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Conceptverslag 
 
Onderwerp : Gewestelijke Vergadering / Jaarvergadering 

Datum : 9 maart 2013 

Locatie : gemeentehuis Utrechtse Heuvelrug in Doorn 

 
Aanwezig 
 
Gewestelijk afgevaardigden: 
 
Kees van Beukering               Baarn 
Mieke Wijnker                        Wijk bij Duurstede 
Wouter Koning                       De Bilt 
Tom de Man                          Amersfoort 
Walter Kok                             Lopikerwaard 
Tineke Klerk                          Leusden 
Gijs Wildeman                       Zeist 
Ad van Strien                         Zeist 
Peter de Lange                      Utrecht 
Pieter Polmann                      Utrechtse Heuv. 
Dick Kaas                              Bunnik 
Ingrid Groenewege                Stichtse Vecht  
Fred Polhout                          Amstersfoort-Bun 
Han van Marwijk                    Soest 
Gerrit Stekelenburg               Soest 
Erica van Alfen                      Nieuwegein 
Eelke van Blokland                Woudenberg 
Fred Tapper                           Houten 
Harm Groeneweg                   IJsselstein 
 
 
 

Overigen: 
 
R. Kaas                      AGV / A’dam 
Wim Verhage             Stichtse Vecht 
Johan Steen               Nieuwegein 
M. van der Heijde       AGV 
K. Trijsburg                 Utrecht 
Ben Elbers                  Utrecht 
Hans Nijhof                 Utrechtse Heuvelrug 
Hans Brouwer             GAO Utrecht 
Grace Tanamal           Tweede Kamer 
Lutz Jacobi                  Tweede Kamer  
Jan Reerink                  Zeist 
Frans Gunthers            Wijk bij Duurstede 
Selina van der Meer     Baarn  
 

Gewestbestuur: 
 
Aukje Boer                    Secretaris 
Hans Brouwer             Voorzitter  
Peter Weijland  Penningmeester 
Yvon Horsten 
Sylvana Bosch 
Ersin Bolukbas 
Jeroen Muller 
Maarten Fekkers 
Jochen Geraedts 
Ersin Bolukbas 
 

Statenfractie: 
 
Ali Essousi 
Dursun Kilic 
Kees de Kruijf                   Fractievoorzitter       
Ursula Blom 
Kasper Driehuijs 
Herma Verbeij 
Pauline van Viegen 
 
 

 
1. Opening 

Voorzitter Hans Brouwer opent de vergadering.  
Hij feliciteert statenfractielid Ali Essousi met de geboorte van zijn zoon. En heet in het 
bijzonder Grace Tanamal en de inleider van vandaag, Lutz Jacobi welkom.  
In verband met de problemen met de website was het lastig de afgevaardigden en leden via 
de gebruikelijke kanalen te informeren over de gewestelijke vergadering / jaarvergadering. 
Het bestuur heeft de afgevaardigden via de mail de stukken gestuurd. Het is niet uitgesloten 
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dat daardoor betrokkenen en geïnteresseerde leden niet zijn bereikt. Waarvoor onze 
excuses. 
 

2. Mededelingen 
Op zaterdag 16 maart organiseert het gewest Noord-Holland een bijeenkomst in 
Haarlem over de opschaling van de provincies. Leden uit Utrecht zijn welkom 
 
De op 14 maart geplande bijeenkomst met afdelingsvoorzitters gaat niet door. Op 16 
maart start de landelijke campagne gemeenteraadsverkiezingen, waar dezelfde 
thema’s (ondersteunen verkiezingen door strategen) besproken worden. 
 
De vergadering zou graag zien dat ook in het gewest Utrecht een bijeenkomst 
georganiseerd wordt over de opschaling. Kees de Kruijf (fractievoorzitter 
Statenfractie) zegt dat toe. (actie) 
 
 

 
3. Jaarverslag en Jaarrekening 2012 van het PvdA Gewest Utrecht 

In het Jaarverslag ontbreekt in de algemene inleiding de vermelding en de 
gebiedstekening van het Waterschap Amstel- Gooi en Vechtstreek. Dit is inderdaad 
een omissie die in het volgende jaarverslag zal worden rechtgezet. Het jaarverslag 
van AGV is wel in het verslag opgenomen. 
 
