
20	miljoen	extra	voor
versnelling	woningbouw	
Door	Rob	van	Muilekom	-	gedeputeerde	PvdA	

Provinciale	Staten	hebben	18	november	brede	steun	gegeven
om	de	komende	vier	jaar	20	miljoen	uit	te	trekken	voor	het
versnellen	van	de	woningbouw	in	de	provincie	Utrecht.	Als
PvdA-gedeputeerde	ben	ik	daar	zeer	blij	mee.	De

ambitie	is	dat	er	jaarlijks	10.000	woningen	worden	gebouwd	in	Utrecht,	waarvan	de	helft	in	het
sociale	en	middensegment.	Met	het	Uitvoeringsprogramma	Versnelling	woningbouw	2021-
2024	worden	de	bestaande	inspanningen	geïntensiveerd.	

Het	extra	geld	is	hard	nodig,	want	de	krapte	op	de	Utrechtse	woningmarkt	neemt	toe	en	er	is
dringend	behoefte	aan	meer	betaalbare	en	toekomstbestendige	woningen.	Naast	betaalbare
woningen	kennen	de	binnenstedelijke	plannen	vaker	onrendabele	toppen.	Daarom	wil	ik	met
deze	extra	middelen	ook	met	het	Rijk	in	gesprek	dat	zij	ook	extra	middelen	inzetten	voor	de
Utrechtse	woningbouw,	zoals	uit	de	Woningbouwimpulsgelden.	Helemaal	in	de	lijn	van	ons
verkiezingsprogramma	om	de		woningproductie	echt	op	te	voeren.	Dat	kunnen	we	niet	alleen,
want	we	bouwen	zelf	geen	woningen	dat	doen	de	gemeenten.	Daarom	willen	we	alle
gemeenten,	maar	ook	de	woningcorporaties	en	marktpartijen	nog	meer,	proactief,
ondersteuning	aanbieden	zodat	er	meer	en	betaalbare	woningen	gerealiseerd	zullen	worden.	

Nieuwe	woonvormen	
De	komende	vier	jaar	is	niet	alleen	op	binnenstedelijk	bouwen,	maar	ook	op	locaties	buiten	het
stedelijk	gebied.	Om	ons	bijzondere	en	aantrekkelijke	buitengebied	te	behouden	wordt	eerst
gekeken	in	het	bestaand	stedelijk	gebied.	Kleinere	kernen	mogen	ook	tot	50	woningen
toevoegen;	zeker	voor	de	vitaliteit	en	het	behoud	van	voorzieningen.	Ook	worden	de
mogelijkheden	van	nieuwe	woonvormen	voor	bijvoorbeeld	(kwetsbare)	ouderen	en	flex-wonen
onderzocht	en	gestimuleerd.	Op	regionaal	niveau	coördineert	de	provincie	de	samenhang
tussen	bouwplannen	en	andere	opgaven,	zoals	energietransitie,	bereikbaarheid,
klimaatadaptatie	en	er	wordt	meer	verbinding	gezocht	met	het	Rijk.	Het	zorgen	dat	er	voldoende
harde	plancapaciteit	is	en	dat	de	woningbouwprogramma’s	aansluiten	op	de	behoefte	is	van
grootste	belang.		

Verschil	maken	
De	woningbouw	heeft	ook	te	maken	met	nieuwe	beperkingen	en	onzekerheden	vanwege	de
stikstofcrisis,	de	coronacrisis	en	PFAS	regelgeving.	Ook	de	vereisten	op	het	gebied	van	energie,
circulariteit	en	klimaatadaptatie	vragen	extra	aandacht.	Gemeenten,	corporaties	en
marktpartijen	kunnen	hier	last	van	ondervinden	bij	het	rondkrijgen	van	hun	businesscase.	Maar
ik	ben	ervan	overtuigd	dat	we	als	provincie	het	verschil	kunnen	maken	door	actief	met	deze
partijen	samen	te	werken	en	te	zorgen	voor	de	benodigde	financiële	middelen	ook	vanuit	de
provincie	en	het	Rijk.	

