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Gaat u stemmen op 18 maart? Veel mensen vragen zich af of deze verkiezingen wel 
belangrijk zijn. Wist u dat uw stem dit keer dubbel telt? U stemt niet alleen voor uw 
provincie, u kiest daarmee ook een nieuwe Eerste Kamer. Deze verkiezingen gaan dus óók 
over de landelijke politiek. 

De vraag die voorligt is: moet Nederland vooruit? Ja, zegt D66. Na jaren van crisis klimt 
Nederland langzaam uit het dal. De economie groeit licht en de werkloosheid neemt heel 
langzaam af. Maar we zijn er nog lang niet. 600.000 mensen zitten zonder baan. De 
belastingen in Nederland zijn in 20 jaar nog nooit zo hoog geweest. Dat moet anders. 

Om echt vooruit te komen moeten we dus flink aan de slag. D66 brandt van ambitie. Wij 
maken werk van nieuwe groei en meer banen. Meer banen door een lagere loonbelasting. 
Dat maakt werken aantrekkelijker. Meer banen door minder lasten voor ZZP’ers, zodat zij 
kunnen doorgroeien naar ondernemers met personeel. Meer banen door te investeren in 
goed onderwijs. Meer banen door te investeren in duurzame technologie en schone 
energie. Dat zijn de banen van de toekomst.  

Provincies kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Zij kunnen Nederland duurzaam 
versterken. Met gerichte investeringen in regionale economie en innovatie, infrastructuur, 
duurzame energie en natuur. Dit levert niet alleen banen op in bijvoorbeeld de bouw, de 
economie wordt er ook structureel beter van. 

Moet Nederland vooruit? Voor D66’ers is dat eigenlijk niet eens een vraag. Werken aan 
vooruitgang zit in ons DNA. Wij zijn optimistisch maar weten ook dat we hard moeten 
werken om onze idealen te verwezenlijken. Wij willen met de beste ideeën en betrouwbare 
bestuurders Nederland vooruit brengen. We zijn in veel gemeenten de grootste partij. Daar 
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laten we ook zien dat D66 het verschil kan maken. Die bestuurskracht ambiëren wij ook in 
de provincies. 

Gaat u stemmen op 18 maart? D66 vindt het belangrijk dat iedereen meepraat en 
meebeslist over plannen die ons en onze leefomgeving raken. Dat is een democratisch 
recht én, vinden wij, ook een democratische plicht. Uw stem voor D66 is in ieder geval de 
beste garantie voor politiek waarin de mens centraal staat. Politiek waarin we vooral 
vertrouwen op de eigen kracht van mensen. 

Op 18 maart bundelen we uw kracht graag met die van ons. Met uw vertrouwen in onze 
idealen en oplossingen gaan wij aan de slag. Zodat we er samen voor zorgen dat uw 
provincie investeert in werkgelegenheid, investeert in uw leefomgeving, investeert in 
Nederland.  

U maakt ook landelijk het verschil. Want zoals ik al zei, uw stem telt deze keer dubbel. U 
stemt voor de provincie en dáármee voor de Eerste Kamer. Een sterk D66 in de Eerste 
Kamer geeft ons landelijk de kans met onze ambities Nederland vooruit te brengen.  

Vraagt u zich nu nog steeds af of deze verkiezingen wel belangrijk zijn? Maak het verschil. 
Hier in de provincie Utrecht. Én in de landelijke politiek. 

Stem 18 maart D66! 

Dankzij D66… 

Wat doet D66 in de provincie? Niet iedereen beseft de invloed van D66 in de provincie 
Utrecht. Daarom presenteren we hier een verzameling aan punten mede gerealiseerd door 
de invloed van D66. 

 Dankzij D66 bleef de provinciale belasting de afgelopen jaren op gelijke hoogte. Wij 
wentelen bezuinigingen niet af op de burger, maar hervormen het provinciaal bestuur. 

 Dankzij D66 neemt de provincie niet langer risico’s met publiek geld: wij kozen als 
eerste provincie voor schatkist-bankieren. 

 Natuurbeleid blijft mede dankzij D66 op de kaart in onze provincie. De provincie 
Utrecht investeert de komende 13 jaar in totaal zo’n 200 miljoen euro in de natuur.  

 Dankzij D66 is er plek voor groot wild als het damhert en het edelhert in de provincie 
Utrecht. Daarnaast hebben we de vergoeding bij schade aan landbouwgewassen 
beter geregeld. Over enkele jaren zal worden gekeken of verdere uitbreiding van de 
populaties mogelijk is. 

 D66 heeft ervoor gezorgd dat verdere uitbreiding van veeteeltbedrijven alleen 
mogelijk is als natuur, volksgezondheid en dieren meeprofiteren.  
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 Dankzij D66 krijgt de fiets in woon/werk/recreatieverkeer prioriteit. Dat is goed voor 
uw gezondheid, goed voor het landschap en goed voor de bereikbaarheid in de 
provincie. We blijven werken aan uitbreiding van het fietsnetwerk in de provincie en 
blijven de rol van de fiets in het woon/werkverkeer en studieverkeer benadrukken. 

 Dankzij D66 is afgelopen jaren in vele gemeenten de ombouw van kantoren naar 
woningbouw mogelijk gemaakt. Onder andere in Utrecht, Amersfoort, Veenendaal en 
Nieuwegein heeft dit vele studenten- en starterswoningen opgeleverd. 

 Houtwallen en bomenrijen zijn niet alleen beeldbepalend in het landschap, maar 
vormen belangrijke natuurlijke verbindingen tussen natuurgebieden. Dankzij D66 zijn 
deze verbindingen, maar ook andere natuurgebieden, extra beschermd. 

