
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief PvdA Provinciale Staten Utrecht   april 2018 

Word lid 

 

 

 

 

Samen kunnen we nog 

beter werken aan een 

sterker en socialer 

Nederland. Word nu 

lid. 

 

Vrolijk Pasen 

De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug en de Pasen staat voor de 

deur. Hoog tijd voor een nieuwe nieuwsbrief dus! In deze nieuwsbrief onder 

andere een vooruitblik op de Provinciale Statenverkiezingen in 2019, onze 

steun voor de rechtszaak tegen de tabaksindustrie, de stand van zaken bij het 

Henschotermeer, een update over de perikelen bij de Uithoflijn en stellen we 

de luchtkwaliteit in onze provincie aan de orde. Wij wensen u alvast een hele 

fijne Pasen toe!  

Agenda 

14 april van 10:00 – 

12:30: Gewestelijke 

bijeenkomst. Locatie 

wordt nader bekend 

gemaakt.  

16 juni van 10:00 – 

12:30: Gewestelijke 

bijeenkomst. Locatie 

wordt nader bekend 

gemaakt.  

 

Er vol tegenaan bij de Provinciale 

Statenverkiezingen in 2019! 

Door Rob van Muilekom – fractievoorzitter 

Het beeld dat de PvdA in veel gemeenten veel zetels kwijt 

raakt maakt me bedroefd. Dit is juist dé plek waar je als 

politiek zoveel voor de inwoners kunt betekenen. 

Sommigen zien het als een lichtpunt dat de 

verkiezingsuitslag toch net iets beter was dan de 

dramatische uitslag bij de Tweede Kamerverkiezingen in 

2017.  Tegelijk maakt het me ook zeer strijdbaar om de 

PvdA bij de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2019  

goed te laten scoren! 

Wat leren we van de huidige politieke werkelijkheid?  

Op dit moment vinden te weinig kiezers dat de PvdA een 

aantrekkelijke partij is die er toe doet. De trend lijkt te zijn dat steeds 

meer kiezers zich meer thuis voelen bij een partij die een specifiek 

deelbelang voorop stelt dan wel expliciet voor een bepaalde 

doelgroep opkomt. Op lokaal niveau zie je ook dat er politieke 

partijen zijn die eerder op willen komen voor een specifieke 

achterban dan wel het belang van een bepaalde plaats of dorp dan 

dat ze opkomen voor de hele gemeente. En ja, daar staan we dan als 

genuanceerde PvdA die het algemeen belang altijd centraal stelt. Het 

ik-belang wint van het algemeen belang. Dat vind ik geen prettige 

ontwikkeling met het oog op de belangrijke taken van de gemeenten, 

zeker in het sociale domein.  

 
 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Voorbeeld Denemarken? 

De sociaal democratische partij in Denemarken gooit het roer om met een 

scherp immigratiebeleid en het credo eigen volk eerst. Is dit een voorbeeld 

voor de PvdA? Hier moet ik toch echt van rillen! Wel zie ik het als een 

belangrijk signaal om de zorgen van de mensen in de kwetsbare wijken 

serieuzer te nemen en er met de bewoners voor te zorgen dat hun wijk  een 

prettige wijk is of wordt om te wonen, te leven en te werken. De PvdA moet 

wat mij betreft een partij zijn die iedereen kansen biedt dat te bereiken en 

om een zelfstandig bestaan op te bouwen. Dat betekent ook dat je meer 

ambitie moet durven uitstralen en een inspirerend perspectief voor de 

toekomst moet bieden. Dat betekent onderscheidend willen zijn als het om 

goede gezondheid gaat en de nummer 1 willen zijn als het gaat om thema’s 

als een snelle energietransitie, betaalbare woningen voor iedereen, 

passende opleidingen en innovatie in het onderwijs en het bedrijfsleven 

voor de banen van nu en in de toekomst. 

PS-fractie PvdA tot maart 2019 

In de provincie Utrecht hebben we nu geen last van coalitiepartijen die ons 

op de vingers kijken. Als PvdA-fractie kunnen we nu gewoon ons eigen 

verhaal vertellen en onderwerpen agenderen. Het liefst doen we dit in 

samenspel met onze lokale PvdA-fracties en de bewoners van de wijken, 

dorpen en steden. In afstemming met de landelijke PvdA-fractie in de 

Tweede Kamer moeten we laten zien dat de PvdA er toe doet, dat er 

inspiratie is en ook gezelligheid. Als politieke partij moeten we meer 

aansluiten bij wat er onder de bevolking leeft en hier met goede voorstellen 

op inspelen. Hierdoor kunnen we ons onderscheiden en de kiezer voor ons 

winnen. En altijd: “ Be good and tell it!” 

