
Zeker	zijn	van	een	mooi	2020	
	Door	Marieke	Lejeune	-	Statenlid	en	fractievoorzitter

Dit	jaar	is	bijna	voorbij.	Dit	is	de	laatste	nieuwsbrief	van	de
PvdA	fractie	van	de	Provincie	Utrecht.	Het	was	een	mooi	jaar,
een	bewogen	jaar.	Een	jaar	waarin	de	PvdA	in	een
stroomversnelling	kwam	na	de	verkiezingen	in	maart.	We
verloren	een	statenzetel	en	wonnen	een	gedeputeerde.	Het

coalitieprogramma	‘Nieuwe	energie	voor	Utrecht’	staat	vol	met	speerpunten	van	de	PvdA,	mooie
beloftes	en	verwachtingen.	En	daar	zijn	we		direct	mee	aan	de	slag	gegaan.

Het	politieke	nieuws	werd	de	afgelopen	maanden	beheerst	door	de	stikstofcrisis.	Ook	de
komende	tijd	hebben	we	onze	handen	nog	vol	aan	het	vinden	van	oplossingen	om	vooruit	te
kunnen.	Er	is	in	de	provincie	Utrecht	al	jaren	een	groot	tekort	aan	betaalbare	huizen	en	de
boeren	verdienen	een	eerlijke	prijs	voor	hun	producten	en	te	weten	waar	ze	aan	toe	zijn.	Wel
moeten	we	anders	gaan	denken	en	anders	omgaan	met	onze	voedselproductie.	Ons	statenlid
Wilma	de	Boer	heeft	daar	goede	ideeën	over,	daarover	meer	verderop	in	deze	nieuwsbrief.
Urgenda	kreeg	onlangs	gelijk	van	de	de	hoogste	rechter;	de	overheid	moet	meer	doen	om	de
CO2	uitstoot	te	verminderen.	Dat	is	geen	politieke	keuze,	maar	een	verplichting.	“De	levens,	het
welzijn	en	de	leefomgeving	van	velen	worden	bedreigd”,	aldus	de	rechter.	Wij	zijn	erg	blij	met
die	uitspraak.	Dat	betekent	ook	iets	voor	de	provincie	Utrecht.	Het	afgelopen	jaar	hebben	we
veel	gepraat	over	de	energietransitie.	We	zijn	akkoord	gegaan	met	het	klimaatakkoord	en
hebben	de	regionale	energiestrategieën	(RES)	van	Foodvalley	en	de	U16	vastgesteld	(de	regio
Amersfoort	volgt	binnenkort).	Het	komende	jaar	moeten	die	woorden	worden	omgezet	in	daden,
we	moeten	volle	kracht	aan	de	bak.	Waar	in	onze	toch	al	zo	volle	provincie	gaan	we	duurzame
energie	opwekken?	Doen	we	dat	vooral	met	wind	of	met	zon?	Dat	zijn	geen	makkelijke	keuzes.
Windmolens	vervuilen	de	horizon	en	geven	geluidsoverlast.	Zonnevelden	nemen	veel	kostbare
ruimte	in	beslag	en	lukt	het	om	het	electriciteitsnet	zodanig	te	versterken	dat	die	energie	ook	bij
de	gebruikers	terecht	komt?	En	hoe	ontwikkelt	de	energiewinning	uit	bodem	en	water	zich	de
komende	jaren?

Ook	wordt	er	hard	gewerkt	aan	de	provinciale	omgevingsvisie.	Daarin	worden	belangrijke
voorwaarden	vastgelegd	voor	onder	andere	woningbouw.	Grotere	uitbreidingen	worden	mogelijk
gemaakt	dicht	bij	OV	knooppunten	en	er	komt	ruimte	voor	bouwlocaties	die	belangrijk	zijn	voor
de	leefbaarheid	in	kleine	gemeenten.	Na	jaren	lang	opgesloten	zitten	binnen	de	rode	contouren
krijgen	kleine	kernen	eindelijk	wat	ruimte	om	extra	woningen	te	bouwen.	Wat	de	PvdA	betreft
geen	villa’s,	maar	vooral	betaalbare	woningen.	En	dat	hebben	we	gelukkig	vastgelegd	in	het
coalitieakkoord.