 D66 heeft afgelopen jaren gezorgd voor extra geluidsschermen langs diverse 
snelwegen. Er zijn miljoenen uitgetrokken voor nieuwe geluidsschermen langs de A27 
bij Groenekan en Maartensdijk en langs de A28 bij Amersfoort.  

 Dankzij D66 houdt de provincie langs de A27 ruimte vrij voor een spoorlijn Almere-
Utrecht-Breda. Er mogen in onze provincie geen ontwikkelingen plaatsvinden die die 
spoorlijn onmogelijk maken. 

 Dankzij het – op initiatief van D66 opgerichte - Parelfonds blijft het rijke historisch 
erfgoed in onze provincie behouden.  

 Dankzij D66 is in 2012 een Internationale School gevestigd in onze provincie. Deze 
school draagt aan een aantrekkelijk economisch vestigingsklimaat voor bedrijven in 
de provincie, die daarmee haar positie als meest competitieve regio van Europa 
verder kan versterken. 

 Dankzij D66 is een groot netwerk aan recreatieve fiets- en wandelpaden ontstaan en 
wordt beheer en onderhoud van grote recreatiegebieden beter geregeld. 

 Dankzij D66 is de afgelopen 4 jaar €13 miljoen actief en in samenwerking met 
gemeenten geïnvesteerd om de woningmarkt in de provincie weer op gang te brengen 
en verder te verduurzamen. 

Ruimte voor jou, ruimte voor Utrecht 

Wij wonen in één van de mooiste provincies van Nederland. Te midden van groots en 
meeslepend natuurschoon als het Groene Hart, de Vechtstreek, de Utrechtse Heuvelrug en 
het Eemgebied. Om ons heen is de culturele schatkamer van Nederland, met historisch 
erfgoed als de Grebbelinie, de Stichtse Lustwarande en de Nieuwe Hollandse Waterlinie.  

En dat is nog niet alles. Utrecht is onlangs uitgeroepen tot de meest competitieve regio van 
Europa. We kennen een uitstekend vestigingsklimaat voor bedrijven uit binnen- en 
buitenland, één van de beste universiteiten van Nederland en kenniscentra van formaat. 
Bovendien ligt Utrecht centraal in Nederland. Al die kennis, al die natuur en al die cultuur is 
dus goed bereikbaar.  
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In onze mooie provincie is dus alles voorhanden. Het is echter ook druk in Utrecht. Dat 
vraagt om wat we noemen ‘meervoudig ruimtegebruik’, waarin onze ruimte meerdere 
functies heeft: bedrijvigheid, infrastructuur, cultuur, natuur, recreatie. Daarin slagen we 
alleen als we een integrale kijk hebben op onze taken en de verbinding zoeken met – en 
tussen – alle partijen die in onze ruimte een rol spelen.  

D66 kiest voor duurzaamheid, voor een beleid dat toekomstvast is. Want een provincie 
waarin je gezond leeft, woont en werkt, en ook vrije tijd doorbrengt, is niet alleen voor ons 
belangrijk, maar ook voor de generaties na ons. Door duurzaam gebruik te maken van 
ruimte, van grondstoffen en van de talenten, kennis en ervaring van mensen, bouwen we 
aan een provincie die is voorbereid op de uitdagingen van nu en straks.  

De provincie moet volgens D66 per beleidsterrein de meest effectieve rol pakken:  soms 
regisserend, soms kaderstellend, soms uitvoerend en soms een combinatie van deze drie 
benaderingen en meestal verbindend vanuit een benoemd gemeenschappelijk belang Als 
het nodig is moet de provincie niet bang zijn om in te grijpen, om de publieke belangen 
(zoals mobiliteit en wonen) te waarborgen. De provincie kan zich ook nog inzetten voor 
positieve initiatieven door zelf regels aan te passen of daarvoor te lobbyen in Den Haag of 
Brussel. 

Net zo belangrijk: we moeten jou bij ons beleid betrekken. Want overheden, ook de 
provincie, horen dicht bij de mensen te staan. D66 wil dat inwoners en organisaties actief 
betrokken worden bij de beleidsvorming en -uitvoering. De provincie staat open voor de 
inbreng van anderen. Dat betekent dat ze het vraagstuk en niet de oplossing centraal stelt 
en vroeg in het besluitvormingsproces die inbreng van anderen opzoekt. 

D66 hecht veel waarde aan de eigen kracht van mensen en aan de kracht van de markt. 
Markt en maatschappelijk initiatief waar het kan, overheid waar het moet. De provincie 
hoeft niet altijd een leidende rol in te nemen, maar kan ook als partner meewerken aan een 
gewenste ontwikkeling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het scheppen van randvoorwaarden 
voor of cofinanciering van projecten. Als de provincie ergens aan mee doet, is het 
noodzakelijk dat het totale proces transparant is. Over de rol van de provincie, de risico's en 
financiële consequenties worden de leden van de Provinciale Staten actief geïnformeerd. 
Open data vinden wij belangrijk. Ook financiële informatie wordt zoveel mogelijk inzichtelijk 
gemaakt en gedeeld, bijvoorbeeld via websites zoals de Woningmarktmonitor  of de 
Zonnekaart, een digitale kaart die aangeeft of een woning geschikt is voor zonnepanelen. 

De afgelopen vier jaar maakte D66 voor het eerst deel uit van het provinciaal bestuur. We 
hebben in die vier jaar veel van wat wij in 2011 beloofden, kunnen waarmaken. Een deel 
van wat gerealiseerd is, leest u in ons programma; op provincieutrecht.d66.nl is nog veel 
meer informatie te vinden. 