PvdA	neemt	initiatief	tot	verzet
provincie	tegen	verbreding	A27
Door	Julie	d'Hondt	-	Statenlid	en	woordvoerder	mobiliteit

Sur	vous,	chez	vous,	sans	vous´	(over	u,	bij	u,	zonder	u).	Zo
vatte	een	van	de	Franse	onderhandelaars	de	positie	van
Nederland	samen	bij	de	Vrede	van	Utrecht	in	1713.	En	zo	lijkt

VVD-minister	Cora.	van	Nieuwenhuizen	ook	haar	mede-overheden	te	behandelen	als	het	gaat
om	miljardenverslindende	infrastructurele	projecten.	Afgelopen	vrijdag	bleek	dat	Provinciale
Staten	zich,	dankzij	een	motie	op	initiatief	van	de	Partij	van	de	Arbeid	en	GroenLinks,	eindelijk
zou	uitspreken	tegen	de	voorgenomen	verbreding	van	de	A27	bij	Amelisweerd	uitgesproken.	De
gemeente	Utrecht	had	zich	al	eerder	tegen	de	verbreding	verzet.	Maar	één	dag	voordat	de
motie	in	stemming	kon	worden	gebracht,	drukte	de	minister	nog	gauw	even	haar	tracébesluit
erdoor.

Het	is	een	zich	al	jaren	voortslepend	dossier:	het	Rijk	wil	koste	wat	kost	de	weg	verbreden,
waarvoor	de	bekende	‘bak’	bij	landgoed	Amelisweerd	moet	worden	verbreed	en	verdiept,	een
waanzinnig	dure	en	risicovolle	operatie,	met	grote	natuurschade	en	overlast	voor	de
aangrenzende	woonwijk	Lunetten.	Al	in	2016	en	2018	probeerde	de	PvdA-fractie,	toen	nog	in
de	oppositie,	de	Staten	op	andere	gedachten	te	brengen,	maar	beide	moties	werden	verworpen
vanwege	afspraken	in	de	toenmalige	coalitie,	waarin	de	VVD	en	het	CDA	de	dienst	uitmaakten.	

Vorig	jaar	leek	opeens	het	einde	in	zicht:	de	Raad	van	State	vernietigde	het	tracébesluit	van
toenmalig	minister	Schultz	van	Haegen	(VVD),	vanwege	de	stikstoftoename.	Maar	de	huidige
minister	Cora	van	Nieuwenhuizen	(ook	VVD)	is	blind	voor	alle	bezwaren	van	bewoners	en
mede-overheden	en	heeft,	met	de	Tweede	Kamerverkiezingen	in	zicht,	toch	een	tracébesluit
ondertekend.

Dit	ondanks	het	feit	dat	de	onmiddellijke	noodzaak	tot	verbreding	als	gevolg	van	de	coronacrisis
is	vervallen:	dankzij	het	vele	thuiswerken	en	spitsmijden	staan	er	nu	geen	files	meer,	en	is	ook
niet	aannemelijk	dat	ze	na	de	crisis	in	dezelfde	mate	weer	terugkomen.	En	zelfs	al	komt	het
autoverkeer	weer	op	gang,	dan	zijn	er	allerlei	onderzoeken	die	uitwijzen	dat	de	doorstroming
ook	verbeterd	kan	worden	zonder	verbreding	van	de	bak:	daarbinnen	kan	er	prima	een	rijstrook
bij,	als	de	snelheid	maar	verlaagd	wordt	tot	80	km/u.

De	Partij	van	de	Arbeid,	inmiddels	in	de	coalitie,	vindt	het	onverantwoord	om	in	deze	tijden	van
crisis	zoveel	geld	over	de	balk	te	smijten	voor	een	project	waarvan	het	nut	op	zijn	minst
twijfelachtig	is	geworden.	Bij	een	ander	groot	infrastructureel	project,	de	opwaardering	van	de
Noordelijke	Randweg	Utrecht,	komt	de	gemeente	juist	nog	92	miljoen	tekort	voor	een	goede
leefbare	oplossing,	waarbij	alle	kruisingen	ondertunneld	kunnen	worden.	Wij,	en	een
meerderheid	van	de	Statenfracties,	vinden	dat	het	geld	beter	aan	iets	besteed	kan	worden
waarmee	de	doorstroming	én	de	leefbaarheid	van	Utrecht	verbeterd	worden.	We	hopen	dat	de
minister	zich	nog	eens	achter	de	oren	krabt	en	zich	bezint	op	dit	project.

