd van andere initiatieven en 

trajecten; zo kreeg recent de zoutwater laguna 

Mar Menor in Spanje rechtspersoonlijkheid. 

9 99 6 22 Harmke van Dam Wijzigen: 

 

De toestand van planten en dieren in 

steden en dorpen monitoren. Dan kan 

de provincie samen met gemeenten en 

waterschappen gerichte maatregelen 

nemen 

Ook waterschappen houden zich in bebouwd 

gebied actief bezig met de natuur, ecologie en 

biodiversiteit in steden en dorpen. Ze hebben 

bovendien allerlei stimuleringsprojecten en 

burgermeetnetten in het water en langs de 

oever. 

A Overnemen 
 

 

 

10 64 6 39 Ewout Klück 

 

Wijzigen: 
 
Een digitale bijenkaart met bloemrijke 
bermen maken. Ontbrekende plekken 
komen dan in beeld zodat deze kunnen 
worden opgevuld in samenspraak met 
gemeenten, waterschappen, 
natuurorganisaties, ProRail, 
Rijkswaterstaat, boeren en andere 
grondbezitters. 

Rijkswaterstaat is één van de grootste 
beheerders van grasland langs snelwegen en 
waterwegen. 

 

 

A Overnemen 
 
 

 

11 65 6 43 Ewout Klück 
 

Wijzigen: 
 

Een tweede optie om bomen te sparen indien 
snelheidsverlaging niet voldoende is 
 

B Ontraden 
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Kappen van bomen langs provinciale 
wegen voorkomen. De 
verkeersveiligheid bewaken we 
allereerst door de maximumsnelheid te 
verlagen of als snelheidsverlaging 
onvoldoende is ook geleiderail te 
plaatsen. 

Met dit programmapunt wil de 
programmacommissie de nadruk leggen op 
aanpassing van de snelheid om de 
verkeersveiligheid te bewaken in 
tegenstelling tot het kiezen voor het kappen 
van bomen.  
 
Daarom willen we de huidige tekst 
handhaven, waarbij we aangeven allereerst 
naar snelheidsverlaging te kijken. Andere 
opties als een geleiderail kunnen daarna aan 
bod komen, maar hoeven niet in het 
programma benoemd te worden.  
 

12 168 7 3 Henk Jan Kiewiet Wijzigen: 

 

Voor de bestrijding van de 

eikenprocessierups gebruiken we 

natuurlijke vijanden zoals vogels of 

anders via afzuiging.  

 B Ontraden 
 
Met dit programmapunt willen we de inzet 
van natuurlijke vijanden benadrukken. 
Daarbij blijft afzuiging uiteraard een 
alternatief dat we in kunnen zetten als 
natuurlijke bestrijding onvoldoende is. Het 
voert echter te ver om alle opties te noemen. 
Daarom hebben we ons hier beperkt tot wat 
we willen (natuurlijke bestrijding) en wat we 
niet willen (chemische bestrijding).  
 

 

13 66 7 21 Ewout Klück 
 

Wijzigen: 
 
In perioden van droogte Voorrang 
geven aan drinkwatervoorziening boven 
wateronttrekking voor industrie en 
commerciële toepassingen. 

De grondwaterstand wordt continu verlaagd 
door gebruik. De buffer is niet ineens leeg bij 
droogte, maar is dan onvoldoende. Er moet dus 
veel eerder strategisch andere onttrekking 
worden voorkomen. 

A Overnemen 
 
 

 

14 100 7 23 Harmke van Dam Toevoegen:  

 

Meer communicatie en aandacht voor 

preventie: stimuleren van 

waterbesparing en hergebruik. Het 

gebruik van drinkwater voor 

Het is belangrijk om al aan de voorkant te 

zorgen dat iedereen (zowel gebruikers als 

bedrijven) zich meer bewust wordt van de 

noodzaak en de mogelijkheden om zuiniger 

met ons water om te gaan. En niet alleen in 

tijden van droogte. Daarbij is het, gezien de 

C Overnemen 
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toepassingen waar geen 

drinkwaterkwaliteit voor nodig is, willen 

we ontmoedigen. 

waterschaarste en hoge 

drinkwaterstandaarden, niet uit te leggen als 

het hoogwaardige drinkwater wordt 

gebruikt/verspild voor laagwaardige 

toepassingen. 

15 101 7 27 Harmke van Dam Wijzigen: 

 

Oude tekst: 

GroenLinks wil dat de provincie 

maatregelen neemt waardoor 

bodemdaling uiterlijk in 2040 is gestopt. 

 

Nieuwe tekst: 

GroenLinks wil dat de provincie zich 

inzet om bodemdaling de komende 10 

jaar tot een minimum te reduceren. 

Stoppen in 2040 is niet zo realistisch, hoe 

graag we dat ook zouden willen. Voorlopig is 

50% in 2030 al erg ambitieus. De provincie kan 

dat ook zeker niet alleen. Vervolgens is het nog 

helemaal de vraag in hoeverre en hoe snel we 

de bodemdaling echt kunnen stoppen, zelfs als 

alle mogelijk maatregelen genomen worden en 

iedereen meewerkt. Het lijkt me dan ook niet 

handig om ons nu op die 2040 vast te pinnen. 

Ook zonder zo’n jaartal kunnen we ambitieus 

zijn. 

C Ontraden 
 
Het huidige beleid van de provincie Utrecht is 
om in 2030 de bodemdaling met tenminste 
50% te remmen. Dat was vorige periode 20-
30% en deze ambitie heeft GroenLinks deze 
periode dan ook flink aan kunnen scherpen.  
 
Voor de periode na 2030 is er nog geen 
doelstelling. De programmacommissie vindt 
het belangrijk om te kiezen voor een heldere 
en eenduidige ambitie: in uiterlijk 2040 moet 
de bodemdaling gestopt zijn.  
 
Uiteraard valt daar per gebied en stukje 
bodem wat op af te dingen, maar die nuance 
is naar mening van de programmacommissie 
niet wenselijk in het verkiezingsprogramma.  
 

 

16 102 7 31 Harmke van Dam Wijzigen: 

 

Oude tekst: 

 

De functies in een gebied moeten het 

waterpeil volgen. Niet andersom. 

 

Nieuwe tekst:  

 

De functies in een gebied moeten 
passen bij het waterpeil dat nodig is 
voor een robuust en toekomstbestendig 
watersysteem. Dat is gebaseerd op het 

Bij ‘functie volgt peil’ kan men de conclusie 

trekken dat ook de functie natuur het actuele 

waterpeil maar moet volgen. Dat is natuurlijk 

niet de bedoeling, want het bodem- en 

watersysteem is meer gebaat bij peilverhoging. 

Er moet dus wel onderscheid gemaakt worden 

in gebruiksfuncties die vragen om steeds 

verdergaande peilaanpassingen, die de 

problemen verergeren en functies die nu wel 

peilaanpassingen nodig hebben, maar 

vervolgens het bodem- en watersysteem 

versterken en herstel van bv (kwetsbare) 

natuur/veenbodems mogelijk maken. Het is 

B Overnemen  



GROENLINKS PROVINCIE UTRECHT VERKIEZINGSPROGRAMMA 2023 - 2027 preadvisering ingediende amendementen  8 

Categorie A Tekstuele wijziging, denk aan taal- en typfouten 
Categorie B Een kleine inhoudelijke wijziging. Denk aan bijvoorbeeld een wijziging in aantallen, een jaartal, bedrag of een toevoeging aan een opsomming. 
Categorie C Hierbij gaat het om een inhoudelijke wijziging van de tekst.  

   

 

nieuwe principe ‘water en bodem 
sturend’. 
 

daarom beter om ‘peil volgt functie’ een beetje 

te vermijden. Verder is het zinvol om het begrip 

‘water en bodem sturend’ te noemen, omdat 

mensen dit uit het regeerakkoord en de media 

zullen herkennen. 

17 103 7 44 Harmke van Dam Wijzigen: 

 

Oude tekst: 

De provincie geeft uitvoering aan de 

Kaderrichtlijn Water met als doel dat al 

het water schoon en gezond is. 

 

Nieuwe tekst: 

GroenLinks wil voldoen aan de 

(Europese) Kaderrichtlijn Water. Samen 

met de waterschappen zorgen we dat 

alle wateren in uiterlijk 2027 schoon en 

gezond zijn. 

 

Het is te kort door de bocht om te stellen dat de 

provincie uitvoering geeft aan de KRW. Voor de 

oppervlaktewateren zijn het vooral de 

waterschappen die zorg dragen voor de 

uitvoering; de provincie stelt de kaders en 

doelen vast en is toezichthouder. Wel is de 

provincie verantwoordelijk voor de uitvoering 

van de maatregelen aan het 

grondwatersysteem. Om onnodige verwarring 

over verantwoordelijkheden te vermijden lijkt 

het mij goed om dat onderscheid ook in het 

verkiezingsprogramma te maken. 

B Overnemen  

18 104 8 6 Harmke van Dam Wijzigen: 

 

Samen met waterschappen, 

gemeenten en drinkwaterbedrijven 

zorgen dat water weer natuurwaarde 

heeft. Bijvoorbeeld door vistrappen aan 

te leggen, ecologische 

(oever)verbindingen te realiseren, 

beken te hermeanderen en natuurlijke 

grondwaterstromen te herstellen. 

 

Ook de gemeenten zijn een belangrijke 

samenwerkingspartner, met een duidelijk 

aandeel in het verbeteren van de 

waterkwaliteit, vergroten van de natuurwaarde 

in/langs de oevers en vergroten/herstellen van 

de leefgebieden voor planten en dieren. 

B Overnemen  

19 171 9 11 

 

Programmacommi

ssie 

Schrappen (P9, R11-12): 

 

Verduurzaming vraagt om meer dan 

alleen technologische innovaties zoals 

In de redactieslag van het 

verkiezingsprogramma zijn de 

programmapunten over technologische 

innovaties en mestvergisters samengevoegd.  

B Overnemen  
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luchtwassers, emissiearme stallen of 

mestvergisters. 

 

Toevoegen (P9, R16): 

 

Mestvergisters zijn niet duurzaam en 

horen niet bij een verantwoorde 

landbouw. Er komen geen nieuwe 

installaties bij, uitbreidingen worden niet 

vergund en er komt beleid om het 

aantal mestvergisters af te bouwen.   

 

Toevoegen (P10, R30): 

 

Technologische innovaties zoals 

luchtwassers of emissiearme stallen 

zijn wat GroenLinks betreft niet de 

oplossing voor de stikstofproblematiek. 

 

 

Het was de intentie van de 

programmacommissie om te stellen dat 

luchtwassers, emissiearme stallen en 

mestvergisters wat GroenLinks betreft geen 

oplossingen zijn. Uit de geredigeerde 

formulering blijkt dat onvoldoende.  

 

Daarom stelt de programmacommissie voor dit 

punt te schrappen en twee nieuwe punten over 

technologische innovaties en mestvergisters 

toe te voegen.   

20 89 9 14 Alexandra 
Mispelblom Beijer 

Wijzigen: 
 
GroenLinks wil dat de landbouw in de 
provincie uiterlijk in 2040 2030 aan 
deze principes voldoet. 

Voor het realiseren van de stikstofdoelen is 

2030 als deadline bepaald. Voor de 

Kaderrichtlijn Water 2027: deze deadline lijkt bij 

lange na niet gehaald te worden. Om nu 2040 

als deadline te stellen brengt het risico van het 

opschuiven van deadlines met zich mee. 

B Overnemen 
 

 

21 18 9 18 Ali Karataş, 
DWARS Utrecht, 
Gerard van Vliet, 
Alma Feenstra 

Toevoegen: 

Bij functieverandering van agrarische 
grond naar natuurgrond moet er sprake 
zijn van opwaardering, en niet van 
afwaardering, zoals nu het geval is. 

 C Ontraden 
 
De programmacommissie begrijpt de 
gedachte van de indiener: natuur is van 
maatschappelijke waarde, maar heeft die 
waarde niet in het economisch verkeer. Bij 
omzetting van landbouwgrond naar natuur is 
er in het economisch verkeer dan ook sprake 
van ‘afwaardering’. De provincie kan de 
waardebepaling in het economisch verkeer 
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echter niet veranderen en dat maakt dit een 
onuitvoerbaar amendement. Daarbij zal het 
voor veel lezers ook onduidelijk zijn wat met 
dit programmapunt wordt beoogd. 
 

22 90 9 24 Alexandra 

Mispelblom Beijer 

Wijzigen: 

De uitstoot van stikstof omlaag 

brengen. De doelen uit het Nationaal 

Programma Landelijk Gebied (NPLG) 

op het gebied van natuur, water en 

klimaat uiterlijk in 2030 behalen. Niet 

alleen in Europese beschermde Natura 

2000 gebieden, maar ook in het 

Natuurnetwerk Nederland. 

De urgentie van de klimaatproblematiek vraagt 

om een bredere aanpak dan alleen de 

stikstofdoelstellingen.  In het NPLG worden de 

verschillende doelen met elkaar verbonden. 

B Overnemen 
 

 

23 9 9 28 Floris van 
Elzakker 

Wijzigen: 
 
De glastuinbouw afbouwen en geen 
nieuw glas toestaan. Ook niet als dit 
een verplaatsing van een bestaand 
bedrijf is. 

Enerzijds gaat een verkiezingsprogramma om 
je idealen, laten we ergens voor staan en dat 
uitdragen. De praktische uitwerking volgt later 
(en wordt in een politiek compromis mogelijk 
nog afgezwakt). Laten we de afzwakking in 
ieder geval niet al zelf in ons 
verkiezingsprogramma doen. 
Anderzijds: Door deze toevoeging benadruk je 
dat we energie-intensieve landbouw achter ons 
gaan laten als het aan GroenLinks ligt. 

B Overnemen 
 

 

24 105 9 28 Harmke van Dam Wijzigen: 

 

Oude tekst: 

De glastuinbouw afbouwen en geen 

nieuw glas toestaan. 

 

Nieuwe tekst:  

Alleen glastuinbouwbedrijven die zich 

omvormen tot duurzame en circulaire 

bedrijfstak wil GroenLinks 

toekomstperspectief bieden. 

Glastuinbouw kan ook duurzaam en circulair 

zijn. Het lijkt me daarom geen goed idee om 

alle glastuinbouw uit te faseren, zeker als je 

daarnaast ook een eind zou willen maken aan 

de huidige vaak erg milieu-belastende import 

uit landen die weinig milieuregels hebben of ze 

niet naleven. We kunnen ons in meer 

onderscheiden dan alleen bulkproducten voor 

de export. Bv als duurzame proeftuin van 

innovaties en kennis. 

C Ontraden 

 

Er zijn nog maar weinig glastuinbouwlocaties 
in de provincie Utrecht. De verwachting is dat 
de laatste locaties in Utrecht (op termijn) 
zullen verdwijnen. De programmacommissie 
ziet dan ook geen toekomst voor 
glastuinbouw in de provincie Utrecht. 
Daarom ontraden we dit amendement.  
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25 131 9 37 Goof Lindijer Toevoegen: 

 

Bij de uitwerking van omgevingsvisies 

van gemeenten indien nodig te 

ondersteunen, zodat deze versneld 

kunnen worden en in lijn zijn met 

provinciale doelstellingen. 

