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In deze nieuwsbrief onder andere:  

• Statenfractie zet gezondheid op nummer 1  

• Mindervaliden moeten gewoon met de bus kunnen 

• Opnieuw verwoestende verzuring voor plant en dier 

• PvdA maakt werk van aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt  

• PvdA is tegen gaswinning bij Woerden  

 

Statenfractie PvdA Utrecht zet gezondheid op nummer 1  
 

Rob Van Muilekom, Fractievoorzitter 
 

De crisis lijkt voorbij en de economie groeit weer als nooit te voren. De PvdA 

is blij dat bedrijven zich graag vestigen in onze provincie Utrecht maar tegelijk 

lijkt dit ook te betekenen dat er meer vierkante meters op bedrijventerreinen 

moeten komen, meer asfalt voor autowegen en meer woningen in de steden 

en dorpen. De leefbaarheid en goede luchtkwaliteit kunnen daardoor onder 

druk komen te staan. Groei is prima, zolang de gezondheid van de Utrechters maar op nummer 1 

blijft staan. 

Deze ambitie voor goede gezondheid was dan ook de leidraad voor de PvdA-fractie bij de bespreking 

van de Kadernota en de plannen voor 2018. Als fractievoorzitter heb ik namens de fractie het College 

erop aangesproken dat ze in hun jaarrekening niet alleen met behaalde resultaten moeten pronken, 

maar ook moeten laten zien welke zaken niet gelukt zijn. Hier was statenbreed steun voor. 

De volgende voorstellen zijn gelukkig aangenomen door Provinciale Staten: 

• Meer geld voor natuur en cultuur. De exploitatiesubsidies van alle partnerinstellingen, zoals 

Landschap Erfgoed Utrecht, Utrechts Landschap en Kunst Centraal die voor de provincie 

jaarlijks mooie werkzaamheden verrichten worden na 6 jaar bezuinigen eindelijk geïndexeerd 

en bijgesteld. 

• Het College van GS gaat eindelijk de voortgang van de energietransitie evalueren en wat ons 

betreft ambitieuzer bijstellen. Utrecht staat qua energieprestatie nu onderaan in 

provincieland. 



• De provincie Utrecht gaat zich nogmaals expliciet uitspreken tegen de gaswinningen in 

Woerden. 

• Samen met de stad Utrecht gaat het College van GS onderzoeken of er voldoende middelen 

beschikbaar kunnen komen voor extra ongelijkvloerse kruisingen bij de noordelijke randweg 

Utrecht. Dit zal leiden tot veiligere en een mooiere stad-landverbindingen.  

• Het traineeprogramma voor afgestudeerde starters wordt uitgebreid naar alle Utrechtse 

gemeenten en er wordt extra ingezet op de samenwerking en afstemming tussen overheid, 

bedrijfsleven en onderwijsinstellingen zodat starters de juiste opleiding kunnen krijgen ‘’on 

the job’’. 

• Er komen extra “veldwachters” voor het buitengebied voor de veiligheid, de bescherming 

van de natuur en het plezier van de recreanten. 

De motie waarin het College gevraagd wordt extra inzet te tonen om de betrouwbaarheid en 

bereikbaarheid van het openbaar van vervoer van Syntus te verbeteren heeft het helaas niet 

gehaald. We blijven ons echter  inzetten om dit in bijvoorbeeld Leusden en Amersfoort toch voor 

elkaar te krijgen. 

Allen een goede vakantie en een mooie zomer toegewenst. 

Rob van Muilekom, fractievoorzitter PvdA PS Utrecht 

 

Mindervaliden moeten gewoon met de bus kunnen 

Julie d’Hondt, woordvoerder mobiliteit  

De Partij van de Arbeid maakt zich in de provincie Utrecht al langer druk 

over de toegankelijkheid van het openbaar vervoer. Het beleid van de 

provincie is ‘vraaggericht’: er wordt ingespeeld op waar de meeste 

mensen behoefte aan hebben. Daar valt ook wel wat voor te zeggen: 

niemand is voor het rondrijden van lege bussen. Maar wat nu als 

daardoor een kleine groep mensen buiten de boot (of in dit geval: de 

bus) valt? Het aantal minder validen mag dan beperkt zijn, wat ons 

betreft moeten zij gewoon net als ieder ander gebruik kunnen maken van de bus en de tram.  

