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Inleiding  Het is weer een enerverend jaar geweest voor de Provinciale Staten. De verkiezingen die in maart plaatsvonden hadden daar uiteraard mee te maken. Als partij hebben we in de provincie utrecht enthousiast campagne gevoerd en dat heeft geleid tot weliswaar zetelvermindering van 7 naar 5. Maar landelijk gezien nog het beste van alle provincies. Al snel bleek in de onderhandelingen dat de oude coalitie door wilde gaan  Het huidige college bestaat uit D66, VDD, GroenLinks en het CDA. De PvdA is na de verkiezingen gestart met 6 fractieleden waarvan 1 commissielid; met 3 nieuwe en 3 ‘oud’ fractieleden. Vanuit deze positie proberen wij het het coalitieakkoord ‘In verbinding’ zo sociaal en eerlijk mogelijk te maken. Het coalitieakkoord is weinig concreet en bevat weinig concrete doelen, daardoor laat de uitvoering van de plannen van het college te wensen over. Gelukkig gaf het college van Gedeputeerde Staten aan open te staan voor samenwerking, daar probeert de fractie dan ook slim gebruik van te maken. Sinds het nieuwe college heeft plaatsgenomen heeft de fractie door middel van het indienen van moties en amendementen en initiatiefvoorstellen geprobeerd invloed uit te oefenen op het beleid. Op basis van het verkiezingsprogramma zijn een aantal onderwerpen gekozen waarop de fractie zich wil profileren, namelijk:  
- Gezonde en aantrekkelijke  leefomgeving 
- Voldoende betaalbare woningen 
- Meer Banen  De hierboven genoemde onderwerpen vormen de basis voor onze inzet in de Provinciale Staten, zo zet de fractie in op goede fietspaden en openbaar vervoer in plaats van meer snelwegen, op meer banen voor MBO’ers naast hoogwaardige innovatieve ontwikkelingen en op het stimuleren van schone energie.  Tot slot heeft de PvdA provincie Utrecht sinds september een nieuwe fractiemedewerker, Nina Arends.   In dit jaarverslag worden diverse onderwerpen beschreven waar de PvdA Statenfractie zich in 2015 voor heeft ingezet.      
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Samenstelling Fractie en taakverdeling     Cie   Regio  portefeuille/aanvullend 
Rob Van Muilekom   
(fractievoorzitter)  RGW/BEM  Allen  Financiën, Vluchtelingen, 
(06-18982141)        Leegstand, Wonen, Bestuur 
         Vitaal Platteland 
Julie d’Hondt   MME   West  Mobiliteit 
(06-22301064)       
Ali Essousi  
(penningmeester)  MME/BEM  BRU  Energietransitie 
(06-48617158)       Zuid West Europa 
Kees De Kruijf   
(06-29017440)               MME/RGW   Eemland Landelijk gebied 
  Groen 
          Water 
Pauline van Viegen  MME/BEM  Zuid-Oost Cultuur, cultureel erfgoed 
(06-24984354)        Toerisme en Recreatie  
         Economie   
Willy Wagenmans  MME   BRU  Milieu, Vergunningen  
Commissielid      Zuid West Handhaving   
(06-13623101)        
Nina Arends (fractiemedewerker)     Fractiesecretariaat 
(06-51221374) 
pvda@provincie-utrecht.nl  
 
De afkortingen betekenen:  BEM:  Bestuur, Europa en Middelen 
     MME:  Milieu, Mobiliteit en Economie 
     RGW:  Ruimte, Groen en Water  
      
De regio's omvatten:   Eemland: Amersfoort, Baarn, Bunschoten, 
       Leusden, Soest, Woudenberg, Eemnes 
     BRU:  Utrecht, Zeist, De Bilt, Bunnik, Houten,  
       Nieuwegein, IJsselstein, Vianen 
     West:  Ronde Venen, Montfoort, Lopik,  
       Oudewater, Woerden, Stichtse Vecht 
     Zuid-Oost: Wijk bij Duurstede, Veenendaal,  
       Renswoude, Rhenen, Utrechtse  
       Heuvelrug  
 