Niet alle gemeenten hebben genoeg mensen 

en expertise in huis om de transitie van het 

landelijk gebied goed te faciliteren. Daarbij is 

het bovendien belangrijk dat de verschillen 

tussen gemeenten niet onnodig groot worden. 

Hier heeft de provincie een sleutelrol in. 

C Ontraden  

De programmacommissie denkt niet dat het 

nodig is om gemeenten te ondersteunen bij 

het versneld aanpassen van hun plannen. 

Waar het nodig is, werken provinciale regels 

namelijk automatisch door.  

Bovendien stellen we op pagina 26, regel 25, 

van het verkiezingsprogramma voor om 

samen met gemeenten integrale ruimtelijke 

gebiedsprogramma’s op te stellen. Deze 

programma’s kunnen ook weer een vertaling 

krijgen naar gemeentelijke plannen. Daaruit 

blijkt ook de intentie tot samenwerking. 

Dit punt is ook vrij technisch en vindt de 

programmacommissie minder passend op 

deze plek in het verkiezingsprogramma. 

Daarom ontraden we dit amendement. 

 

26 106 10  9 Harmke van Dam Wijzigen: 

 

Oude tekst: 

Een ambitieus plan voor hagenaanleg 

maken: meer bomen, hagen en sloten 

in het landelijk gebied. 

 

Nieuwe tekst: 

Een ambitieus plan voor een netwerk 

van kleine landschapselementen 

maken: meer bomen, houtsingels en 

natuurvriendelijke slootranden in het 

landelijk gebied. 

 

Door te pleiten voor meer hagen en sloten, 

wekt GroenLinks twee volgens mij onbedoelde 

suggesties: Bij hagen zullen de meeste 

mensen de associatie krijgen dat GroenLinks in 

het landschap overal van die eenvormige, dicht 

begroeide en gladgeschoren omheiningen wil, 

zoals erfafscheidingen. Als je dat wilt 

vermijden, kun je wellicht beter kiezen voor de 

wat natuurlijker ‘houtsingels’. Door te pleiten 

voor meer sloten, lijkt het of je oproept dat er 

extra sloten gegraven moeten worden. Ik neem 

aan dat dat niet direct bedoeld wordt, maar dat 

het hier gaat om meer natuurvriendelijke 

B Overnemen 
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oevers of slootranden. Je kunt dat dan ook 

beter zo opschrijven. 

27 107 10 34 Harmke van Dam Wijzigen: 

 

Het is essentieel dat de consument een 

bewuste en gezonde keuze maakt en 

dat boeren een eerlijke  

prijs voor hun producten krijgen. Met 

als uitgangspunt dat schone 

productie en zuinig gebruik moeten 

lonen. 

Het lijkt me hier een logische plek om dit 

belangrijke principe nog eens neer te zetten. 

Ook al staat het ergens anders in de tekst 

misschien ook al een keer. 

B Ontraden 
 
We willen perspectief bieden aan agrariërs. 
Daarbij hoort een eerlijke prijs en daar is dit 
programmapunt op gericht. De voorgestelde 
toevoeging richt zich op de wijze van 
produceren, dat staat al in het programma en 
komt elders in dit hoofdstuk terug. Dat de 
duurzame wijze van produceren die we 
voorstaan moet lonen, wordt vervat in het 
bestaande punt dat boeren een eerlijke prijs 
moeten krijgen. Daarom ontraadt de 
programmacommissie dit amendement. 
 

 

28 164 10 42 Henk Jan Kiewiet Wijzigen: 

 

De lokale voedseleconomie stimuleren 

en de verkoop van streekproducten 

uitbreiden. Transport- en 

productieketens worden daardoor 

korter, de consument weet wat hij koopt 

en de boer ontvangt een eerlijke prijs. 

De provincie moet kennisuitwisseling 

tussen gemeenten op het gebied van 

stadslandbouw bevorderen. Ook moet 

de provincie ruimte mogelijk maken 

voor deze gewenste omschakeling.   

 B Ontraden 
 
Elders in het hoofdstuk wordt al beschreven 
dat de provincie een duurzame 
landbouwtransitie mogelijk moet maken. 
Bovendien is in de toegevoegde zin 
onduidelijk wat wordt bedoeld met “deze 
gewenste omschakeling".  

 

29 108  12 36 Harmke van Dam Wijzigen: 

 

Maaien en kappen tussen 15 maart en 

15 juli beperken is niet toegestaan. 

Dat geeft broedende vogels en andere 

in het wild levende dieren meer rust. 

Niet maaien en kappen tussen 15 maart en 15 

juli is staand beleid. Het woord ‘beperken’ is 

dus overbodig. Wèl moeten we er rekening 

mee houden dat deze periode wellicht niet 

meer voor alle kwetsbare soorten toereikend is 

en wellicht aangepast zou moeten worden. Het 

A Overnemen  



GROENLINKS PROVINCIE UTRECHT VERKIEZINGSPROGRAMMA 2023 - 2027 preadvisering ingediende amendementen  13 

Categorie A Tekstuele wijziging, denk aan taal- en typfouten 
Categorie B Een kleine inhoudelijke wijziging. Denk aan bijvoorbeeld een wijziging in aantallen, een jaartal, bedrag of een toevoeging aan een opsomming. 
Categorie C Hierbij gaat het om een inhoudelijke wijziging van de tekst.  

   

 

lijkt me een goede toevoeging om dat na te 

gaan. 

30 169 13 6 Henk Jan Kiewiet Wijzigen: 

 

Oude tekst: 

Pleziervisserij moet worden 

ontmoedigd. 

 

Nieuwe tekst: 

Sportvisserij moet diervriendelijker 

worden. 

 C Ontraden 
 
Dit is een principiële keuze. De 
programmacommissie heeft ervoor gekozen 
om de pleziervisserij te willen ontmoedigen, 
omdat we van mening zijn dat visserij nooit 
diervriendelijk is en ook geen sport moet zijn. 
Minder dieronvriendelijk kan wel, maar is niet 
de keuze die we gemaakt hebben.   

 

31 160 13 18 Henk Jan Kiewiet Wijzigen: 

 

Oude tekst: 

Pachtcontracten voor 

visserijverenigingen afbouwen en het 

aantal viswateren terugbrengen. 

 

Nieuwe tekst: 

Alleen onder voorwaarden 

pachtcontracten voor 

visserijverenigingen afgeven. 

 

 B Ontraden 
 
De programmacommissie heeft bewust 
gekozen om pachtcontracten af te bouwen 
en het aantal viswateren terug te brengen. In 
het nieuwe tekstvoorstel is daarbij onduidelijk 
onder welke voorwaarden de indiener 
pachtcontracten nog wel af zou willen geven. 
Daarom ontraden wij dit amendement. 

 

32 109 14 4 Harmke van Dam Toevoegen: 

 

We betrekken meer jongeren bij 
natuuractiviteiten. 
 

Het is niet voldoende om educatie alleen te 

richten op schoolkinderen en volwassenen. En 

het moet ook niet alleen gaan om ‘leren’ en 

‘informatie overdragen’. Zeker ook jongeren 

moeten we uitdagen en stimuleren dat ze 

natuur en dierenwelzijn belangrijk gaan vinden 

en ook stoer. Zo zien we de laatste jaren in de 

stad dat vissen onder jongeren steeds 

populairder wordt. Willen we de hengelsport 

ontmoedigen, dan zal daar een ander 

aantrekkelijk en stoer alternatief tegenover 

B Overnemen 
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moeten staan, die jongeren wel naar de 

waterkant trekt, maar dan zonder hengel. 

33 43 16 3 Werkgroep I & D, 
DWARS Utrecht, 
Miriam Frantzen, 
Ali Karataş, Leroy 
Lucas, Alma 
Feenstra en 
Imrane El 
Hamdaoui.  

Wijzigen: 
 
Wonen is een mensenrecht.  

Eens dat wonen, ofwel anders geformuleerd 
‘het recht op huisvesting’ een grondrecht is. 
Maar wonen is ook meer en met name een 
mensenrecht. Hoewel artikel 22 van de 
Grondwet een sociaal grondrecht is en 
overheidsbemoeienis vereist, kan een inwoner 
hier geen direct beroep op doen voor de 
rechter. Mensenrechten (geborgd in 
internationale afspraken en verdragen die met 
name minderheidsgroepen beschermen) 
kunnen inwoners wél een beroep op doen. 

B Ontraden 
 

De programmacommissie heeft geprobeerd 

een zo leesbaar mogelijke tekst op te 

leveren. Het is onduidelijk wat de 

meerwaarde van de toevoeging 

‘mensenrecht’ t.o.v. ‘recht’ is. We hebben 

willen aangeven dat ieder mens een goede 

woonplek verdient in de provincie Utrecht, en 

dat we dit niet aan de markt moeten 

overlaten. Wonen kan ook als grondrecht 

gezien worden. De toevoeging ‘mensenrecht’ 

in dit programma, leidt niet tot een juridisch 

sterkere positie van de inwoners van Utrecht. 

Daarmee ontraden we het amendement.   

 

 

34 148 16 8 DWARS Utrecht, 

Gijs Broere, 

Judith Dekker en 

Imraan el 

Hamdaoui. 

Wijzigen: 

 

GroenLinks wil dat de provincie meer 

regie neemt op de woningmarkt door 

actief grondbeleid te voeren, toezicht te 

houden, te sturen op de ruimtelijke 

ontwikkeling en de doorstroming te 

bevorderen.  

 B Overnemen  

35 67 16 30 Ewout Klück 
 

Toevoegen:  
 
Een verkleiningsfonds oprichten dat 
huurders bij verkleining van de woning 
voorziet in een huurverlaging, zodat de 
nieuwe woning goedkoper is dan de 
oude woning. Het fonds wordt gevuld 
door een vrijwillig overeengekomen 
gedeeltelijke afdracht van de 

Het is een win-win voor iedereen. Oude 
verhuurder krijgt meer opbrengsten, nieuwe 
huurder krijgt een grotere woning en oude 
huurder heeft een kleinere woning die minder 
kost. De rol van de provincie is het beheren 
van het fonds en dus het aangaan van de 
nodige extra overeenkomst met de oude 
verhuurder en verplaatsende huurder. In die 
overeenkomst kunnen dan ook afspraken 

C Ontraden 

 

Het voorstel is sympathiek en een mooie 

gedachte. We vinden het echter een te 

gedetailleerd voorstel om op te nemen in het 

verkiezingsprogramma. Ook kent de 

praktische uitwerking nog wel wat haken en 

ogen. Dat is reden voor de 
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verhoogde huur van de verhuurder van 
de oude woning. Op deze manier 
blijven mensen niet in een te grote 
woning zitten alleen maar omdat het ze 
meer kost om de kleinere woning te 
huren dan de huidige woning. 
 
 

worden gemaakt over de toegankelijkheid van 
de nieuwe huur. Het fonds geeft de 
verhuiscoaches uit de zin er voor een 
daadwerkelijk instrument om het huurders 
economisch mogelijk te maken kleiner te gaan 
wonen. 

programmacommissie het gedetailleerde 

voorstel niet op te willen nemen. Het belang 

van doorstroming, én aanvullende actie 

daarop, wordt al voldoende erkend in het 

programma. En bovendien extra benoemd bij 

aannemen van amendement 148. 

36 174 16 34 Programmacommi

ssie 

Wijzigen: 

 

Van de nieuwgebouwde woningen 

moet tenminste 66 75 procent sociale 

huur, middenhuur of een goedkope 

koopwoning zijn. We willen dat er een 

provinciaal Volkshuisvestingsfonds 

komt om een structurele impuls te 

geven aan de benodigde nieuwbouw.  

 

In het huidige verkiezingsprogramma is 

opgenomen dat we willen dat 66 procent van 

alle nieuwgebouwde woningen sociale huur, 

middenhuur of een goedkope koopwoning is.  

 

De huidige provinciale ambitie is 66 procent 

sociale- en middenhuur vanaf 2025. Door ook 

goedkope koop hieraan toe te voegen is deze 

ambitie lager dan de huidige provinciale.  

 

Door de ambitie op 75% te stellen, is er meer 

ruimte voor betaalbaarheid in alle drie deze 

segmenten. Deze doelstelling is volgens de 

programmacommissie ambitieus, maar ook 

realistisch en noodzakelijk om voldoende 

passende en betaalbare woningen te 

realiseren.  

A Overnemen  

37 45 16 40 Werkgroep I & D, 
DWARS Utrecht, 
Miriam Frantzen, 
Ali Karataş, Leroy 
Lucas, Imrane El 
Hamdaoui, Alma 
Feenstra en 
Marianne Mols.  

Toevoegen na amendement 47: 
 
Daarbij zet de Provincie zich 

bijvoorbeeld in om de versnelde 

realisatie van nieuwe standplaatsen 

voor woonwagenbewoners te 

faciliteren.  

 

Het realiseren van nieuwe standplaatsen vloeit 
voort uit wettelijke (kern)taken en het 
beleidskader van het ministerie van BZK wat 
gebaseerd is op het mensenrechtelijk kader. 
Gemeenten en provincies lopen achter bij de 
realisatie van nieuwe standplaatsen. Voor een 
mensenrechtenproof woonwagenbeleid is een 
versnelde realisatie van standplaatsen nodig. 

 
 

C Ontraden  

 
Het voorstel is sympathiek, echter wordt al 

voldoende gedekt door amendement nr. 47. 

Dit is daar één enkel voorbeeld/uitwerking 

van. De programmacommissie geeft er de 

voorkeur aan om bij dit algemene punt, dat 

verschillende acties van de provincie vereist, 

geen concrete voorbeelden te noemen 

omdat daarmee andere groepen weer níet 
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genoemd worden, terwijl die ook aandacht 

behoeven.  
38 47 16 40 Werkgroep I & D, 

DWARS Utrecht, 
Miriam Frantzen, 
Ali Karataş, Leroy 
Lucas, Alma 
Feenstra en 
Imrane El 
Hamdaoui.  

Toevoegen:  
 
Daarnaast stimuleren we woningbouw 

en woonconcepten op maat voor 

specifieke aandachtsgroepen. We 

beschermen en faciliteren moderne, 

traditionele en alternatieve 

woonvormen. 

 

 C Overnemen  

 

 

 

39 77 16 41 Han Jetten Schrappen: 
 
Samen met gemeenten vaker zelf als 
(mede)projectontwikkelaar optreden.  

Schoenmaker blijf bij je leest. Bovendien wordt 
in het verkiezingsprogramma al gesignaleerd 
dat er een tekort is aan ruimtelijk en 
bouwkundig onderlegde provincie en 
gemeenteambtenaren. Dan is het niet 
verstandig die druk verder te verhogen door 
zelf ook te gaan ontwikkelen.     