Gezocht: nieuwe leden 

voor het partijbestuur 

(landelijk) 

De landelijke PvdA zoekt 

zes sterke bestuursleden: 

vier algemeen 

bestuursleden (termijn van 

4 jaar), een vice-voorzitter 

(termijn van 2 jaar, in 

functie gekozen en vervangt 

de voorzitter bij 

afwezigheid) en een 

internationaal secretaris 

(termijn van 2 jaar, in 

functie gekozen).  

De PvdA zoekt geen 

vergadertijgers, maar leden 

van het partijbestuur die de 

handen uit de mouwen 

willen steken en dienstbaar 

zijn aan de vereniging. De 

PvdA wil nadrukkelijk een 

beweging zijn en blijven, en 

we zoeken bestuursleden 

die een agenda vanuit de 

straten en buurten wil 

opstellen en uitvoeren. 

Kijk voor meer info op 

https://www.pvda.nl/vereni

ging/gezocht-nieuwe-leden-

partijbestuur/   

 

 

 

 

 

 
1 

2 

3 

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: 

Er zijn ook gemeenten waar de PvdA goed gescoord heeft. Veelal blijkt een 

onderscheidende fractie en/of wethouder en het veel contact hebben met 

de inwoners /kiezers van groot belang. Mensen willen dat je oog en oor 

hebt voor hun problemen en dat je laat zien dat je er iets mee doet. 

https://www.pvda.nl/vereniging/gezocht-nieuwe-leden-partijbestuur/
https://www.pvda.nl/vereniging/gezocht-nieuwe-leden-partijbestuur/
https://www.pvda.nl/vereniging/gezocht-nieuwe-leden-partijbestuur/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakken we de tabaksindustrie nu eindelijk eens aan?! 

Door Kees de Kruijf - Woordvoerder landelijke gebied, groen en water 

De Nederlandse tabaksindustrie is al tientallen jaren extreem winstgevend. De farmaceuten doen het 

nog net ietsje beter, maar de tabaksindustrie is een uitstekende tweede. Die winstgevendheid gaat 

echter gepaard met een enorme schade aan de gezondheid van heel veel mensen en met ontstellend 

veel leed. Roken is immers buitengewoon verslavend en buitengewoon kankerverwekkend. Het 

veroorzaakt bovendien ook nog allerlei andere akelige ziektes. Vijftig procent van de rokers overlijdt 

uiteindelijk aan het roken. Daardoor sterven er per jaar 20.000 rokers, waarbij de enkele duizenden 

meerokers niet worden meegeteld. Tegelijkertijd komen er elk jaar mede dankzij geraffineerde 

reclame ruim 35.000 nieuwe rokers bij. Bijna allemaal in de leeftijd van 12 tot 25 jaar, want boven die 

leeftijd begint bijna niemand er meer aan. Van die 35.000 jonge rokers raakt vervolgens negentig 

procent verslaafd. In interne mails van de tabaksindustrie worden zij de ‘replacement smokers’ 

genoemd, bij de genoemde hoge sterftecijfers noodzakelijk om de winstgevendheid van de sector in 

stand te houden. 

 

 

 

 

 

 

 

Al deze feiten zijn al vele jaren bekend en toch slagen we er niet in de tabaksindustrie onder controle 

te krijgen en daarmee onze jongeren te beschermen. Goeie relaties in Den Haag, slimme marketing, 

uitgekiende reclame (ondanks de vervelende teksten), het is waarschijnlijk een combinatie. Maar 

overduidelijk een effectieve combinatie want sigaretten en shag mogen nog steeds gewoon in 

supermarkten verkocht worden. Stel eens voor dat je een (nieuw) product op de markt zou willen 

brengen dat bij ‘normaal’ gebruik zo verslavend is, zoveel ziektes veroorzaakt en leidt tot het 

overlijden van vijftig procent van de gebruikers. Ondenkbaar natuurlijk, maar de tabaksindustrie flikt 

dat kunstje al heel lang. 

Maar er gloort hoop op een andere, onorthodoxe manier om deze ellende aan te pakken. Voor het 

eerst in de geschiedenis wordt de tabaksindustrie namelijk nu ook strafrechtelijk aangesproken. Twee 

rokers, vertegenwoordigd door advocaat Benedicte Ficq willen de tabaksindustrie aanklagen voor 

valsheid in geschrifte, opzettelijke benadeling van de gezondheid en zware mishandeling. Via het 

openbaar ministerie is dat niet gelukt (waarschijnlijk te druk met het vervolgen van Coöperatie de 

laatste Wil), een nieuwe poging via het gerechtshof is in gang gezet. Tientallen maatschappelijk 

betrokken organisaties steunen ondertussen dat initiatief. 

De fractie van de PvdA heeft in de Statenvergadering van 19 maart jongstleden geprobeerd om ook 

de steun van de provincie Utrecht achter het initiatief te krijgen. Met een motie zijn de anders 

fracties opgeroepen om zich daarover positief uit te spreken. De motie haalde het helaas niet. 