We hebben voor de komende jaren de volgende speerpunten: 

 Stimuleer een duurzame regionale economie, door inzet op de pijlers onder onze 
kennis- en diensteneconomie: het MKB, de Vrijetijdseconomie, duurzaamheid, Life 
Sciences en de Serious Gaming-industrie 
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 Creëer een natuur die beleefd mag worden, zodat mensen niet langer alleen 
toeschouwer zijn, maar ook deelnemer en onderdeel worden van die natuur 

 Spaar het  landelijk gebied en zet optimaal in op binnenstedelijke ontwikkeling 

 Bied maatwerk in bereikbaarheid, zodat fietsers, gebruikers van het openbaar vervoer 
en automobilisten zich ieder op hun manier optimaal kunnen vervoeren 

 Bevorder lokale bestuurskracht en democratie 

 Voorkom lastenverzwaring 

 Laat de provincie focussen op haar kerntaken en die verder versterken: minder taken 
beter uitvoeren 

D66 Provincie Utrecht: Toekomst proof! Door talenten en kansen te benutten. 

Naar een duurzame regionale 
economie 

D66 wil een gezonde economie in de provincie Utrecht, die werkgelegenheid garandeert, 
ook nu de wereld om ons heen verandert. Daarom zetten we de komende jaren in op 
creativiteit en innovatie. Goed onderwijs op alle niveaus (VMBO tot en met Universiteit) is 
een noodzaak voor het handhaven van onze positie als meest competitieve regio van 
Europa. D66 wil broedplaatsen stimuleren, waar onderwijs en bedrijfsleven (MKB en 
multinationals) kunnen samenwerken en nieuwe banen creëren. Deze initiatieven zijn 
duurzaam, met een focus op de langere termijn en toekomstige generaties. 

Prioriteit bij MKB 

Voor het creëren van nieuwe banen legt D66 de prioriteit bij stimulering van het Midden en 
Kleinbedrijf (MKB). Het MKB is de motor voor langdurige werkgelegenheid. Het biedt de 
kansen die nodig zijn voor ons groeiende aantal inwoners en nieuwe banen voor lager 
opgeleiden en MBO’ers. Door start-ups en kleinere bedrijven te ondersteunen, creëren we 
ook nieuwe banen op ander niveau. 
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Als een internationaal bedrijf zich in Utrecht wil vestigen, dan moet de provincie waar 
mogelijk een faciliterende rol spelen. Ook op die manier creëren we werkgelegenheid voor 
onze regio. Dat kan wat ons betreft bijvoorbeeld met een Expat Centre, eventueel samen 
met de gemeente Utrecht, die bedrijven en hun werknemers helpt zaken te regelen bij de 
overheid. 

Ondersteuning van sterke sectoren 

D66 wil inzetten op versterking van bedrijven die “gezond”, “groen” en “slim” zijn. De 
provincie Utrecht huisvest veel van die bedrijven, zoals bijvoorbeeld bedrijven die 
bijvoorbeeld actief zijn op het gebied van medische wetenschap en voedingsindustrie: de 
Life Sciences. De provincie kent ook een groeiend aantal bedrijven in de slimme sector: 
ondernemingen en samenwerkingsverbanden die zich bezig houden met slimme, 
toegepaste vormen van gaming, ofwel Serious Gaming. 

D66 wil zulke bedrijven, ondernemingen en samenwerkingsverbanden die zich hiermee 
bezighouden verder laten groeien. Dat kan door samenwerking onderling en met 
kennisinstellingen en overheden te stimuleren -  ook buiten de provincie. Samenwerking 
met Amsterdam, Eindhoven  en Hilversum is bijvoorbeeld onontbeerlijk, net als met sterke 
kennisinstellingen als de Hogeschool Utrecht en de HKU. Op het gebied van bijvoorbeeld 
3D-printing en crossovers met bijvoorbeeld Life Sciences en het UMC Utrecht, kan de regio 
zo een flinke voorsprong nemen. 

Het in oktober 2012 gelanceerde EBU (Economic Board Utrecht), waarin de expertise van 
het bedrijfsleven en publieke sector is gebundeld, is een belangrijk voorbeeld van hoe de 
provincie ondernemers kan ondersteunen door gebundelde kennis aan te bieden. De focus 
en de expertise van de EBU willen we graag behouden, maar we willen meer 
ondersteuning van de EBU voor het MKB. 

Inzet en ondersteuning 

Ondersteunen is in de ogen van D66 veel breder dan sec financieren. D66 wil dat 
ondernemers, die belangrijk kunnen zijn voor verduurzaming van de samenleving en die 
dat binnen de huidige markt (nog) niet voor elkaar krijgen, van de provincie een steuntje in 
de rug krijgen. Dit kan door actief mee te denken, helderheid te scheppen, belemmerende 
regelgeving aan te passen, maar ook door in te springen bij het uitvoeren van oriënterende 
haalbaarheidsstudies of het afgeven van garanties voor het verkrijgen van financieringen. 
De provincie kan voor deze ondersteuning ook Europese fondsen inzetten of aanspreken. 

Aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en inwoners 

We willen werk voor onze inwoners. Daar heb je bedrijven voor nodig. Gevestigde 
ondernemingen en startups, die blijven groeien en bloeien en bedrijven van elders  die zich 
in de provincie Utrecht willen vestigen. D66 wil een aantrekkelijk vestigingsbeleid met volop 
kansen voor samenwerking en weinig lasten. Ruimte bieden aan ondernemers en 
overbodige regelgeving beperken, dat moeten de uitgangspunten zijn. 
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Nieuwe initiatieven op gebied van toerisme en recreatie 
D66 wil de vrijetijdseconomie een stevige impuls geven door ruimtelijk maatwerk en 
natuurcompensatie hand in hand te laten gaan. Toerisme waarbij mensen één of meer 
nachten in de provincie Utrecht blijven slapen, blijft tot nog toe sterk achter. In de provincie 
is echter alles aanwezig om toeristen langer dan één dag te laten genieten van onze 
wandel-en fietspaden, musea en ons cultureel erfgoed. Het is goed toeven in onze natuur 
en onze gezellige steden en dorpen. 
 