C Ontraden 
 
De programmacommissie vindt dit een 
fundamenteel punt, waar een omslag in het 
denken over de volkshuisvesting dient plaats 
te vinden. De markt lost momenteel de 
problemen niet op, maar verergert deze. Dat 
vraagt om sterker overheidsoptreden, vanuit 
een publieke verantwoordelijkheid. Deze 
zinsnede past daarin. Er wordt niet 
opgeroepen dat dit voor álle projecten dient 
te gelden, maar wel dat overheden vaker zelf 
een actieve rol innemen.  
 

 

40 133 17 6 Goof Lindijer Toevoegen: 

 

Bouwen vlak buiten dorpen mogelijk 

maken, daar waar dit bijdraagt aan 

verbetering van de natuur en leidt tot 

meer sociale woningbouw.  

 C Ontraden 

 

Dit amendement maakt de lijn uit het 

programma onduidelijker. Inhoudelijk sluiten 

we de deur niet volledig voor zulke 

initiatieven, maar bestaande teksten in 

programma zijn eenduidiger.  

 

 

41 152 17 6 DWARS Utrecht, 

Gijs Broere, 

Judith Dekker en 

Toevoegen: 

 

 B Overnemen 
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Imraan el 

Hamdaoui. 

Voldoende starters- en 

studentenwoningen realiseren.  

42 12 17 19 Henk van Arkel Toevoegen: 

 
Meer ruimte voor zelf-bouwen voor 
zelfbewoning  
 
Experimentele wijken voor 30 jaar met 
huizen die makkelijk te bouwen en of 
verplaatsen zijn, zoals strobalenhuizen, 
caravans etc  
 
Alleen nog uitbreiding toestaan op 
gronden die ruim boven NAP liggen.  
 

 C Ontraden 

  

We ontraden dit amendement omdat de 
verschillende elementen daaruit op andere 
plekken in het verkiezingsprogramma al een 
plek krijgen, dan wel geen provinciale 
bevoegdheid zijn. Zo is ruimte voor zelfbouw 
is voornamelijk een gemeentelijke 
aangelegenheid.  
 
Er is een aangepast amendement (nr. 47) 
wat ingaat op de ruimte voor experimenten. 
Dat amendement heeft onze voorkeur omdat 
we daarmee een aantal aspecten op een 
coherente wijze een (betere) plek kunnen 
geven in het verkiezingsprogramma.  
 
In hoofdstuk 3 (pagina 26 e.v.) gaan we 
verder op verschillende manieren in op de 
noodzakelijkheid om in te spelen op 
klimaatverandering.   
 

 

43 124 17 31 Derek van 

Bochove 

Wijzigen: 

 

Alle woningen in de provincie moeten 

goed bereikbaar zijn met het openbaar 

vervoer: een halte is nooit verder dan 

tien minuten lopen of fietsen buiten de 

bebouwde kom, en nooit verder dan 

tien minuten lopen binnen de 

bebouwde kom.  

 

 

10 minuten fietsen is ongeveer 2,5 km. In 

landelijk gebied is dat oké. Maar dat is veel te 

ver voor een OV-halte binnen de bebouwde 

kom. Daarom stel ik voor in de tekst 

onderscheid te maken tussen binnen de 

bebouwde kom en buiten de bebouwde kom. 

Binnen de bebouwde kom moeten haltes 

gewoon binnen 10 minuten lopen bereikbaar 

zijn. Niet iedereen is in staat om 10 minuten te 

fietsen.   

 

B Overnemen 

 

 

 

44 127 17 33 Goof Lindijer Toevoegen:  B Ontraden  
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Agrarische gebouwen en terreinen die 

niet meer door de landbouw worden 

gebruikt, transformeren naar 

kleinschalige en duurzame 

woonvoorzieningen, met ruimte voor 

alternatieve woonvormen. 

Dit staat al in het programma op pagina 16, 

regel 37. Bovendien wordt in amendement 

161 ook een toevoeging gedaan op deze 

plek waar de programmacommissie de 

voorkeur aan geeft (‘…waar dat past bij het 

landschap en omliggende functies’).  

45 161 17 34 Henk Jan Kiewiet Wijzigen: 

 

Agrarische gebouwen en terreinen die 

niet meer door de landbouw worden 

gebruikt, transformeren naar 

kleinschalige en duurzame 

woonvoorzieningen waar dat past bij 

het landschap en omliggende 

functies. 

Niet overal zijn extra woonvoorzieningen 

wenselijk, zoals b.v. binnen stankcirkels van 

varkenstallen of op markante locaties (denk 

b.v. ook aan oude boerderijen (cultureel 

erfgoed) of op locaties vlak bij rustgebieden 

(als de boer daarom daar weg moest) 

B Overnemen 
 
Routing: komt niet in stemming als 176 
wordt aangenomen. 

 

46 175 17 44 Programmacommi

ssie 

Wijzigen: 

 

Oude tekst: 

Bij aanbestedingen eisen dat 

nieuwbouwwoningen vanaf 2025 

energieneutraal zijn. 

 

Nieuwe tekst: 

Projectontwikkelaars moeten bij het 

bouwen van woningen (transport en 

materieel) uiterlijk per 2025 op 

klimaatneutrale wijze werken. 

 

De programmacommissie had hier 

onvoldoende duidelijk vermeld wat het doel 

was. Energieneutrale nieuwbouwwoningen (in 

het gebruik) zijn landelijk al de norm. Het gaat 

erom dat we ook versneld stappen zetten naar 

een klimaatneutraal bouwproces. Dit is zeer 

relevante gezien uitspraak Raad van State over 

bouwvrijstelling. 

B Overnemen 
 
 

 

47 165 18 5 Henk Jan Kiewiet Wijzigen: 

 

Zorgen dat nieuwe woningen en 

woonwijken toekomstbestendig zijn: 

natuurinclusief, diervriendelijk en 

Ik kan mijn situaties voorstellen dat je b.v. 

verplaatsbare tiny houses tijdelijk op plekken 

laat staat waar ze op lange termijn niet kunnen 

blijven 

B Overnemen   
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klimaatadaptief. Dat betekent alleen 

permanent bouwen op plekken waar 

dit toekomstbestendig kan. 

48 13 19 6 Henk van Arkel Toevoegen: 

 
GroenLinks wil een economie met een 
grotere weerbaarheid tegen 
economische schokken door 
wereldwijde depressies door een 
versterking van de onderlinge 
economie.  

 
Dat betekent inzetten op een groene, 
sociale en weerbare economie. Sociaal 
moet hierbij ook opgevat worden als de 
bijdrage die de economie levert aan de 
onderlinge betrokkenheid. 

 C Ontraden 
 
We omarmen de geest van het amendement, 

maar denken dat de huidige formulering 

krachtiger is. Via amendement 39 wordt de 

definitie van brede welvaart al verrijkt. 

Daarnaast vinden we het amendement 

technisch onduidelijk. Het is niet helder of de 

indiener nu iets wil toevoegen of weizigen 

aan de bestaande tekst. Overigens maakt dit 

voor ons advies niets uit. 

 

49 39 19 12 Ali Karataş, 
DWARS Utrecht, 
Marianne Mols, 
Alma Feenstra en 
Gerard van Vliet. 

Wijzigen: 
 
Oude tekst: 
Met brede welvaart bedoelen we dat 
economische groei moet bijdragen aan 
kansengelijkheid en het verkleinen van 
vermogensverschillen. 
 
Nieuwe tekst: 
Met brede welvaart bedoelen we dat 
economische groei moet bijdragen aan 
kansengelijkheid, verkleinen van 
vermogensverschillen en dichten van 
verschillen in waarderingen tussen 
opleidingsniveaus. Zowel in Utrecht als 
elders en zowel voor huidige als 
toekomstige generaties. 

 B Overnemen 
 

 

50 10 19 26 Floris van 
Elzakker 

Toevoegen: 
 
Voor haar eigen organisatie te 
handelen in lijn met de uitgangspunten 

Draag uit wat je doelen zijn. B Overnemen 
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van de betekeniseconomie. 
Bijvoorbeeld door te streven naar 
verpakkingsvrije inkoop, in alle 
domeinen waar de organisatie in actief 
is. 

51 42 19 31 Ali Karataş, 
Marianne Mols, 
Alma Feenstra en 
Gerard van Vliet. 

Wijzigen: 
 
Oude tekst: 
Verder vragen we bedrijven niet alleen 
de financiële kosten in beeld te 
brengen, maar ook de 
maatschappelijke kosten. 
 
Nieuwe tekst: 
Verder vragen we bedrijven niet alleen 
de financiële, maar ook de 
maatschappelijke kosten en baten in 
beeld te brengen. 
 

 A Overnemen  
 

 

52 68 19 31 Ewout Klück 
 

Wijzigen: 
 
Oude tekst: 
 
Werknemers krijgen minimaal €14 per 
uur. 
 
Nieuwe tekst: 
 

Werknemers krijgen minimaal een 

leefbaar loon van €14,50 per uur 

(prijspeil 1 januari 2023) zodat zij met 

de huidige belasting en toeslagen 

kunnen rondkomen. 

 

GroenLinks riep in september 2022 op tot een 

minimumloon van 14 euro per uur (prijspeil 1 

januari 2023) in het alternatief koopkrachtplan, 

gecombineerd met extra verlagingen van de 

inkomstenbelasting voor deze groep. Om de 

betrokkenen dezelfde koopkracht te gunnen bij 

hogere inkomstenbelastingen zal het bedrag 

bruto gecorrigeerd moeten worden, in dit geval 

met ongeveer 50 cent. Indien GroenLinks in de 

Tweede Kamer nog akkoord gaat met een 

lager minimumloon/lagere belastingverlaging, 

dan kan de provincie nog altijd meer vragen 

voor hun (indirecte) werknemers dan het 

minimumloon in de vorm van een leefbaar loon. 

Daarbij een prijspeil benoemen is belangrijk 

omdat met de snel stijgende inflatie een getal 

vanzelf minder waard wordt. 

 

B Ontraden 
 
We snappen het amendement goed, maar 
willen op dit punt niet afwijken van de lijn van 
de Tweede Kamerfractie. In het alternatief 
koopkrachtplan van GroenLinks en PvdA uit 
september 2022 kiezen we voor een 
minimumloon van €14 (prijspeil 1-1-2023). 
Die lijn is bevestigd vanuit de fractie. Als de 
landelijke inzet omhooggaat ligt het voor de 
hand dat we dat in Utrecht volgen. 
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53 167 19 34 Henk Jan Kiewiet Wijzigen: 

 

Zij moeten hun impact op de planeet 

(footprint) verkleinen en kunnen 

aantonen dat ze materialen duurzaam 

inwinnen, recyclebaar in hun 

producten verwerken en over de hele 

linie maatschappelijk verantwoord 

ondernemen. 

Bij circulaire economie is het inwinnen maar 

één van de aspecten. Het gaat er ook om dat 

de duurzaam ingewonnen materialen op zo’n 

manier verwerkt worden, zodat ze na het einde 

van de levenscyclus ook weer gemakkelijke 

terug te winnen zijn uit de producten. 

B Overnemen  

54 14 19 42 Henk van Arkel Toevoegen: 

 
Bij de aanbestedingen waar mogelijk 
gebruik maken van circulaire lokale 
betaalnetwerken, die de koopkracht 
langer in de provincie houden, waarbij 
aandacht besteed wordt aan kernen en 
stadwijken waar het geld te snel 
wegvloeit. 

 C Ontraden 
 
Eerder hebben we het standpunt ingenomen 
daar geen voorstander van te zijn, ook in het 
voorgaande verkiezingsprogramma.  
 
Er is binnen GroenLinks nog geen discussie 
gevoerd over de doelen die we beogen met 
een alternatief geldsysteem. Wij weten, 
kortom, niet voor welk probleem een 
alternatief geldsysteem een adequate 
oplossing is en wat mogelijke negatieve 
effecten kunnen zijn. 
 
Daarnaast moet de provincie een 
betrouwbare financiële partner zijn voor 
partijen in de samenleving waarmee zij een 
zakelijke relatie heeft. Experimentele 
geldsystemen passen daar niet bij.  
  
Dit laat onverlet dat GroenLinks 
experimenten op dit terrein een warm hart 
toedraagt, met name waar een combinatie 
wordt gevonden met afnemend gebruik van 
grondstoffen. 
 

 

55 69 20 18 Ewout Klück 
 

Toevoegen:  
 

Er zijn beleggers die liever afwachten op een 
mogelijke huurder dan dat ze hun pand 
afwaarderen en transformeren naar woningen. 

C Overnemen 
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Actief opkopen van langdurig 
leegstaande panden om transformatie 
zelf te kunnen starten. Bij de 
doorverkoop een verplichting opnemen 
van de gewenste transformatie binnen 
een gestelde termijn uit te voeren. 

Het overnemen van het leegstaande vastgoed 
kan de panden met verandert gebruik weer 
laten bijdragen tegen de tekorten. Door ze te 
verkopen met verplichting tot transformatie (als 
ontbindende voorwaarde) hoeft de provincie ze 
niet zelf te ontwikkelen. 

56 41 20 23 Werkgroep I & D, 
DWARS Utrecht, 
Miriam Frantzen, 
Ali Karataş, Leroy 
Lucas, Imrane El 
Hamdaoui en 
Alma Feenstra.  

Wijzigen: 
 
Discriminatie op de arbeidsmarkt en 
stagediscriminatie willen we 
tegengaan (zie ook paragraaf 4.1.).   

 B Overnemen 
 
 

 

57 151 20 34 DWARS Utrecht, 

Gijs Broere, 

Judith Dekker en 

Imraan el 

Hamdaoui. 

Toevoegen: 

 

Stageplekken die geen regulier werk 

vervangen en waar een passende 

vergoeding tegenover staat. 

 B Overnemen 
 
 
  

 

58 153 20 37 DWARS Utrecht, 

Gijs Broere, 

Judith Dekker en 

Imraan el 

Hamdaoui. 

Wijzigen: 

 

Met werkgevers afspraken maken over 

volwaardige en aantrekkelijke banen. 

Geen flutcontracten, bijvoorbeeld van 

een paar uur op ongunstige tijdstippen. 

het aanbieden van vaste en fulltime 

arbeidscontracten moet de norm 

worden.  

 B Overnemen 
 
 

 

59 15 20 40 Henk van Arkel Toevoegen: 
 
Aandacht de sociale economie 
(kleinbedrijf, coöperaties) 
 
Stimuleren ondernemerschap en de 
sociale economie in economisch 
zwakke kernen en wijken. 

 

 C Ontraden 
 
De programmacommissie vindt dit 
amendement zowel tekstueel als inhoudelijk 
geen verbetering of verduidelijking van de 
bestaande tekst. 
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Bij aankopen de kansen voor kleine 
ondernemers om te verdienen 
vergroten door aan te kopen via 
circulair geld. 

 
Samenwerking tussen kleine 
ondernemers bevorderen 

60 166 21 19 Henk Jan Kiewiet Toevoegen: 

 

Het provinciale programma Groen 

Groeit Mee voortzetten zodat de 

hoeveelheid groene ruimte meegroeit 

met het aantal inwoners en toezicht 

houdt op het totaal. 

