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In deze nieuwsbrief onder andere:  

 Terugblik op de verkiezingsuitslag 

 De speerpunten 2017 voor de PvdA PS-fractie 

 Een aantal overwinningen op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid  

 De Vuelta in Utrecht? 

 Zien we jou bij het #klimaatkonijn?  

 

Laat de PvdA weer stralen!  
 

Rob Van Muilekom, Fractievoorzitter 
 
De verkiezingsuitslag was hard en duidelijk: de Nederlanders stemden op 15 

maart toch vooral op een andere partij. Hoewel na vier jaar buffelen door het 

PvdA-VVD-kabinet de crisis is gekeerd en het economisch gezien beter gaat 

blijken veel kiezers uit 2013 teleurgesteld in de PvdA. Oude zekerheden 

worden bedreigd (vast werk, pensioen) en er zijn noodzakelijke maar pijnlijke 

bezuinigingen doorgevoerd, bijvoorbeeld op de jeugdzorg en de 

huishoudelijke hulp. Maar dat ook de hypotheekrenteaftrek wordt aangepakt en de leeftijdsgrens 

voor het minimumjeugdloon is verlaagd, was voor de kiezer kennelijk niet genoeg om de PvdA trouw 

te blijven. 

Als PvdA’er actief bij de provincie Utrecht deel ik de teleurstelling over de uitslag, maar heb ik met 

onze Statenfractie invloed om op provinciaal niveau te laten zien dat de PvdA er nog steeds echt toe 

doet. En daar zou ik onze actieve PvdA’ers op lokaal niveau ook toe willen oproepen. Onze 

speerpunten voor 2017 licht ik graag toe en met deze PS-fractie ga ik aan de slag om de PvdA weer te 

laten stralen! 

De speerpunten van 2017  

De drie speerpunten van 2017 zijn meer banen, voldoende betaalbare woningen en een 

aantrekkelijke en gezonde leefomgeving.   

Meer banen  

Betere aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt: Werk maken van stageplaatsen, stimuleren dat 

jongeren met een goed diploma van school komen. 



Meer werkgelegenheid: De provincie Utrecht blijkt een interessante vestigingsplek te zijn voor 

hoogwaardige bedrijven. Maar we moeten ook bedrijven aantrekken uit de maakindustrie, waar 

meer banen zijn voor mensen met een lagere opleiding 

Diversiteit op arbeidsmarkt: Zorgen voor meer diversiteit binnen het provinciehuis en bij 

organisaties, bedrijven en opdrachtnemers gelieerd aan de provincie. Anoniem solliciteren zou meer 

aandacht gegeven moeten worden. 

Toerisme: Provincie Utrecht moet ook internationaal bekender worden.  De toeristische sector levert 

tevens veel banen op voor lager opgeleiden. Jaar van de Stijl! 

Voldoende betaalbare woningen 

Regionale woonagenda: Samen met gemeenten in de regio een woonagenda opstellen en afspraken 

maken wie welke type woningen gaat/laat bouwen 

Energiezuinige wijken: Gemeenten ondersteunen met het besparen van energie en het winnen van 

duurzame energie voor een gezonde leefomgeving, lagere woonlasten en werkgelegenheid in de 

bouw 

Aantrekkelijke en gezonde leefomgeving 

Aanpak leegstand van kantoren en winkels: Met gemeenten leegstand van kantoren aanpakken 

door panden te transformeren naar onder andere woningen en plannen voor overbodige 

kantoorruimte te schrappen. In 2017 ook de leegstand in de detailhandel  aanpakken.  

Versterking Natuur en Landschap:  De biodiversiteit (de soortenrijkdom van planten en dieren) is 

enorm afgenomen buiten de natuurgebieden. De PvdA wil meer geld beschikbaar stellen om de op 

dit terrein actieve organisaties meer armslag te geven. 

Toegankelijkheid en bereikbaarheid OV: Vanaf december 2016 heeft vervoerbedrijf Syntus het 

openbaar vervoer in een groot deel van de provincie overgenomen van Connexxion. De overgang 

verliep chaotisch. Er waren veel vertragingen, routes werden gewijzigd en er waren buschauffeurs 

die de weg niet kenden of onbeleefd waren tegen reizigers. Verbeteringen zijn daarom hard nodig. 