Tot	slot	wil	ik	graag	iedereen	die	ons	het	afgelopen	jaar	heeft	gesteund,	bij	de	les	heeft
gehouden	en	met	ons	mee	heeft	gedacht,	heel	hartelijk	bedanken.	En	natuurlijk	de	fractie	voor
de	fijne	samenwerking.	We	gaan	zo	door	in	het	nieuwe	jaar.

Namens	de	PvdA	fractie	wens	ik	je	gezellige	dagen	en	een	gezond,	sociaal	en	duurzaam	2020!

''We	hebben	elkaar	keihard	nodig	bij
binnenstedelijke	transformatie''
Interview	met	Rob	van	Muilekom	-	gedeputeerde	

Binnenstedelijk	transformeren	heeft	zijn	eigen
uitdagingen	én	kansen.	Dat	geldt	ook	voor	de	provincie

Utrecht	met	een	forse	woningbouwopgave	van	10.000	woningen	per	jaar.	Als
gedeputeerde	Binnenstedelijke	Ontwikkeling	&	Wonen	zie
ik	mogelijkheden	in	de		binnensteden	en	stedelijke	gebieden	nabij	OV-knooppunten.	“Door
breder	te	kijken	naar	wat	een	wijk	aantrekkelijk	maakt,	kunnen	we	pas	écht	bouwen	aan	wijken
van	de	toekomst.”	
	
Hoe	belangrijk	is	binnenstedelijke	ontwikkeling	in	de	provincie	Utrecht?	
“Heel	belangrijk.	We	zijn	als	provincie	een	aantrekkelijk	knooppunt	om	te	wonen	en	je	bedrijf	te
vestigen.	Om	aan	de	vraag	te	voldoen,	dienen	er	de	komende	30	jaar	150.000	woningen	bij	te
komen.	In	de	komende	jaren	willen	we	de	woningbouwproductie	opvoeren	van	7.000	naar
10.000	per	jaar.	Dat	vraagt	ruimte,	veel	ruimte.	Van	groene	buitengebieden	en	cultuurhistorisch
erfgoed	willen	we	zoveel	mogelijk	afblijven.	Daarom	wil	ik	eerst	kijken	naar	binnenstedelijke
ontwikkellocaties.	In	de	eerste	plaats	naar	plekken	die	braak	liggen	in	de	stad.	Maar	ook,	en
veel	belangrijker,	naar	stedelijke	gebieden	nabij	OV-knooppunten.	Het	is	fantastisch	als	het	lukt
om	dit	soort	gebieden	te	herontwikkelen,	zodat	mensen	die	hier	komen	wonen,	voorzieningen
en	openbaar	vervoer	dichtbij	hebben.”	
	
Welke	kansen	ziet	u	voor	andere	maatschappelijke	opgaven	dan	woningbouw?	
“De	vraag	naar	woningen	raakt	dus	ook	aan	opgaven	als	bereikbaarheid	en	mobiliteit.	Een	mooi
voorbeeld	is	het	stationsgebied	in	Woerden.	Rondom	het	station	worden	oude	gebouwen
gesloopt	en	vervangen	door	nieuwbouw.	Hier	is	bewust	gekozen	voor	woonplekken	dichtbij	het
OV,	om	te	voorkomen	dat	mensen	gemakshalve	de	auto	instappen.	Om	binnenstedelijk	wonen
mogelijk	te	maken,	zijn	enorme	investeringen	in	infra	en	openbaar	vervoer	nodig.	Een	ander
voorbeeld	is	de	Merwedekanaalzone,	een	verdichtingslocatie	in	de	stad	Utrecht	waar	veel	oude
bedrijfsgebouwen	stonden.	De	gemeente	gaat	hier	rigoureus	ingrijpen	om	er	een	echte	nieuwe
stadswijk	van	de	toekomst	van	te	maken.	Ook	hier	is	mobiliteit	een	aandachtspunt.	Door	het
stimuleren	van	lopen,	fietsen,	openbaar	vervoer	en	deelmobiliteit	kunnen	bewoners	goed	uit	de
voeten.	Want	iedereen	weet	dat	de	A12	regelmatig	vaststaat.”	