Het concept Ringpark waar ik inhoudelijk aan 

heb bijdragen en wat de grondslag van het 

“groen groeit mee”-convenant was, had als 

doel dat er na realisatie van al die woningen 

een totaal aaneengesloten ringpark met 

doorlopende routes/verbindingen is ontstaan. 

Als je alle ontwikkelingen los zou bezien en 

iedereen zijn eigen stukje groen realiseert, is 

de kans op zo’n totaal ringpark nihil. Daarop 

moet de provincie in mijn ogen toezien, ook 

omdat het gemeenteoverstijgend is én omdat 

de provincie expertise heeft door eerdere 

aanleg van RODS gebieden en ervaring met de 

aanleg van doorlopende routes. 

B Ontraden 
 
Deze toevoeging vindt de 
programmacommissie geen verduidelijking 
op de bestaande tekst.  
 
  

 

61 34 21 20 Ali Karataş, 
Marianne Mols, 
Alma Feenstra en 
Gerard van Vliet  
 

Toevoegen: 
 
De maatschappelijke en economische 
baten van groen zijn groot. Om die 
baten goed mee te wegen bevorderen 
we het gebruik van Maatschappelijke 
kosten-batenanalyses (MKBA’s) bij 
ruimtelijke projecten en bij het Groen 
Groeit Mee-programma. 
 

 C Overnemen 
 

 

 

62 155 21 21 Henk Jan Kiewiet Wijzigen: 

 

Voorkomen dat verdichting ten koste 

gaat van openbaar groen. Alle inwoners 

moeten binnen 300 meter van hun 

Het gaat nadrukkelijk om een gezonde 

leefomgeving: een “route” zoals er eerst stond 

is niet voldoende. 

A Overnemen 
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woning toegang hebben tot een 

aantrekkelijke groene route omgeving 

waarin een rondje van 5 kilometer kan 

worden gelopen (zie ook paragraaf 

2.1). 

63 144 21 23 Ineke Thierauf Wijzigen: 

 

De aanleg van aantrekkelijke en 

veilige fiets- en wandelroutes tussen 

steden en dorpen bevorderen. In 

groene gebieden zorgt de provincie 

ervoor dat je overal lopend of op de 

fiets kunt genieten van de natuur, 

zolang dit niet ten koste gaat van 

kwetsbare planten en dieren. 

Veel wandelroutes zijn in de provincie Utrecht 

zijn weinig aantrekkelijk en als ze langs asfalt 

wegen lopen zelfs gevaarlijk (bijv. de Lekdijk of 

de Langbroekerwetering). Dit geldt ook voor 

een groot deel van de routes in het 

Wandelnetwerk van de Provincie.   

B Overnemen 
 
 

 

64 159 21 24 Henk Jan Kiewiet Wijzigen: 

 

De aanleg van fiets- en wandelroutes 

tussen steden en dorpen bevorderen. 

In groene gebieden zorgt de provincie 

ervoor dat je overal lopend of op de 

fiets kunt genieten van de natuur, 

zolang dit niet ten koste gaat van 

kwetsbare planten en dieren. 

Omdat er veel natuurgebieden zijn waar je 

helemaal geen mensen wilt toelaten. De rol van 

de provincie zou kunnen liggen in “zonering” 

van gebieden en het “spreiding” van bezoekers. 

Mogelijk kan de rol van het routebureau 

daarvoor uitgebreid worden. 

A Overnemen 
 
 

 

65 121 21 27 Esther Postema Toevoegen: 

 

Natuurgebieden beter ontsluiten voor 

mensen zonder auto.  

Natuur is een elitaire bedoening. Veel mensen 

hebben er niets mee omdat ze het niet kennen. 

(Goed idee dus, om scholen te vragen natuur in 

te bedden in het lesprogramma, zie p. 14!)   

Het is ook niet makkelijk om de natuur in te 

gaan als je niet weet hoe en wat, en als je geen 

auto hebt is de reistijd vaak lang.    

Het loont dus de moeite om natuurgebieden 

makkelijker bereikbaar te maken. Dat kan er 

zelfs een beetje aan bijdragen dat mensen 

B Overnemen  
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minder sterk de noodzaak voelen om een auto 

aan te schaffen zodra ze een gezin stichten.   

66 111 21 27 Harmke van Dam Wijzigen: 

 

Groene gebieden zoveel mogelijk ook 

over het water toegankelijk maken. Dit 

mag niet leiden tot schade aan oevers 

of natuur, overlast, onveilige situaties 

en vervuiling. 

 

Schade aan oevers en natuur zijn belangrijke 

aspecten die vermeden moeten worden, zeker 

bij toenemende drukte op het water, terwijl ze 

niet afgedekt zijn met de reeds genoemde 

factoren. 

A Overnemen 
 
 

 

67 112 21 27 Harmke van Dam Toevoegen:  

 

Waterrecreatie wordt in balans 

gebracht met de natuurbestemming. De 

provincie maakt daarom samen met 

waterschap en betrokken gemeenten 

een ontmoedigingsbeleid voor varen 

met vervuilende motorboten, te 

beginnen op de Kromme Rijn. 

 

Al jaren loopt de discussie over het gebrek aan 

regulering van het gemotoriseerde vaarverkeer 

op de Kromme Rijn. Op de benedenloop tussen 

Werkhoven en Utrecht neemt de 

recreatiedrukte de laatste jaren sterk toe. 

Vooral het toenemende aantal motorboten 

baart zorgen. En dat strookt niet met de 

natuurbestemming van de Kromme Rijn. Om 

ook in de toekomst een aantrekkelijke, rustige 

en schone rivier te blijven, waar iedereen van 

kan blijven genieten, zal de recreatiedruk dus 

moeten inperken, te beginnen met de 

vervuilende en overlast gevende 

(diesel)motorboten. Helaas blijkt dat nog niet zo 

simpel, al komt de samenwerking tussen 

waterschap en betrokken gemeenten nu 

eindelijk op gang en wordt gewerkt aan een 

uitfasering van de brandstofmotorboten eind 

2024. De provincie kan hierin een stimulerende 

rol spelen door vanuit haar 

verantwoordelijkheid voor natuur, recreatie en 

toerisme en de naleving van milieuwetgeving te 

komen met ondersteunend beleid en 

B Overnemen 
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regelgeving, waarin óók de cumulatieve 

effecten worden meegewogen. 

68 154 21 27 Henk Jan Kiewiet Wijzigen: 

 

Groene gebieden zoveel mogelijk ook 

over het water toegankelijk maken. Dit 

mag niet leiden tot overlast, 

ecologische aantasting, onveilige 

situaties en vervuiling. 

Omdat er veel natuurvriendelijke oevers zijn 

aangelegd en er ook vele ondiepe watergangen 

zijn met bijzondere fauna is het niet overal 

wenselijk om ook de toegang per boot mogelijk 

te maken. Mogelijk zou je bij dit punt ook 

expliciet kunnen pleiten voor elektrisch varen 

B Ontraden, ten gunste van amendement 
111. 
 
Amendement 111 beoogd hetzelfde, maar 
biedt naar mening van de 
programmacommissie een betere 
formulering. 
 

 

69 157 21 36 Henk Jan Kiewiet Toevoegen: 

 

Structureel meer budget voor beheer, 

onderhoud en handhaving in de 

begroting opnemen. 

 B Ontraden 
 
Dit deel van het programma gaat over 
toegankelijkheid van recreatie. Het opnemen 
van meer budget voor onderhoud en 
handhaving past hier naar mening van de 
programmacommissie niet. Daarbij staat 
verstevigde inzet op handhaving al benoemd 
op pagina 28, regel 3-4.  
 
 

 

70 35 22 7 Ali Karataş, 
Marian Ter Haar, 
Patricia Wijntuin, 
Alma Feenstra en 
Marianne Mols.  

Toevoegen: 
 
De rol van de provincie is aanvullend 
op die van de gemeente en richt zich 
op ondersteuning en verbinding. 

 

 C Overnemen 
 

 

71 36 22 11 Ali Karataş, 
Marian Ter Haar, 
Marianne Mols, 
Alma Feenstra en 
Patricia Wijntuin.  

Toevoegen: 
  
Samenwerken met gemeenten, 
sportbonden, antidiscriminatiebureaus 
en kennisorganisaties in de sport om 
effectieve preventieve aanpakken te 
ontwikkelen tegen discriminatie en 
racisme in de sport.   

 C Overnemen 
 
 

 

72 37 22 13 Ali Karataş, 
Marian Ter Haar, 
Patricia Wijntuin 
en Alma Feenstra  

Toevoegen: 
  
Middelgrote (top)sportevenementen 
hebben niet onze voorkeur, tenzij het 

 C Overnemen 
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een duidelijke maatschappelijke 
meerwaarde heeft voor de regio. 
Bijvoorbeeld wanneer het bijdraagt aan 
het bevorderen van duurzaamheid, 
gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid. 
 

73 158 22 13 Henk Jan Kiewiet Toevoegen: 

 

Meer zwemwater locaties toewijzen en 

die dan regulier op waterkwaliteit laten 

controleren. 

Er is al jaren in de provincie een te kort aan 

zwemwater. 

B Overnemen 
  
 

 

74 20 23 5 Werkgroep I & D, 
DWARS Utrecht, 
Miriam Frantzen, 
Ali Karataş, Leroy 
Lucas, Imrane El 
Hamdaoui, Alma 
Feenstra en 
Marianne Mols.  

Wijzigen: 

Cultuur verrijkt ons leven, zet aan tot 
denken, stimuleert creativiteit en 
inclusiviteit, verrast en ontroert. 

 B Overnemen 
 

 

75 21 23 6 Werkgroep I & D, 
DWARS Utrecht, 
Miriam Frantzen, 
Ali Karataş, Leroy 
Lucas, Alma 
Feenstra en 
Imrane El 
Hamdaoui.  

Wijzigen: 
 
Iedereen moet ervan kunnen genieten 
en zich ermee kunnen identificeren.  

Het woord ‘iedereen’ is vaak metafoor voor de 
inclusie van gemarginaliseerde groepen. 
Iedereen en dus ook gemarginaliseerde 
groepen moeten van kunst kunnen genieten én 
zich ermee kunnen identificeren. 

 
 

B Ontraden  
 
Individuele kunstproducties hebben als 
meerwaarde dat juist niet iedereen zich 
ermee hoeft te kunnen identificeren en 
daarom het advies ontraden.  
 
De programmacommissie is het eens met de 
indieners als zij bedoelen dat het totale 
cultuurbeleid representatief dient te zijn. Dit 
vindt de programmacommissie voldoende 
verwoord in regels 11 tot 13 op pagina 23 
met de aanvulling zoals voorgesteld in 
amendement 22 dat een positief advies krijgt.  
 

 

76 22 23 12 Werkgroep I & D, 
DWARS Utrecht, 
Miriam Frantzen, 
Ali Karataş, Leroy 
Lucas, Alma 

Wijzigen: 
 
In onze keuzes voor subsidie en 
ondersteuning letten we specifiek op de 
waarde van kunst en cultuur voor 

 A Overnemen 
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Feenstra en 
Imrane El 
Hamdaoui.  

jongeren, 

migrantengroepen, toegankelijkheid 
en inclusie.   

77 150 23 20 DWARS Utrecht, 

Gijs Broere, 

Judith Dekker en 

Imraan el 

Hamdaoui. 

Toevoegen: 

 

- Ondersteuning bieden aan culturele 

instellingen die specifiek de jeugd laten 

kennismaken met kunst en cultuur 

zoals muziekscholen, jeugdtheaters en 

jeugdtheaterfestivals en extra budget 

beschikbaar stellen voor cultuur in 

het onderwijs.  

 

- Een provinciale kunstprijs instellen. 
 

 

 C Overnemen 
 

 

78 25 23 37 Werkgroep I & D, 
DWARS Utrecht, 
Miriam Frantzen, 
Ali Karataş, Leroy 
Lucas, Alma 
Feenstra en 
Imrane El 
Hamdaoui. 

Wijzigen: 
 
Inclusief erfgoed en landschap  

‘Inclusief erfgoed en landschap’ houdt in dat 
iedereen van erfgoed en landschap moet 
kunnen genieten en zich ermee kunnen 
identificeren. 

 
 

B Ontraden 
 
Het amendement maakt niet duidelijk wat 
inclusief erfgoed en landschap is. Naar het 
oordeel van de programmacommissie is 
inclusiviteit in de tekst eronder concreet 
verwoord en meegenomen. 

 

79 26 23 38 Werkgroep I & D, 
DWARS Utrecht, 
Miriam Frantzen, 
Ali Karataş, Leroy 
Lucas, Alma 
Feenstra en 
Imrane El 
Hamdaoui.  

Wijzigen: 
 
De provincie kent veel cultuurhistorisch 
materieel en immaterieel erfgoed dat 
speciale bescherming verdient.   

 B Overnemen  
 

 

80 27 23 40 Werkgroep I & D, 
DWARS Utrecht, 
Miriam Frantzen, 
Ali Karataş, Leroy 
Lucas, Imrane El 

Toevoegen:  
  
Ook zijn we voor behoud, bescherming 
en erkenning van immaterieel erfgoed 
zoals Keti Koti, de woonwagencultuur, 

 C Overnemen  
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Hamdaoui, Alma 
Feenstra en 
Marianne Mols.  

de geschiedenis van gastarbeiders en 
een inclusief Sinterklaasfeest zonder 
zwarte piet.  

81 30 24 23 Werkgroep I & D, 
DWARS Utrecht, 
Miriam Frantzen, 
Ali Karataş, Leroy 
Lucas, Alma 
Feenstra en 
Imrane El 
Hamdaoui.  

Toevoegen:  
 
GroenLinks ondersteunt initiatieven 
vanuit de samenleving, zoals het 
plaatsen van monumenten, als 
eerbetoon aan de Marokkaanse en 
Turkse mannen die naar Nederland 
kwamen in de jaren ‘60 en ‘70 om hier 
te werken en die hiermee in belangrijke 
mate hebben bijgedragen aan de 
Utrechtse welvaart. 

 C Overnemen 
 

 

82 31 24 23 Werkgroep I & D, 
DWARS Utrecht, 
Miriam Frantzen, 
Ali Karataş, Leroy 
Lucas, Imrane El 
Hamdaoui, Alma 
Feenstra en 
Marianne Mols.  

Toevoegen:  
 
Op passende wijze aandacht besteden 
aan de bevrijding van Nederlands-Indië 
en de onafhankelijkheid van Indonesië 
op 15 en 17 augustus.  

 C Ontraden 
 
De programmacommissie ontraadt dit omdat 
1) op dit moment al op veel plekken wordt 
meegedaan aan nationale herdenkingen en 
2) het amendement specifiek één groep 
noemt en Nederland meer voormalige 
koloniën kent. 
 
De programmacommissie erkent wel dat het 
een goede ontwikkeling is als er in algemene 
zin meer aandacht komt voor het koloniale 
verleden van Nederland en een ruimere 
erkenning van dit verleden in ons cultuur en 
erfgoed beleid. Dit hebben we ook in het 
programma meegenomen. 
 