Wij ontvangen hier vaak klachten over, onder andere van het SOLGU, het Utrechtse platform voor 

mensen met een beperking. Het lijkt erop alsof er pas in laatste instantie gedacht wordt aan de 

toegankelijkheid van de bus, nadat eerst de kleur van de stoelbekleding is uitgezocht en de (gratis) 

wifi geïnstalleerd. Een goed voorbeeld zijn de incheckpalen voor de OV-chipkaart in de nieuwe 

Syntusbussen. Die bleken veel te hoog te hangen voor rolstoelgebruikers. Dat was mij ook opgevallen 

toen ik een paar maanden geleden met een kinderwagen de proef op de som nam. Desgevraagd was 

de gedeputeerde zich nog van geen kwaad bewust, maar onlangs heeft ze toch besloten de 

incheckpalen wat lager te laten hangen (zie deze brief). 

Maar dat is nog niet genoeg. Uit onderzoek blijkt dat minder validen vaak de bus niet in kunnen. Veel 

problemen komen ook voort uit onduidelijkheden en misverstanden over wat precies de bedoeling 

is, zowel voor buschauffeurs als gebruikers. In Utrecht is de elektrische rolstoelplank bijvoorbeeld 

https://www.facebook.com/juliedhondtpvda/posts/1278611142228386
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Milieu-Mobiliteit-en-Economie/2017/12-juni/13:00/Memo-GS-gedeputeerde-Verbeek-Nijhof-betreffende-ophanghoogte-incheckapparatuur-2017MME81
https://dtvconsultants.nl/de-klant-aan-het-woord/onderzoek-toegankelijkheid-openbaar-busvervoer-voor-rolstoelgebruikers/


afgeschaft en vervangen door eentje die handmatig uitgeschoven moet worden. Dat is prima, maar 

dan moet de buschauffeur wel even komen helpen om die plank uit te schuiven. Tenzij je samen met 

iemand reist die weet hoe dat moet en dat even wil doen. Ik heb voorgesteld, op suggestie van het 

SOLGU, dat er een filmpje voor zowel buschauffeurs als rolstoelgebruikers op de website van de 

Utrechtse vervoerders wordt geplaatst, zodat voor iedereen duidelijk is wat de ‘regels’ zijn als je als 

minder valide met de bus of de tram reist. De gedeputeerde heeft beloofd er werk van te maken.   

De PvdA blijft zich inzetten voor toegankelijk Openbaar Vervoer. Heb je een klacht of een idee hoe 

we dit verder kunnen verbeteren? Laat het me weten via email: julie.dhondt@provincie-utrecht.nl of 

twitter: @JuliePvdA. 

 

Opnieuw verwoestende verzuring voor plant en dier!  

Kees de Kruijf, woordvoerder landelijk gebied, groen en water  

Bomen sterven en jonge vogels breken hun pootjes als gevolg van de 

gigantische uitstoot van stikstof. Zure regen lijkt misschien iets van 

vroeger. Maar door de weer toenemende uitstoot van stikstof verzuurt de 

natuur nog steeds. Bomen en planten gaan dood door een overmaat aan 

stikstof, eischalen worden steeds dunner, waardoor de inhoud verdroogt, 

en jonge vogels breken al in het nest hun botten bij gebrek aan kalk, 

vertelt onderzoeker Arnold van den Burg van het bureau Biosphere.   

Verzuring door zwavel en stikstof 

De ‘oude vorm’ van zure regen betrof uitstoot van onder andere zwaveldioxide uit de industrie. Die 

uitstoot was met name in de jaren zeventig van de vorige eeuw tot grote hoogte gestegen. Die 

uitstoot is aangepakt, waardoor zelfs wel eens smalend wordt gezegd dat zure regen een verzinsel 

was van de milieubeweging. Maar ondertussen zorgt de uitstoot van stikstof, met name uit de 

landbouw, voor een voortdurende vermesting en ook zuring. En die stikstofuitstoot neemt de laatste 

jaren weer toe! 