“Maar	kijk	je	naar	inclusiviteit,	dan	schaam	ik	me	soms	hoe	het	nu	gaat.	Er	is	een	groot	tekort
aan	betaalbare	woningen.	Bestaande	woningen	worden	opgekocht	door	kapitaalkrachtige
partijen,	zodat	er	geen	woningen	overblijven	voor	mensen	met	een	kleinere	portemonnee.	Deze
groep	valt	daarmee	buiten	de	boot.	Daarom	zetten	we	in	de	provincie	Utrecht	in	op	tenminste
50%	betaalbare	nieuwe	woningen	voor	starters,	ouderen	en	eenpersoonshuishouden.	Dan
bedoelen	we	sociale	huur	tot	circa	700	euro	en	middensegmentwoningen	van	700	tot	1.000
euro.	Om	dit	te	stimuleren	hebben	we	in	de	provincie	diverse	locaties	en	bestaande	verouderde
gebouwen	in	binnenstedelijk	gebied	in	beeld,	waar	tweederde	van	de	totale	bouwopgave
gerealiseerd	moet	worden.	Het	spreekt	voor	zich	dat	hier	veel	kapitaal	voor	nodig	is.”	
	
“Uiteindelijk	willen	we	zoveel	meer	dan	alleen	woningen	toevoegen.	De	vraag	is	alleen:	waar
kan	je	binnenstedelijk	aan	bijdragen?	Het	valt	of	staat	bij	ruimte	en	kansen	zoeken	en	bieden.
Zo	kan	de	energietransitie	niet	overal	binnenstedelijk	worden	opgepakt.	Hier	hebben	we	ook	de
buitengebieden	voor	nodig	om	de	doelen	in	de	energietransitie	te	realiseren.	Als	stad,	regio	en
provincie	moeten	we	elkaar	hierin	aanvullen.”	
	
Wat	zijn	bij	transformaties	de	belangrijkste	uitdagingen	en	aandachtspunten?	
“Een	belangrijk	aandachtspunt	is	bijvoorbeeld	de	transformatie	van	een	verouderd
bedrijventerrein	naar	een	gebied	voor	wonen	en	werken	nabij	een	bestaande	aandachtswijk.
Hoe	zorg	je	dat	zo’n	nieuwe	wijk	met	oude	en	nieuwe	inwoners	straks	goed	functioneert?	En	dat
de	inwoners	niet	met	de	ruggen	naar	elkaar	komen	te	staan?	Een	voorbeeld	is	het
Amersfoortse	Soesterkwartier,	ingeklemd	tussen	het	te	transformeren	spoorwegemplacement
en	het	bedrijventerrein	de	Isselt;	dit	is	een	wijk	met	ook	sociale	problematiek.	De	gemeente
staat	voor	de	uitdaging	hier	een	aantrekkelijke	nieuwe	wijk	van	te	maken,	en	wil	dat	samendoen
met	de	bewoners.	Ik	ben	heel	blij	dat	gemeenten	deze	complexe	opgaven	ook	durven	op	te
pakken.”	

“Een	ander	aandachtspunt	is	de	leegstand	van	retail	in	binnensteden	en	dorpskernen.	Hoe
houden	we	die	binnensteden	en	dorpskernen	dan	aantrekkelijk?	Met	welke	partijen?	En	waar
halen	we	het	geld	vandaan?	Daarom	is	het	belangrijk	om	goed	na	te	denken	over	wat	je	waar
gaat	ontwikkelen,	welke	type	woningen	en	voor	wie.	Maar	ook	over	hoe	we	verdere	leegstand
kunnen	voorkomen.	Makkelijk	gezegd	allemaal,	maar	in	de	praktijk	erg	lastig.	Daar	heb	je
expertise	voor	nodig	en	investeringen.	Je	zal	ook	dingen	moeten	uitproberen	hoe	we	dit	voor
elkaar	kunnen	krijgen.	Met	goede	voorzieningen,	plekken	voor	cultuur,	woningen	en	horeca
houd	je	steden	levendig.	Pensioenfondsen	kunnen	ook	investeren.	En	het	geld	dat
gebiedsontwikkeling	oplevert,	kan	je	weer	gebruiken	om	te	investeren	in	groen	en	andere
zaken.	Je	moet	dus	breder	kijken	en	durven	experimenteren.”	
	
