
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief PvdA Provinciale Staten Utrecht  december 2017 

Kerst 

De PvdA Statenfractie kijkt terug op een mooi en veelbewogen jaar waarin er 

veel bereikt is. In deze nieuwsbrief leest u onder andere over de aanhoudende 

problemen met de regiotaxi en de plannen voor het heffen van entreegelden bij 

het Henschotermeer. Ook zijn er bijdragen over de luchtkwaliteit in onze 

provincie, Park Soesterberg en het functioneren van Veilig thuis.  De 

Statenfractie wenst u hele prettige feestdagen en een goed en gezond 2018!  

 

 

 

 

 

Ik ben Annet Krijgsman, 37 
lentes jong en ik woon al 
sinds 2000 in Utrecht. In 
mijn dagelijks leven ben ik 
al meerdere jaren 
werkzaam in het UMC 
Utrecht, de laatste jaren als 
projectcontroller. Ik ben al 
lange periode op 
verschillende wijzen actief 
voor de Partij van de 
Arbeid.  
 
In de provincie heb ik mij 
als commissielid, samen 
met Ali Essousi, al bezig 
gehouden met de 
energietransitie, 
duurzaamheids- en andere 
milieu gerelateerde 
vraagstukken. Ik wil me 
gaan inzetten voor een 
goede leefomgeving die 
gezondheid bevordert. Ik 
zou graag zien dat we de 
provincie een stuk 
duurzamer kunnen maken, 
door gebruik van 
bijvoorbeeld wind- en 
zonne-energie, op een 
manier waar iedereen 
achter kan staan. De 
afhankelijkheid van fossiele 
brandstoffen moet worden 
verminderd.  Als Statenlid 
zal ik me hiervoor blijven 
inzetten! 
 

 

Wisseling in de PvdA Statenfractie  

Met ingang van de eerstvolgende Statenvergadering volgt Annet Krijgsman 
(36) uit Utrecht haar plaatsgenoot Ali Essousi op als lid van de PvdA-fractie in 
Provinciale Staten van Utrecht. Ali Essousi kiest er voor op lokaal niveau op 
de lijst DENK Utrecht te staan. Fractievoorzitter PvdA PS Utrecht Rob van 
Muilekom is verrast en teleurgesteld over zijn vertrek.  
 
Annet Krijgsman werkt als projectcontroller bij het UMC Utrecht. Zij is sinds 
2015 in Provinciale Staten actief als commissielid en is daardoor ingewerkt in 
de portefeuille van Essousi (o.a energietransitie en milieukwaliteit).  Van 
Muilekom: “Gelukkig kan de fractie verder met een ingewerkte en 
enthousiaste opvolger”. 
 
Houtenaar Willy Wagenmans , evenals Annet Krijgsman Statencommissielid 
voor de PvdA, stond een plek hoger dan zij op de kandidatenlijst voor de 
Statenverkiezingen in 2015, maar stelt zijn plek graag beschikbaar aan de 
enthousiaste nieuwkomer Annet. Bovendien vindt hij het van belang dat een 
tweede vrouw de vijfkoppige fractie versterkt. 
 
Gedurende zijn zevenjarige Statenlidmaatschap heeft Ali Essousi zich behalve 

voor de energietransitie ingezet voor de aansluiting van het onderwijs op de 

arbeidsmarkt. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Word lid 

 

 

 

 

Samen kunnen we nog 

beter werken aan een 

sterker en socialer 

Nederland. Word nu 

lid. 

 

 

 Goed wonen; het tekort aanpakken van goede en betaalbare woningen 

 

Meer banen; meer samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid 

Aantrekkelijke omgeving; maken van levendige buurten en tegengaan van leegstand 

Hier staan wij voor: 

2017: een bijzonder jaar 

Door Rob van Muilekom - fractievoorzitter 

De uitslag van de landelijke verkiezingen in maart 2017 bracht ons als PvdA’ers 
in een grote schok. Verantwoordelijkheid nemen in crisistijden laten altijd hun 
sporen na, mede omdat je sommige ingrepen zelf het liefst ook niet gedaan 
zou hebben. De kiezer was duidelijk in maart; zo willen we niet door met de 
PvdA!  Excuses als “Nederland is toch beter uit de crisis gekomen ten opzichte 
van andere landen”  telden na bijna 5 jaar kabinetsbeleid niet. Het is Asscher 
en zijn Tweede Kamerfractie te prijzen dat ze met een veel kleinere fractie 
voortvarend zijn begonnen. De PvdA krijgt weer de rode kleur op de wangen, 
laat zien dat ze opkomen voor het kwetsbare in de samenleving en voor hen 
die hulp nodig hebben. En niet met een zure blik richting de nieuwe coalitie 
maar gewoon zeggen waar je zelf voor staat. Hoera! 
 