Gezonde leefomgeving realiseren: Utrecht is als verkeersknooppunt van Nederland en door de 

relatief hoge bevolkingsdichtheid extra kwetsbaar voor de gevolgen van de uitstoot van fijnstof en de 

overlast van geluid. Met een toenemend aantal mensen dicht bij elkaar in de steden dient de 

leefbaarheid tegelijk ook goed te blijven. 

 

PvdA boekt succes op spoortunnel Maarsbergen en bereikbaarheid Utrecht  

Julie d’Hondt, woordvoerder mobiliteit  

Maarsbergen  

Op maandag 13 maart hebben Provinciale Staten eindelijk een besluit 

genomen over de ondertunneling van het spoor bij Maarsbergen. Het 

was een moeilijke afweging. Onze sympathie ging uit naar de zogeheten 

Bosbeekvariant, maar die was onoverkomelijk duur. Daarom hebben we 

uiteindelijk  ingestemd met de Westelijke variant met gesloten 

Tuindorpweg. Dankzij een PvdA-wijzigingsvoorstel is er nu wel duidelijk 

gekozen voor het verplaatsen van de noordelijke rotonde. Op die manier kan de oude dorpskern van 



Maarsbergen weer in ere worden hersteld. Daarnaast is met steun van alle partijen de PvdA-motie 

aangenomen om samen met de inwoners van Maarsbergen te kijken naar de beste inpassing en daar 

zo nodig extra budget voor vrij te maken. We hopen dat Maarsbergen na dit besluit de onderlinge 

verdeeldheid achter zich kan laten en weer vooruit kan kijken. We blijven de ontwikkelingen 

uiteraard goed volgen, samen met onze lokale fractie. 

NRU 

Ook hebben we het in een aangenomen motie voor elkaar gekregen dat de provincie samen met de 

gemeente Utrecht bij het Rijk gaat pleiten voor meer geld voor de reconstructie van de Noordelijke 

Randweg Utrecht (NRU). Binnen het huidige budget is er namelijk slechts één onderdoorgang 

mogelijk en komen er twee viaducten, terwijl het veel beter zou zijn als ze alle drie verdiept zouden 

worden aangelegd. Dit is met name belangrijk voor de veiligheid en de leefbaarheid in de toch al 

kwetsbare wijk Overvecht in Utrecht.  

OV en fiets Utrecht Science Park 

Het Utrecht Science Park groeit razendsnel. Om alle dagelijkse reizigers - studenten en werknemers - 

op te vangen is een forse investering nodig in betere fiets- en openbaar-vervoerverbindingen. Daarbij 

is het belangrijk dat gemeenten, provincie en Rijk samen optrekken om een sluitend plan te maken, 

in plaats van losse initiatieven die niet op elkaar zijn afgestemd. Samen met GroenLinks, D66 en de 

ChristenUnie heeft de PvdA daarom een motie ingediend die op 13 maart met een ruime 

meerderheid is aangenomen. De motie roept Gedeputeerde Staten op om samen met Rijk en 

gemeenten op zoek te gaan naar oplossingen voor deze ' schaalsprong'.  

OV Leusden: merkbare verbeteringen maar knelpunten blijven 

Willy Wagenmans, commissielid en woordvoerder mobiliteit  

Sinds de introductie van de nieuwe dienstregeling van Syntus in december 

regent het in Leusden klachten over de betrouwbaarheid van de dienstregeling  

en verslechterde bereikbaarheid. Vooral in het centrum en in Leusden-Zuid 

voelen reizigers het verdwijnen van de oude lijnen 77 en 78. De buurtbus blijkt 

hiervoor geen alternatief. De voltallige gemeenteraad van Leusden heeft 

hierover aan de bel getrokken.  

Naar aanleiding van de klachten heeft gedeputeerde Verbeek al eerder overleg gevoerd met het 

college van Leusden en Syntus. Dit heeft geleid tot aanpassingen in de dienstregeling van lijn 17 en 

217 per 5 maart. Die blijken te helpen: inmiddels zijn er veel minder vertraging en rituitval en is de 

betrouwbaarheid hoger. De reizigersaantallen zijn gelijk of zelfs hoger dan die in de vroegere lijnen 

77 en 78. Met andere woorden: de problemen hebben geen gevolgen gehad voor het totaal aantal 

OV-reizigers in Leusden. Alleen de buurtbus blijkt in Leusden Zuid totaal niet aan te slaan; hier is geen 

enkele stijging van reizigersaantallen merkbaar.  