Waarin	kunt	u	als	gedeputeerde	het	verschil	maken?	
“Binnenstedelijk	ontwikkelen	gaat	vaak	met	hoge	kosten	gepaard.	Ook	zien	we	dat	gemeenten
wel	de	ambitie	hebben	om	transformaties	van	grotere	gebieden	voor	elkaar	te	krijgen,	maar	dat
de	juiste	deskundigheid	voor	deze	complexe	opgaven	vaak	ontbreekt.	Je	hebt	iemand	nodig	die
de	juiste	partijen	als	gemeenten,	corporaties	en	projectontwikkelaars	om	tafel	krijgt,	om	samen
na	te	denken	over	hoe	je	binnenstedelijke	transformaties	het	beste	kan	aanpakken.	Dat	zie	ik
als	taak	voor	de	provincie.	Ook	voor	financiële	garantstelling	kan	de	provincie	helpen.	Gaat	het
om	de	grote	investeringen	in	infra	en	woningbouw	met	onrendabele	toppen,	dan	is	een	bijdrage
van	het	Rijk	ook	nodig.	We	spelen	verder	een	rol	bij	het	agenderen	van	onderwerpen
als	middenhuur	en	het	uitdagen	van	de	markt	hierbij.	En	bij	kwesties	die	in	meer	gemeenten
tegelijk	spelen,	zoals	de	inpassing	van	hoogbouw.”	
	
Wat	is	er	nodig	om	dit	alles	voor	elkaar	te	krijgen?	
“Binnenstedelijk	transformeren	gaat	dus	over	heel	veel	verschillende	aspecten.	Ik
vind	het	mooi	dat	het	nationaal	congres	Stedelijke	transformatie	op	13	februari	hier	in
Utrecht	wordt	gehouden.	We	staan	in	Utrecht	voor	een	gigantische	opgave,	en	zijn	op
verschillende	locaties	bezig.	Maar	ik	laat	me	dan	gráág	inspireren	door	voorbeelden	uit	andere
delen	van	het	land.	Door	te	luisteren	naar	ervaringen	van	andere	gemeenten,	provincies	en
ontwikkelaars.	Wat	mij	vooral	bezighoudt	is	het	ongelooflijke	beroep	dat	wordt	gedaan	op	de
schaarse	ruimte.	Ik	hoop	echt	dat	we	op	oude	bedrijventerrein	een	transformatie	in	gang	kunnen
zetten,	en	stukken	gebied	in	bestaand	stedelijk	gebied	kunnen	omvormen	tot	aantrekkelijke
plekken	waar	mensen	graag	willen	wonen	én	trots	op	zijn.	We	lopen	daarbij	vast	en	zeker	tegen
problemen	aan.	Want	als	iets	eenvoudig	is	hoef	je	er	niet	een	congres	over	te	organiseren.	We
hebben	elkaar	gewoon	keihard	nodig.”	

Bron:	Interview	met	Platform	31

‘Overbrugging’	fiets	Lek	–	via	het
pontje	
Door	Julie	d'Hondt	-	Statenlid

	Eén	van	mijn	eerste	wapenfeiten	toen	ik	in	2015	verkozen
werd	als	Statenlid	was	het	zeker	stellen	van	€6,4	miljoen	euro
voor	een	fietsverbinding	over	de	Lek	bij	de
Hagesteinsebrug	(A27)	via	een	aangenomen	motie.	In	goed

overleg	met	onze	Tweede	Kamerfractie	wist	die	er	destijds	nog	eens	een	zelfde	bedrag	bij	te
leggen	vanuit	het	Rijk.	Deze	fietsverbinding	is	in	2030	gereed.	Tot	die	tijd	zijn	fietsers	die	de	Lek
ter	hoogte	van	de	A27	willen	oversteken	aangewezen	op	het	‘Vrevia-pontje’-	van	Vreeswijk	naar
Vianen	dus	(of	vice	versa).	Een	hele	populaire	verbinding,	waar	jaarlijks	120.000	fietsers
gebruik	van	maken,	waaronder	ikzelf.	De	provinciale	bijdrage	voor	dit	pontje	zou	echter	eind	dit
jaar	te	worden	stopgezet,	waardoor	hij	dreigde	te	sluiten,	zo	wist	onze	Nieuwegeinse	PvdA-
fractie	ons	te	melden.	

Dit	hebben	wij	onmiddellijk	aangekaart	bij	de	gedeputeerde	mobiliteit,	Arne	Schaddelee	(CU).
Hij	heeft	gelukkig	toegezegd	dat,	zolang	er	nog	geen	veilige	fietsverbinding	is	over	de	Lek	op	dit
gebied,	hij	bereid	is	de	provinciale	bijdrage	te	continueren.		Een	mooie	samenwerking	tussen
PvdA-fracties	op	drie	niveaus	dus,	om	de	fietsroutes	in	onze	provincie	voor	iedereen
toegankelijk	te	houden.	

