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Verslag Gewestelijke ledenvergadering van 28 mei 2019 
 

Aanwezig: 25 leden 

 
1. Agenda en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering. Hij heet iedereen welkom. Het is adhoc geregeld, 

rekening houdend met de tijdsplanning van de onderhandelingen. 

Sytse meldt de vergadering dat er afgelopen zaterdag de ALV was over het akkoord bij 

HDSR. (zie betreffende verslag). 

 

2. Verslag vergadering 6 april 2019 

Er zijn geen vragen of opmerkingen, daarmee is dit verslag goedgekeurd. 

 

3. Meedoen aan een coalitie bij de provincie. 

Rob meldt dat hij heel trots op het resultaat is. De PvdA mag weer in het 

provinciebestuur treden. Zowel de VVD als GroenLinks vroegen de PvdA om aan te 

schuiven bij de onderhandelingen. Er was geen persoonlijke rancune tegen mensen. 

Vijf partijen: CDA, CU, D66, GroenLinks en de PvdA. Aan de thematafels heeft de 

hele fractie meegedaan. 

De thematafels worden langs gelopen: 

 

1. Een fijne en gezonde leefomgeving. 

Betreft een sociale agenda, gaat niet om een kerntaak van de provincie. 

Luchtkwaliteit, van belang voor landbouw en consequenties voor het verkeer. 

Houtstookoverlast is een punt. Asbestsanering bij boerenbedrijven, 

recreatiemogelijkheden in de buurt van de grotere steden. Meedoen als het 

gaat om kunst en cultuur, nu nog vooral op het basisonderwijs gericht, nu een 

uitbreiding naar voortgezet onderwijs. 

Sport: het laten uitnodigen van de natuur tot bewegen. 

 

2. Mooie natuur en schoon water. 

Er moeten de nodige hectares omgezet worden. 

Transitie in de landbouw vormgeven. 

Bodemdaling reguleren in samenhang met het waterschap. 

Bestuursstijl veranderen, duidelijkheid geven over wanneer en hoe mensen 

betrokken worden. In mei zijn 180 mensen aanwezig geweest bij een 

uitwisseling van ideeën. 

Ook afspraken maken over hoe je omgaat met de oppositie: niet alles dicht 

timmeren. 

Vitale en regionale media bevorderen. 

Fairtrade als aandachtspunt is erin gekomen. 

 

3. Levendige steden en dorpen. 

De omgevingsvisie die er moet komen vraagt om keuzes. Dan ook wordt 

duidelijk waar de noodzakelijke 150.000 woningen kunnen komen. Er moet een 

grote uitleglocatie bij komen, naast locaties aan de randen. Ook binnenstedelijk 

moet gezocht worden. 

 50% moet betaalbaar worden, sociale woningbouw en betaalbare huur (tot 

1000,--). 

Er komt dus wat rek rond de rode contouren mits erbinnen stedelijk (of 

dorpelijk) voldoende je best gedaan hebt. Oude bedrijventerreinen komen in 

aanmerking voor transitie naar wat modernere vormen. 
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Julie gaat verder met het tweede deel. Eerst over het proces, vijf partijen met 

elk 2 onderhandelaars en twee informateurs. Interessant en leuk proces. 

Alle partijen hebben constructief onderhandeld, gericht op de inhoud. 

 

4. Energie.  

Sinds vorige akkoord nu in een stroomversnelling gekomen, aandacht voor de 

uitvoering van ambities. 

Provinciaal Aanpassingsplan geeft de provincie ruimte om gemeenten te 

dwingen als gemeenten hun afspraken niet nakomen bijvoorbeeld over 

windmolens. Rijnenburg is lang over gesproken. De visie van de gemeente 

Utrecht wordt gevolgd, na 2013 kan er dan gelijk gebouwd worden. Vanuit de 

vergadering wordt op de mogelijke geluidsoverlast gewezen. 

 

5. Mobiliteit. 

Meer aandacht voor openbaar vervoer en de fiets. De uitbreiding van de A27 

wordt een vrije kwestie binnen het college. 

Bij het OV gaan de budgetten mee stijgen bij het aantal reizigers bij de nieuwe 

aanbestedingen. Gratis OV voor ouderen met een kleinere beurs en buiten de 

spits (125% inkomensgrens). Ons rapport was daarbij behulpzaam. 

 

6. Economie. 

De focus lag op groeien, groeien. Daar wil de coalitie vanaf, nu versterken waar 

we sterk in zijn, niet alleen Hightech maar ook werk voor VMBO-ers. 

 

7. Financiën. 

Veel geld zit nu in bestemmingsreserves (een half miljard). Wordt nu 

overgeheveld naar de algemene reserve. Geeft de Staten meer macht omdat 

die daarover besluiten. 

De motorrijtuigenbelasting wordt nu wel geïndexeerd, is sinds 2011 niet meer 

gebeurd. 

 

8. Portefeuilleverdeling. 

Er komt een geheel nieuw college, vier mannen en een vrouw. Onze kandidaat 

is Rob van Muilekom. Onder andere met wonen en binnenstedelijke 

ontwikkelingen. Erfgoed en de sociale agenda en de organisatie. De andere 

namen en portefeuilles worden morgen om half vijf openbaar. Oude college 

kende vier collegeleden, het vorige college had al de conclusie getrokken dat 

het er vijf zouden moeten worden. 

 

Afsluitend: tevreden over het resultaat en het proces. De ledenvergadering stemt 

in met het akkoord. Marieke komt er nu bij, een fractievoorzitter moet nog door de 

fractie worden gekozen.  

 

 
4. Rondvraag en sluiting. 

Morgenmiddag wordt het akkoord gepresenteerd in Leerdam. 

5 juni is de installatie van het nieuwe college en de instromende statenleden.  

 

 

Utrecht, 29 mei 2019 

Sytse Koopmans 