Diervriendelijker	faunabeheer:
een	schot	in	de	roos
Door	Annet	Krijgsman	-	Statenlid

In	de	commissievergadering	van	november	is	het
faunabeheerplan	zeer	uitgebreid	aan	de	orde	gekomen.
Wat	is	er	zo	bijzonder	aan?	Nou	het	leest	nogal	kil	en
koud.	Het	lijkt	alsof	het	de	voorkeur	heeft	om	te	gaan

jagen.	Zo	staat	er	bijvoorbeeld	in	dat		(verwilderde)katten	mogen	worden	afgeschoten.	De
provincie	Utrecht	heeft	de	verwilderde	kat	als	volgt	gedefinieerd:	"indien	een	kat	veelvuldig,	’s
nachts,	in	de	vroege	ochtend	of	de	late	avond,	jagend	in	het	veld	wordt	gezien	kan	ervan	uit
worden	gegaan	dat	het	een	“verwilderde”	kat	betreft.	Katten	in	het	stedelijk	gebied	blijven
overwegend	binnen	een	straal	van	150	meter	rondt	hun	huis."

De	meeste	kattenliefhebbers	zullen	weten	dat	een	kat,	ook	in	stedelijk	gebied,	veel	verder	van
huis	komt.	Waarom	zou	je	ze	gelijk	willen	afschieten?	Ja,	een	kat	kan	behoorlijk	wat	schade
aanrichten.	En	met	name	in	de	buurt	van	natuurgebieden	en	dan	specifiek	gebieden	waar	veel
weidevogels	broeden.	Ze	doden	daar	heel	wat	jonge	vogels,	dat	klopt.	Maar	waarom	dan	gelijk
doodschieten?	Je	kunt	deze	katten	namelijk	ook	gewoon	vangen,	en	zo	nodig
castreren/steriliseren	en	chippen.	Mochten	ze	een	chip	hebben,	dan	kun	je	ze	terugbrengen
naar	de	eigenaar	om	vervolgens	het	gesprek	aan	te	gaan.	Op	dit	moment	worden	geschoten
katten	niet	gecontroleerd	op	de	aanwezigheid	van	een	chip.	en	dit	terwijl	is	gebleken	dat	zeker
35%	van	de	geschoten	katten	een	chip	heeft	en	dus	terug	had	gekund	naar	de	eigenaar.	

In	de	Tweede	Kamer	heeft	onze	William	Moorlag	al	met	succes	moties	ingediend	die	het
verplichten	om	katten	te	chippen	en	te	laten	steriliseren/castreren.	Ook	is	hij	bezig	met	een
motie	om	de	jacht	op	katten	zijn	het	geheel	te	laten	stoppen.	Samen	met	Friesland	is	Utrecht	de
enige	Provincie	waar	dit	nog	gedaan	werd.	Tot	11	november,	want	toen	dienden	wij,	met	steun
van	Groenlinks,	PvdD,	50PLUS	en	lijst	Bittich,	met	succes	een	motie	in	die	het	college	oproept
om	te	gaan	stoppen	met	de	afschot	van	katten.	Daarnaast	hebben	we	een	motie	ingediend	(die
ook	werd	aangenomen)	waarin	we	het	college	oproepen	om	gedurende	de	periode	dat	katten
nog	wel	afgeschoten	worden,	hen	te	controleren	op	de	aanwezigheid	van	een	chip.	Je	kunt	de
aangenomen	moties	hier	en	hier	lezen.	

Helaas	staan	er	nog	wat	rare	dingen	in	het	faunabeheerplan.	Zo	mag	er	mag	op	zwanen
gejaagd	worden	en	als	er	dan	per	ongeluk	een	zeldzame	wilde	zwaan	geschoten	wordt,	jammer
dan...	Vanaf	een	afstandje	is	het	niet	altijd	goed	te	zien	om	welk	soort	zwaan	het	gaat	en	wilde
zwanen	zijn	een	beschermde	diersoort.	Sinds	kort	staan	ook	de	hazen	en	konijnen	op	de	rode
lijst.	Dat	betekent	dat	ook	zij	zeldzaam	aan	het	worden	zijn.	Ik	heb	hier	al	vragen	over	gesteld
aan	het	college	van	Gedeputeerde	Staten	en	samen	met	de	Partij	voor	de	Dieren,	Groenlinks
en	D66,	hebben	we	het	voorbeeld	van	onze	Tweede	Kamerfractie	gevolgd	en	een	motie
ingediend	om	ook	met	deze	jacht	te	stoppen.