Knelpunt blijft de gebrekkige bereikbaarheid voor de inwoners van Leusden Centrum en Zuid. Het 

gemeentebestuur van Leusden wil dat opgelost zien, liefst op korte termijn, maar anders bij de 

aanpassing van de dienstregeling in 2018. De gemeente zal samen met belangenorganisaties snel 

laten weten wat voor aanpassingen in de dienstregeling daarvoor nodig zijn. Als PvdA Statenfractie 

zullen we dit proces in Leusden nauwgezet volgen en zullen we met de lokale fractie hierover 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2017PS-motie-05-aandacht-voor-schaalsprong-OV-en-fiets-Utrecht-Science-Park-ingediend-door-GroenLinks-D66-PvdA-en-ChristenUnie-AANVAARD.pdf


intensief overleg voeren. De knelpunten die er nog zijn, moeten worden opgelost, daar zetten we ons 

samen voor in.    

 

‘Zo hard gelopen, maar nog zo ver te gaan!’ Veel te weinig nieuwe natuur 

Kees de Kruijf, woordvoerder landelijk gebied, groen en water  

“ Zo hard gelopen, maar nog zo ver te gaan!”, was de titel van een nota 

van Jacques Wallage (toen staatssecretaris van onderwijs) begin jaren 

negentig, waarin de invoering van de basisschool werd geëvalueerd. Er was 

heel hard gewerkt, positieve resultaten waren absoluut aanwezig, maar 

tegelijkertijd moest er nog wel heel erg veel gebeuren om de 

samenvoeging van kleuter- en lager onderwijs tot een succes te maken. 

Dat is, kort samengevat, ook het verhaal van de realisatie van het Natuur 

Netwerk Nederland (NNN, vroeger EHS) in de provincie Utrecht. Door alle 

partijen is hard gewerkt aan de realisatie van het Natuurnetwerk, maar de resultaten zijn vooralsnog 

volstrekt onvoldoende. Extra inzet is absoluut noodzakelijk. 

Na het voor de natuur in Nederland dramatische optreden van Henk Bleker (staatssecretaris in het 

redelijk bizarre kabinet Rutte 1) is in onze provincie met het Akkoord van Utrecht geprobeerd om 

samen met alle betrokkenen de schade te beperken en zoveel mogelijk de oude afspraken over de 

realisatie van Nieuwe Natuur overeind te houden. 

Dat Akkoord van Utrecht uit 2011 behelsde de realisatie van ruim 1500 ha Nieuwe Natuur (wettelijk 

verplicht) en daarnaast nog 3000 ha ‘groene contour’, op vrijwillige basis gerealiseerde hectaren 

Nieuwe Natuur. 

Uit een door het college van GS uitgebrachte evaluatie van begin 2016* blijkt dat die realisatie niet 

goed gaat. Weliswaar is voldoende verplichte Nieuwe Natuur verworven, maar de inrichting daarvan 

blijft sterk achter.  De realisatie van groene contour blijft steken op vrijwel nul waarmee ook de 

bevordering van de biodiversiteit (de kerntaak van de in onze provincie in de nieuwe wet 

natuurbescherming) onder grote druk komt te staan. De inzet van ‘dwingender’ instrumentarium 

(onteigening) wordt in de evaluatie dan ook steeds noodzakelijker geacht. 

De PvdA vindt dat de provincie Utrecht meer inzet moet tonen om de negatieve spiraal te 

doorbreken en heeft daartoe vorig jaar meerdere voorstellen ingediend. Ook tijdens de recente 

bespreking van de evaluatie hebben we voor meer inspanningen gepleit. 

Vanuit het belang van een gezonde, veelzijdige en dus soortenrijke natuur in Utrecht zullen we ons 

ook in de komende maanden blijven inzetten voor meer inspanningen op dit gebied. Het is een illusie 

te denken dat het met de huidige inzet aan mensen en middelen vanzelf wel goed komt. We zullen er 

daarom alles aan doen daar de meerderheid van Provinciale Staten ook van te overtuigen. 

 

Zin in de volgende wielerronde door Utrecht?! 

