
Aan: het bestuur van het gewest Utrecht van de PvdA, via hen de Algemene Ledenvergadering 
van de PvdA gewest Utrecht
Van: de programmacommissie Provinciale Statenverkiezingen 2023

Aanbieding concept verkiezingsprogramma

Geachte leden van het gewestbestuur, geachte PvdA-leden van het gewest Utrecht,
Partijgenoten!

Met veel plezier biedt de programmacommissie u het concept verkiezingsprogramma aan voor de 
Provinciale Statenverkiezingen van 2023. Nog nooit in de recente geschiedenis stond de Provincie 
zo in het centrum van de grote maatschappelijke ontwikkelingen als in deze periode. Op tal van 
knellende thema’s wordt naar de Provincie gekeken voor oplossingen. Met dit programma hebben 
wij al die thema’s van een optimistisch sociaal-democratisch antwoord voorzien. Daarmee is dit 
programma onze inzet voor een sociale, duurzame en ongedeelde provincie, waar iedereen 
meetelt en iedereen zich kan ontwikkelen.

Onze programmacommissie bestond uit 9 gedreven partijgenoten met een mooie diverse 
samenstelling. Divers naar leeftijd, achtergrond, deskundigheid, en vanuit alle windstreken van de 
provincie. Een aantal leden met veel politieke ervaring, een aantal juist helemaal niet. Dat leverde 
iedere keer goede en interessante discussies op, die vanwege die verschillen in achtergrond en 
ervaring heel rijk waren. Zoals je dat kunt verwachten als je gedreven mensen bij elkaar zet, 
kwamen er ook vaak onderwerpen aan de orde waarvan de reflex had kunnen zijn: ‘daar gaat de 
provincie niet over’. We hebben ervoor gekozen om niet in die valkuil te trappen, maar na te blijven 
denken hoe de provincie op voor ons belangrijke thema’s zoals het verduurzamen van bestaande 
woningen, basisbanen of laaggeletterdheid, toch een rol van betekenis kan spelen. 

We zijn ons proces gestart met een analyse van het programma uit 2019. Wat hebben we van 
onze ambities toen kunnen waarmaken? Dat bleek nog niet zo eenvoudig. Want hoewel het 
programma van 2019 een goed lezend, herkenbaar sociaal-democratisch stuk is, zijn de ambities 
en doelen niet allemaal even concreet geformuleerd. Dat heeft ons ertoe gebracht om de balans 
tussen het beschrijven van onze idealen en het formuleren van concrete actiepunten aan te 
passen tov 2019. 

Op basis van de thema’s en leidende principes die we in de commissie hebben geformuleerd, 
hebben we het Rode Nest gevraagd om een digitale uitvraag te doen bij alle ca 3.000 leden in de 
Provincie Utrecht. Zo’n 450 leden hebben daarop gereageerd, een respons van 15%. Met de 
uitkomsten van deze uitvraag zijn we tijdens 3 ledenbijeenkomsten, in Amersfoort, Nieuwegein en 
Woerden, verdiepende gesprekken aangegaan met leden. De meest besproken onderwerpen 
waren wonen en woningbouw, de energietransitie en stikstof. 

De input van de digitale uitvraag en de verdiepende gesprekken hebben veel input opgeleverd 
voor het maken van teksten, die we in een aantal rondes kritisch met elkaar besproken hebben. 
Dat heeft een conceptversie opgeleverd die we aan tal van mensen ter consultatie hebben 
voorgelegd: de programmacommissie van de waterschappen, de Jonge Socialisten, onze 
Statenfractie en enkele oud Statenleden, onze gedeputeerde, de fractievoorzitters van onze 
gemeenteraadsfracties, het netwerk Kunst en Cultuur en enkele deskundigen. Deze 
consultatieronde heeft nog diverse goede aanscherpingen opgeleverd, die we in het programma 
hebben verwerkt. Ook hebben we afstemming gezocht met de programmacommissie van Groen 
Links, om teksten meer met elkaar uit te lijnen of juist vast te stellen waar we afwijkende 
standpunten hebben. 



Zowel aan de start als aan het einde van het proces hebben we tijdens twee door het CLB 
georganiseerde bijeenkomsten onze gedachten en ideeën kunnen spiegelen aan de inzet van 
onze partijgenoten in de andere provincies. Daarbij hebben we ons laten inspireren door het onder 
auspicien van het CLB opgestelde manifest ‘de mens terug in het middenbestuur’.

Na vaststelling van het programma door de ledenvergadering is het ons sociaal-democratisch 
fundament van waaruit onze kandidaten gaan werken. Het is de verdieping voor kiezers of 
journalisten die daar gericht naar op zoek zijn. Het is onze inzet bij coalitie-onderhandelingen. En 
natuurlijk is het input voor de campagne, om de standpunten die we als partij met elkaar 
vaststellen te vertalen naar aansprekende boodschappen en campagne-activiteiten. Het debat in 
de ledenvergadering waar we over dit programma spreken, kan alvast een eerste duiding geven 
wat vanuit dit programma de belangrijkste campagne-speerpunten kunnen zijn.

We kijken met veel plezier terug op het proces van totstandkoming van dit concept-programma, 
waarbij we veel en stevig gediscussieerd, maar gelukkig ook veel gelachen hebben. We danken de 
honderden leden, sympathisanten en deskundigen voor de tijd en de input die ze ons gegeven 
hebben. We kijken uit naar bespreking van het programma tijdens de algemene ledenvergadering. 
Maar nog meer kijken we uit naar een mooie verkiezingsuitslag op 15 maart 2023.
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