De vakantieparken en campings in onze provincie zijn toe aan verbetering en vernieuwing. 
D66 zet opnieuw in op creativiteit en innovatie. Samen met gemeenten, ondernemers en 
inwoners, zodat de natuur in onze provincie een bron wordt van een bloeiende toerisme en 
recreatie branche. Daarmee ontstaat tegelijk een bron van inkomsten om onze natuur te 
beschermen en te onderhouden en een grote bron van nieuwe werkgelegenheid. Het 
versterken van de vrijetijdseconomie vereist ook promotie van het merk Utrecht, zowel stad 
als provincie, op het gebied van recreatie en toerisme. 
 
De provincie is actief betrokken bij de opheffing van het Recreatieschap Utrechtse 
Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied en zorgt er samen met gemeenten voor dat er 
geen gaten vallen in de bestaande recreatieve voorzieningen. 

Het versterken van de vrijetijdseconomie vereist ook promotie van het merk Utrecht, zowel 
stad als provincie, op het gebied van recreatie en toerisme. 

Zero waste 

D66 streeft naar een provincie die geen afval meer kent: zero waste. Afval wordt grondstof; 
de “circulaire economie”.  

D66 wil dat de provincie de komende vier jaar werk maakt van de ontwikkeling van deze 
circulaire economie: producten en materialen worden waardevol en worden waar mogelijk 
hergebruikt door ze gescheiden aan te leveren en op te waarderen. Ook het gebruik van 
plantaardige grondstoffen als vervanger van fossiele grondstoffen (bio based economy) 
hoort daarbij. De provincie zou zich moeten aansluiten bij initiatieven die in andere 
provincies en steden als Amsterdam en Rotterdam worden genomen. 

D66 vindt dat de provincie voorop moet lopen bij de bestrijding van verspilling. Dat 
uitgangspunt moet doorwerken in al haar beleid. Duurzaam gebruik van grondstoffen moet 
een selectiecriterium zijn bij aanbestedingen. 

Binnen de activiteiten van de Provincie worden de waarden die zij naar buiten toe uitdraagt 
in acht genomen. In de aankopen voor de Provinciale organisatie worden duidelijke 
duurzaamheidscriteria gehanteerd, in lijn met vereisten die de Provincie bij uitbestedingen 
aan andere partijen stelt. D66 wil dat de provincie een duidelijke visie uitwerkt op het 
gebruik van duurzame producten en energie. Die visie moet ertoe leiden dat zoveel 
mogelijk duurzame energie, duurzame vervoersmiddelen en duurzame producten worden 
gebruikt. 
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Duurzaamheid is goed voor de economie 

D66 is van mening dat de transitie naar een duurzame samenleving noodzakelijk is. 
Duurzaam gebruik van materiaal en duurzame inzet van mensen, zorgt voor een beter 
leefklimaat. Bovendien is het goed voor de economie. Duurzame opwekking van energie  is 
daarbij belangrijk. Op kleine schaal – dichtbij de inwoners thuis - en op grote schaal, waar 
duidelijke schaalvoordelen kunnen worden behaald. 

Inwoners en bedrijven doen het echte werk: de provincie helpt door het goede voorbeeld te 
geven, door kennis over duurzame initiatieven te verspreiden, een visie op 
energiebesparing te formuleren en ambitieuze, concrete doelstellingen vast te stellen. De 
stimulering van zonne-energie is wat D66 betreft een goed voorbeeld. 

Kennis verspreiden en delen 

Om kennis over duurzame energie binnen de provincie Utrecht te kunnen verspreiden en 
delen, moet de provincie op de hoogte zijn van alle initiatieven van gemeenten, 
ondernemingen en groepen van inwoners. Dat betekent een duidelijke rol voor de 
provincie: informatie verzamelen en vervolgens helder en transparant maken. Op die 
manier bundelt de regio lokale krachten. 

Visie op energiebesparing 

D66 is voorstander van een provinciaal energie-akkoord, waarin bedrijven, (financiële) 
instellingen, gemeenten,  waterschappen en bewoners samen concrete, ambitieuze 
meetbare en haalbare doelstellingen vastleggen voor duurzame energie, energiebesparing 
en duurzame mobiliteit. Daarbij kiest D66 voor nauwe samenwerking met organisaties 
zoals Economic Board Utrecht (EBU), Platform 31 ( kennis- en netwerkorganisatie voor 
stedelijke en regionale ontwikkeling) en Milieufederatie Utrecht (NMU). 

Voor D66 is het evenwel duidelijk dat de grootste milieu- en energiewinst evenwel te 
behalen valt in het energiezuiniger maken van bestaande woningen. Daarom wil D66 dat 
de provincie met gemeenten, corporaties en de bouwwereld slimme en betaalbare 
oplossingen mogelijk maakt. De beste oplossing daarbij spaart zowel energie als 
portemonnee. 

Binnen de provincie Utrecht zijn de mogelijkheden voor de opwekking van duurzame 
energie beperkt. D66 vindt dat de provincie zich dan ook stevig zou moeten inzetten voor 
verduurzaming van de warmtevoorziening. Bestaande stadsverwarmingssystemen kunnen 
we vergroenen, door aardgas te vervangen door biomassa (zoals in het Utrechtse project 
BEC Lage Weide gebeurt) en meer en beter gebruik maken van de restwarmte van de 
industrie.  Warmte/koude-opslag (WKO) kan een belangrijke bijdrage leveren aan het 
terugdringen van energiegebruik in kantoren. 

