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INLEIDING 
 
2016 is een enerverend jaar geweest voor de PS-fractie van de PvdA. Als nieuwe fractie na de 
verkiezingen van maart 2015 zijn we als team gegroeid en hebben we goed samengewerkt. Iedereen 
heeft inmiddels zijn/haar portefeuille goed in beeld. Desondanks hebben we wel diverse personele 
wisselingen gehad vanwege de zwangerschappen van Julie en Pauline; in oktober zijn 2 gezonde 
kinderen geboren!  Dat betekent wel dat Julie en Pauline vervangen zijn door Osman en Willy; en 
vervolgens heeft Annet de fractie versterkt als commissielid. Hans Blom neemt als linking pin met het 
gewestbestuur deel aan het fractieoverleg. Fractiemedewerker Nina Arends is in verband met een 
functie elders vervangen door de nieuwe fractiemedewerker Denise ter Horst. 
 
Op basis van ons verkiezingsprogramma is een aantal hoofdthema’s gekozen waarop de fractie zich 
wil profileren, namelijk: 
 

- Gezonde en aantrekkelijke  leefomgeving 
- Voldoende betaalbare woningen 
- Meer Banen 

 
In dit jaarverslag worden diverse onderwerpen beschreven die de PvdA Statenfractie in 2016 heeft 
bereikt. 
 

 
 
.   
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SAMENSTELLING FRACTIE EN TAAKVERDELING 2016 
 

 Commissie Regio Portefeuille/aanvullend 

Rob Van Muilekom 
Fractievoorzitter 
(06-18982141) 

RGW/BEM Alle Financiën, vluchtelingen, 

leegstand, wonen, bestuur, vitaal 

Platteland 

Julie d’Hondt 
(06-22301064)  

MME West Mobiliteit  

Ali Essousi 
Penningmeester 
(06-48617158) 

MME/BEM BRU Energietransitie, Europa 
 

Kees De Kruijf 
(06-29017440)  

RGW Eemland Landelijk gebied, Water en 
kantorenleegstand 

Pauline van Viegen 
(06-24984354) 

MME/BEM Zuidoost Cultuur, cultureel erfgoed, 
toerisme en recreatie, economie. 

Osman Suna 
(06-42015615) 

MME/BEM Zuidoost Vervanging Pauline (april  
december)   

Willy Wagenmans 
Statenlid en 
Commissielid 
(06-13623101) 

MME BRU  Vervanging Julie (okt. – jan), 
milieu, VTH 
 
 

Annet Krijgsman 
Commissielid  

MME  Milieu en energietransitie 

Nina Arends  
Fractiemedewerker  
Denise ter Horst 
Fractiemedewerker 
vanaf 1-12-2016 
(06-43433654) 
pvda@provincie-
utrecht.nl 

  Fractiesecretariaat 

 

 

       

De afkortingen betekenen:   

BEM:  Bestuur, Europa en Middelen 

MME:  Milieu, Mobiliteit en Economie 

RGW:  Ruimte, Groen en Water  
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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 

Zuidoost: 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. 

 

 

BELANGRIJKSTE RESULTATEN EN ACTIES 

 

Commissie Bestuur, Europa en Middelen (BEM) 

Rob Van Muilekom  
Ali Essousi 
 
Te grote overschotten van 16M  
Het college van GS is er zeer kritisch op aangesproken dat er bij de vaststelling 
van de Jaarrekening over 2016 een overschot bleek te zijn van 16M. Vijf 
maanden daarvoor lag de prognose nog op 1M. We krijgen sterk de indruk dat GS zijn zaken niet op 
orde had, maar tegelijk wel afwijzend waren tegen voorstellen van onder andere de PvdA van kleine 
bedragen 0,1M omdat er geen geld beschikbaar zou zijn. 
 

Problematiek vluchtelingen op de agenda gezet 
Direct bij de eerste Statenvergadering is de problematiek van de komst van de 
vele vluchtelingen aangekaart. Vele gemeenten worstelden met hoe ze de 
crisisnoodopvang moesten regelen. Er waren vragen over de wijze van opvang, 
de financiële consequenties, de benodigde specifieke deskundigheid en de 
verdeling 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 gemeenten. 
 
Gemeentelijke herindeling en bestuurskracht 
Gemeenten werken steeds meer samen om de voorzieningen voor hun inwoners goed op orde te 
kunnen houden. Door de decentralisaties in het Sociaal Domein zijn de taken ook complexer 
geworden en zijn de begrotingen fors gegroeid. Positief staat de fractie tegenover de nieuwe 
gemeente Vijfheerenlanden door fusie van Vianen, Leerdam en Zederik. Ook steunen wij de PvdA-
fractie in Eemnes bij de bestuurlijke ontwikkelingen in het Gooi onder regie van de provincie Noord-
Holland. 
 