 

83 142 26 7 Ineke Thierauf Wijzigen 

 

GroenLinks kiest daarbij voor de 

toekomst: we willen een schoon milieu, 

gebruiken het landschap voor 

duurzame landbouw en gezonde 

natuur, klimaatadaptatie, duurzame 

Volgens mij zijn de door mij toegevoegde 

dikgedrukte woorden vergeten in de 

samenvatting bovenaan het hoofdstuk gezonde 

leefomgeving. Deze samenvattende alinea 

maakt een rare indruk. Ze staan namelijk wel in 

de alinea daaronder.  

B Overnemen 
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bedrijvigheid en duurzaam bouwen 

dus.  

84 176 26 15 Programmacommi

ssie 

 

Wijzigen 

 

Oude tekst: 

Hierbij volgen we de principes uit de 

huidige omgevingsvisie: de bestemde 

functie is bepalend, bouw compenseren 

voor natuur, nieuwe functies ontsluiten 

met fiets en OV en verbinden met 

andere opgaves zoals de 

energietransitie en klimaatadaptatie, 

duurzame landbouw en bedrijvigheid en 

gezonde natuur. We willen geen 

nieuwe uitleglocaties. 

 

Nieuwe tekst: 

Hierbij volgen we de principes uit de 

huidige omgevingsvisie. Water en 

bodem zijn sturend, natuur 

compenseren voor bouw, en nieuwe 

functies ontsluiten met fiets en OV.  

Wij zetten in op verdichting en/of 

functiewijziging van bestaande 

bebouwing in plaats van nieuwe 

uitleglocaties.  

In specifieke gevallen staan we 

kleinschalige initiatieven voor 

woningbouw wel toe, als dit verbonden 

wordt aan opgaves zoals de 

energietransitie, klimaatadaptatie en 

duurzame landbouw.  

 Zo kunnen agrarische gebouwen en 

terreinen die niet meer door de 

De programmacommissie heeft een aantal 

verschillende reacties op dit stuk tekst integraal 

opgepakt en daarbij de inhoudelijke gekozen 

lijn van het verkiezingsprogramma verhelderd: 

We willen geen grootschalige uitleglocaties. Er 

is nog een enorm potentieel voor inbreiding / 

bedrijventerreinen. In bepaalde gevallen en 

onder voorwaarden, zijn kleinschalige 

ontwikkelingen acceptabel als dit gerelateerd 

wordt aan de benodigde transities.  

 

Amendementen 114, 156 en 161 zijn in dit 

tekstvoorstel geïntegreerd in afstemming met 

de indieners.   

 

Daarmee zijn amendementen 76 en 127 

ontraden.  

 

C Overnemen 
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landbouw worden gebruikt, 

getransformeerd worden naar 

kleinschalige en duurzame 

woonvoorzieningen waar dat past bij 

het landschap en omliggende functies. 

 

85 114 26 16 Harmke van Dam Wijzigen: 

 

Hierbij volgen we de principes uit de 

huidige omgevingsvisie: de bestemde 

functie is bepalend water en bodem 

sturend, bouw compenseren voor 

natuur, nieuwe functies ontsluiten met 

fiets en OV en verbinden met andere 

opgaves zoals de energietransitie en 

klimaatadaptatie, duurzame landbouw 

en bedrijvigheid en gezonde natuur. 

 

 

‘de bestemde functie is bepalend’ schept 

verwarring. Voor de functie natuur vinden we 

dat misschien ok, maar je zou óók kunnen 

concluderen dat verdergaande peilverlaging is 

toegestaan om de bestemde woningbouw of 

landbouw te faciliteren. En dat is dan weer niet 

de bedoeling. Bij ‘water en bodem sturend’ gaat 

het er juist om dat de functies een robuust 

toekomstbestendig en gezond water- en 

bodemsysteem mogelijk maken en dat het 

bijbehorende peilbeheer volhoudbaar is. Dus 

wellicht is het beter om ‘water en bodem 

sturend’ aan te houden. Dat is ook de 

omschrijving in het regeerakkoord, waardoor 

het wrs in bredere kringen herkend wordt. 

B Overnemen, maar niet in stemming als 

176 wordt aangenomen. 
 

86 76 26 19 Han Jetten Wijzigen: 
 
Oude tekst: 
We willen geen nieuwe uitleglocaties. 

 
Nieuwe tekst: 
We willen bij voorkeur geen nieuwe 
uitleglocaties gebruiken voor het 
realiseren van de woningbouwopgave.  

Dat nieuwe uitleglocaties niet gewenst zijn, ben 
ik met de programmacommissie eens. Maar de 
benodigde en met het Rijk afgesproken ruim 
80.000 woningen zijn in de provincie niet alleen 
te realiseren door inbreiden en op 
bedrijventerreinen. Inbreiden heeft 
mogelijkheden maar behoud van groen en 
ruimte is voor de leefbaar- en veiligheid van 
wijken en dorpen ook van belang, dus kent zijn 
grenzen. Woningbouw heeft zoveel prioriteit dat 
het ten koste mag gaan – als dat echt niet 
anders kan – van landbouwgrond.     

C Ontraden 

Zie amendement 176 van de 

programmacommissie dat de redenering van 

de commissie weergeeft. We willen geen 

grootschalige uitleglocaties. Er is nog een 

enorm potentieel voor inbreiding / 

bedrijventerreinen. In bepaalde gevallen en 

onder voorwaarden, zijn kleinschalige 

ontwikkelingen wel te billijken. ‘Bij voorkeur 

geen’ is volgens de programmacommissie 

een te zwakke formulering om te waarborgen 
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dat grootschalige uitleglocaties niet 

gerealiseerd worden.  

87 156 26 19 Henk Jan Kiewiet Wijzigen: 

 

Oude tekst: 

We willen geen nieuwe uitleglocaties. 

 

Nieuwe tekst: 

Wij zetten daarbij in op verdichting 

en/of functiewijziging van bestaande 

bebouwing in plaats van nieuwe 

uitleglocaties. 

 

Aanpassen naar wat je wél wilt. B Overnemen, maar niet in stemming als 

176 aangenomen wordt.  

 

 

88 170

a 

26 31 Henk Jan Kiewiet Schrappen 

 

De benodigde transities leidend maken 

bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, 

waaronder duurzame energie, 

extensiveren van de landbouw en het 

oplossen van de wooncrisis. 

 

Als je bijvoorbeeld het oplossen van de 

woningcrisis leidend maakt, zal Rijnenburg 

morgen volgebouwd worden. Het gaat erom dat 

er voor elke ruimtelijke ontwikkeling een 

afweging tussen verschillende belangen (ook 

natuur) gemaakt moet worden. Ook zijn er 

daarnaast vele mogelijkheden om zaken te 

combineren. Zo kunnen woningen van 

zonnepanelen worden voorzien. Extensivering 

van de landbouw is trouwens niet zo zeer een 

ruimtelijke vraagstuk, want daarvoor hoeft er 

niet (veel) bijgebouwd te worden in het landelijk 

gebied: ook omdat er veel vrijkomende 

agrarische bebouwing is (stoppende reguliere 

boeren die geen opvolger hebben) Ik was 

opdrachtgever van dat onderzoek voor de 

provincie Utrecht. 

B Overnemen 
  

 

89 170

b 

26 32 Programmacommi

ssie 

Verplaatsen van P26, R32 naar P26, 

R27. 

 

Als amendement 170a wordt aangenomen 

resteert ‘Zo werken we aan een integrale 

duurzame gebiedsgerichte aanpak’ als 

B Overnemen (alleen in stemming als 
amendement 170a wordt aangenomen) 
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Zo werken we aan een integrale 

duurzame gebiedsgerichte aanpak. 

actiepunt. Dat is op die plek dan niet logisch 

meer. Het kan echter wel goed toegevoegd 

worden aan het programmapunt op regel 27.  

Met dit amendement stellen we voor om de 

regel als dusdanig te verplaatsen bij aannemen 

van 170a. 

90 115 26 39 Harmke van Dam ‘Leegstaand agrarisch vastgoed’ geheel 

verplaatsen naar p27 r 37 (na Gezonde 

leefomgeving en milieu) 

 

Leegstaand agrarisch vastgoed is een vrij 

specifiek onderwerp. De algemene 

uitgangspunten die staan in ‘gezonde 

leefomgeving en milieu’ sluiten logischer aan 

op de lange termijnvisie ‘Utrecht 2100’ 

A Overnemen 
 
 

 

91 163 27 21 Henk Jan Kiewiet Wijzigen: 

 

Versneld inzetten op emissievrij vervoer 

over land en water, verlaging van de 

maximumsnelheid op provinciale 

wegen, stil asfalt en geluidschermen, 

vermindering van overlast door 

houtrook en versterkte handhaving op 

milieuovertredingen. 

Expliciet toevoegen “over land en water”, want 

over water wordt vaak nog over het hoofd 

gezien. Het Amsterdamrijnkanaal blijkt nog 

viezer dan een drukke rijksweg. In Zuid-Holland 

wordt geëxperimenteerd met elektrisch varen. 

In de binnenstad van Utrecht zijn de 

rondvaartboten nog niet elektrisch 

B Overnemen 
 

 

92 132 27 22 Goof Lindijer Toevoegen: 

 

Lobbyen dat Driebergen-Zeist 

intercitystatus houdt.  

 B Ontraden 
 
In een verkiezingsprogramma voor de 
provincie willen wij in principe zo min 
mogelijk als standpunt hebben dat wij gaan 
lobbyen bij een andere overheid. Daarnaast 
is dit amendement te specifiek. In algemene 
zin wil GroenLinks wel meer IC-stations 
(wordt ook al genoemd op pagina 30) en 
daar valt behoud van bestaande IC-stations 
dan ook zeker onder.  
 
Bovendien zou dit punt bij het genoemde 
pagina- en regelnummer ingevoegd worden 
aan het hoofdstuk gezonde leefomgeving en 
daar hoort het niet thuis.   
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93 70 27 34 Ewout Klück 
 

Schiphol moet terug naar maximaal 
400.000 het aantal vliegbewegingen 
dat past bij een maximale toegestane 
hoeveelheid geluid en overlast voor 
omwonenden en past bij de 

klimaatdoelstellingen.   

Het genoemde getal van 400.000 zit nauwelijks 
onder het kabinetsbesluit van 440.000. Het 
is ruim niet laag genoeg om aan de doelstelling 
te voldoen, dus liever de doelstelling van de 
omwonenden noemen, zeker omdat juist 
nieuwe aanvliegroutes over Utrecht gaan lopen 
en dus meer Utrechters overlast gaan krijgen.  

C Ontraden 

 
Het aantal vliegbewegingen van maximaal 
400.000 is afgestemd met de Tweede 
Kamerfractie van GroenLinks en GroenLinks 
Noord-Holland. Dat wil niet zeggen dat max. 
400.000 ook het einddoel is, maar wel het 
doel voor de komende vier jaar. Maximaal 
betekent ook dat het minder mag zijn. 

 
Het veranderen van deze concrete 
doelstelling naar ‘maximale toegestane 
hoeveelheid geluid en overlast voor 
omwonenden en past bij de 
klimaatdoelstellingen’ vinden we te abstract. 
De vraag is dan wat het maximale 
toegestane zou moeten zijn. Daarom 
handhaaft de programmacommissie graag 
de huidige formulering. 

 

94 140 27 37 Koos Dirksen Toevoegen: 

 

De overlast door opzettelijk excessief 

verkeerslawaai als gevolg van niet-

originele of aangepaste uitlaten en/of 

excessief rijgedrag aanpakken. De 

provincie zet zich in voor handhaving 

en maakt zich samen met de Utrechtse 

gemeenten en inwonersgroepen bij het 

Rijk sterk voor doelmatige en 

praktische normen, wet- en 

regelgeving.  

 

Een significant deel van de geluidsoverlast en 

slaapverstoring en gezondheidsschade voor 

omwonenden van (o.a. provinciale-) wegen 

wordt veroorzaakt door een klein deel van de 

weggebruikers die voor hun plezier opzettelijk 

lawaai maken. Dit gebeurt met aangepaste 

uitlaten (by-pass-klep, geen of aangepaste 

demper, db-killer verwijderd,...) en vaak 

excessief gedrag (onnodig gas geven, hard 

optrekken, racen,...). Handhaving heeft geen 

enkele prioriteit: politie, gemeente en provincie 

verwijzen naar elkaar en doen niets. Bestaande 

geluidsnormen zijn (met name voor 

motorfietsen) veel te ruim, worden door 

fabrikanten effectief omzeild (kleppensystemen 

zorgt voor stil voertuig bij testcondities maar 

B Ontraden 
 
Inhoudelijk zijn wij het eens met het 
amendement, echter handhaving en 
wetgeving van geluidsnormen is geen 
verantwoordelijkheid van de provincie. 
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lawaai bij enthousiast gebruik) en zijn 

bovendien lastig langs de kant van de weg na 

te meten (stikte testcondities). 

95 128 28 26 Goof Lindijer Toevoegen: 

 

Zorgen voor een veilige fietsoversteek 

bij de Donderbergrotonde in Leersum  

 

Zorgen voor een veilige fietsroute voor 

scholieren tussen Leersum, Amerongen 

en Wijk bij Duurstede 

 B Ontraden 
 
Veilige fietsroutes en fietsoversteken is 
absoluut wat GroenLinks wil, en ook al 
genoemd is in het programma, maar we 
willen daarvoor geen specifieke locaties 
noemen. 
Bovendien bevat pagina 28 geen 
regelnummer 26 en gaat dat hoofdstuk over 
een gezonde leefomgeving en milieu. 

 

96 129 29 12 Goof Lindijer Toevoegen: 

 

Utrecht - Veenendaal  

 B Ontraden 
 
Deze lijst van fietsroutes is geen opsomming 
van wat we willen, maar van wat al gedaan 
wordt (technisch: ”wat al in uitvoering is”). 
Utrecht – Veenendaal zit nog in de 
planstudiefase. Daarom ontraden we deze. 

 

97 126 29 38 Derek van 

Bochove 

Toevoegen: 

 

De Provincie moet de frequentie en 

lijnvoering (aantal verbindingen) van 

bus- en tramlijnen niet verder laten 

krimpen, maar juist laten groeien. Op 

die manier wordt reistijd verkort en 

worden plekken beter bereikbaar. 

Hiervan profiteren mensen die 

afhankelijk zijn van het OV, én hiermee 

wordt het OV weer een volwaardig 

alternatief wordt voor de auto.   

Als er twee dingen zijn die het OV 

aantrekkelijker kunnen maken en het een beter 

alternatief kunnen maken voor de auto, zijn het 

frequentie en aantal verbindingen. Als de 

frequentie omhoog gaat en de bussen dus 

vaker gaan rijden, heb je als reiziger meer 

keuze, sta je minder lang te wachten, heb je 

minder overstaptijd en dus minder reistijd. Meer 

verbindingen zorgen ook voor een snellere 

reistijd en dat je minder ver hoeft te lopen vanaf 

de halte.   

