
 
 
Verslag vergadering PvdA gewest Utrecht, 13 mei 2017 
Locatie: Trefpunt Maarssen, Kerkweg 21 CL MAARSSEN 
 

1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen 
René Harinck opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Na een korte 
toelichting op de agenda wordt deze vastgesteld. 
 

2. Vaststellen verslag vergadering 18 februari 2017 
Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de secretaris Sytse Koopmans. Deze is niet 
aanwezig i.v.m. het geven van de Schaper-leergang. 
 

3. Actualiteiten uit Tweede en Eerste Kamer en partij. (Jopie Nooren) 
Jopie staat even stil bij de sterk verkleinde fractie in de Tweede Kamer en de veranderingen 
die het verlies van de PvdA bij de verkiezingen van 15 maart met zich mee heeft gebracht. 
Op sommige agendapunten heeft de fractie al een ander geluid laten horen voor een sterk 
oppositioneel profiel. Vooruitlopend op de presentatie in juni door het bestuur van de PvdA 
van de bevindingen van Paul Depla wil ons gewest in tweede helft september ook binnen het 
gewest de inhoudelijke discussie met elkaar aan te gaan. Vandaag willen we met de 
aanwezige leden ook een gesprek/workshop houden om in beeld te brengen wat de Partij 
van de Arbeid te doen staat. 
De vergadering voegt de daad bij het woord, Jopie legt uit wat de bedoeling is. Uiteen in 
groepen om als eerste te discussiëren over de volgende vraag:  
Wat zijn voor de PvdA de landelijke thema’s (top 3)? 
 

 Bestaanszekerheid (in combinatie met verbinding en solidariteit) 
- Werk & Inkomen 
- Pensioen 
- Armoedebestrijding 
- Zorg 

 

 Wonen 
- Overal kunnen wonen 
- Betaalbare + beschikbare woningen 
- Transformatie (van kantoren) 

 

 Onderwijs 

 Duurzaamheid 

 Arbeidsmarkt 

 Immigratie/integratie 

 Kwetsbaren in de samenleving + Sociaal Domein 

 Interne partijdemocratie/structuur 
 
In een 2e ronde stond de volgende vraag centraal:  
Hoe (en waarmee) maakt PvdA op voornoemde onderwerpen verbinding met mensen 
= kiezers? (Welke onderwerpen staan dan centraal?) 
 

 Wonen 
- Voldoende contigent sociale woningbouw, een vast percentage bij woning-

bouwontwikkellocaties 



- Erfpacht 
- Duurzaamheid in prijs 
- Corporaties in positie (met hen en huurders in gesprek gaan) 
- Transformatie lege gebouwen 
- Maatschappelijk gebonden eigendom 

 

 Onderwijs 
- Autonomie in onderwijs, vrijheid van onderwijs 
- Ouders + sociale contacten 
- Acceptatie verschillen 
- Diversiteit is goed 
- Onderwijs bereikbaar voor iedereen 
- Doorstroming ook voor stapelaars 

 

 Werk & Inkomen 
- Open economie 
- Werkbehoud huidige werkers 
- Gelijk inkomen rechten en plichten 

 
Wat betekent dit nu voor de vereniging (vorm)? 
Deze vraag laten we in deze vergadering onbeantwoord en wachten de adviezen van 
partijbestuur af. Er ligt nog ”Wat betekent dit nu voor de gemeenteraadsverkiezingen van 
2018? Wat kan het gewest Utrecht (voor de afdelingen) doen? 
 
Naar aanleiding van deze workshop meldt gemeente Stichtse Vecht dat zij in verband er de 
gemeenteraadsverkiezingen al bezig zijn thematische gesprekken te organiseren met 
instanties en leden/kiezers. 
Jopie verlaat de vergadering (maar niet zonder dankzegging en een mooie bos bloemen). 
 
4. Bestuurswisselingen 
Pim Paulusma wordt bedankt voor zijn werk in het gewestbestuur en krijgt daarvoor een 
hartelijk applaus (en bloemen). 
 
