
Stellingen over dilemma’s verkiezingsprogramma PvdA, provinciale 

verkiezingen 2023  

Het Rode Nest heeft bij onze leden een ledenpanel uitgezet over thema’s die belangrijk 

zijn bij de verkiezingen van 2023. Maar liefst 447 leden hebben dit panel ingevuld. Uit 

alle reacties heeft de programmacommissie een aantal stellingen geformuleerd, die de 

aanzet kunnen zijn om op onderwerpen verdiepend het gesprek te voeren. Hiervoor zijn 

bijeenkomsten georganiseerd op 2, 5 en 9 juli.  

Thuis in de provincie  

 In nieuwe woningbouwprojecten in de provincie Utrecht moet minimaal 35% 

sociaal en 40% betaalbare middenhuur en betaalbare koop worden gerealiseerd.  

 Bedrijfsgebouwen die meer dan 2 jaar leegstaan moeten omgebouwd worden tot 

woningen.  

De groene provincie  

 We moeten boeren kunnen uitkopen, wanneer zij doen aan intensieve 

veehouderij/ bio-industrie om zo mede het stikstof problemen op te lossen.  

 Boeren die er voor kiezen om de transitie te maken naar natuur-inclusieve 

landbouw helpen we bij het voortzetten van het bedrijf.  

 Investeren in natuur (zoals stikstof verminderen) moeten we slim combineren met 

investeringen in klimaat, water en recreatie.  

 Als natuur met geld van de provincie gerealiseerd en/of beheerd wordt dan 

moeten alle vormen van recreatie kunnen (mountainbiken, wandelen, fietsen etc) 

De duurzame provincie  

 Isolatie verplicht voor álle huizen in de provincie Utrecht; provincie stelt middelen 

beschikbaar aan gemeenten voor cofinanciering van subsidieregelingen en 

duurzaamheidsleningen.  

 Zonder windmolens halen we de energietransitie niet; zonodig wijst de provincie 

plekken aan waar gemeenten windmolens móeten realiseren.  

De bereikbare provincie  

De provincie maakt het buitengebied goed bereikbaar met OV, ook al is dit 

financieel onrendabel.  

Voorrang in het verkeer voor fietsers en voetgangers mag ten koste gaan van de 

reistijd van automobilisten  en OV.  

De werkende provincie  

 Geen nieuwe bedrijventerreinen. Bestaande terreinen moeten verdichten, 

verduurzamen en vergroenen.  

 De provincie moet blijvend investeren in versterking van het MBO onderwijs door 

een link met de praktijk.  

De zichtbare provincie  

 De provinciale staten kunnen het beste met de gemeenteraadsleden in gesprek 

gaan om de inwoners optimaal te betrekken bij haar afwegingen en 

besluitvorming. 