  

OV moet dus een volwaardiger alternatief 

worden voor de auto. Er is echter ook een 

groep voor wie de auto geen optie is, omdat zij 

geen auto kunnen betalen of besturen. Zij 

B Ontraden 
 
Dit amendement is overbodig, omdat we juist 
in algemene zin al meer OV willen. Daarna 
sluit de tekst ook niet aan op de volgende 
alinea waar we dit ook al beschrijven. 
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zullen misschien wel het meest profiteren van 

beter OV.   

  

Helaas zien we wel een aantal praktische 

bezwaren: er heerst personeelstekort en er is 

misschien te weinig geld. Maar we moeten in 

ons verkiezingsprogramma laten zien dat we er 

wel voor gaan.   

 

98 79 29 40 Jasper Jonkers Toevoegen: 
 
Ten minste 95% van de inwoners heeft 
op loopafstand een vaste OV-
verbinding.  

 C Ontraden 
 
Elders in het programma beschrijven we al 

concreter dat we op 10 min. afstand van 

iedere woning een OV-verbinding willen. De 

programmacommissie geeft daar de 

voorkeur aan. 

 

99 71 29 41 Ewout Klück 
 

Wijzigen: 
 
Vervoersarmoede bestrijden en OV-
gebruik stimuleren. Voor mensen met 
een laag inkomen. We willen we verder 

experimenteren met gratis OV.   

Goedkoop OV heeft in Duitsland gezorgd voor 
een groter gebruik en minder autogebruik. De 
doelstelling zou dus moeten zijn gratis OV voor 
iedereen. Het experimenteren kan uitkomen op 
alleen voor bepaalde inkomens. 

 Overnemen 
 
 

 

100 120 29 41 Esther Postema Wijzigen: 

 

Blijven werken aan een OV dat voor 

iedereen toegankelijk is. Veilige 

looproutes, gelijkvloers instappen en 

goede bediening van bushaltes zijn 

cruciaal.  

 

 B Overnemen 
 
 

 

101 122 29 41 Esther Postema Toevoegen: 

 

Er op toezien dat informatie, 

vervoersbewijzen en diverse kortingen 

 C Ontraden 
 
Een goed amendement inhoudelijk gezien. 
Echter er zijn meer manieren om te zorgen 
voor een goede toegankelijkheid, dan het 
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voor iedereen bereikbaar zijn, dus ook 

voor mensen die niet (digi)taalvaardig 

zijn. OV-organisaties raadplegen 

ervaringsdeskundigen van stichting 

ABC. 

raadplegen van ervaringsdeskundigen van 
stichting ABC. De programmacommissie 
heeft de voorkeur om geen specifieke 
organisaties te noemen vanwege het risico 
dat we hiermee andere organisaties 
ongenoemd laten. 
 

102 88 30 4 Esther Postema Toevoegen: 
 
Werkgevers en organisatoren van grote 
evenementen aanspreken op hun 
(gedeelde) verantwoordelijkheid. 
Samen met hen gaat de provincie, in 
eerste instantie als proef, collectief 
vervoer op maat organiseren voor 
personeel en/of gasten, bijvoorbeeld 
door shuttlebussen in te zetten. 

De reistijd met het OV moet voor velen 
drastisch omlaag voordat zij de auto zullen 
laten staan. Met reguliere lijndiensten is dat 
door tussenstops en overstapmomenten lastig. 
Maar het kan ook anders: festivals zetten 
pendelbussen in, bouwbedrijven rijden hun 
werknemers in busjes het land door en bij 
bol.com nemen dagelijks 150 werknemers de 
shuttlebus naar het werk.   
Als meer bedrijven zelf vervoer zouden regelen 
voor hun personeel en/of klanten, al dan niet 
gesubsidieerd door de overheid, zou dat het 
autogebruik flink terug kunnen brengen. De 
provincie kan aanjager zijn om zo’n 
ontwikkeling op gang te brengen.   

C Overnemen 
 
 

 

103 72 30 5 Ewout Klück 
 

Toevoegen:  
 
Zorgen dat er ook OV in het weekend is 
op bestaande lijnen, zowel voor 
mensen die buiten reguliere werktijden 
werken als voor recreatie. 

Er wordt steeds verder geknepen met regionale 
buslijnen waardoor ze in het weekend of 
zondag geheel uitvallen. Dit is niet bevorderlijk 
voor de aantrekkelijkheid van openbaar vervoer 
als volwaardig alternatief, zo krijg je een 
neerwaartse spiraal. Als mensen voor het 
weekend een auto nemen dan is die er ook 
voor door de week. 

C Overnemen 
 
 
 
 

 

104 7 30 6 Floris van 
Elzakker 

Huidige tekst:  
Zorgen voor een goed afroepsysteem 
op locaties met minder reizigers. Het 
moet duidelijk bekend zijn, snel geboekt 
kunnen worden, betrouwbaar en 
flexibel zijn. 
 
Voorstel nieuwe tekst:  

Graag extra nadruk dat de dienstverlening de 
hele dag beschikbaar moet zijn. De ervaring 
leert dat in de praktijk er soms tussen 10 en 14 
uur geen enkele rit beschikbaar is naar 
sommige delen van Woerden. 

B Overnemen 
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Zorgen voor een goed afroepsysteem 
op locaties met minder reizigers. Het 
moet duidelijk bekend zijn, snel geboekt 
kunnen worden, alle dagen van de 
week en gedurende de hele dag 
beschikbaar, betrouwbaar en flexibel 
zijn. 
 

105 80 30 7 Jasper Jonkers Toevoegen:  
 
Vaste OV-verbindingen worden alleen 
vervangen door een afroepsysteem als 
dit voor de reizigers toegevoegde 
waarde biedt.   

 B Overnemen  

106 82 30 8 Jasper Jonkers Schrappen 
 
Samen met Rijk en gemeenten 
besluiten tot aanleg van de 
Merwedelijn, de Papendorplijn en 
Waterlinielijn. We onderzoeken de 
mogelijkheid om de Merwedelijn op 
termijn door te trekken naar het Utrecht 
Science Park. 
 
Wijzigen 
 
Oude tekst: 
De plannen voor nog ontbrekende 
snelle en hoogwaardige OV-
verbindingen concreet maken. 
Bijvoorbeeld tussen Utrecht Science 
Park en Amersfoort 
 
Nieuwe tekst: 
Samen met de gemeenten wordt een 
toekomstbestendig, provinciaal 
Hoogwaardig OV-netwerk ontworpen. 
De uitkomsten van de MIRT-verkenning 
van U Ned en toekomstige 

De MIRT-verkenning van U Ned oordeelt 
negatief over de aanleg van de Waterlinielijn 
als railverbinding, en ziet op zichzelf geen 
noodzaak tot aanleg van de Papendorplijn. 
Voor de Merwedelijn is de mate van noodzaak 
en succes afhankelijk van de variant die wordt 
gekozen. Als GroenLinks nemen we de 
uitkomsten van het onderzoek serieus, een 
heroverweging is dus noodzakelijk. 
 
Dit punt wordt opgenomen in de vervangende 
tekst. Het concrete voorbeeld is weggelaten, 
omdat al sinds 2019 wordt gewerkt aan deze 
hoogwaardige OV-verbinding. 

C Ontraden 
 
De originele tekst was beter te volgen voor 
niet-ingewijden. Het amendement 
introduceert veel jargon. Bovendien beschrijft 
het amendement al huidig beleid van de 
provincie, en is daarmee overbodig. 
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onderzoeken maken onderdeel uit van 
dit proces. Vervolgens wordt samen 
met Rijk en gemeenten besloten welke 
nieuwe infrastructuur hiervoor nodig is. 

107 137 30 12 Anne Marie ’t 

Hart, Margriet van 

de Vooren, Piet 

Nieuwendijk, Tula 

Bandsma, Amely 

van Velzen, Leyla 

Ummels, Ali 

Karatas, Marijn 

Peperkamp, Henk 

Zandvliet, Hettie 

van Eijck, Edith 

Roefs, Carla 

Wijers, Marianne 

van Hattum, 

Arnold van der 

Lee, Jacomijn 

Baart, Angela 

Wolffenbuttel, 

Audrey Kruiniger, 

Nynke de Jong, 

Anne 

Brommersma.   

Toevoegen: 

 

De plannen voor nog ontbrekende 

snelle en hoogwaardige OV-

verbindingen concreet maken. 

Bijvoorbeeld tussen Utrecht Science 

Park en Amersfoort. Hierbij wordt 

landgoed Oostbroek, een belangrijke 

schakel tussen de natuur in het 

Kromme Rijngebied en de Utrechtse 

Heuvelrug, zo veel mogelijk 

ontzien.   

Landgoed Oostbroek ligt tussen de drukte van 

de A28 en het UMC Utrecht. In het verleden is 

landgoed Oostbroek genoemd als mogelijke 

route voor een tramlijn vanaf Utrecht Science 

Park richting Zeist (en eventueel Amersfoort). 

Wij willen dit landgoed, beheerd door het 

Utrechts Landschap, heel graag expliciet 

beschermen.   

Zie bijvoorbeeld ook het bericht van 

GroenLinks De Bilt uit december 2022 hierover: 

https://debilt.groenlinks.nl/nieuws/geen-tram-

door-landgoed-oostbroek  

C Overnemen 

  
 

108 83 30 22 Jasper Jonkers Schrappen:  
 
Lobbyen voor meer intercitystations in 
de Metropoolregio Utrecht. Station 
Lunetten kan het knooppunt Utrecht 
Centraal ontlasten en het Utrecht 
Science Park beter verbinden met de 
regio. 

De MIRT-verkenning geeft aan dat de realisatie 
van een intercitystation te Lunetten 
onwaarschijnlijk is. De kosten zullen enorm zijn, 
de baten vrij beperkt, zeker omdat niet ‘op de 
gok’ wel een Waterlinielijn aangelegd kan 
worden. In plaats van onrealistisch 
wensdenken na te jagen zou GroenLinks er 
beter aan doen in te zetten op realistische 
oplossingen.    

B Ontraden 
 
Het amendement is inhoudelijk onjuist en niet 
in lijn met het huidige GroenLinks-beleid, 
bijvoorbeeld in de stad Utrecht. Het nieuwe 
IC-station Lunetten-Koningsweg zit nog 
steeds in BO MIRT, en is zelfs onlangs van 
‘niet kansrijk’ naar ‘kansrijk’ gegaan.  

 

109 84 30 22 Jasper Jonkers Toevoegen:  B Ontraden  

https://debilt.groenlinks.nl/nieuws/geen-tram-door-landgoed-oostbroek
https://debilt.groenlinks.nl/nieuws/geen-tram-door-landgoed-oostbroek
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Lobbyen voor betere, doorgaande 
sprinterverbindingen, zowel voor lokaal 
vervoer binnen de regio Utrecht, als 
voor snelle verbindingen met de 
voorsteden van Amsterdam, 
Rotterdam, Den Haag en Leiden. 
Aantrekkelijke sprinterverbindingen 
kunnen reizigers in de voorsteden uit 
de auto lokken, omdat zij niet meer om 
hoeven te reizen via Utrecht CS.  

 
Dit amendement is te specifiek. We focussen 
op de meeste vervoerswinst. Sprinters 
kunnen daar onderdeel van zijn. Tevens 
krijgen sprinters al wel specifiek de nadruk in 
de inleidende alinea. 

110 6 30 31 Floris van 
Elzakker 
 

Huidige tekst:  
Dat zorgt voor minder emissie en geluid 
en een grotere verkeersveiligheid 
 
Voorstel nieuwe tekst: 
Dat zorgt voor minder emissie, minder 
geluid en een betere verkeersveiligheid. 
 

Geen groot punt (hoeft wat mij betreft ook niet 
in stemming te worden gebracht als de 
commissie negatief adviseert). Voorstel leest in 
mijn ogen lekkerder. 

A Overnemen  

111 78 30 37 Margriet van de 
Vooren, Anne 
Marie ’t Hart en 
diverse leden van 
De Bilt, Zeist en 
Bunnik. 

Toevoegen: 

 

Amelisweerd moet bos blijven! We 

willen de verbreding van de A27 bij 

Amelisweerd voorkomen. De provincie 

trekt in het protest tegen deze 

verbreding samen op met de 

gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrecht en 

de andere gemeenten van de 

Regionale Klimaattafel. 

In het huidige programma wordt Amelisweerd 
slechts 1 maal, als voorbeeld, genoemd. We 
willen tijdens de verkiezingen hier een 
prominent statement van maken en zodoende 
moet dit onderwerp als apart actiepunt in het 
programma terugkomen.     

C Overnemen 
  

 

112 4 31 6 Floris van 
Elzakker 

Huidige tekst: 
Geen nieuwe tankstations voor benzine 
en/of diesel langs provinciale wegen 
toestaan.  
 
Toe te voegen: 
Ook niet als dit een verplaatsing van 
een bestaand tankstation voor benzine 
en/of diesel is. 

Enerzijds gaat een verkiezingsprogramma om 
je idealen, laten we ergens voor staan en dat 
uitdragen. De praktische uitwerking volgt later 
(en wordt in een politiek compromis mogelijk 
nog afgezwakt). Laten we de afzwakking in 
ieder geval niet al zelf in ons 
verkiezingsprogramma doen.  

  
Anderzijds: Door deze toevoeging benadruk je 
dat we het tijdperk van ‘fossiel’ nog 

B Ontraden 
 
Geen nieuwe tankstations voor benzine en/of 
diesel is al nieuw en revolutionair waarmee 
we onze idealen uitstralen. Dit is echt nieuw 
in provincieland. Het toevoegen van ook de 
verplaatsing gaat naar mening van de 
programmacommissie te ver. 
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nadrukkelijker achter ons gaan laten als het 
aan GroenLinks ligt.   

113 75 31 8 Dillian Hos, 
Youssef El 
Messaoudi, Ida 
Bromberg en 
Bram 
Leeuwenkamp  

Toevoegen: 
 
Indien een uitbreiding/aanpassing van 
autowegen niet doorgaat, de al 
beschikbaar gestelde subsidie 
beschikbaar stellen voor verbetering 
van fietsvoorzieningen.   

Het project Westelijke Ontsluiting in Amersfoort 
is met inzet van GroenLinks Amersfoort 
stopgezet. In plaats van meer asfalt willen we 
inzetten op alleen verbetering van de 
fietsvoorzieningen en de veiligheid. Hiervoor is 
de subsidie die eerder door de provincie was 
toegekend voor het autoproject, benodigd. Geld 
op deze manier verschuiven van auto naar fiets 
vinden wij passen in het denken over duurzame 
mobiliteit. 

C Ontraden 
 
Dit amendement willen wij ontraden. De 
reden hiervoor is dat geld ook besteed kan 
worden aan natuur of andere GroenLinkse 
provinciale doelen. Het amendement is een 
te generiek uitgangspunt. 

 

114 141 31 20 Koos Dirksen Wijzigen 

 

Oude tekst: 

Deze modaliteiten hebben per kilogram 

vracht minder uitstoot en ontlasten 

bovendien het wegennet. 

 

Nieuwe tekst: 

Voor elke kilogram vracht hebben deze 

modaliteiten per afgelegde kilometer 

minder uitstoot. Verder wordt het 

wegennet ontlast. 