Wat hebben wij dit jaar bereikt? 
De PvdA-fractie in de Provinciale Staten van Utrecht zit in de oppositie en kan 
terugkijken op een goed en bijzonder 2017. In 2017 hebben we als fractie 
geprobeerd juist die onderwerpen aan de kaak te stellen die mensen direct 
raken. Tegelijk hebben we ook geïnvesteerd in een betere en directe relatie 
met de media.  Daardoor zijn we beter zichtbaar voor onze leden, de lokale 
fracties en kunnen we de Utrechtse inwoners laten zien dat de PvdA er toe 
doet. 
  
In 2017 hebben we meerdere malen de slechte prestaties van busvervoerder 
Syntus aangekaart en door het openen van een meldpunt samen met de 
fracties van stad Utrecht en Stichtse Vecht zijn de perikelen bij de regiotaxi aan 
de orde gesteld. Het resultaat is een nieuwe aanbieder voor de regiotaxi. 
Hierbij zijn we er alert op dat de dienstverlening van de huidige aanbieder zo 
goed mogelijk blijft verlopen en dat de arbeidsvoorwaarden van de huidige 
chauffeurs de aandacht krijgen. Naar aanleiding van ons initiatief gaat de 
provincie nu eindelijk een rol pakken bij de grote woningnood in de provincie. 
En de transformatie van panden en tegelijk de isolatie van woningen horen 
daarbij. 

 
 

 

Volg ons ook op social 

media 

 

facebook.com/PvdAPro

vincieUtrecht 

 

 

@PvdAUtrechtPS 

 

 We zijn dit jaar kritisch en actief geweest richting de omwonenden en het college van Gedeputeerde 
Staten als de provinciale wegen in beeld waren, zoals bij de nieuwe weg in en door Maarsbergen, de 
Noordelijke rondweg Utrecht, de rondweg in Veenendaal en het nieuwe tracé van de provinciale weg 
bij Vinkenveen. Als provinciale fractie is ook de rol opgepakt om regionale problematiek samen met de 
lokale fracties op te pakken. Bijvoorbeeld bij de zorgverlening van Veilig Thuis en het toegankelijk en 
betaalbaar houden van regionale recreatieve voorzieningen als het Henschotermeer. 
  
Natuurlijk is er nog veel te doen voor ons, ook in 2018. Als fractie gaan we met een nieuw team verder 
door het vertrek van Ali Essousi en de komst van Annet Krijgsman. 
Wij wensen alle lokale PvdA’ers veel succes bij het voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen 
van maart 2018. Zet hem op en  wij  zullen jullie steunen en helpen. 
  
Allen een goed en gezond 2018 toegewenst en gezellige feestdagen.  
 

https://www.pvda.nl/word-lid/
https://www.pvda.nl/word-lid/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Partij van de Arbeid heeft deze zorgelijke situatie afgelopen 
Statenvergadering weer aan de orde gesteld en is met de 
gedeputeerde in gesprek over een snelle oplossing. We dringen aan 
op concrete maatregelen die erop gericht zijn om de regiotaxi met 
voldoende personeel en materieel de komende maanden overeind te 
houden. We krijgen veel klachten binnen via ons eigen 
klachtenmeldpunt, maar ook via mail, twitter en telefoon. Die 
mensen hebben ook wel allemaal geklaagd bij de vervoerder zelf, 
maar hebben het gewoon opgegeven.  
 
Wat zijn noodzakelijke stappen? wij willen niet te veel op de stoel van 
het College gaan zitten en onuitvoerbare maatregelen voorschrijven. 
Met alleen een betere monitoring van de klachten zijn we er niet. Het 
liefste zouden we natuurlijk zien dat de provincie een manier verzint 
om de chauffeurs met tijdelijke contracten in ieder geval nog in dienst 
te houden tot aan april. Als dat geld kost, denk ik dat de Staten best 
bereid zijn daar naar te kijken. De Partij van de Arbeid staat daar in 
ieder geval welwillend tegenover. 
 