Bossen aan het junkfood 

Arnold van den Burg vergelijkt de natuur onder die hoge stikstofuitstoot met een 

junkfoodconsument: het vele stikstof - een essentiële bouwstof voor plant en dier –  jaagt de groei 

van planten aan, maar veel andere essentiële voedingsstoffen ontbreken. Daardoor missen 

bijvoorbeeld eikenbomen bepaalde aminozuren (bouwstenen van eiwitten) en sterven ze nu massaal 

af. 

Kalkgebrek bij jonge vogeltjes 

Een tweede effect van het stikstofoverschot is dat er zuur wordt gevormd. Dat zuur lost kalk in de 

bodem op, dat daardoor uitspoelt. In de tweede helft van de vorige eeuw is op die manier al een 

enorm kalktekort ontstaan, dat nooit is aangevuld. Nu wordt dat alleen maar weer erger. De 

gevolgen ziet Van den Burg in de nestkasten waar hij onderzoek mee doet: mezenkuikens breken hun 

poten of ze krijgen pootjes die haast van rubber lijken, als gevolg van een ernstig kalktekort. 

Kraan dicht en dweilen 

Volgens Van den Burg moeten er twee dingen gebeuren. Ten eerste moet ‘de kraan dicht’ waar het 
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de overmatige uitstoot van stikstof betreft. ‘Het is op dit punt allang geen vijf voor twaalf meer, het is 

al twee of drie uur!’, stelt hij. Omdat er al zoveel schade is aangericht, moet er ook herstelwerk 

worden gedaan. ‘Ik zou het liefst een groot experiment opzetten met het bekalken van de bossen op 

de hoge zandgronden’, zegt de onderzoeker. Met een uitgekiend mengsel van kalk en andere 

essentiële elementen, moeten we kijken of we de tekorten in de bossen weer kunnen aanvullen. Het 

is vooral zoeken naar geldschieters die zo’n experiment aandurven.  

Erger dan klimaatverandering 

Van der Burg noemt de problemen rond de stikstofuitstoot erger dan de klimaatverandering: 

"Klimaatverandering, dat gaan wij als mensen direct voelen. De stikstofuitstoot is 'alleen maar' een 

probleem van de natuur. Maar ondertussen is dat probleem wel gigantisch geworden. Het is in de 

bossen op bijvoorbeeld de Veluwe al heel stil aan het worden. Vogels verdwijnen bij gebrek aan 

voedsel, want ook slakken en insecten verdwijnen bij gebrek aan kalk! En anders dan het 

klimaatprobleem, is de stikstofuitstoot vooral een Nederlands probleem. Door al ons gesleep met 

veevoer over de wereld zitten we hier met een bizar overschot aan voedingsstoffen." De hiervoor 

genoemde ellende kwam uitgebreid aan de orde in de uitzending van Vroege Vogels van zondag 121 

juni jongstleden. De fractie van de PvdA in provinciale staten van Utrecht maakt zich ernstig zorgen 

over deze nieuwe verzuring van plant en dier. Naar de mening van de fractie zal het provinciebestuur 

op korte termijn in kaart moeten brengen hoe groot de problematiek in Utrecht is. En vervolgens zal 

er adequaat actie moeten worden ondernomen. 

De Statenfractie zal de nodige stappen ondernemen om het provinciebestuur in beweging te krijgen 

en zal dat doen in nauwe samenwerking met de fracties in de verschillende Utrechtse 

waterschappen. Want ook de waterschappen hebben een belangrijke rol in de strijd tegen deze 

nieuwe golf van verzuring.   