 B Overnemen  

115 117 31 21 Harmke van Dam Toevoegen:  

 

Bij vervoer over water zijn de 

milieueffecten groter naarmate meer 

vaartuigen emissievrij worden en 

vervuilende brandstofmotoren sneller 

worden uitgefaseerd. 

 

Veel vaartuigen varen nog steeds op 

vervuilende brandstofmotoren. Dat moet en kan 

beter, maar dat moet wel gestimuleerd worden. 

Behalve minder uitlaatgassen, minder stank en 

minder watervervuiling door lekkende olie, zijn 

elektrische vaartuigen ook veel stiller en geven 

dus minder overlast. Het is daarom belangrijk 

dat de provincie emissievrij vervoer stimuleert. 

B Overnemen 
 
 

 

116 5a 31 22 Floris van 
Elzakker 

Huidige tekst:  
Als provincie zelf het goede voorbeeld 
geven en toeleveranciers vragen om 
goederen CO2- neutraal af te leveren.  

Met betrekking tot eisen in plaats van 
verzoeken: De formulering ‘eis’ is krachtiger 
dan de formulering ‘verzoek’.  

B Overnemen 
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Voorstel nieuwe tekst: 
Als provincie zelf het goede voorbeeld 
te geven door bij nieuwe contracten van 
haar toeleveranciers te eisen om CO2-
neutraal af te leveren.  
 
 

Met betrekking tot de multimodale 
goederenhub: We kunnen willen dat ze tot 
stand komen. Laten we dan direct ook onze 
eigen bedrijfsvoering zo inrichten dat we de 
inkoopkracht van onze organisatie kunnen 
inzetten om deze verandering in gang te zetten. 
Daarvoor is voldoende massa nodig, vandaar 
de voorwaarde om samen te werken met de 
plaatselijke gemeente(s). 
 

117 5b 31 22 Floris van 
Elzakker 

Toevoegen: 

 
Als provincie zelf het goede voorbeeld 
te geven door samen te werken met de 
gemeentes waar de kantoorpanden van 
provincie staan, met als doel om samen 
met deze gemeentes en grote 
werkgevers in deze gemeentes de 
bevoorrading van goederen te 
bundelen via deze multimodale 
goederenhubs. 
 

 C Ontraden 
 
De programmacommissie vindt dit een te 
specifiek punt voor het 
verkiezingsprogramma. Het leest ook niet zo 
prettig als concreet actiepunt.  
 
Bovendien stellen we in de inleiding al dat 
“GroenLinks kiest voor zero-emissie 
pakketvervoer 
met goederenhubs aan randen van steden” 
en vlak voor de voorgestelde toevoeging 
stellen we dat we “als provincie zelf het 
goede voorbeeld geven en toeleveranciers 
vragen om goederen CO2- neutraal af te 
leveren.”  
 
De programmacommissie vindt dat 
voldoende en ontraad daarmee dit 
amendement.  

 

118 162 32 24 Henk Jan Kiewiet Toevoegen: 

 
Als eis aan energiecoöperaties stellen 

dat zij de participatie van burgers 

mogelijk maken en een deel van de 

opbrengst afdragen aan een 

omgevingsfonds. We willen dat er een 

sociaal innovatieprogramma komt 

Je ziet meestal dat mensen die geen of weinig 

spaargeld hebben niet mee kunnen doen en 

dan dus ook niet mee kunnen profiteren. Ik 

weet niet 1-2-3 of en hoe dit ook mogelijk te 

maken, maar als doel kan dit denk zo expliciet 

toegevoegd worden. 

B Overnemen  
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om energiecoöperaties nog 

inclusiever te laten worden. 

 

119 138 33 24 Ali Karataş en 

Thilly de Boer 

Toevoegen: 

 

Hiernaast toewerken naar CO2 
beprijzing bij beleids- en 
investeringsbeslissingen (intern) en bij 
inkoop en aanbestedingen (extern). 
 

. 

De prijs van EU 700.- per ton CO2 is 

gebaseerd op uitgebreide literatuurstudie door 

het Klimaatverbond en geeft de schade aan die 

wordt aangericht. Uiteraard is dit een 

richtbedrag, maar wel gebaseerd op degelijk 

onderzoek. De EU 70.- waar bedrijven nu mee 

mogen rekenen is volstrekt onvoldoende. 

Bedrijven, gemeenten (Amsterdam), 

waterschappen rekenen al met CO2 beprijzing. 

Bedrijven doen dit om voorbereid te zijn op 

mogelijk strengere maatregelen. De Green 

Deal gaat ervan uit dat CO2 beprijzing 

noodzakelijk is om daadwerkelijke verandering 

te stimuleren.   

B Ontraden 
 
We ontraden het amendement. Op pagina 
32, regel 23, staat al dat het koolstofbudget 
bindend moet zijn. Daarmee wordt een 
jaarlijkse bovengrens gesteld aan de uit te 
stoten CO2 als gevolg van het handelen van 
de Provincie. Dat is een stevigere aanpak 
dan het beprijzen van de uitstoot. Hoewel de 
gedachte om via beprijzing de uitstoot te 
verminderen sympathiek en navolgbaar is, 
vindt de programmacommissie het jammer 
dat hiermee alleen een economische bril 
gebruikt wordt. Het koolstofbudget gaat uit 
van de intrinsieke waarde van het voorkomen 
van CO2 -uitstoot. Beprijzing kan weliswaar 
naast deze aanpak bestaan, maar doet de 
aanzet tot een fundamentele omslag in 
denken teniet. 
Deze fundamentele lijn heeft de commissie 
willen weergeven in de regels 19-26. We 
vinden dat met het bindend budget afdoende 
is geborgd dat de provincie deze transitie 
door moet maken.  
 

 

120 73 34 10 Ewout Klück 
 

Wijzigen: 
 
 
Actief (via gemeenten) verplichten 
van zonnepanelen op bestaande en 
nieuwe daken Daken optimaal 
benutten voor zonnepanelen, met name 
daken van bedrijven, distributiecentra 
en maatschappelijk vastgoed. Om 
particulieren te stimuleren faciliteert 

Inwoners (Utrecht, Nieuwegein, Bunschoten, 
Eemnes, Veenendaal, Leusden, Rhenen), wel 
maar nu geen geld meer voor 180.000 
inwoners in Amersfoort en Baarn. En niet voor 
590.000 inwoners in Zeist, Utrechtse 
Heuvelrug, De Bilt, Woerden, Houten, Soest, 
Bunnik, IJsselstein, Lopik, Montfoort, 
Oudewater, Renswoude, Vijfheerenlanden, 
Wijk bij Duurstede, Woudenberg, Stichtse 
Vecht en De Ronde Venen. 
 

C Overnemen 
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de provincie leningen via het 
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting.  
 
 
 
 

Daarmee is het dus maar voor ongeveer de 
helft van de inwoners geregeld en vallen de 
anderen dus terug op de leenvoorwaarden van 
commerciële partijen. We zouden er juist voor 
moeten zorgen dat er geen enkele partij is voor 
wie er een reden overblijft om te kunnen 
zeggen dat ze hun dak niet volleggen. Indien 
gekozen wordt voor het alleen verstrekken aan 
particulieren dan is bovendien het aansluiten bij 
SVN voldoende om het te realiseren 
 

121 74 34 13 Ewout Klück 
 

Schrappen: 
 
De provincie moet zich uitspreken 
tegen het gebruik van kernenergie. De 
veiligheidsrisico’s en het afvalprobleem 
zijn ontoelaatbaar. Ook leiden 
discussies over kernenergie af van de 
benodigde stappen die nú gezet 

moeten worden.  

De twee mogelijke locaties (Maasvlakte en 
Borssele) liggen niet in Utrecht. Het heeft dus 
geen zin om ons actief in de discussie te 
mengen. Een gedeelte van de GroenLinks 
kiezers staat bovendien wel achter kernenergie 
om fossiel te voorkomen. 

C Ontraden 
 

Wij ontraden dit amendement. We willen ons 
uitspreken tegen het gebruik van kernenergie 
in de provincie Utrecht. Voor nu staat er niks 
op de planning in de provincie, maar de 
discussies over kernenergie komen terug en 
er wordt ook vaak een vraag in stemwijzers 
over opgenomen. Dan willen wij daar een 
standpunt over innemen, dat we tegen zijn 
omdat het anders afleidt van de 
verduurzamingsopgave via wind en zon die 
hard nodig zijn. Daarnaast zijn er steeds 
kleinere centrales in ontwikkeling die 
mogelijk wel in onze provincie kunnen 
passen in de toekomst. We willen duidelijk 
zijn naar partijen die mogelijk daarop wijzen 
en daarmee wind en zon willen vertragen. 
 

 

122 92 34 16 Ewout Klück Toevoegen:  

GroenLinks is tegen uitbreiden van 

biomassacentrales in Utrecht en helpt 

waar mogelijk de capaciteit te 

reduceren. 

 

Inmiddels is gebreken dat biomassa niet 

klimaatneutraal is maar zorgt voor meer uitstoot 

van emissies dan fossiele verbranding en dat 

het op de korte termijn zorgt voor ontbossing 

en daarmee minder capaciteit om CO2 op te 

nemen. Een nieuw bos vangt de eerste jaren 

namelijk minder CO2 af dan een bestaand bos 

en is dus pas met jaren vertraging 

C Overnemen  
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klimaatneutraal. Ten opzichte van het laten 

staan van het bos en verbranden van iets 

anders is biomassa zelfs klimaatnegatief. 

Biomassa (anders dan reststromen) heeft dus 

een negatief effect op het klimaat en zou (naast 

verminderen van verbranding) vervangen 

moeten worden door het afvangen van CO2 bij 

(fossiele) verbranding en het hoogwaardig 

gebruiken van FSC-hout. 

 
123 48 37 1 Werkgroep I & D, 

DWARS Utrecht, 
Miriam Frantzen, 
Ali Karataş, Leroy 
Lucas, Alma 
Feenstra en 
Imrane El 
Hamdaoui.  

Wijzigen: 
 
Duurzaam, eerlijk, rechtvaardig en 
gelijkwaardig  

Met het toevoegen van ‘rechtvaardig’ wordt een 
link gemaakt naar ‘mensenrechten’ en daarmee 
vanuit het (internationale) recht per definitie 
naar de bescherming van 
‘minderheidsgroepen’.  
https://provincieutrecht.groenlinks.nl/nieuws/de-
groei-naar-een-rechtvaardige-samenleving 

 
 

B Ontraden 

De commissie vindt de drieslag ‘duurzaam, 

eerlijk en gelijkwaardig’ beter klinken. 

Rechtvaardig richt zich erg op de juridische 

controle, terwijl onduidelijk blijft wat het 

fundamentele verschil tussen eerlijk en 

rechtvaardig is.  

 

124 50 37 10 Werkgroep I & D, 
DWARS Utrecht, 
Miriam Frantzen, 
Ali Karataş, Leroy 
Lucas, Imrane El 
Hamdaoui, Alma 
Feenstra en 
Marianne Mols.  

Wijzigen: 
 
Betrouwbare en rechtvaardige 
provincie  

 B Overnemen 

 

 

125 51 37 11 Werkgroep I & D, 
DWARS Utrecht, 
Miriam Frantzen, 
Ali Karataş, Leroy 
Lucas, Alma 
Feenstra en 
Imrane El 
Hamdaoui.  

Wijzigen: 
 
De rechtsstaat beschermt burgers 
tegen willekeur en institutioneel 
racisme. Daarom pakken we dit op 
structurele wijze aan.  

 B Overnemen 
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126 146 37 14 DWARS Utrecht, 

Gijs Broere, 

Judith Dekker en 

Imraan el 

Hamdaoui. 

Toevoegen: 

 

aan regel 14:  

Om op langere termijn en op een 

duurzame manier behoorlijk bestuur 

te realiseren, zijn ook strengere 

integriteitsregels en een omslag in 

de bestuurscultuur van groot 

belang.  

 

aan regel 23: 

• De provincie stelt een 

Provinciale Ombudspersoon 

in en een meldpunt waar 

mensen vertrouwelijk 

integriteitszaken kunnen 

melden. 

• De integriteitscode herzien 

en daarbij de anti-

draaideurconstructie 

verstevigen. Oud-

gedeputeerden mogen nu 

na 1 jaar een opdracht 

uitvoeren voor de 

provincie. Dit moet 

verlengd worden naar 2 

jaar. 

 

 B Overnemen 
 
 

 

127 53 37 17 Werkgroep I & D, 
DWARS Utrecht, 
Miriam Frantzen, 
Ali Karataş, Leroy 
Lucas, Alma 
Feenstra en 

Toevoegen:  
  
Onderzoek laten verrichten naar 
hoeveel inwoners in de provincie bereid 
zijn om voorvallen van discriminatie en 
racisme te melden en op basis van de 
resultaten een verbeterplan opstellen 

 C Overnemen 
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Imrane El 
Hamdaoui.   

met een schets van de ideale situatie 
en de investering die nodig is om de 
meldingsbereidheid te doen 
toenemen.   
 

128 54 37 17 Werkgroep I & D, 
DWARS Utrecht, 
Miriam Frantzen, 
Ali Karataş, Leroy 
Lucas, Alma 
Feenstra en 
Imrane El 
Hamdaoui.  

Toevoegen:   
 
Institutioneel racisme agenderen door 
een statement te maken, een eigen 
provinciale publiekscampagne te 
ontwikkelen een aan te haken bij 
bestaande campagnes.   
 

 C Ontraden 
De commissie is het eens met het agenderen 
van institutioneel racisme door de provincie, 
maar gaat liever verder dan agenderen. Ze 
adviseert daarom positief op “het bestrijden 
van welke vorm van racisme dan ook”, op 
“De rechtsstaat beschermt burgers tegen 
willekeur en institutioneel racisme. Daarom 
pakken we dit op structurele wijze aan” en op 
“Onderzoek laten verrichten naar hoeveel 
inwoners in de provincie bereid zijn om 
voorvallen van discriminatie en racisme te 
melden en op basis van de resultaten een 
verbeterplan opstellen met een schets van 
de ideale situatie en de investering die nodig 
is om de meldingsbereidheid te doen 
toenemen.” en ontraadt daarom dit 
amendement.  
 

 

129 55 37 23 Werkgroep I & D, 
DWARS Utrecht, 
Miriam Frantzen, 
Ali Karataş, Leroy 
Lucas, Alma 
Feenstra en 
Imrane El 
Hamdaoui.  

Toevoegen: 
 
De provincie zet zich in voor de 
bestrijding van welke vorm van racisme 
dan ook.  

 B Overnemen 
 

 

130 56 37 24 Werkgroep I & D, 
DWARS Utrecht, 
Miriam Frantzen, 
Ali Karataş, Leroy 
Lucas, Alma 
Feenstra en 

Toevoegen:  
 
De provincie dient zelf het voortouw te 
nemen tot en het voorbeeld te zijn van 
een inclusieve én rechtvaardige 
provincie. Daarom werken we toe naar 
een provinciale organisatie die een 

 C Overnemen 
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Imrane El 
Hamdaoui.  

afspiegeling is van de provincie 
Utrecht. Om dit te bereiken wordt de 
organisatie getraind om bewust te zijn 
van (voor)oordelen en bekwaam te 
handelen in het creëren van een 
inclusieve organisatie en komen er 
quota voor alle niveaus van de 
provinciale organisatie. 