De PS-fractie streeft naar een goede samenwerking en afstemming met de lokale PvdA-fracties. Dit 
geschiedt door bijeenkomsten in de regio’s, bezoeken aan lokale fracties en afstemming als er PS-
onderwerpen zijn die spelen in bepaalde gemeenten.  
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Commissie Bestuur, Europa en Middelen (BEM) Rob Van Muilekom  Ali Essousi   Provinciaal budget jeugdzorg behouden  Tijdens de Begrotingsvergadering van november heeft de fractie gezorgd dat gemeenten nog steeds een beroep kunnen doen op financiële steun van de Pro-vincie Utrecht voor de jeugdzorg. De gedeputeerde stelde voor het nog beschik-bare budget van 2015 in 2016 te laten vervallen. Gelukkig heeft de fractie hier door samenwerking met andere partijen een stokje voor gestoken. De “zachte” landing van de decentralisatie met betrekking tot de jeugdzorg is nog steeds belangrijk. Het is volgens de fractie nog te vroeg gemeenten om op voorhand al te gaan korten op de budgetten voor de gemeenten.   Problematiek vluchtelingen op d eganeda gezet Direct bij de eerste Statenvergadering is de problematiek van de komst van de vele vluchtelingen aangekaart. Vele gemeenten worstelden hoe ze de crisisnoodopvang moesten regelen. Vragen over de wijze van opvang, de financiële consequenties, de benodigde specifieke deskundigheid en de ver-deling van de aantallen over de gemeenten. Enige coördinatie en afstemming was hard nodig. In de loop van het jaar heeft Gs eindelijk haar rol gepakt, ook als middenbestuur tussen rijk/coa en de ge-meenten.  Zuinig omgaan met fractievergoedingen De PvdA heeft een motie ingediend om de fractievergoedingen met tenminste 10% te verlagen aan gezien in de afgelopen Statenperiode 2011-2015 een bedrag van 364.763 euro statenbroed niet was uitgegeven. Dit is circa 20% van het totale budget. Onze eigen fractie had een overschot van ca 70.000 euro.De om nu te korten met 10% heeft het helaas niet gehaald. Zorgvuldig en zuinig omgaan met overheidsmiddelen blijft onze aandacht behouden  
 