D66 vindt dat de provincie actief moet handhaven op de verplichtingen voor bedrijven om te 
investeren in duurzame energie. De Wet Milieubeheer verplicht bedrijven tot slimme 
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investeringen in energiebesparing met een korte terugverdientijd. Dat kunnen innovatieve 
isolatieconcepten zijn, de grootschalige inzet van LED-verlichting of het gebruik van 
energiezuinigere apparatuur. Op die manier kunnen we onze  energiebehoefte reduceren 
met ca. 25%. Hier moet scherp op worden toegezien. 

Stimuleren zonne-energie 

Warmte voor verduurzaming van energie  
D66 vindt dat de provincie zich hard moet maken voor verduurzaming van energie 
gerelateerd aan warmte. Verduurzaming van de manier waarop wij onze gebouwen 
verwarmen en warmte gebruiken kan op verschillende niveaus plaatsvinden: in de 
gebouwde omgeving met bijvoorbeeld zonneboilers, maar ook door bijvoorbeeld decentrale 
productie van groen gas.  

Naast het slimmer inrichten van de warmtevoorziening dient het elektriciteitsnetwerk te 
worden voorbereid op een grotere toestroom van duurzame, vaak decentraal opgewekte 
energie. De Provincie kan in deze ontwikkeling de rol van kennismakelaar vervullen, in 
samenwerking met partijen zoals de EBU, de Universiteit Utrecht, kennisinstellingen en 
ondernemers. 

Rol windmolens beperkt, zonne-energie krijgt de ruimte 
Van alle Nederlandse windenergie komt 1 % van windmolens die in de provincie Utrecht 
staan, 65,5 MWe in 2020. Dat is afgesproken tussen provincie en rijk en daar willen we ons 
aan houden. Qua opwekking van zonne-energie ziet D66 voldoende perspectief in de 
provincie. Op daken van huizen, bedrijven, schuren, sporthallen, is voldoende ruimte. 
Zonneparken kunnen bijdragen aan grootschaliger opwek van duurzame energie. In het 
kader van de ruimtelijke inpassing speelt de Provincie een belangrijke rol. De provincie 
biedt ruimte aan dit soort projecten. 

Geen schaliegas in de provincie Utrecht 
D66 is voorlopig geen voorstander van de winning van schaliegas in de provincie Utrecht 
als bron van fossiele energie. Er is nog teveel onduidelijk: wat zijn de gevaren? Heeft het 
nadelige gevolgen voor de waterwinning, nu en in de toekomst? Wordt de natuur niet 
aangetast? Draagt schaliegas bij aan onze klimaatdoelstellingen?  Winning en gebruik van 
schaliegas zou bovendien ten koste kunnen gaan van investeringen in en gebruik van 
duurzame energiebronnen; dat is onwenselijk.   

Utrecht, een sterke Euregio 

D66 wil de aansluiting behouden en versterken met onze buurprovincies, maar ook in 
Europa. Europa biedt kansen voor onze regio. Bijvoorbeeld door aansluiting bij andere met 
Utrecht vergelijkbare kennisregio’s zoals Kopenhagen en Stockholm. D66 zet zich in de 
lobby richting Europa in voor verdere interprovinciale samenwerking, 
zoals de  samenwerking in de Randstad (P4). Verder wil D66 de samenwerking met het 
Huis der Nederlandse Provinciën van het Inter Provinciaal Overleg (IPO) versterken. 
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D66 wil dat de regio Utrecht werkt aan een duidelijk profiel in Europa en een actieve rol 
neemt in de bestaande Europese netwerken met focus op “groen”, “ gezond”  en “slim”: 
Serious Gaming en Life Sciences. Zo kunnen we extra investeringen en bedrijven naar de 
regio halen. Die investeringen vloeien mogelijk voort uit de in Europa beschikbare fondsen. 
De provincie moet deze fondsen kennen en waar mogelijk gemeenten, 
onderzoeksinstellingen en bedrijven uit de regio die kunnen profiteren van deze fondsen 
meenemen in de aanvragen. 

Werkloosheid van jong tot oud vraagt en verdient speciale aandacht. D66 wil dat de 
provincie zich sterk maakt voor haar werkzoekende inwoners zodat zij, nu en in de 
toekomst, met een positief economisch effect op de gehele regio, de geboden kansen volop 
kunnen benutten. 

D66 kiest voor: 

 Inzet op innovatiekracht van mensen en bedrijven (zoals nieuwe energiebronnen, 
Serious Gaming, Life Sciences) 

 Verouderde vakantieparken aanpakken zodat toeristen langer willen verblijven in de 
regio Utrecht 

 Meer banen door betere afstemming tussen scholen en bedrijven (MKB) 

 Bevorderen van de economie door energiebesparing en hergebruik van afvalstoffen: 
zero waste 

 Een duidelijk Regio Utrecht profiel met focus op “groen”, “gezond” en “slim” in 
Europa, onderdeel van de Europese netwerken en in beeld bij de Europese fondsen. 

Een levend landschap 

Een levend landschap met een levendige agrarische economie, waar landbouw, natuur en 
recreatie floreren: dat is de Utrechtse natuur volgens D66. Dit landschap heeft zich door de 
tijd ontwikkeld en mag dat wat D66 betreft ook blijven doen. We willen niet vasthouden aan 
het huidige plaatje of een beeld uit het verleden, maar we moeten wel de kernkwaliteiten 
van het landschap bewaken. 