In	het	coalitieakkoord	hebben	we	afgesproken	dat	we	alleen	jagen	als	het	echt	niet	anders	kan
maar	daar	lijkt	dit	faunabeheerplan	geen	gehoor	aan	te	geven.	

De	PvdA-
fracties	SAMEN	voor	betaalbaar
wonen
Door	Osman	Suna	-	Statenlid	en	woordvoerder	wonen

	Zoals	u	allen	weet,	is	de	behoefte	aan	woningen	sterk
toegenomen.	De	prijzen	voor	koopwoningen	in	onze	provincie

is	dan	ook	sterk	gestegen,	waardoor	mensen	met	een	kleine	beurs	en	gezinnen	met
tweeverdieners	bijna	geen	woning	meer	kunnen	kopen.	In	de	Provinciale	Staten	zijn	er	in	2020
veel	voorstellen	aangenomen	om	de	woningbouw	te	versnellen,	om	de	beoogde	tienduizend
woningen	per	jaar	te	kunnen	bouwen.	Tevens	lopen	de	voorbereidingen	voor	invoering	van	de
Omgevingsvisie,	die	zal	intreden	met	de	komst	van	de	Omgevingswet.

Met	de	Omgevingswet	wil	de	overheid	deregels	voor	ruimtelijke	ontwikkeling	vereenvoudigen	en
samenvoegen	zodat	het	straks	makkelijker	is	om	bouwprojecten	te	starten.	De	Omgevingswet	is
in	verband	met	de	coronapandemie	uitgesteld	tot	2022.		Vanuit	de	Statenfractie	hadden	wij
(separaat)	overleg	met	verschillende	PvdA-fracties	over	de	nieuwe	Omgevingswet.	De	Provincie
en	elke	gemeente	werken	op	dit	moment	aan	een	omgevingsvisie	en	de
omgevingsverordening.	

Samen	met	een	paar	partijgenoten	leek	het	ons	een	goed	idee	om	het	breder	op	te	zetten	en
alle	PvdA-fracties	en	bestuurders	aan	te	laten	sluiten,	om	als	PvdA	een	geluid	te	laten	horen.	
Op	vrijdag	30	oktober	was	er	een	digitale	bijeenkomst	met	meer	dan	20	PvdA-raadsleden,
Statenleden,	wethouders	en	onze	gedeputeerde.	De	opkomst	was	zeer	goed,	bijna	alle	PvdA-
fracties	(of	PvdA-GL	combinatie)	waren	vertegenwoordigd.	Vanuit	de	provincie	heeft	onze
gedeputeerde	Rob	van	Muilekom	de	aanwezigen	geïnformeerd	over	de	provinciale	plannen.	
Bij	de	inbreng	van	raadsleden	bleek	heel	duidelijk	dat	we	de	focus	op	betaalbaarheid	moeten
leggen	en	elkaar	op	dat	gebeid	kunnen	ondersteunen	en	zo	nodig	versterken.	

Er	is	ook	gesproken	over	woningbouwplannen	in	de	eigen	gemeente	en	regio.		We	hebben	het
gehad	over	hoe	de	regio’s	zelf	als	PvdA-fracties	meer	kunnen	doen	om	samen	een	vuist	te
maken	voor	de	realisatie	van	meer	sociale	woningen	in	de	komende	jaren.	In	december	is	er
een	vervolgbijeenkomst,	waarin	we	gaan	spreken	over	een	gezamenlijke	motie,	waarbij	de
focus	ligt	op	betaalbaar	wonen.	Daarnaast	is	er	aandacht	en	focus	om	zachte	plannen	concreter
te	kunnen	maken	om	sneller	over	te	kunnen	gaan	tot	realisatie.		Er	zullen	daarnaast	concrete
plannen	in	kaart	gebracht	worden	waarmee	de	eigen	lokale	behoefte	wordt	uitgezet	ten	opzichte
van	de	regionale	behoefte.
	
Als	Provincie	wordt	er	alles	aan	gedaan	om	de	versnelling	op	gang	te	brengen	en	worden	er
komende	jaren	vele	miljoenen	beschikbaar	gesteld.	Ik	heb	er	dan	ook	volle	vertrouwen		in	dat	er
niet	alleen	gepraat	wordt,	maar	ook	veel	gebouwd	gaat	worden!	