Maar in de maanden tot aan april moet het regiotaxivervoer natuurlijk 
ook goed geregeld zijn. De reiziger mag niet de dupe worden van deze 
overgang. De gedeputeerde heeft dan ook overbruggingsmaatregelen 
beloofd die ervoor moeten zorgen dat de dienstverlening structureel 
op orde is. Maar deze bestaan alleen maar uit zaken als ondersteuning 
bij de klachtenafhandeling, extra geld is niet beschikbaar gesteld. Via 
ons meldpunt krijgen wij dan ook veel klachten binnen van reizigers 
die zeggen dat de problemen alleen maar groter zijn geworden. Een 
oorzaak is ook snel gevonden, en wordt door de chauffeurs zelf 
bevestigd: Veel chauffeurs werken onder tijdelijk contract, dat gezien 
de onzekere situatie niet kan worden verlengd. Zelfs chauffeurs met 
een vast contract zijn niet zeker dat de nieuwe vervoerder hen een 
baan aanbiedt. Gevolg: minder chauffeurs, langere wachttijden. 
 

Personeelstekort bij Regiotaxi Utrecht leidt tot grote problemen 

Door Julie d’Hondt- woordvoerder mobiliteit 

De regiotaxi is een onmisbare aanvulling op het gewone openbaar vervoer voor mensen met een 
beperking. Helaas gaat het in de regio Utrecht al langere tijd slecht met de regiotaxi. Om een indruk te 
krijgen van de problemen hebben de PvdA-fracties van de gemeenten Utrecht,  Stichtse Vecht en de 
Statenfractie in september een klachtenmeldpunt opengesteld, waarover we in de vorige nieuwsbrief al 
schreven. Wij schrokken van de schrijnende verhalen die al snel binnenstroomden. Bestelde taxi’s die veel 
te laat, of helemaal niet kwamen opdagen waardoor mensen een afspraak met een medisch specialist of 
een crematie misten. We hebben de verantwoordelijke wethouders en gedeputeerde om actie gevraagd en 
begin november kwam het bericht dat het contract met vervoerder De Vier Gewesten zou worden 
beëindigd en dat er naar een nieuwe vervoerder wordt gezocht, waarbij er in de 
aanbestedingsvoorwaarden meer gekeken zal worden naar kwaliteit en niet alleen maar naar de prijs. Per 
april zou de nieuwe vervoerder moeten gaan rijden. Goed geregeld, zou je denken. 

De Partij van de Arbeid vindt dat de provincie (en de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht) hun 
verantwoordelijkheid moeten nemen en zorg dragen voor goede dienstverlening en goed werkgeverschap. 
Deze chauffeurs zijn de helden, die iedere keer hun best doen om in moeilijke omstandigheden – en met 
vaak reizigers die terecht boos en teleurgesteld zijn- de ritten zo goed mogelijk te verzorgen. Ondertussen is 
de vervoerder voornamelijk bezig om boetes te betalen om een faillissement af te wenden, in plaats van 
het investeren in haar medewerkers. 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PvdA wil stevige provinciale aanpak luchtkwaliteit 

Door Willy Wagenmans – commissielid en woordvoerder Milieu en gezonde leefomgeving 

De PvdA wil dat de provincie stevige maatregelen treft om de luchtkwaliteit te verbeteren. Met name fijnstof vormt 

een grote bedreiging voor de gezondheid en Utrecht scoort na Noord Holland het hoogst wat betreft de uitstoot van 

fijnstof. Recentelijk hebben bijna 170 longartsen nog alarm geslagen in een brandbrief aan de Tweede Kamer over de 

risico’s van vieze lucht voor hart en longen. De PvdA onderschrijft dan ook de aanbevelingen van een rapport dat 

Provinciale Staten samen met gemeenten en diverse kennisinstellingen en belangenorganisaties hebben opgesteld. Op 

basis van dit rapport komt gedeputeerde Pennarts in het voorjaar met nieuwe beleidsmaatregelen.  

 

Volgens de PvdA moet de provincie gezondheid en daarmee de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 

als uitganspunt nemen voor haar beleid luchtkwaliteit. Deze gaan veel verder dan de geldende Europese normen die 

ontoereikend zijn met het oog op de gevolgen voor de gezondheid. Hoewel luchtvervuiling een landelijk en 

internationaal probleem is kunnen op provinciaal niveau wel degelijk effectieve maatregelen worden genomen. In 

Utrecht blijken vooral drie bronnen van belang voor de luchtkwaliteit; de mobiliteit (met name autoverkeer), houtrook 

als gevolg van open haarden en de uitstoot in de landbouw.  (m.n. ammoniak). In het rapport worden diverse 

maatregelen voorgesteld om de uitstoot op deze drie gebieden te beperken. Zoals bij mobiliteit het aanpakken van 

grote vervuilers via o.a. milieuzones en het stimuleren van slimme en schone mobiliteit, het OV en het fietsverkeer. Bij 

houtrook kan in samenwerking met gemeenten gedacht worden aan voorlichtingsacties, een stookalarm en het 

stimuleren van ‘stoken 2.0’ zoals in Duitsland al wordt toegepast. In de nieuwe landbouwvisie moet gezondheid voorop 

komen te staan en moeten via de omgevingswet hierover afspraken op regionaal niveau worden gemaakt. 