Biodiversiteit in het Nederlandse cultuurlandschap staat of valt met samenwerking tussen 
alle betrokken mensen en instanties. In het Utrechtse landschap is het onrealistisch om 
eenzijdig te pleiten voor bescherming van natuur of voor ontwikkeling van landbouw. D66 
streeft naar ruimtegebruik dat bij het landschap past, met ruimte voor de landbouw, de 
natuur en de recreant, alles in evenwicht met elkaar. 
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Natuurnetwerk 

Voor de kwaliteit van de natuur in Nederland is het Utrechts aandeel in het Nationaal 
Natuurnetwerk (Ecologisch Hoofd Structuur, EHS) van belang. Samen met 
maatschappelijke organisaties in natuur en landbouw hebben wij het Akkoord van Utrecht 
opgesteld; dit vormt voor D66 daarom het vertrekpunt. Dat betekent dat we vol inzetten op 
het daadwerkelijk realiseren van natuur. Met name op de invulling van de ontbrekende 
schakels die essentieel zijn in het netwerk en de bescherming van wat het meest kwetsbaar 
is. Dit is een forse uitdaging, doordat het eerste kabinet Rutte vol op de rem ging staan. 

Daarnaast is er nog een groot gebied daaromheen dat het natuurnetwerk kan versterken. 
De provincie stimuleert de private ontwikkeling van natuur in deze ‘groene contour’. 
Belemmeringen hierbij nemen we zo mogelijk weg, voor zover deze een substantiële 
bijdrage aan de natuurontwikkeling in de weg staan. Een alternatief is het ondersteunen 
van de stap naar een natuurvriendelijker landbouw in dit gebied, om zo natuur en landbouw 
zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen. 

De natuurlijke lijnen door het landschap van bijvoorbeeld water en houtwallen zijn een 
relatief eenvoudige manier om verbindingen tussen natuurgebieden te creëren. Zeker daar 
waar ze van oudsher bepalend zijn voor de kwaliteit van het landschap. Daarom willen we 
het behoud en ontwikkeling ervan stimuleren. Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) blijven we 
ondersteunen. Mede omdat we het waarderen dat het LEU, door een brede groep van 
vrijwilligers aan zich te binden, veel mensen laat kennismaken met landschap en natuur en 
daardoor bovendien veel kan doen met beperkte middelen. 

De natuur is een vanzelfsprekende plek voor recreatie. We zijn geen voorstander van 
natuur met een hek er omheen, waar je hooguit van een afstand naar kunt kijken. Het 
uitgangspunt is toegankelijkheid op een verantwoorde manier, met uitzondering van de 
meest kwetsbare gebieden. We stimuleren grondeigenaren om ook recreatie toe te staan 
en te faciliteren, bijvoorbeeld door het aanleggen van ‘klompenpaden’. De provincie moet 
zich samen met alle partijen inzetten om eventuele belemmeringen weg te nemen. 

Landbouw als beheerder van het buitengebied 

Utrecht moet ruimte blijven bieden aan een economisch rendabele en duurzame landbouw 
in onze provincie. Boeren beheren per slot van rekening een groot deel van het landelijk 
gebied. D66 zet in op innovatie van agribusiness, maar stelt grenzen aan ontwikkelingen 
die ten koste gaan van volksgezondheid, dierenwelzijn, natuur en landschap. We kiezen 
voor ‘grondgebonden landbouw’ met de koe in de wei; we stellen grenzen aan de 
intensieve veeteelt en willen dus zeker geen varkensflats. 

Biologische landbouw moet gestimuleerd worden, in en om de stad (stadslandbouw) en in 
het agrarisch buitengebied. Dit willen wij doen door samen met de sector de 
belemmeringen in kaart te brengen en die waar mogelijk en wenselijk weg te nemen. 

Dit betekent ook dat we keuzes moeten maken ten aanzien van gebieden (vooral in het 
Groene Hart), waar de maatschappelijke kosten als gevolg van bodemdaling te hoog zullen 
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worden voor traditionele landbouw. Op zulke plekken zullen we samen werken aan 
alternatieven, zoals in het Veenweiden Informatie Centrum ("Proefboerderij Zegveld"), 
waarbij het wel het streven is dat de landbouw een van de economische dragers blijft. 

Betrokken bij natuur en landschap 

Inwoners van Utrecht moeten weer een plek in het landschap krijgen. Niet als betrokken 
voorbijganger of toeschouwer, maar als een deelnemer in het landschap met eigen 
verantwoordelijkheden. Het Utrechtse landschap leent zich hier uitstekend voor, maar 
recreatie-, natuur- en woongebieden sluiten vaak nog niet op elkaar aan. D66 ziet graag dat 
mensen hun leefomgeving ontsluiten als recreatieomgeving, maar ook als bron van 
voedsel, water en gezondheid. Het benutten van wat groeit, bloeit en leeft in onze eigen 
omgeving is duurzaam, zorgt voor kennis van de natuur en draagvlak voor bescherming 
van het landschap. De meeste mensen willen graag weten waar hun voedsel vandaan komt 
en zien het liefst lokaal, puur en eerlijk geproduceerde producten op hun bord. 

D66 streeft ernaar om meer benutting van het landschap mogelijk te maken, zolang dat niet 
afdoet aan de biodiversiteit. We denken dan aan: plukken, vissen, winkels bij 
boerenbedrijven en  (stedelijke) moestuinen. 

D66 is voorstander van gereguleerd beheer van diersoorten die anders flink groeien in 
populatie, zoals ganzen. Liever een grote groei voorkomen dan achteraf drastisch ingrijpen. 