Stagediscriminatie	en	de
provincie	Utrecht	
	
Door	Mohamed	Talhaoui-	commissielid

“Helaas	moeten	wij	mededelen	dat	wij	hebben	besloten	u
niet	uit	te	nodigen	voor	een	kennismakingsgesprek”	
Dit	neutrale	zinnetje	krijgen	naar	verluidt	duizenden
MBO-studenten	met	een	hoofddoekje	en/of	een
Marokkaanse	achtergrond	het	vaakst	te	horen.	Jongens
en	meisjes	die	in	een	zoektocht	naar	hun	identiteit	in	een
bi-culturele	omgeving	zich	staande	proberen	te	houden
en	aan	hun	baan	willen	beginnen,	worden	zo	jong	op	de
nare	feiten	gedrukt.	Sommige	werkgevers	weigeren

studenten	aan	te	nemen	met	een	kleur	simpelweg	om	die	kleur.	We	zijn	het	erover	eens	dat	dit
onacceptabel	is,	het	is	al	strafbaar.	Vooral	omdat	de	maatschappelijke	gevolgen	levensgroot
zijn:	schooluitval,	radicalisering,	laaggeletterdheid	en	het	gevoel	van	uitsluiting	liggen	op	de
loer.	
	
De	Rijksoverheid	is	dan	ook	met	de	Campagne	#KIESMIJ	tegen	stagediscriminatie	van	start
gegaan.	Dit	moet	het	probleem	onder	de	aandacht	brengen	en	werkgevers,	scholen	en
studenten	helpen	om	het	aan	te	pakken.	In	een	van	de	rijkste,	slimste	en	meest	gezonde
provincies	van	Nederland,	de	provincie	Utrecht,	speelt	dit	hardnekkige	probleem	van
stagediscriminatie	net	zo.	De	PvdA-fractie	in	Provinciale	Staten	vindt	dat	we	alles	op	alles
moeten	zetten	om	deze	jongeren	een	eerlijke	kans	te	geven	op	de	arbeidsmarkt.
	
Onderwijs
Het	is	van	groot	belang	dat	het	onderwijsveld	zich	beter		bewust	wordt	van	dit	probleem.	Niet
alleen	om	discriminatie	te	kunnen	herkennen,	maar	juist	ook	om	de	eigen	rol	in	het	proces
onder	de	loep	te	nemen.	Werkdruk	en	stagetekorten	maakt	dat	de	kwaliteit	van	stagetrajecten
nog	weinig	wordt	besproken.	Stagebegeleiders	die	zich	druk	maken	om	discriminatie,	opereren
binnen	teams	nog	vaak	alleen.	Bovendien	hebben	nog	maar	weinig	opleidingen	een	duidelijke
en	integrale	visie	op	discriminatie	en	hoe	daarmee	om	te	gaan.	Op	dit	moment	wordt	nog	vaak
de	pragmatische	insteek	gekozen,	zoals	het	koppelen	van	studenten	met	een	niet-westerse
achtergrond	aan	de	overheid	of	ondernemers	met	een	niet-westerse	achtergrond.	Dat	is	wat
ons	betreft	niet	de	gewenste	oplossing;	zo	krijgen	die	studenten	geen	goede	voorbereiding	op
de	Utrechtse	arbeidsmarkt.	
	
Inzet
De	Provincie	Utrecht	zet	zich	al	jaren	in	op	het	verbeteren	van	de	aansluiting	van	het	onderwijs
op	de	arbeidsmarkt.	De	PvdA-fractie	vraagt	continu	aandacht	voor	het	stage	probleem	van
jongeren.	Ook	voor	de	stage-	en	werkzoekenden	die	nu	extra	hard	getroffen	zijn	door	de
Corona-pandemie.	Nog	recentelijk	is,	op	23	september	2020,	een	motie	aangenomen	voor	o.a.
actie	voor	stage	en	arbeidsmarkt.	Hierin	is	afgesproken	dat	een	ambassadeur	wordt	aangesteld,
die	de	taak	krijgt	om	dit	ook	probleem	aan	te	pakken.
	