 

Naast concrete maatregelen moet de provincie volgens de PvdA meer inzetten op lobby en op informatie en 

bewustwording bij gemeenten en burgers. Het gebruik van moderne sensoren bij gevoelige bestemmingen zoals 

scholen, ziekenhuizen, verzorgingscentra, verkeersknooppunten etc. kan hierbij een belangrijke rol spelen. Het 

monitoren van de luchtkwaliteit via de nieuwe satelliet Tropomi kan mogelijk ook helpen om de urgentie van het 

probleem nog meer aan de man te brengen. Het is nu aan het college om met passende maatregelen te komen. We 

wachten dan ook met belangstelling het voorstel van het college af. 

 

‘’Het Hens’’ is voor iedereen! 

Door Annet Krijgsman – commissielid en 

woordvoerder Milieu, gezonde leefomgeving en 

cultuur 

Op zaterdag 25 november jl. stond er in een artikel van 
het AD dat de nieuwe uitbater van het recreatiegebied 
het Henschotermeer toegang wil gaan heffen. Voor een 
dagje zwemmen moet betaald gaan worden. De PvdA 
vindt dit niet kunnen. In de samenleving is al een grote 
tweedeling. Zo zijn er mensen die elk jaar op vakantie 
gaan, maar ook mensen die de eindjes aan elkaar 
moeten knopen. Een dagje uit en even lekker 
ontspannen met de kinderen was bij het 
Henschotermeer altijd mogelijk,  rijk of arm. De toegang 
was gratis en je hoefde alleen te betalen voor je 
buskaartje en/of parkeren. Kwam je met de fiets, dan 
had je helemaal geen kosten.  
 
 

Henschotermeer 



  

Park vliegbasis Soesterberg 

veiliggesteld ‘’voor de eeuwigheid’’  

Door Kees de Kruijf - Woordvoerder landelijke 

gebied, groen en water 

Vrijdag 15 december 2017 heeft de provincie 
Utrecht het eigendom van Park vliegbasis 
Soesterberg overgedragen aan het Utrechts 
Landschap. Dat gebeurde in Shelter 611 op het 
terrein zelf. Daarmee werd, In de woorden van 
Saskia van Dockum, directeur van het Utrechts 
Landschap, het unieke natuurgebied midden in de 
provincie Utrecht voor de eeuwigheid beschermd, 
want “wat wij in eigendom hebben blijft natuur, 
voor altijd”. 
 
.  

Park vliegbasis Soesterberg, 375 ha pure natuur, omvat het grootste gedeelte van de oude vliegbasis 
Soesterberg.  Die deed vanaf 1913 dienst als basis voor de burger- en militaire luchtvaart. Na de Tweede 
Wereldoorlog werd het vooral gebruikt door de Amerikanen. Vanaf 2008 was die militaire functie niet langer 
noodzakelijk en kon het een andere bestemming krijgen. De provincie werd eigenaar en die besloot het 
gebied, als onderdeel van de herschikking op de Heuvelrug in te richten als natuurgebied. Vanaf het eerste 
begin werd daarbij het Utrechts Landschap ingezet voor de inrichting en het beheer van het natuurterrein. 
Vanaf vrijdag de 15e is het Utrechts Landschap dus ook de trotse eigenaar. 
 
Park vliegbasis Soesterberg is de bakermat van de Nederlandse militaire Luchtvaart maar ook  (en  misschien 
juist wel daardoor) een schatkamer van erfgoed en natuur. Het omvat het grootste bloemrijke schraalgrasland 
van Noordwest Europa, daarnaast bos en heide. Meer dan 2000 soorten planten en dieren zijn er te vinden. 
Naast de schitterende natuur is op een deel van het park ook het Nationaal Militair Museum te vinden. 
 
De PvdA in zowel de provincie als in de betrokken gemeenten heeft vanaf het prille begin de omvorming van 
de vliegbasis tot natuurgebied van harte gesteund. Op de agrarische terreinen van onze provincie (meer dan 
de helft van ons Utrechtse grondgebied!) gaat het slecht met de planten en dieren. De PvdA koestert daarom 
dit schitterende natuurgebied. Ook de overdracht van het eigendom naar het Utrechts Landschap heeft onze 
volledige instemming. Wij hebben het Utrechts landschap leren kennen als een uitstekende partner in ons 
streven naar meer en kwalitatief betere natuur. We hebben er alle vertrouwen dat dit bijzondere 
natuurgebied dan ook werkelijk ‘voor de eeuwigheid’ veiliggesteld zal zijn. 
 