Varen, zwemmen en fietsen 

D66 wil dat het water in de provincie Utrecht op zoveel mogelijk plekken schoon genoeg is 
om in te zwemmen. We zien een sterk toegenomen vraag naar zwemwater in de 
buitenlucht en tegelijkertijd zoeken we mogelijkheden om meer wateropvang te creëren. 
Hier liggen kansen voor functiecombinaties. Het zou fantastisch zijn als er in de toekomst 
een cityswim in onze provincie georganiseerd kan worden, een zwemwedstrijd dwars door 
de Utrechtse of Amersfoortse grachten. 

D66 loopt voorop in de zoektocht naar mogelijkheden om het vaarwater in Utrecht tot een 
netwerk voor vaartoerisme te maken. D66 pleit daarbij voor een volwaardige vaarroute door 
de Utrechtse wijk Leidsche rijn, via de Leidse Rijn en de Oude Rijn. Ook door de 
Amersfoortse grachten, vanaf de Eem, moet vaartoerisme mogelijk zijn  en op zondag moet 
je als recreant van Woerden naar Utrecht kunnen varen.  Daarnaast kunnen we 
onderzoeken of we aan de Nedereindse Plas een ligplaats voor boten kunnen maken en 
vanaf die plaats een waterverbinding kunnen creëren met de Hollandse IJssel. 

Het fiets- en wandelpadenroutenetwerk is de afgelopen jaren sterk verbeterd. Via 
toeristische overstappunten (TOPs) is een provinciedekkend netwerk opgezet. D66 wil dat 
bij de verdere uitrol van dit netwerk ook cultuurhistorische en landschappelijke informatie 
wordt meegenomen. 
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Natuur met allure 

D66 wil meer ruimte bieden aan groot wild in Utrecht. Dat draagt bij aan de kwaliteit van de 
natuur en de biodiversiteit, zeker zolang het een beheersbare populatie is. Daarbij kijken 
we natuurlijk - net als de dieren - niet naar provinciegrenzen. 

De mogelijkheid om groot wild in onze leefomgeving te zien, draagt bij aan de waardering 
voor natuur en landschap. Dat is de zichtbare reden waarom we het Natuurnetwerk 
aanleggen, ook al doen we dat natuurlijk ook voor kleine dieren en planten. Groot wild kan 
ook een extra trekker voor toeristen zijn. Daarom is het van belang dat de aanwezigheid 
van de dieren duidelijk bekend is. 

D66 loopt uiteraard niet weg voor de risico’s van het bieden van meer ruimte aan groot wild. 
Het brengt bijvoorbeeld potentiële problemen voor verkeersveiligheid met zich mee. D66 wil 
inzetten op preventie van ongelukken op de meest risicovolle plaatsen. In Overijssel zijn 
goede ervaringen opgedaan met signaleringssystemen die waarschuwen als zich groot wild 
in de berm ophoudt; die optie is ook in onze provincie het overwegen waard. Ook het 
verlagen van de maximumsnelheid is daarbij voor D66 een mogelijkheid. Er bestaat met het 
faunafonds al een regeling voor vergoeding van eventuele schade door alle beschermde 
diersoorten; die houden we in stand.  

D66 kiest voor: 

 Prioriteer op inrichting van natuurgebieden in plaats van aankopen 
van grond 

 Stimuleer beheer en onderhoud van natuurlijke verbindingen door 
het landschap, zoals watergangen en houtwallen 

 Landbouw in kwetsbare poldergebieden niet grootschaliger maken, 
maar samen met de grondeigenaren groei zoeken in verbreding: 
logies bij de boer, koeien in de wei, kleinschalige natuur en 
weidevogels 

 Inwoners en ondernemers van de provincie krijgen meer 
verantwoordelijkheid en inspraak als het gaat om hun eigen 
leefomgeving, als bron van voedsel, recreatie,  water en 
gezondheid 

 Meer mogelijkheden om te zwemmen in de buitenlucht: schoon 
zwemwater en wateropvang in de buurt van de stad. 

 De provincie ondersteunt het verbeterde netwerk aan fiets en 
wandelpaden en vaarroutes en draagt bij aan de verdere uitbouw 
hiervan 
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Regie op de ruimte 

Ruimtelijke ordening is een belangrijke taak van de provincie.  D66 vindt dat de provincie 
deze rol – in samenwerking met de Utrechtse gemeenten en inwoners - ten volle moet 
benutten. De provincie is bij uitstek de overheid die een samenhangend ruimtelijk beleid 
voor de lange termijn kan vormgeven. Volgens D66 kan dat alleen als de provincie ook echt 
de regie neemt. 

Voor een regiefunctie is alle reden. Steden en dorpen blijven uitbreiden ten koste van open 
ruimte, natuur en cultuurlandschap. We moeten eerst de projecten afmaken die al 
onderweg zijn en daarnaast goed kijken op welke plekken verdere bouw het meest gewenst 
en het best inpasbaar is. Polder Rijnenburg kan het beste polder blijven en bebouwing van 
de grond bij Nieuwegein en Houten is wat ons betreft pas een optie als Leidsche Rijn 
helemaal  klaar is. Nog beter: ook deze polder laten zoals die is en zoeken naar een 
oplossing in de A12-Zone tussen Nieuwegein en Utrecht. 

De afgelopen vier jaar heeft D66 zich sterk gemaakt voor binnenstedelijke ontwikkeling. De 
provincie heeft op basis van samenwerkingsagenda’s gericht met gemeenten invulling 
gegeven aan deze binnenstedelijke bouwopgaven. D66 wil dat dit beleid wordt voorgezet 
en uitgebouwd. Hierin moet extra aandacht komen voor energiebesparing bij bestaande 
woningen en leefbaarheid in stedelijk gebied. 