5. Actualiteiten uit de PS-fractie, door Rob van Muilekom 
Rob trapt af met de vraag of iedereen de Nieuwsbrief van het gewest wel heeft ontvangen? 
Dit wordt door de vergadering bevestigend beantwoord. 
Rob vervolgt met enkele actuele zaken die spelen bij de Provincie (en in de Staten): 

a. Het Openbaar Vervoer van Syntus komt veel in het nieuws. Allerlei aanloop-
problemen spelen hen parten. OV wordt provinciaal geregeld maar is ook een 
gemeentelijk thema.  

b. De leegstand van kantoren wordt provinciaal aangepakt. Verder neemt de leegstand 
in de detailhandel in binnenstedencentra toe 

c. Woningbouw: men ontwikkelt een regionale visie met issues als transformatie van 
kantoren en welke typen woningen men waar moet bouwen. 

 
6. Actualiteiten uit de Waterschap fractie, door Jan Reerink 
Jan wil een paar zaken benoemen waar men in de waterschapsfractie mee bezig is; 

a. Duurzaamheid, o.a. inzetten op het hergebruik van grondstoffen. 
b. Samenwerking tussen stad en gemeenten bijv. in de bestrijding van blauwalg. 
c. Inzoomen op bijv. onderbetaling van zzp’er zoals ijzervlechters op bouwplaatsen van 

het waterschap. Hoe gaan de aannemers om met onderaannemers. Hiertoe is 
correspondentie met het CLB en zijn er vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. 
 

Constantijn voert nog twee zaken aan; 

 Thema klimaatadaptatie. Het waterschap propageert veelvuldig dat mensen groen 
tuinen aanleggen om water vooral te infiltreren. 

 Burgerinitiatieven die zich bezighouden met extra groen worden gesteund. 
Jan vraagt aandacht voor beantwoording van de mail aan de afdelingen over toezending van 
het magazine. 
 
 



 
 
 

Themadiscussie over Duurzaamheid 
 
(Impressie: geen woordelijk verslag) 
 
Pim leidt de discussie over Duurzaamheid en het programma: de politieke lijn: wat kun je 
landelijk doen en hoe te komen tot een werkagenda voor lokaal? Actueel thema is uiteraard 
de energietransitie. 
 
Sven Jense van Klimaatlobby.nl geeft een inleiding en een presentatie over duurzaamheid. 
Hij komt met een verrassend voorstel ten aanzien van CO2-heffingen. Keer burgers van de 
opbrengst van deze heffing dividend uit. In de zaal is breed draagvlak voor dit idee na de 
degelijke uitleg die Sven geeft. O.a. toont hij aan de economieën (Zweden) op basis van 
duurzaamheid groeien (winst maken). 
 
Vanuit het Waterschap geeft Constantijn Jansen op de Haar inbreng ten aanzien van 
Duurzaamheid. Hij neemt de vergadering mee door de ambities op gebied van waterbeheer 
in de woonwijk (Leidse Rijn) en zuivering (Utrecht). De PvdA heeft een drietal speerpunten: 

 Kwijtschelding van waterschaps- en zuiveringslasten voor de laagste inkomens; 

 Duurzaam bouwen 

 Innovatie 
 
Terugkerend raakvlak is kostenreductie ook in relatie tot bijv. stadsverwarming (Eneco). 
 
Ali Essousi licht vanuit de provincie toe wat je plaatselijk en in de provincie kunt doen. Met 
een passieve coalitie in de Provinciale Staten gebeurt er niet veel op gebied van 
duurzaamheid. Af en toe kan de PvdA een succesje boeken. Belangrijk in de komende 
periode wordt de discussie over windmolens/zonnepanelen wel/niet en op welke plaatsen. 
Daarnaast zal energieverbruik (en kosten) een steeds belangrijkere rol spelen. Ali 
concludeert tevens dat PvdA echt wat melden heeft ten aanzien van duurzaamheid, immers 
er is aangetoond dat innovatie en duurzaamheid leidt tot economische groei en dus werk. En 
daar moet de Partij van de Arbeid het van hebben! 
 
De presentatie van Sven is te bekijken via:  
 
http://nl.citizensclimatelobby.org/wp-content/uploads/sites/10/2017/05/klimaatlobby-presentatie-13-5-1.pdf  
 

 
7. Rondvraag en sluiting 
Rene sluit de vergadering. 
 
 
Volgende gewestelijke vergadering: 9 september 2017, 10.00 uur.  
Plaats nader bekend te maken. 
 
 
 
Bert Veenstra 

http://nl.citizensclimatelobby.org/wp-content/uploads/sites/10/2017/05/klimaatlobby-presentatie-13-5-1.pdf