Osman Suna, Woordvoerder Economie, Cultuur, Toerisme&Recreatie 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Ruimte-Groen-en-Water/2017/27-maart/13:00/Statenbrief-Evaluatie-Grondstrategie-Akkoord-van-Utrecht-2017RGW27
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Ruimte-Groen-en-Water/2017/27-maart/13:00/Statenbrief-Evaluatie-Grondstrategie-Akkoord-van-Utrecht-2017RGW27


 
In 2015 was de succesvolle start van de Tour de France in Utrecht. Het 

Business Peloton Utrecht (BPU) heeft nu de ambitie om de Vuelta d 

‘España in 2020 naar onze provincie te halen. De bedoeling is dat de start 

van de Vuelta in de stad Utrecht gaat plaatsvinden en de finish in Breda. 

De Vuelta, oftewel de Ronde van Spanje, is een van de drie grote 

wielerronden ter wereld. Het is een publiekstrekker die veel media-

aandacht krijgt en het toerisme naar Utrecht en daarmee de werkgelegenheid kan bevorderen. Er 

zijn veel bedrijven en organisaties die van zo’n evenement een graantje meepikken. Je zet Utrecht er 

nationaal en internationaal mee op de kaart. Het past bovendien goed in ons streven om het 

toerisme naar Utrecht te stimuleren. Daarnaast zorgt zo´n groot evenement voor bedrijvigheid, 

arbeidsplaatsen en levendigheid in de regio. De PvdA-fractie in Provinciale staten steunt daarom van 

harte het voorstel van het College van gedeputeerde Staten om 35.000 Euro bij te dragen aan een 

poging de start van de Vuelta 2020 in Utrecht te laten plaatsvinden.  

De PvdA-fractie heeft de organisatie gevraagd om de ervaringen met de start van de Tour de France  

in Utrecht in 2015 mee te nemen. De Tour trok veel toeristen en Nederlandse bezoekers, wat veel 

inkomsten opleverde. Helaas waren er ook onverwachte meerkosten, vooral op het gebied van het 

openbaar vervoer. Bij de evaluatie van de start van de Tour de France in Utrecht hebben wij als PvdA 

daarom gevraagd om een apart budget voor evenementen, dat steun kreeg van de andere fracties. 

Dit heeft er toe geleid dat de Staten een apart fonds in het leven hebben geroepen onder de naam 

Budget Reserve Fonds Ontwikkeling Provincie. Uit dit fonds kan het bedrag van 35.000 Euro worden 

betaald. Omdat de tocht van Utrecht naar Breda gaat, zal de gemeenten Utrecht en Breda en de 

provincie Noord-Brabant om een vergelijkbare bijdrage worden gevraagd 

Meer informatie over dit onderwerp is hier te vinden. 

 

Luchtkwaliteit: slikken of stikken?  

Annet Krijgsman, commissielid en woordvoerder milieu 

De provincie kan normen stellen aan de luchtkwaliteit. En dat is nodig, bleek 

tijdens een recente bijeenkomst waar experts op dat gebied met het 

provinciebestuur over de oorzaken van slechte luchtkwaliteit spraken, 

evenals over de mogelijkheden om daar iets tegen te doen. 

Gelukkig is Utrecht geen Peking of Shanghai, waar de smog soms zo 

verstikkend is dat mensen verplicht worden de auto te laten staan om het 

nog een beetje draaglijk te houden. Maar ook hier kennen we warme dagen 

met smog en weten we dat op zulke dagen het aantal sterfgevallen hoger is dan normaal. Mensen 

hebben door een slechte luchtkwaliteit een verhoogde kans op longkanker en hebben daarnaast 

vaker last van een longontsteking, astma en hart- en vaatziekten. 

De grootste luchtvervuilers zijn het verkeer, de landbouw en de consument zelf. Auto’s worden 

weliswaar steeds milieuvriendelijker, maar daarmee nog niet schoon. Door het instellen van 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Milieu-Mobiliteit-en-Economie/2017/20-maart/13:00/Statenvoorstel-voorbereiding-Vuelta-2020-2017MME48-1


bijvoorbeeld milieuzones kun je de meest vervuilende auto’s uit de (binnen)steden weren. Scooters 

veroorzaken ook veel uitstoot, die met name door fietsers wordt ingeademd. Een mogelijke 

oplossing om de luchtkwaliteit voor  fietsers te verbeteren zou het verplaatsen van de scooters naar 

de rijbaan kunnen zijn.  