Ondanks de morele steun van vrijwel alle fracties en de daadwerkelijk steun van vijf daarvan, was een 

meerderheid tegen. 

De fractie van de PvdA betreurt deze uitkomst maar is overigens blij met alle (al dan niet morele) 

steun. We zullen zorgen dat deze steun op het juiste adres afgeleverd wordt. 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/Motie-021-motie-vreemd-aan-de-orde-van-de-dag-steun-voor-de-strafzaak-tegen-tabaksindustrie-ingediend-door-de-PvdA-VERWORPEN.pdf


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Uithoflijn-debacle: PvdA neemt initiatief voor Rekenkameronderzoek 

Door Julie d’Hondt – Woordvoerder mobiliteit 

De spoeddebatten in Provinciale Staten over het dossier Uithoflijn zijn de afgelopen weken over elkaar 

heen gebuiteld.  Telkens gaven artikelen in de media, met name die van NRC-Handelsblad die grondig 

onderzoek had gedaan naar onder andere vermoedelijke belangenverstrengeling met aannemer BAM, 

reden tot nieuwe twijfels en zorgen over de projectorganisatie van de Uithoflijn.  

Deze zorgen zijn in alle debatten helaas niet weggenomen, sterker nog: er komen steeds nieuwe 

verhalen boven tafel die op zijn minst de schijn wekken dat er een en ander is misgegaan. Zo was  een 

zeer kritisch intern auditrapport over de Uithoflijn reden voor de verantwoordelijke gedeputeerde om 

op te stappen, werd de provinciesecretaris met verlof gestuurd, twee projectdirecteuren werden 

ontslagen werd een melding van een mogelijke integriteitsschending niet volgens de regels afgehandeld 

en als klap op de vuurpijl kregen wij een kostenoverschrijding van maar liefst 84 miljoen en anderhalf 

jaar vertraging voor de kiezen. Toch gaf het college aan er nog steeds vertrouwen in te hebben dat de 

Uithoflijn in 2019 gaat rijden.  

 

 

 

 

 

 

 

We zouden graag meegaan in dit optimisme maar we kunnen dit vertrouwen van GS in de goede afloop 

nog niet delen. Daarom hebben we gepleit voor een onafhankelijk onderzoek door de Randstedelijke 

Rekenkamer. Dit gebeurt, op initiatief van de PvdA, ook in de gemeenteraad van Utrecht en het 

onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer zou hier goed op aan kunnen sluiten. We willen graag 

weten hoe de bestuurlijke en ambtelijke aansturing in dit project is verlopen, en welke lessen hieruit te 

trekken zijn voor het vervolg van de Uithoflijn en andere grote infrastructurele projecten. Onze motie  

voor dit onafhankelijke onderzoek werd op 19 maart unaniem aangenomen.  

De Partij van de Arbeid vindt dat de inwoners van Utrecht moeten kunnen vertrouwen op degelijk 

bestuur en zorgvuldige besteding van belastinggeld. In dit geval hebben we daar grote zorgen over. We 

hopen dan ook dat het Rekenkameronderzoek ons in staat stelt zo snel mogelijk orde op zaken te stellen, 

zodat de tram zo snel mogelijk gaat rijden zonder nieuwe extra kosten. 

Stand van zaken Henschotermeer 

Door Osman Suna –Woordvoerder  recreatie 

Afgelopen periode was het Henschotermeer vaak in het nieuws. Het ging dan niet over de prachtige 

natuur, het schone water of de bijzondere ligging maar helaas over geld. In onze vorige nieuwsbrief 

heeft Annet Krijgsman een stuk geschreven over hoe wij hier tegenover staan en hoe het zover heeft 

kunnen komen. U kunt dat stuk nog eens nalezen als u meer over de achtergrond wilt weten. 

 

https://psutrecht.pvda.nl/nieuws/pvda-wil-onderzoek-rekenkamer-naar-uithoflijn/
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/Motie-025-verzoek-om-onderzoek-Randstedelijke-Rekenkamer-Uithoflijn-ingediend-door-de-PvdA-GroenLinks-CDA-en-D66-ALGEMEEN-STEMMEN-AANVAARD.pdf
https://psutrecht.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/302/2017/12/nieuwsbrief.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen met  vele partijen uit de regio hebben wij als Statenfractie overleg gehad om te kijken hoe we 

kunnen voorkomen dat er betaald moet gaan worden moet om te kunnen zwemmen in het 

Hensschotermeer. Ook zijn er al verregaande stappen gezet om het meer helemaal af te sluiten met een 

hek. Samen met de PvdA collega´s in de raden en andere linkse partijen is er een petitie gestart om ook het 

hek te voorkomen. Inmiddels is de petitie door 7.800 mensen getekend. Als u dat nog niet heeft gedaan 

kunt u dat doen via deze link: https://vrijeplensinhethens.petities.nl/  

Vorige week hebben we vanuit de Provinciale Staten een bezoek gebracht aan het Henschotermeer en 

hebben we met de nieuwe eigenaar gesproken. Zonder het heffen van een toegangsprijs is het niet 

mogelijk om het beheer, onderhoud en noodzakelijke vernieuwingen toe te passen, aldus de eigenaar. 