De heldere Jaarrekening verdient alle lof. Peter de Lange (Utrecht) vraagt naar de 
bevindingen van de kascontrolecommissie. Han van Marwijk (kascontrolecommissie) 
geeft een samenvatting van de bevindingen (zie bijlage). De commissie adviseert het 
bestuur de bijdrage aan de GAO-U te koppelen aan meetbare resultaatafspraken. 
Voor het overige zijn er geen opmerkingen. De kas is gecontroleerd en goed 
bevonden. 
 
In de vacature voor de kascontrolecommissie wordt voorzien door de benoeming van 
Peter de Lange uit Utrecht. Jozef Thoonen zal ook volgend jaar nog deel uitmaken 
van de commissie. 
 
Voor het overige spreekt de vergadering zijn waardering uit voor het prettig leesbare 
jaarverslag. 
 
 

4. Bestuursverkiezing 
Sylvana Bosch, Daniel van Geest en Collin Sijmonsma treden af. De voorzitter 
bedankt ze voor hun inzet voor het gewestelijk bestuur. In de vacature tweede 
secretaris/ webmaster worden benoemd: 
 Selina van der Meer 
 Wim Verhage 
De exacte verdeling van taken vindt in nader overleg plaats. 
 
 

5. Werkplan Statenfractie 
Naar aanleiding van het werkplan vindt er een korte gedachtewisseling plaats over de 
opschaling. Twee jaar geleden stond al in het verkiezingsprogramma dat de PvdA 
voor schaalvergroting is. Desalniettemin herleeft ook binnen de PvdA nu de discussie 
weer. En kan er niet aan voorbij gegaan worden dat in het gewest Utrecht er behoefte 
is aan een dialoog in het kader van de actuele ontwikkelingen. Het gewestbestuur 
wordt gevraagd die dialoog verder vorm te geven en te faciliteren. 
Aandachtspunten: 
 Hoe behouden we de identiteit van Utrecht 
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 Hoe verhoudt de opschaling zich tot ontwikkelingen in zuidwest Utrecht, waar 
men zich bv. m.b.t. het sociaal domein en de transities oriënteert op 
samenwerking met Zuid- Holland 

 Wat is de kerntaak van de provincie en welke schaalgrootte hoort daarbij 
 
Wouter Koning vraagt aandacht voor de voetpaden naast de provinciale wegen. Wat 
is er met dat voornemen gebeurd? Lutz Jacobi geeft aan dat in de motie “” Roefs”’ is 
afgesproken dat bij structuurveranderingen wandelpaden/-wegen meegenomen 
moeten worden.  
 
Hans Brouwer zegt zich zorgen te maken over een ingrijpen van de provincie waar 
het gaat om de  plek voor het Maxima Kinderkankercentrum. Hij zou het betreuren als 
de provincie de Utrechtse wethouder Isabella voor de voeten zou lopen. Ursula Blom 
geeft namens de Statenfractie aan dat de PvdA-fractie daar al actie op heeft 
ondernomen en dat ze maximaal de vinger aan de pols zullen houden. 
 

6. Ontwikkelingen in het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
Jan Reerink geeft een toelichting op zijn vertrek als dagelijks bestuurslid en op de 
keuze van de fractie om geen zetel meer te bezetten in het dagelijks bestuur. Voor 
uitgebreidere info: zie de website. De vergadering stemt in met het besluit van de 
fractie en dankt Jan Reerink voor zijn bijdrage aan het dagelijks bestuur. 

 
7. Rondvraag 

Ali Essousi vervangt Jeroen Weck op de Politieke Ledenraad. Hij vraagt de 
aanwezigen suggesties voor de Politieke ledenraad aan hem te melden. 
Pauline van Viegen wil graag aan de slag met een werkgroep jeugd. Wie daaraan 
deel wil nemen kan zich bij haar melden. 
 
Het woord is aan Lutz Jacobi. Lutz neemt de vergadering mee in de politieke 
actualiteit. We zitten in een moeilijke periode, maar de PvdA is nog maar net 
begonnen. Sociaaldemocraten kunnen het verschil maken. Ook in een ‘nieuwe 
politiek’ van wisselende coalities.   
 
Verder informeert Lutz ons over het initiatief van PvdA, GroenLinks en D66 voor het 
plan “Mooi Nederland”, dat in de plaats komt van de wet natuurbescherming van het 
vorige kabinet. Er vindt een levendige discussie plaats over de consequenties van de 
nieuwe aanpak voor de boeren.  
 
Om 12.30 uur bedankt de voorzitter Lutz Jacobi voor haar inspirerende bijdrage en 
sluit de vergadering 

 
 
 