Kees de Kruijf 

Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt: prioriteit voor de Staten  

Osman Suna, Woordvoerder Economie, Cultuur, Toerisme&Recreatie 
 

In de provincie nemen de zorgen toe over de manier waarop leerlingen 

worden voorbereid op de arbeidsmarkt en de wijze waarop het 

samenspel tussen onderwijs en het bedrijfsleven zich ontwikkelt. Daarom 

is er een traject gestart om onderzoek te doen naar de aansluiting van 

onderwijs en arbeidsmarkt waarbij er vooral gekeken wordt naar de 

aansluiting van VMBO- en MBO-opleidingen. Waar nodig zullen er 

veranderingen worden voorgesteld om de aansluiting te verbeteren. Soms volgen leerlingen 

opleidingen waarmee ze nauwelijks aan de slag kunnen, terwijl er in het bedrijfsleven juist veel vraag 

is naar een bepaald soort vakkennis waaraan een tekort is.  

In de Statenvergadering van 3 juli is er een motie aangenomen waarin wordt gevraagd om als 

Provincie de regierol op ons te nemen voor het verbeteren van het overleg tussen bedrijfsleven en 

(v)MBO. Ook is er een motie door ons ingediend (en aangenomen!) om het lopende 

traineeprogramma met Utrecht en Amersfoort uit te breiden naar alle gemeenten van onze 

provincie. Dit geeft niet alleen meer kansen voor net afgestudeerde starters, maar we verwachten 



dat de samenwerking ook van positieve invloed zal zijn op het aantal stageplaatsen binnen de 

overheidsinstellingen van onze provincie.  

Het volgen van een opleiding waar behoefte aan is op de arbeidsmarkt is een belangrijk punt, maar 

ook het creëren van nieuwe stageplaatsen en leerplekken heeft onze aandacht, zodat MBO’ers hun 

studie kunnen afronden. Zo moet de onderwijs- en kennisinfrastructuur scherp aansluiten op het 

bedrijfsleven. Dat betekent dat we samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen werken aan 

meer samenhang tussen het onderwijsaanbod en de huidige en verwachte ontwikkeling van 

sectoren. 

Als PvdA pleiten wij voor een centraal bestand van stageplaatsen zodat leerlingen en studenten 

makkelijk kunnen zien waar zij stage zouden kunnen lopen.  Nu zijn er verschillende lijsten van 

onderwijsinstellingen, maar het kan uitgebreider en effectiever! Vooral bepaald soort leerlingen met 

een andere achtergrond komen moeilijk aan een stageplaats en missen hierdoor vaak de aansluiting 

op de arbeidsmarkt. 

Hiernaast hebben wij als PvdA in de laatste Statenvergadering gepleit om Utrecht de Health Port van 

Nederland te maken. Dit geeft niet alleen een duidelijkere identiteit aan Utrecht als topregio, maar 

zal ook veel kansen bieden voor de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.  

Geen gaswinning bij Woerden 

Annet Krijgsman, commissielid en woordvoerder milieu 

Maandag 3 juli hebben de Provinciale Staten tijdens de Statenvergadering 

een motie aangenomen die een duidelijk standpunt inneemt tegen 

gaswinning bij Woerden. 

De verhalen omtrent de gaswinning in Groningen kennen allemaal wel: 

huizen die zwaar beschadigd raken of zelfs onbewoonbaar worden 

verklaard. Dit wordt veroorzaakt door aardbevingen die op hun beurt weer 

veroorzaakt worden door de gaswinning in het gebied. De NAM voelt zich 

desondanks niet verantwoordelijk voor de schade omdat er al sprake zou zijn van bodemdaling.    

In Woerden zijn ook plannen voor gaswinning, zo werd onlangs bevestigd door minister Kamp van 

Economische Zaken. Dit gasveld ligt onder een woonwijk waar ruim 10.000 mensen wonen. In maart 

stelde de PvdA al vragen over deze gaswinning omdat er in Woerden net als in Groningen ook sprake 

is van bodemdaling. De PvdA vraagt zich af of je echt gas moet winnen onder een woonwijk met alle 

gevolgen van dien en in een gemeente waar het gemeentebestuur aangeeft klimaatneutraal te willen 

worden. Wat ons betreft niet. De PvdA zet liever in op duurzame, hernieuwbare energie, zoals 

zonnepanelen en waar mogelijk windmolens. Daarnaast gaat onze voorkeur uit naar energieneutraal 

bouwen. Gas heeft niet de toekomst!  

 
 
 
 
 
 



 
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/PvdAProvincieUtrecht/  
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