De consument is zelf ook een veroorzaker van slechte luchtkwaliteit. Binnenshuis komt dit met name 

door het koken. Daarom is het gebruikmaken van een afzuigkap en regelmatig luchten erg belangrijk. 

Ook vaker de fiets pakken helpt enorm. De auto wordt immers vaak voor korte ritten gebruikt. En die 

houtkachel of vuurkorf is wel heel gezellig, maar niet bevorderlijk voor een schone lucht. 

Wat kan de provincie nu doen? In de nieuwe omgevingswet kan de Provincie een norm stellen. Er 

werd geopperd dat we die bijvoorbeeld in de nabijheid van scholen en ziekenhuizen wat strenger 

zouden kunnen maken. Ook het aanleggen van groenstroken helpt, al is het maar een klein beetje. 

Waar groen is, zijn geen auto’s, groen is prettig om naar te kijken en regenwater kan makkelijker 

weg. Natuurlijk zouden we kunnen kijken naar het instellen van milieuzones en het verlagen van 

maximum snelheden. 

De PvdA vindt uiteraard dat we iets moeten doen om de luchtkwaliteit te verbeteren. We blijven ons 

dus in ieder geval inzetten voor goed openbaar vervoer. Ook blijven we er alert op dat in 

omgevingsvisies en bij andere plannen met de 

luchtkwaliteit terdege rekening wordt gehouden. 

Prof. Bert Brunekreef, hoogleraar milieuepidemiologie, van de 

universiteit Utrecht had eigenlijk de meest simpele oplossing: gewoon 

niets meer verbranden! 

 

 

 

 

Klimaatkonijn op 13 mei 2017 (gewestelijke vergadering) 

Ali Essousi, Statenlid PvdA provincie Utrecht 

Na de aflevering van Zondag met Lubach op 2 april is #klimaatkonijn een nieuwe 

hashtag om aandacht te vragen voor het klimaat tijdens de kabinetsformatie met 

de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en GroenLinks, dezelfde partijen die een 

coalitie vormen in de Provincie Utrecht. 

 

In de Staten maken wij ons zorgen over het gebrek aan ambitie van de Provincie Utrecht. In de 

scoringslijsten staan we laag en het provinciaal bestuur dreigt zelfs de landelijke afspraken van 10% 

duurzame energie in 2020 niet te halen. Zelfs de inzet om het provinciehuis te verduurzamen reikt 

niet verder dan label C. Als PvdA hebben wij Gedeputeerde Staten vaak gewezen op hun gebrek aan 

daadkracht en om meer inzet gevraagd.  



 

Op 13 mei willen wij tijdens de Gewestelijke vergadering met jullie in gesprek over wat we in de 

provincie Utrecht kunnen doen om de klimaatdoelen te halen. Wij dagen experts, vernieuwers en 

voorlopers uit om met ideeën te komen. Houd de agenda vrij en wees aanwezig! Wij kunnen alle 

ideeën gebruiken en hopen op jullie komst. 

Het volledige programma zal snel volgen! 

 

 
 
 
 
 

Berichten uit het Gewestelijk Bestuur  

 13 mei: volgende gewestelijke vergadering. Uitnodiging volgt nog.  

 
 
Contactgegevens: 
 
Rob Van Muilekom: rob.van.muilekom@provincie-utrecht.nl 06-18982141 
Kees De Kruijf: kees.de.kruijf@provincie-utrecht.nl 06-29017440 
Julie d’Hondt: julie.dhondt@provincie-utrecht.nl 06-22301064 
Ali Essousi: ali.essousi@provincie-utrecht.nl 06-48617158 
Osman Suna: Osman.suna@provincie-utrecht.nl 06-42015615 
Willy Wagenmans: willy.wagenmans@provincie-utrecht.nl 06-13623101 
Annet Krijgsman: annet.krijgsman@provincie-utrecht.nl 06-81140614 
Algemeen e-mailadres: pvda@provincie-utrecht.nl 
 
Op de hoogte blijven? Houd dan onze website en Facebookpagina in de gaten: 
www.psutrecht.pvda.nl en https://www.facebook.com/WerkenAanUtrecht/  
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