Daarom hebben wij vanuit de Provincie nog een laatste poging gedaan om het heffen van entree  te 

voorkomen. 

 

Helaas hadden de meeste partijen in de Provinciale Staten er geen oren naar en is de motie niet 
aangenomen. 
 
Als straks de nieuwe gemeenteraden ook geen actie ondernemen is de kans groot dat vanaf mei dit jaar alle 
gebruikers 3,50 euro moeten betalen om te kunnen zwemmen bij het Henschotermeer… Erg jammer! 
Wij blijven de ontwikkelingen de komende weken van dichtbij volgen. Mocht u hierover verder willen praten 
hoor ik het graag. 

 

Samen met de SP hebben we een 

motie ingediend om de komende 

twee jaar een bijdrage te leveren 

aan de kosten van het 

Henschotermeer. Aanvullend vragen 

we ook een bijdrage aan de 

gemeenten zodat de plannen voor 

het plaatsen van een hek worden 

stopgezet en er geen toegangsprijs 

wordt gehanteerd. Wij zijn van 

mening dat de kans groot is dat de 

geplande vernieuwing van de 

voorzieningen en het starten van 

een horecagelegenheid een goede 

bijdrage kunnen leveren om de 

tekorten in de toekomst te dekken. 

Luchtkwaliteit baart PvdA zorgen  

Door Annet Krijgsman – Statenlid en woordvoerder energietransitie en Europa 

Op 5 februari ben ik beëdigd als Statenlid. In dezelfde vergadering heb ik gelijk mijn ‘maidenspeech’ 

uitgesproken.  Deze ging over luchtkwaliteit. Luchtverontreiniging heeft een negatieve invloed op de 

gezondheid van mensen. De huidige kwaliteit van de lucht staat in de top 3 van oorzaken van 

gezondheidsverlies in Nederland (na roken en obesitas ). Kinderen, ouderen en mensen met 

luchtwegaandoeningen of hart- en vaatziekten hebben het meeste last van de slechte lucht in het dagelijks 

leven. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert daarom om te streven naar strengere normen 

voor luchtkwaliteit dan Europa. 

 

https://vrijeplensinhethens.petities.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

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

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

Een goede gezondheid is heel waardevol. Luchtverontreiniging treft iedereen! De PvdA vindt het een goed 

streven om de advieswaarden van de WHO te gaan hanteren als norm voor de luchtkwaliteit. Deze waarden 

zijn strenger dan de Europese waarden die momenteel nagestreefd worden. We zouden graag zien dat de 

waarden die de WHO stelt in 2030 behaald gaan worden. Toch is dit niet zo makkelijk. Hoe ga je bijvoorbeeld 

om met het gebruik van biomassa? Dit is een goed alternatief voor gas maar biomassacentrales verbranden 

wel hout, wat weer leidt tot slechtere luchtkwaliteit. Daarnaast zorgen bomen voor betere CO2-waardes en 

gaan ze klimaatverandering tegen. Verbranden lijkt dus tegenstrijdig te zijn. Een ander probleem zijn de 

houtkachels. Het is heerlijk om met het koude weer bij de open haard te zitten maar houtkachels kunnen 

ook een negatieve invloed hebben op de luchtkwaliteit. Stank en slechte lucht blijven al snel hangen als 

houtkachels niet goed gestookt worden, het windstil of mistig is. Mensen met longproblemen zoals astma of 

COPD kunnen hier veel last van hebben en er erg ziek van worden. 

 

 

 

 

 

 

Op dit moment mag je stoken en officieel geen overlast 

veroorzaken. Maar wat overlast precies is, is niet goed 

vastgelegd.  Het is dus lastig om te bepalen wanneer 

iemand met een houtkachel de regels overtreedt en daar 

wat aan te doen.  Ook dit probleem is in het actieplan 

luchtkwaliteit opgenomen. In de provincie hebben we dit 

actieplan aangenomen. Het gaat alleen nog wel even 

duren voordat het actieplan landelijk is besproken en er 

concrete maatregelen genomen gaan worden. In de 

tussentijd hoop ik dat mensen met een houtkachel hun 

buren eens uitnodigen en samen bespreken of er sprake 

is van overlast en samen kijken naar oplossingen.  

. 

 

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