Commissie Mobiliteit, Milieu en Economie (MME)   Julie D’Hondt   Pauline Van Viegen Ali Essousi    Willy Wagenmans  
Mobiliteit  Betere evaluatie Beter Benutten programma Haar maidenspeech (de eerste keer dat iemand speecht in de volksvertegenwoordi-gende rol in de Provinciale Staten) ging over het programma Beter Benutten. Dit is een programma waarmee wordt geprobeerd de files in de provincie te verminderen. De fractie zette hierbij in op een betere evaluatie van verschillende projecten, daarbij diende zij ook een motie in. Helaas heeft de motie het, met 22 stemmen voor en 25 stemmen tegen het niet gehaald.  Begin 2016 staat het Beter Benutten programma en de evaluatie weer op de agenda.     
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Toegankelijkheid Openbaar vervoer Nog voor het einde van het jaar heeft de fractie zich in de Statenzaal zich tevens hard gemaakt voor de toegankelijkheid van het Openbaar Vervoer. Toen de fractie erachter kwam hoe slecht het is gesteld met de toegankelijkheid van de toekomstige Uithof-tram voor minder validen heeft de fractie direct vragen gesteld aan gedeputeerde Verbeek. De frac-tie wilde weten hoe dit aangepast kan worden en hoeveel deze aanpassingen eventueel gaan kosten. Daarnaast wilt de fractie weten hoe dit bij toe-komstige aanbestedingen te voorkomen is.  Milieu (energietransitie)  Hernieuwbare Energie In het verkiezingsprogramma van de PvdA in de Provincie Utrecht streven we naar 16% hernieuwbare energie in 2020. De Provincie Utrecht gaat uit van 10% in 2020, de eerste stap om de Provincie ambitieuzer te maken heeft de fractie in 2015 gezet. De motie Agenda Duurzame Energie, die statenbreed is aange-nomen, vraagt het college de 10% als minimum te beschouwen en een verken-ning uit te voeren naar hogere energiedoelen (zoals 14% hernieuwbare energie in 2020). Andere moties die de fractie heeft ingediend om dichter bij de 16% in 2020 te komen hebben het helaas niet gehaald.   Fietsverbinding A27 Houten-Vianen De fractie pleit er samen met de fietsersbond en andere betrokken gemeenten al langer voor om de op stapel staande verbreding van de brug op de A27 over de Lek te gebruiken voor het aanbrengen van een fietsverbinding. In november hebben de PvdA en CU hierover een motie ingediend die met brede steun is aangenomen. Maar Rijkswaterstaat en de Provincie Utrecht dreigde af te ha-ken omdat zij de meerkosten te hoog vonden. Door een motie van PvdA Twee-de-Kamerlid Duco Hoogland is de financiering  in december toch rondgekomen. De fractie vindt de fietsverbinding erg belangrijk omdat het niet alleen bij-draagt aan de bereikbaarheid (bijvoorbeeld van het Utrechts Sciencepark) maar ook de recreatieve fietser kan ervan profiteren.   Economie (werkgelegenheid)  Leerwerkbedrijf Natuur en Landschap In juni diende de fractie een voorstel in om, samen met Landschap Erfgoed Utrecht, een leerwerkbedrijf te starten voor het beheer van natuur en land-schap. Het Landschap Erfgoed Utrecht heeft al een eerste initiatief voor een nieuw leerwerkbedrijf genomen en het college gaat het nu definitief, op basis van het PvdA-voorstel, ondersteunen en tot een succes maken. Het is mooi om te zien dat een van de kerntaken van de provincie, beheer van natuur en land-schap nu kan worden gecombineerd met het opleiden van jongeren.  Werk maken van stageactieplan Verschillende sectoren van het MBO-onderwijs in heel Nederland kampen met een tekort aan stage-plaatsen waardoor veel leerlingen hun beroepsopleiding niet kunnen afmaken. Tijdens de Statenver-gadering van 22 juni 2015 heeft de fractie samen met de SP een motie ingediend waarin het college wordt verzocht om nog voor de behandeling van de begroting in 2016 met een stageactieplan te 
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komen. Bij het vormen van dit actieplan moeten gemeenten en het onderwijsveld betrokken zijn. Zodat MBO-scholieren beter aan een stageplaats geholpen worden. Dit als vervolg op de aangeno-men motie uit december 2014 waarin de PvdA het college verzoekt het initiatief te nemen om tot een regionaal stageactieplan te komen.  

Commissie Ruimte, Groen en Water (RGW) Rob Van Muilekom Kees de Kruijf  Bijdrage Vitens voor ondergrondgebruik De fractie vindt het niet meer dan normaal dat bedrijven die gebruik ma-ken van de ondergrond een bijdrage leveren aan de ecosystemen. Vitens is gebaat bij een goede kwaliteit grondwater en mag daarom ook bijdragen dat er op maaiveld en ondergrond voor wordt gezorgd dat deze goede kwaliteit er ook is.Tijdens de Statenvergadering op 7 december heeft de fractie dan ook gevraagd of het college, in haar rol als gezaghebber c.q. vergunningverlener van Vitens voor juli 2016 met een voorstel wil komen om afspraken te maken over een financiële vergoeding vanwege de gele-verde ecosysteem diensten en aldus een bijdrage te leveren aan een goed beheer van natuur en recreatie in de intrekgebieden. De motie heeft het gehaald dus kijken we uit naar het voorstel.  Samenwerking met de waterschappen Bij de provincie worden veel onderwerpen besproken waarbij het thema water aan de orde komt. Nadrukkelijk hebben de vertegenwoordigers van de PS-fractie en de waterschappen gekozen elkaar goed te informeren en afstemming te zoeken als “waterige” onderwerpen spelen. Lijnen met onze 2e Kamerfractie zijn er ook. 