Het	huidige	landbouwbeleid	is	failliet	en	kent	alleen	nog
verliezers:	de	boeren,	de	omwonenden,	de	natuur,	het	milieu
en	het	klimaat.	De	grond	raakt	uitgeput	en	dieren	zijn
omgevormd	tot	productie-eenheden.	De	opbrengsten	van	de
producten	zijn	te	laag.	Betaalbaar,	gezond	en	duurzaam
geproduceerd	voedsel	en	een	fatsoenlijk	inkomen	voor	de
boeren,	dat	is	wat	we	willen.	
	
De	PvdA	wil	dat	de	Provincie	Utrecht,	waar	grond	schaars	is,

op	korte	termijn	concrete	stappen	gaat	zetten	in	de	transitie	naar	‘anders	boeren’	en	komt
daarom	met	dit	discussiestuk.	Het	stikstof-probleem	en	het	Klimaatakkoord	maken	de	noodzaak
hiertoe	alleen	nog	maar	urgenter.	In	de	provincie	Utrecht	zijn	niet	veel	megastallen	en	door	de
overzichtelijkheid	van	deze	provincie,	kan	Utrecht	als	pilot	dienen	voor	het	hele	land.	De	afstand
tussen	stad	en	platteland	is	hier	relatief	klein,	waardoor	korte	ketens	sneller	te	organiseren
zijn.		
	
Kampioen	efficiënt	produceren	
Na	WOII	wilde	minister	Mansholt	‘nooit	meer	honger’	in	Nederland:	de	landbouwrevolutie	kwam
op	gang.	Boeren	in	Nederland	zijn	kampioen	in	efficiënt	produceren	geworden.	Het	kleine
Nederland	exporteert	meer	voedsel	dan	veel	grotere	landen.	Nederland	is	met	 90,3	miljard
 euro	de	op	één	na	grootste	exporteur	van landbouwgoederen van	de	wereld,	na	de
Verenigde	Staten.	Maar	op	de	wereldmarkt	zijn	de	prijzen	van	vlees	en	melk	zo	laag,	dat	veel
varkensboeren	en	melkveehouders	op	de	dure	Nederlandse	grond	onder	de	kostprijs	werken.	
	
Boeren	en	natuurbeheer	
De	hele	sector	moet	worden	verduurzaamd	en	dat	kan	alleen	met	steun	van	de	overheid.	We
willen	goed,	gezond	en	betaalbaar	voedsel	uit	een	sector	die	produceert	zonder	de	natuur	te
schaden,	geen	(dier)ziekten	verspreid,	de	stikstofuitstoot	vermindert	en	dierenwelzijn	hoog	in
het	vaandel	heeft.	Daarnaast	hoort	de	boer	een	faire	prijs	voor	zijn	product	te	krijgen.	Het	is	tijd
voor	een	nieuwe	fase.	De	boer	van	de	toekomst	als	onderdeel	van	het	landschap,	tussen	en
niet	in	plaats	van	de	natuur.	
	
Nevenactiviteiten	
De	PvdA	stelt	de	staten	voor	om	zo	snel	mogelijk	in	kaart	te	brengen	welke	gebieden	in	de
provincie	Utrecht	wel	of	minder	geschikt	zijn	voor	het	boerenbedrijf	en	boeren	uit	te	kopen	in	de
minder	geschikte	gebieden,	op	vrijwillige	basis.	De		vrijgevallen	grond	kan	dan	teruggegeven
worden	aan	de	natuur	of	gebruikt	worden	voor	energie-	of	woondoeleinden.	Daarnaast	wil	de
PvdA	een	ruimhartig	beleid	in	het	toestaan	van	nevenactiviteiten	als	boerenlandwinkels,	een
zonneveld	of	een	gezamenlijk	project	voor	windenergie,	daar	waar	het	kan	en	gewenst	is.
Boeren	die	willen	omschakelen	naar	circulaire,	natuur-inclusieve	of	kringlooplandbouw	moeten
worden	geholpen	met	advies	en	financiële	ondersteuning.	
	
In	de	openbare	commissie	Ruimte	Groen	en	Water	van	Provinciale	Staten	Utrecht	op	8	januari
om	9.30	uur	wordt	dit	onderwerp	besproken.	Publiek	en	insprekers	zijn	welkom.		

Lees	het	voedselplan	hier.	