131 149 37 24 DWARS Utrecht, 

Gijs Broere, 

Judith Dekker en 

Imraan el 

Hamdaoui. 

Toevoegen: 

 

De provincie moet een generatietoets 

instellen voor beleid en regelgeving die 

veel invloed hebben op toekomstige 

generaties.  

De impact van wetgeving op toekomstige 

generaties moet ook meegenomen worden. 

Daarom pleiten wij voor een generatietoets bij 

beleidsontwikkeling.   

B Overnemen 

 

 

132 96a 37 25 Els Vallentgoed, 
Ida Bromberg, 
Dillian Hos, 
Esther Lieverse, 
Bas Molenveld, 
Frans Prins, 
Maddy 
Vangangelt 

Wijzigen: 

 

Diversiteit en inclusie 

De huidige tekst is voornamelijk gericht op 

LHBTIQ+’ers. Diversiteit is breder dan dat. 

Daarnaast is behalve diversiteit ook inclusie 

belangrijk: dat iedereen zich welkom voelt en 

kan meedoen, onafhankelijk van bijvoorbeeld 

waar je vandaan komt, waar je in gelooft, van 

wie je houdt, hoe oud je bent en of je een 

beperking hebt. 

B Overnemen  

133 96b 37 26 Els Vallentgoed, 
Ida Bromberg, 
Dillian Hos, 
Esther Lieverse, 
Bas Molenveld, 
Frans Prins, 
Maddy 
Vangangelt 
 
 

Wijzigen:   

 

Oude tekst: 

Utrecht is een regenboogprovincie. We 

zijn er trots op dat Utrecht zo’n diverse 

provincie is waar verschillende mensen 

elkaar accepteren en respecteren. 

Maar dat is geen gegeven. We moeten 

blijven werken aan inclusie en de 

waardering voor diversiteit. 

 

Nieuwe tekst: 

De huidige tekst is voornamelijk gericht op 

LHBTIQ+’ers. Diversiteit is breder dan dat. 

Daarnaast is behalve diversiteit ook inclusie 

belangrijk: dat iedereen zich welkom voelt en 

kan meedoen, onafhankelijk van bijvoorbeeld 

waar je vandaan komt, waar je in gelooft, van 

wie je houdt, hoe oud je bent en of je een 

beperking hebt. 

B Overnemen 
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We zijn er trots op dat Utrecht zo’n 

diverse provincie is waar verschillende 

mensen elkaar accepteren en 

respecteren. Maar dat is geen gegeven. 

We moeten blijven werken aan inclusie 

en de waardering voor diversiteit. Want 

we willen dat iedereen zich in onze 

provincie welkom voelt en kan 

meedoen, onafhankelijk van 

bijvoorbeeld waar je vandaan komt, 

waar je in gelooft, van wie je houdt, hoe 

oud je bent en of je een beperking hebt. 

 

134 58 37 31 Werkgroep I & D, 
DWARS Utrecht, 
Miriam Frantzen, 
Ali Karataş, Leroy 
Lucas, Imrane El 
Hamdaoui en 
Alma Feenstra.  

Toevoegen: 

GroenLinks wil dat de provincie in de 

eigen werkzaamheden, als 

opdrachtgever en als 

subsidieverstrekker rekening houdt met 

noodzakelijke voorzieningen voor 

mensen die een beperking of 

belemmering ervaren, van welke aard 

dan ook. 

 

 

 C Overnemen 
 

 

135 96c 37 33 Els Vallentgoed, 
Ida Bromberg, 
Dillian Hos, 
Esther Lieverse, 
Bas Molenveld, 
Frans Prins, 
Maddy 
Vangangelt 
 

Wijzigen: 

 

Oude tekst: 

De veiligheid, weerbaarheid en sociale 
acceptatie van LHBTI’ers monitoren en 
waar nodig verbeteren. We willen 
stimuleren dat alle gemeenten in de 
provincie een Regenbooggemeente 

De huidige tekst is voornamelijk gericht op 

LHBTIQ+’ers. Diversiteit is breder dan dat. 

Daarnaast is behalve diversiteit ook inclusie 

belangrijk: dat iedereen zich welkom voelt en 

kan meedoen, onafhankelijk van bijvoorbeeld 

waar je vandaan komt, waar je in gelooft, van 

wie je houdt, hoe oud je bent en of je een 

beperking hebt. 

B Overnemen 
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worden. We onderzoeken de 
mogelijkheid om in de provincie een 
Regenbooghuis te realiseren. 
 

Nieuwe tekst: 

De veiligheid, weerbaarheid en sociale 

acceptatie van LHBTIQ+’ers monitoren 

en waar nodig verbeteren. Utrecht is 

een regenboogprovincie, we willen 

stimuleren dat alle gemeenten in de 

provincie een Regenbooggemeente 

worden. We onderzoeken de 

mogelijkheid om in de provincie een 

Regenbooghuis te realiseren. 

 

136 59 37 38 Werkgroep I & D, 
DWARS Utrecht, 
Miriam Frantzen, 
Ali Karataş, Leroy 
Lucas, Imrane El 
Hamdaoui, Alma 
Feenstra en 
Marianne Mols.  

Verplaatsen naar P37, R24:  
 
Excuses maken voor de rol die de 
provincie heeft gepeeld in het 
slavernijverleden. GroenLinks wil dat 
die rol goed wordt onderzocht en dat er 
nu en in de toekomst aandacht is voor 
dit verleden.   

Past beter onder het nieuwe kopje 
‘betrouwbare en rechtvaardige provincie’  
 

A Overnemen 
 

 

137 60 37 39 Werkgroep I & D, 
DWARS Utrecht, 
Miriam Frantzen, 
Ali Karataş, Leroy 
Lucas, Imrane El 
Hamdaoui en 
Alma Feenstra. 

Wijzigen: 
 
Excuses maken voor de rol die de 
provincie heeft gepeeld in het 
slavernijverleden. GroenLinks wil dat 
die rol van de provincie maar ook die 
van de kerk en de universiteit goed 
en systematisch wordt onderzocht en 
dat er nu en in de toekomst aandacht is 
voor dit verleden. Ook worden er 
financiële mogelijkheden gecreëerd 
ter compensatie van de nazaten van 
slaafgemaakten voor het onrecht en 
het leed dat is aangedaan. 
 

 B Ontraden 

 
De programmacommissie geeft de voorkeur 
aan bestaande tekst uit het programma. We 
willen juist op dit onderwerp dat serieuze 
aandacht verdient, niet te veel vooruitlopen 
op de mogelijke conclusies uit verder 
onderzoek. Ook gaat de provincie niet over 
de kerk en universiteit.  
 
Indien uit onderzoek blijkt dat er onrecht is 
aangedaan door samenwerking tussen 
provincie en kerk/universiteit, kan de 
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provincie aandringen op nader onderzoek 
door hen.  
 
Verder is de gedachte van de 
programmacommissie dat er een intentie is 
om te komen tot (financiële) compensatie 
waar dat gepast is, maar loopt het 
amendement te veel op de uitkomsten van 
het onderzoek vooruit. Om deze redenen, 
handhaaft de programmacommissie liever de 
bestaande tekst. 

138 61 37 39 Werkgroep I & D, 
DWARS Utrecht, 
Miriam Frantzen, 
Ali Karataş, Leroy 
Lucas, Imrane El 
Hamdaoui, Alma 
Feenstra en 
Marianne Mols.  

Wijzigen:  
 
GroenLinks wil dat die rol goed wordt 
onderzocht en dat er nu en in de 
toekomst aandacht is voor dit verleden, 
voor de institutionele doorwerking 
hiervan en ook voor de herdenking 
Keti Koti.  

 B Overnemen 
 

 

139 147 38 9 DWARS Utrecht, 

Gijs Broere, 

Judith Dekker en 

Imraan el 

Hamdaoui. 

Toevoegen: 

 

Bij het experimenteren met 

burgerberraden wordt speciale 

aandacht besteed aan hoe dit kan 

helpen met het bereiken van groepen 

die in de Nederlandse 

polderdemocratie minder goed 

vertegenwoordigd zijn, zoals jongeren. 

Er worden specifieke burgerfora voor 

deze groepen georganiseerd en bij 

andere fora dient een bepaald 

percentage van de deelnemers uit deze 

groepen te komen.  

Minder luide stemmen hebben soms een zetje 

nodig. Burgerberraden zijn hier goed voor, 

maar het is wel belangrijk om deze diversiteit 

op een manier vast te leggen. 

B Ontraden 
 
Principe voor burgerberaad is 
representativiteit, dan zijn ook jongeren 
vertegenwoordigd. 
 

 

140 136 38 34 Arthur Oldeman, 

Jan van de Venis, 

Derek van 

Toevoegen: 

 

Utrecht geeft als eerste provincie in 

Nederland bewoners formeel het recht 

De natuur is in zichzelf waardevol en verdient 

een plek aan de onderhandelingstafel. Via het 

geven van rechten aan de natuur, een logische 

volgende stap in natuur emancipatie, kan zij 

C Overnemen 
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Bochove en 

Rachel Heijne  

om bij inspraak niet alleen op te komen 

voor eigen belangen, maar ook voor dat 

van de natuur (zoals bijvoorbeeld voor 

Amelisweerd).   

dan juridisch voor haar eigen belangen 

opkomen. (zie ook het andere amendement op 

onze namen) Er zijn meerdere praktische 

vormen te bedenken waarop namens de 

rechtspersoonlijkheid Amelisweerd kan worden 

gesproken, bijvoorbeeld als vertegenwoordiger, 

voogd, of diplomaat. Dit zouden lokale 

bewoners kunnen zijn, maar bijvoorbeeld ook 

via een burgerberaad, waar overigens ook voor 

wordt gepleit in dit programma (pagina 37 regel 

41). Eerder sprak Wim Eikelboom in de 

gemeente Zwolle in een inspraakmoment 

vanuit het perspectief van de IJssel – het 

concept is dus niet nieuw, maar wél om dit 

inspraakrecht namens de natuur formeel vast 

te leggen.   

141 93 38 39 Jan van Casteren, 

Kees van de 

Merwe en GL 

Netwerk Digitale 

Samenleving 

Wijzigen: 

 

Waarden die voor GroenLinks cruciaal 

zijn, zijn inclusie en menselijke maat, 

legitiem en gecontroleerd, open en 

transparant legitimiteit en 

democratische controle, openheid 

en transparantie, duurzaamheid en 

repareerbaarheid, privacy en 

veiligheid. 

 B Ontraden 
Dit is een te lange opsomming en het sluit 

niet aan bij de kernwaarden van GroenLinks 

duurzaamheid, eerlijk delen en verbinding. 

 

142 94 39 6 Jan van Casteren, 

Kees van de 

Merwe en GL 

Netwerk Digitale 

Samenleving 

Toevoegen: 

 

De adviezen van de ethische 

commissie worden openbaar gemaakt. 

 B Overnemen 
 

 

143 86 39 8 Kees van de 
Merwe, Jan van 
Casteren en 

Toevoegen: 
 

 B Overnemen  
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Netwerk Digitale 
Samenleving 

Publiek toegankelijke registers opzetten 
waarin alle algoritmes en sensoren die 
de provincie gebruikt, zijn beschreven. 

 

144 87 39 10 Kees van de 
Merwe, Jan van 
Casteren en 
Netwerk Digitale 
Samenleving 
 

Toevoegen: 
 
De fysieke, sociale en digitale 
toegankelijkheid van onze omgeving 
verbeteren. We realiseren zo spoedig 
mogelijk dat deze volledig of, waar dat 
niet gaat, zoveel mogelijk toegankelijk 
is voor mensen met een beperking. 
Voor digitale toegankelijkheid worden 
de wcag-richtlijnen aangehouden. 

Het blijft een grote uitdaging om het leven van 
mensen met een beperking zo optimaal 
mogelijk te maken: het gaat er niet om hoeveel 
procent je ziet of doet, maar om hoeveel 
procent je leeft. Dat vraagt van ons dat we 
moeite doen om de samenleving zo vorm te 
geven dat dat zij gewoon volwaardig kunnen 
meedoen. Offline én online.  

 
Toegankelijkheid is helaas niet 
vanzelfsprekend en het is dan ook noodzakelijk 
dat GroenLinks zich ervoor inzet om te zorgen 
dat hierin verbetering komt. Regelgeving en 
richtlijnen als het VN-verdrag voor de rechten 
van mensen met een handicap en de WCAG-
richtlijnen moeten beter worden nageleefd, ook 
door de provincie en in producten en diensten 
die de provincie inkoopt of subsidieert. 

B Overnemen   

145 118 39 25 Harmke van Dam Wijzigen: 

 

Het belastinggebied van de provincie 

hervormen naar een systeem waarin 

zowel bedrijven als inwoners bijdragen 

aan de kosten die voor de samenleving 

worden gemaakt. Hierbij moet het ook 

gaan om de kosten van de impact op 

milieu en water, bodem en ecologie, 

het ruimtegebruik en de energievraag. 

Kortom: de gehele voetafdruk, volgens 

het principe ‘de vervuiler betaalt’. 

Het gaat zeker óók om de impact op de bodem 

(ondergrond), natuur en biodiversiteit 

(ecologie). Daarbij is het logisch en eerlijk om 

hierbij het principe te hanteren dat de vervuiler 

en kostenveroorzaker betalen. Het kan geen 

kwaad dat principe in deze paragraaf over 

eerlijke financiën nog eens expliciet te noemen. 

B Overnemen  

146 119 39 27 Harmke van Dam Wijzigen: 

 

Het huidige provinciale belastinggebied, 

de zogenaamde opcenten, maximaal 

Het lijkt me géén goed signaal om ons 

verkiezingsprogramma te eindigen met de 

boodschap dat we de belastingen maximaal 

gaan verhogen, zonder oog te hebben voor 

B Ontraden 

In het huidige belastingsysteem (opcenten op 

de motorrijtuigenbelasting) gaat het feitelijk 
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verhogen om daarmee de grote 

maatschappelijke opgaven waar onze 

provincie voor staat, te financieren. 

deze moeilijke tijden en zonder – zo lijkt het – 

rekening te houden met mensen met een 

smalle beurs. Wellicht is het daarom beter om 

het woordje maximaal te schrappen. Het maakt 

in de praktijk misschien niet veel uit, maar het 

geeft een verkeerd signaal af, alsof het 

GroenLinks niks kan schelen dat veel mensen 

momenteel in een moeilijke situatie zitten. 

Bovendien valt het als laatste punt in het 

programma extra op. 

 

om een geringe verhoging in daadwerkelijke 

euro’s, die bovendien in lijn is met het 

principe ‘de vervuiler betaalt’: auto’s die meer 

vervuilen, betalen ook meer belasting. De 

belastingverhoging is nodig om de plannen 

die we voorstellen uit te voeren. 

 

 

 