Maar	we	zetten	in	op	meer.	De	PvdA	wil	dat	de	provincie	samen	met	gemeenten,	ROC’s	en	het
bedrijfsleven	in	Utrecht	een	actieplan	ontwikkelt	waarin	het	onderwijs	weer	dicht	bij	de	praktijk
komt	te	staan.	Hierin	moeten	concrete	maatregelen	worden	opgenomen	om	in	samenwerking
met	scholen	en	bedrijven	ervoor	te	zorgen	dat	zoveel	mogelijk	studenten	een	stageplek
krijgen:	Zo	moeten	er	meer	en	betere	toegang	tot	stageplaatsen	komen,	met	name	voor
jongeren	met	een	migrantenachtergrond.	In	overleg	met	het	Rijk	en	de	gemeenten,	de	MBO-
scholen	eindverantwoordelijk	en	leveringsplichtig	maken	rondom	stageplaatsen.	Ook	kunnen	we
de	kwaliteit	van	de	stagebegeleiding	vergroten	door	het	bundelen	van	kennis	en	het	aanstellen
van	een	zgn.	stage-makelaar.	

Bedrijven,	met	meer	dan	150	werknemers,	kunnen	en	moeten	hun	maatschappelijke
verantwoordelijkheid	nemen	door	minimaal	één	stageplek	aan	te	bieden.	Tenslotte	pleiten	we
voor	het	experimenteren	met	de	traditionele	stages:	de	Provincie	zou	in	gesprek	moeten	gaan
met	de	MBO-scholen	over	eventuele	varianten	op	het	zogenaamde	BOL	en	BBL	zoals	een
lintstage	en/of	het	samenvoegen	van	onderdelen	tot	een	volledige	stage.		
	
Kortom,	de	PvdA	is	vastbesloten	om	de	structurele	discriminatie	van	jongeren	op	de	stagemarkt
aan	de	kaak	te	blijven	stellen	en	constructieve	voorstellen	te	doen	om	dit	stevig	aan	te	pakken.

Het	kan	niet...
Door	Gert	Mulder	-	commissielid

Dat	waren	de	woorden	van	mijn	fractievoorzitter,	waarop
ik	verbouwereerd	stil	werd.	Er	was	overleg	geweest	met
iemand	van	D66	en	iemand	van	het	CDA,	beiden
gedeputeerden,	en	die	hadden	gezegd	dat	het	niet	kan.
Daarom	moest	datgene	wat	de	PvdA	wil,	social	return	bij
werk	door	en	in	opdracht	van	de	Provincie,	in	de	la
blijven.		

Dit	is	het	lot	van	mijn	eerste	amendement	dat
ik,	zorgvuldig,	‘smart’	geformuleerd	en	in	nauw	overleg

met	sociale	ondernemingen	in	dit	werkveld,	had	voorbereid.	Is	het	een	voorbeeld	waar	de
werkwoorden	kunnen	en	willen	verwisseld	worden?	Als	nieuw	fractielid	is	het	voor	mij	even
schakelen	om	in	het	ritme	van	de	zittende	ploeg	te	komen.	Mijn	ambitie	en	gevoel	van	urgentie
zal	er	niet	onder	lijden.	

Wat	een	mooie	portefeuille	heb	ik	als	commissielid.	En	hoe	open	werd	ik	ontvangen,	door	de
bestaande	PvdA-ploeg,	maar	ook	door	provinciebestuurders	van	de	andere	partijen	en	de
mensen	van	de	griffie.	Een	fijne	werkomgeving,	waarin	veel	kan.	Ook	zo’n	opening	in	de
bijdrage	voor	de	PvdA-nieuwsbrief?	

Op	de	onderwerpen	Bodemdaling,	Klimaatadaptie,	Strategisch	Bosbeleid,	Grondbeleid,	Stikstof,
Biomassa,	Mooie	en	Veilige	Dijken	en	de	Rapportage	over	het	toezicht	op	de	Waterschappen
heb	ik	mijn	inbreng	voor	de	PvdA	mogen	leveren.	Ik	heb	er	plezier	in	en	mijn	link	met	de	PvdA-
fractie	in	waterschap	HDSR	komt	goed	van	pas.	Alles	digitaal	in	verband	et	Covid19,	helaas,
maar	de	techniek	werkt.	

Een	schokkende	ervaring	voor	mij	was	het	vernietigende	rapport	dat	behandeld	werd	over	bijna
een	decennium	lang	lopend	Provinciaal	programma	‘Vitaal	Platteland’.	Een	professioneel
programmamanagement	ontbreekt	en	er	is	niet	vast	te	stellen	in	welke	mate	enige	doelstelling
van	beleid	is	gerealiseerd.	Dit	zijn	twee	voorbeelden	van	conclusies	uit	het	rapport.	In	een
halfuur	worden	het	rapport	behandeld,	verbeteringen	voor	de	toekomst	beloofd	en	over	tot	de
orde	van	de	dag.	