Terugblik	2019
Door	Annet	Krijgsman	-	commissielid

Dit	keer	een	terugblik	op	het	afgelopen	jaar.	Begin	2019
was	de	laatste	Statenvergadering	voor	de	verkiezingen.
In	deze	vergadering	diende	ik	met	een	succes	een	motie
in.	De	motie	had	als	doel	dat	de	klimaatstakers	betrokken
worden	bij	de	plannen	van	de	provincie	als	het
bijvoorbeeld	gaat	om	de	energietransitie.	Ik	ben	dan	ook
erg	blij	dat	de	gedeputeerde	er	nu	mee	aan	de	slag	gaat.

	

De	verkiezingen	in	maart	waren	voor	de	PvdA	een	kleine	teleurstelling,	we	leverden	een	zetel
in.	Erg	jammer,	maar	gelukkig	zijn	we	nu	wel	onderdeel	van	het	college.	We	gaan	nu	aan	de
slag	met	de	energietransitie	maar	er	wordt	ook	goed	nagedacht	over	hoe	dat	betaalbaar
gehouden	kan	worden	voor	iedereen.

Sinds	de	verkiezingingen	ben	ik	Statenlid	af,	maar	in	juni	werd	ik	opnieuw	geïnstalleerd	als
commissielid.	Dit	is	een	leuke	klus	waarbij	ik	me	weer	ga	bezighouden	met	onder	andere	de
energietransitie.	Ik	ben	erg	benieuwd	wat	2020	zal	gaan	brengen	en	ik	hoop	u	tegen	te	komen
op	de	gewestelijke	bijeenkomsten.

Ik	wens	u	en	de	uwen	fijne	feestdagen	en	een	heel	mooi	2020!

In	memoriam	Thea	Poortenaar-
Sikkema	
-	een	mensgerichte	bestuurder	-	
	
Op	zondag	1	december	2019	overleed	Thea	Poortenaar	82
jaar	oud.	Thea	was	bijna	haar	hele	leven	verbonden	met	de
PvdA	en	de	Rooie	Vrouwen.	In	Warmenhuizen	(NH)	is	zij
actief	in	de	PvdA	geworden	en	raadslid	geweest	totdat	ze	in
1975	naar	Bilthoven	verhuisde.	Daar	werd	Thea	lid	van
Provinciale	Staten	van	Utrecht	en	in	1986	werd	zij
gedeputeerde.	Dat	bleef	zij	3	periodes	lang	tot	1999.	In	die
jaren	had	de	PvdA	2	leden	in	het	college	van	GS.		

Thea	heeft	vele	en	uitdagende	portefeuilles	gehad	o.a.
Personeel,	Financiën,	Cultuur,	Onderwijs,	Natuur	en
Landschap	en	Ouderen	en	Zorg.	Zij	begon
haar	gedeputeerdeschap	met	de	toen	ook	al	zeer	omstreden

sluiting	van	bejaardentehuizen	en	ziekenhuizen.	Ze	was	een	geboren	bestuurder,	met	veel	oog
voor	de	menselijke	maat	en	altijd	betrokken	op	de	mensen	met	wie	ze	werkte.	Een	goede
samenwerking	met	de	provinciale	medewerkers	stond	in	haar	bestuurlijk
handelen	immer	centraal.	
	
Na	haar	actieve	politieke	carrière	vervulde	zijn	nog	vele	jaren	bestuurlijke	functies.	Zo	was	zij
betrokken	met	de	afhandeling	van	mond-	en	klauwzeercrisis	van	2001	en	heeft	zij	geholpen	het
jaarlijkse	Janine	Jansenfestival	in	Utrecht	van	de	grond	te	krijgen.	Thea	bleef	actief	deelnemen
aan	de	afdelingsvergaderingen	en	was	altijd	bereid	om	haar	bestuurlijke	ervaringen	en	brede
kennis	te	delen.	Zij	zette	zich	in	om	een	kweekvijver	voor	nieuwe	bestuurders	binnen	de	PvdA
op	te	zetten.	De	laatste	jaren	was	zij	actief	in	de	ouderengroep	van	de	PvdA	en	de	Ouderenraad
Utrecht.	Ze	vertelde	daar	niet	alleen	over	de	provincie,	het	werk	in	de	staten	maar	liet	ook	zien
hoe	moeilijk	het	soms	is	om	als	politica	de	goede	keuzes	te	maken.	Zij	heeft	zich	altijd	als	Rooie
Vrouw	ingezet	voor	de	versterking	van	de	positie	van	de	vrouw	niet	alleen	in	de	samenleving
maar	vooral	ook	in	de	politiek	en	als	bestuurder.