Park vliegbasis Soesterberg 

Vroeger werd het gebied beheerd door het 
recreatieschap. De provincie en omliggende gemeenten 
droegen bij aan het onderhoud. Dit liep niet goed dus is 
het recreatieschap opgeheven en werd het beheer van 
het gebeid anders geregeld. In 2013 heeft de PvdA al een 
motie ingediend dat de toegankelijkheid van het gebied 
gewaarborgd moet worden.  De nieuwe beheerder heeft 
aangegeven per 1 januari toegang te willen gaan heffen 
maar hoeveel dit gaat worden is nog niet duidelijk. We, 
de PvdA in samenwerking met de SP, hebben hierover 
vragen gesteld aan de gedeputeerde. We willen dat ze in 
gesprek gaat met de beheerder om te kijken wat er nodig 
is om de toegankelijkheid te garanderen zodat er voor de 
toegang niet hoeft te worden betaald!. We hopen dat 
ook in 2018 weer 350.000 mensen kunnen gaan genieten 
van de prachtige Utrechtse natuur en een gezellig dagje 
uit! 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact: pvda@provincie-utrecht.nl of kijk voor meer 

contactinformatie op 

https://psutrecht.pvda.nl/organisatie/statenleden/  

 
Sinds de nieuwe inrichting van Veilig Thuis en Zorg voor Jeugd zijn er verontrustende berichten over de 
toegepaste werkwijze, de slechte communicatie, onterechte beschuldigingen van ouders en de 
klachtenafhandeling. Het opstellen van rapportages is niet alleen gebaseerd op feiten maar ook op 
verdenkingen en aannames waarbij ouders bijvoorbeeld onterecht beschuldigd worden van Munchhausen bij 
proxy, ook wel het eigenhandig ziek maken en/of houden van een kind door zijn ouder(s). Hierover is sinds 
september 2017 door Een Vandaag, RTV Utrecht en onlangs door Zembla verslag gedaan. 
 
De effecten van dit gebrekkige functioneren en de slechte communicatie kunnen grote gevolgen hebben voor 
gezinnen en voor kinderen in het bijzonder. Nadat de signalen bij ons binnenkwamen hebben wij gekeken naar 
de situatie. Als provincie zijn wij niet meer verantwoordelijk voor de jeugdzorg en valt dit binnen het 
takenpakket van de gemeenten. De gemeenten van provincie Utrecht maken gebruik van de diensten van 
Veilig Thuis en SAVE, de uitvoerende organisaties die onder Samen Veilig Midden Nederland vallen. 
 
Daarom hebben wij als Statenfractie de zorgen gedeeld met onze gemeentelijke fracties. Hieruit bleek dat in 
het voorjaar de PvdA-fracties in Utrecht en Baarn hun Colleges vragen hebben gesteld met name over de 
communicatie en de samenwerking binnen de keten. Recent hebben PvdA-fracties van meerdere gemeenten 
in de provincie Utrecht ook vragen gesteld over het functioneren van Veilig Thuis.   
 
Wij maken ons als PvdA in de Provinciale Staten van Utrecht grote zorgen over de gang van zaken bij Veilig 
Thuis in de hele provincie en willen graag meer duidelijkheid over het functioneren van de nieuwe inrichting 
van Veilig Thuis en de Zorg voor Jeugd. In de komende periode zullen wij proberen om met Veilig Thuis in 
gesprek te komen en deze zaken te bespreken. Daarnaast gaan we gemeentebesturen aan het werk te zetten 
om hun regierol op te pakken en erop toe te zien dat Veilig Thuis goed functioneert, want de gemeenten 
hebben de opdracht immers aan deze organisatie gegeven! 
 
Wordt vervolgd.. 
 
Ik wens u fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2018! 
 

Grote zorgen over het functioneren van Veilig 

Thuis 

Door Osman Suna – Statenlid en woordvoerder jeugd, onderwijs, 

economie en cultuur  

Jaarlijks worden er vele tienduizenden kinderen in Nederland 
mishandeld. Verdenking van kindermishandeling kan gemeld worden 
bij Veilig Thuis, het voormalige Advies en meldpunt 
Kindermishandeling. Het moge duidelijk zijn dat (kinder)mishandeling 
in welke vorm dan ook keihard aangepakt moet worden, maar dan 
moet er wel sprake zijn van mishandeling en niet alleen een 
verdenking van de vertrouwensarts van Veilig Thuis! 

mailto:pvda@provincie-utrecht.nl
https://psutrecht.pvda.nl/organisatie/statenleden/