 
Commissie Mobiliteit, Milieu en Economie (MME) 
Julie D’Hondt   Pauline Van Viegen 
Ali Essousi   Willy Wagenmans 
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Mobiliteit 
 
Bewonersparticipatie provinciale verkeersprojecten  
De verkeersprojecten van de provincie leveren steeds weer veel commotie op. Bewoners en het 
lokale bedrijfsleven worden weliswaar betrokken, maar het college blijkt 
steeds weer moeite te hebben om hen een passende rol te geven. De PvdA 
heeft zich steeds ingezet om de inwoners van Veenendaal, Maarsbergen, 
Houten, Bunnik en Utrecht een stem te geven op de plannen in hun 
omgeving. In overleg met de fracties in Bunnik en Houten wordt gezocht naar 
een volledige aansluiting van de Limesweg op de A12 en het autoluw maken 
van het achterland. Met bewonersvertegenwoordigers in Maarsbergen en de 
fractie in Utrechtse Heuvelrug is intensief overleg geweest over de 
verschillende scenario’s voor de spoortunnel van de N226 bij de afslag van de A12. Naast een goede 
doorstroming van het verkeer vindt de fractie goede luchtkwaliteit en een verkeersveilige en groene 
leefomgeving  belangrijk. 
 
Toegankelijkheid Openbaar vervoer 
Eind 2016 is het busvervoer in de provincie Utrecht via een aanbesteding overgenomen door Syntus. 
Nieuwe chauffeurs, nieuwe buslijnen en Syntus die plots het vervoer moest gaan verzorgen. Klachten 
over ontslagen chauffeurs van Connexxion zijn opgepakt en in samenwerking met de gemeenten zijn 
de negatieve veranderingen aangekaart. Over de chaotische problemen bij nieuwe exploitant van de 
regiotaxi zijn kritische vragen gesteld.  
 
Verbreding A27 bij Amelisweerd 
In juni heeft de PvdA een motie ingediend voor een zienswijze tegen de verbreding 
van de bak van de A27 bij Amelisweerd. Helaas heeft deze motie het niet gehaald. 
Een motie van GroenLinks, die ook oproept voor een zienswijze, werd wel 
aangenomen, maar daar stond niet in dat de provincie tegen de verbreding is. Het 
college werd wel opgedragen aan het ministerie te vragen om nog eens goed te 
kijken naar de laatste verkeersprognoses en kosten-batenanalyses, die uitwijzen dat 
verbreding niet zinvol is. Wat de PvdA betreft had er ook in mogen staan dat de 
provincie tegen het hele project is, maar dit ging sommige collegepartijen te ver.  
Hoewel de motie van GroenLinks veel minder ver ging dan die van de PvdA, heeft onze PS fractie 
toch besloten om ook deze motie te ondersteunen, toen tijdens het debat bleek dat de eigen motie 
het niet ging halen. We blijven ons inzetten tegen de verbreding van de A27 in de bak bij 
Amelisweerd. Wij geloven dat de verbreding het geld (1,1 miljard) en de overlast (8 jaar verbouwing) 
niet waard is, aangezien uit onderzoek blijkt dat de slechte doorstroming, geluidsoverlast en 
luchtvervuiling er niet mee worden opgelost. Maatregelen zoals verlaging van de maximum snelheid 
en rekeningrijden zijn volgens PvdA Utrecht veel effectievere maatregelen om de problemen te 
bestrijden. 
 
Milieu  
 
Gezonde leefomgeving 
Naar aanleiding van nieuwe problemen met de uitstoot van gevaarlijke stoffen bij BASF in De Meern 
begin 2016 is samen met de lokale fractie in Utrecht aangedrongen op aanscherping van het 
toezicht- en handhavingsbeleid bij dit bedrijf en bij betere voorlichting aan bewoners. De aandacht 
heeft tot een positieve respons bij het bedrijf geleid en er is merkbaar verbetering opgetreden. Op 
het terrein van de luchtkwaliteit en uitstoot van fijnstof is de fractie intensief betrokken bij een 
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verkenning van PS (BOB-luchtkwaliteit) om het beleid op dit terrein te intensiveren.  
 