Thea	was	in	alles	mensgericht	en	immer	een	warme	persoonlijkheid.	De	PvdA	zal	dat	moeten
missen.	Zij	laat	2	kinderen	en	4	kleinkinderen	na.	
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Een	woning	is	een	basisbehoefte
Door	Osman	Suna	-	Statenlid

Sinds	ik	politiek	actief	ben	blijft	betaalbaar	wonen,	wat	we	ook	wel	sociaal	wonen	noemen,	een
van	de	belangrijkste	onderwerpen	in	gemeenteraden,	Provinciale	Staten	en	vaak	ook	in	Den
Haag.	Het	Haagse	heeft	veelal	slecht	nieuws	gebracht	voor	de	sociale	woningbouw,	zeker	in	de
huursector.	Het	is	jammer	om	te	moeten	constateren	dat	de	afgelopen	jaren	(mede
door	toedoen	en	keuzes	van	het	landelijke)	de	tekorten	in	de	sociale	woningbouw	zijn
opgelopen.	
	
Als	PvdA	hebben	we	in	de	Staten	en	in	de	gemeenteraden	van	de	Provincie	Utrecht	altijd
gepleit	voor	realisatie	van	sociale	woningbouw.	Soms	met	kleine	successen,	maar	de
vraag	groeit	nog	altijd	sterker	dan	op	dit	moment	wordt	gerealiseerd.	Sinds	dit	voorjaar	zitten	wij
als	PvdA	in	het	college,	dat	zeer	ambitieus	is.	Het	plan	is	om	in	de	komende	4	jaar	40	duizend
woningen	te	realiseren	in	de	provincie,	waarvan	de	helft	in	de	sociale	sector	en	het
middensegment.	Dat	zal	niet	makkelijk	worden	met	de	stikstofproblematiek	en	ook	de	Pfas-	en
PAS-waarden	raken	de	realisatie	van	woningbouw	direct.	Daarnaast	is	de	ruimte	in	onze
provincie,	waar	we	veel	waarde	hechten	aan	natuur,	erg	schaars.	Het	wordt	een	flinke	puzzel
om	de	plannen	waar	te	maken,	maar	wij	gaan	ervoor	met	onze	Gedeputeerde	Rob	van
Muilekom.	

Op	dit	moment	loopt	de	discussie	volop	over	de	nieuwe	omgevingswet	en	de	daaraan
hangende	omgevingsvisie,	die	over	een	jaar	in	werking	zal	treden.	Vorige	week	hebben	wij
informatie	gekregen	hoe	een	gemeente	of	kleine	kern	binnen	de	kaders	van	de	nieuwe	wet	toch
net	buiten	of	aan	de	randen	van	de	gemeente	of	kern	woningen	kan	bouwen.	Met	al	deze
ontwikkelingen	en	beleidsdocumenten	die	in	2020	op	ons	afkomen,	ga	ik	mij	vanuit	de	fractie
(ook	in	2020)	volop	inzetten	om	de	mogelijkheden	voor	de	bouw	van	sociale	woningen	uit	te
zoeken.	Mijn	hoop	is	dat	we	de	duizenden	woningen	ook	echt	gaan	realiseren.	

Verder	wens	ik	u	allen	fijne	feestdagen	en	een	gezond	en	gelukkig	2020	toe.	Hopelijk	wordt
volgend	jaar	ook	het	jaar	van	al	die	mensen	die	naarstig	op	zoek	zijn	naar	een	woning	en
vinden	ze	een	mooie	woonplek.	Een	dak	boven	je	hoofd	is	echt	een	basisbehoefte!	

PvdA	wil	een	natuurvriendelijker	en	socialer
voedselsysteem	in	provincie	Utrecht
Door	Wilma	A.	de	Boer-Leijsma	-	Statenlid

Contact	met	de	fractie
Wilt	u	contact	opnemen	met	een	van	de	Statenleden	of	wilt
u	graag	weten	wie	wat	doet?	Kijk	dan	hier	
U	kunt	ook	altijd	contact	met	ons	opnemen	via	pvda@provincie-utrecht.nl

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	Voor	een	goede	ontvangst	voegt	u	pvda@provincie-utrecht.nl	toe

aan	uw	adresboek.
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