Voor	mij	zullen	de	thema’s	inclusiviteit,	solidariteit	en	betaalbaarheid	ook	in	de	komende
winterperiode	centraal	blijven	staan.	Dat	voorbeeld	van	die	fietsenstallingbeheerder	die	met
glinsterende	ogen	vertelt	dat	hij	op	verjaardagen	kan	vertellen	dat	hij	weer	een	baan	heeft	en
een	klanttevredenheid	van	8+,	daar	doe	ik	het	voor!	Social	Return.	
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Door	Marieke	Lejeune	-	Statenlid	en	fractievoorzitter

Wie	had	in	maart	van	dit	jaar	gedacht	dat	Corona	nu	nog	steeds	onze	levens	zou	bepalen?	Al
negen	maanden	beperkt	het	virus	onze	vrijheid	en	mogen	we	de	dingen	die	altijd	zo	gewoon
waren	niet	meer.	Naar	ons	werk	gaan	bijvoorbeeld.	Elkaar	uitzwaaien	en	weer	begroeten	is	iets
uit	het	verleden	geworden.	De	werkende	man	op	een	geïmproviseerde	werkplek	in	mijn
huiskamer	lijkt	er	weinig	last	van	te	hebben,	maar	ik	snak	naar	mijn	oude	leven.	Kerst	met	mijn
familie	is	een	verplicht	nummer	waar	ik	altijd	een	beetje	tegenop	zie,	waarom	vind	ik	het	dan	zo
rot	dat	we	een	jaartje	moeten	overslaan?	Gelukkig	heeft	ieder	nadeel	zijn	voordeel.	Ik	heb	al
maanden	niet	meer	in	een	tijdrovende	en	milieuvervuilende	file	gestaan	en	vuurwerk	is	dit	jaar
verboden.	Mijn	huisdieren	zijn	het	kabinet	erg	dankbaar	voor	dat	laatste.

Waar	het	recent	wel	flink	knalde,	was	op	twitter.	Fractiegenoot	Julie	merkte	in	een	discussie
over	Zwarte	Piet	boeken	op	dat	zij	de	boeken	van	Jip	en	Janneke	niet	meer	van	deze	tijd	vindt,
en	zich	kan	voorstellen	dat	die	op	termijn	ook	uit	de	bieb	verdwijnen.	Haar	woorden	werden
verdraaid	op	Twitter,	wat	leidde	tot	scheldpartijen	en	zelfs	bedreigingen.	Onacceptabel	natuurlijk
en	voor	Julie	een	hele	nare	ervaring.

Verder	is	het	in	Provinciale	Staten	gewoon	business	as	usual.	Inmiddels	zijn	we	gewend	aan
hybride	vergaderen.	Een	deel	van	de	Statenleden	zit	op	het	provinciehuis,	een	ander	deel	doet
vanuit	huis	mee	op	het	scherm.	Het	was	even	wennen,	maar	een	goede	discussie	blijkt	op	die
manier	best	mogelijk	en	we	liggen	ondanks	alles	op	schema	met	het	uitvoeren	van	de
coalitieplannen.	Een	gezonde	leefomgeving,	energietransitie,	aandacht	voor	cultuur,
vergroening,	een	sociale	arbeidsmarkt	met	voldoende	stageplekken	voor	MBO	en	HBO,
duurzame	mobiliteit	en	meer	betaalbare	woningen	zijn	nog	steeds	actuele	thema’s.	

Voor	2021	hebben	we	een	sociale	en	duurzame	begroting	vastgesteld.	Onze	fractie	is	daar	erg
blij	mee	en	kijkt	uit	naar	het	komende	jaar.	Een	jaar	waarin	we	flinke	stappen	hopen	te	maken
met	het	oplossen	van	de	wooncrisis	en	we	er	alles	aan	gaan	doen	om	de	provincie	Utrecht	niet
meer	het	slechtste	jongetje	van	de	klas	te	laten	zijn	op	het	gebied	van	energietransitie.	En	ook
een	jaar	waarin	we	elkaar	weer	mogen	uitzwaaien	en	begroeten	met	een	stevige	knuffel.

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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