Energietransitie 
 
Hernieuwbare Energie 
In het verkiezingsprogramma van de PvdA in de Provincie Utrecht streven we naar 16% 
hernieuwbare energie in 2020. GS meldt teleurstellend dat ze met haar Energieagenda niet verder 
gaat komen dan ca 6%. de PvdA heeft voorstellen gedaan om deze ambitie te verhogen maar de 
coalitiefracties deden niet mee. En omdat de provincie Utrecht al langer een zo laag aandeel 
hernieuwbare energie hebben, blijft de Provincie Utrecht achter bij andere provincies en voldoen we 
niet aan landelijke afspraken. 
De PvdA wil dat de provincie ook gaat inzetten op het vergroten van het aandeel hernieuwbare 
energie. Deze innovatie draagt bij aan een gezonder leefomgeving en is ook gunstig voor de 
woningmarkt en de toekomstige banen voor MBO’ers. 
 
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 landschap. 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 landschap nu kan worden 
gecombineerd met het opleiden van jongeren. 
Start Actieplan Onderwijs - Arbeidsmarkt 
Het initiatief is genomen om samen met de onderwijsinstellingen en het 
bedrijfsleven en traject te starten opdat het onderwijs goede aansluiting heeft 
op de wensen op de arbeidsmarkt. Verschillende sectoren van het MBO-
onderwijs in heel Nederland kampen met een tekort aan stageplaatsen 
waardoor veel leerlingen hun beroepsopleiding niet kunnen afmaken. 

Commissie Ruimte, Groen en Water (RGW) 
Rob Van Muilekom 
Kees de Kruijf 
 
Actievere rol provincie op de woningmarkt 
De fractie heeft het via een aangenomen motie voor elkaar gekregen dat de provincie Utrecht 
eindelijk een actievere rol gaat oppakken om de grote problemen op de Utrechtse woningmarkt aan 
te pakken. Samen met de gemeenten, corporaties en andere bouwers goed in beeld krijgen welke 
kwantitatieve vraagstukken er zijn en welk type woningen er waar gewenst zijn. De bedoeling is om 
een regionale woonagenda te maken die met alle betrokkenen opgesteld en uitgevoerd gaat 
worden. Dit geldt niet alleen voor de realisatie van voldoende betaalbare woningen, maar ook 
woningen voor specifieke doelgroepen als de senioren en 
eenpersoonshuishoudens. Daarnaast dient de provincie met inzet van kennis, 
menskracht en middelen de transformatie van leegstaande panden te 
stimuleren.  
 
Terugloop biodiversiteit 
In 2016 is opnieuw gebleken dat het niet goed gaat met onze natuur. Niet in 
Nederland en ook niet in onze provincie. Uit rapporten van het Wereld 
Natuurfonds blijkt dat het slecht gaat met onze weidevogels en dus met de 
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natuur in bredere zin, Uit het Living Planet Report valt te lezen dat het met de biodiversiteit in met 
name het boerenlandschap, maar ook in de Utrechtse natuurgebieden alleen maar slechter is gegaan 
het afgelopen jaar. De PvdA heeft daarover, in nauw overleg met de natuurorganisaties, stevig aan 
de bel getrokken. Willen we de Utrechtse biodiversiteit weer op niveau brengen, en dat wil de PvdA, 
dan zal er extra tijd en geld voor uitgetrokken moeten worden. Op basis van de nieuwe wet 
Natuurbescherming die op 1 januari van kracht is geworden, beschikt de provincie ook over het 
wettelijk instrumentarium om de problematiek stevig aan te pakken. 
 
Kantorenleegstand 
De provincie Utrecht kent al vele jaren een enorme kantorenleegstand. Ook het afgelopen jaar is die 
leegstand opnieuw toegenomen. Gemeenten zijn zich bewust van de nadelige gevolgen van deze 
leegstand, maar zijn afzonderlijk dan wel gezamenlijk niet in staat gebleken een effectieve aanpak te 
realiseren. Slopen en grootschalig opschonen van bestemmingsplannen is de enige oplossing. De 
provincie heeft daarin het voortouw genomen en in 2016 belangrijke stappen gezet. De PvdA steunt 
de provinciale aanpak in deze, maar benadrukt sterk dat er sprake moet zijn van een goed overleg 
met gemeenten en daarnaast van een dubbele aanpak in die zin dat naast het weghalen van 
potentiële leegstand uit bestemmingsplannen ook alle medewerking moet worden gegeven aan het 
anders bestemmen van bestaande, leegstaande kantoorgebouwen. Volgens de PvdA liggen daar 
zeker ook kansen voor de aanpak van het grote Utrechtse tekort aan betaalbare woningen. 