Aanpak leegstand 

In de jaren van economische voorspoed zijn te veel bedrijventerreinen, kantoren en winkels 
gebouwd. Projectontwikkelaars konden hun gang gaan en er was onvoldoende afstemming 
tussen provincie en gemeenten en gemeenten onderling, met een grote overlap van 
aanbod als gevolg. Inmiddels is een flink overschot ontstaan. Veel nieuwe panden en 
nieuwe bedrijventerreinen staan leeg, terwijl in de bestemmingsplannen nog steeds ruimte 
bestaat om nog meer te bouwen. De aanpak van de leegstand heeft voor D66 dan ook een 
hoge prioriteit. 

In navolging van de aanpak van de kantorenleegstand, pleiten we voor een provinciale visie 
op winkelgebieden die zal worden opgesteld in samenwerking met de regio’s. De provincie 
kan de winkelbestemming bijvoorbeeld voorbehouden aan bestaande winkelgebieden en 
geen nieuwe winkelgebieden toelaten. 

De inzet van D66 is erop gericht om herstructurering en revitalisering van 
bedrijventerreinen op gang te brengen. Het kan mogelijk zijn om daarvoor ‘schuifruimte’ te 
creëren. In ieder geval wordt de SER-ladder gevolgd. En als er wordt gebouwd of 
bestaande bouw wordt vernieuwd, dan moet dat altijd met inachtneming van de hoogste 
duurzaamheidscriteria. Duurzaamheid moet ook in aanbestedingen een factor zijn; de true 
price  (waarin milieu- en andere effecten worden meegenomen) is belangrijker dan het 
goedkoopste aanbod. 
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D66 ondersteunt transformatie, herbestemming, vernieuwbouw, herstructurering en 
uiteindelijk ook sloop om de schaarse ruimte in de provincie Utrecht zo goed mogelijk te 
benutten”De provincie moet het gesprek aangaan met gemeenten, nauwer samenwerken 
met die gemeenten en de verbinding leggen tussen gemeenten. Alleen dan kunnen we 
ervoor zorgen dat we niet teveel bouwen en niet het verkeerde bouwen. Als gemeenten niet 
bereid zijn hun bouwplannen te schrappen, dan vindt D66 het redelijk om minder ruimte te 
reserveren voor functies waar een overschot van bestaat.  

Herbestemming 

D66 ziet veel mogelijkheden voor herbestemming. Door met alle betrokken partijen 
nauwkeurig te kijken naar vraag, aanbod en regionale spreiding, kunnen nieuwe 
bestemmingen worden gevonden voor bestaande bouw. Bestaande kantoorgebouwen 
kunnen bijvoorbeeld worden getransformeerd tot vergaderruimten of tot wooneenheden. 
Bedrijventerreinen net buiten de stad kunnen worden gebruikt als lokaal distributiecentrum 
voor alle af te leveren webbestellingen binnen de stads- en dorpskernen. Leegstaande 
panden kunnen een kans zijn voor beginnende ondernemers. D66 vindt dat de provincie en 
gemeenten een dergelijk gebruik moeten ondersteunen. 

Herbestemmen doen we samen met jou. De provincie moet ontvankelijk zijn voor ideeën 
van ondernemers en bewoners voor nieuwe bestemmingen van bestaande bouw. De 
afgelopen periode heeft de provincie ingezet op transformatie van kantoorgebouwen. Hier 
zijn successen mee geboekt. D66 wil dit de komende periode versterken en de provincie 
heeft hierin een regierol. Wij steunen het provinciale inpassingsplan waarmee grootschalige 
nieuwbouw van kantoren onmogelijk gemaakt wordt, en respecteren de hierin gemaakte 
afspraken. Op veel plaatsen in de provincie Utrecht wordt transformatie bemoeilijkt door 
nationale regels (WRO) en afspraken (Chloortreinen). De provincie zal zich moeten 
inspannen om ook op deze locaties gunstige voorwaarden voor transformatie te realiseren. 
Zo kunnen meer kantoren getransformeerd worden naar stadskwekerijen, (tijdelijke) 
wooneenheden, school, atelier/werkruimte voor ZZP’ers, et cetera. 

Er is een groeiende aandacht voor gezondheid en welzijn. Dit resulteert in een grote vraag 
naar plekken om te kunnen bewegen, ontspannen, op te laden. D66 wil bedrijven die nu 
nog enkel een agrarische bestemming hebben helpen een transitie te maken naar een 
andere bestemming. Dat kan bijvoorbeeld een zorgboerderij zijn, een toeristische of 
educatieve attractie, of een wellness-centrum. De provincie moet hiervoor de mogelijkheid 
scheppen in haar ruimtelijke plannen. Zo helpen we het platteland leefbaar houden, 
scheppen we nieuwe banen én creëren we meer recreatieplekken voor stedelingen. 

Herbestemming zal niet alle leegstand kunnen opheffen. Toch willen we zo efficiënt 
mogelijk omgaan met onze beperkte ruimte. In sommige gevallen zullen we daarom sloop 
moeten overwegen. Sloop (van bijvoorbeeld stallen en kantoren) zal onvermijdelijk zijn om 
grootschalige leegstand te voorkomen. Het heeft ook een voordeel: het slopen van 
leegstaande boerderijen en kantoren brengt weer ruimte in het landelijk gebied en de 
kernen en steden. Daarvoor is het wel van belang dat we niet langer automatisch iets 
nieuws bouwen op plekken waar iets is gesloopt. 
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D66 wil dat er een goede sloopregeling komt voor boerderijen, stallen en kantoren die niet 
één op één gekoppeld is aan een subsidie of andere financiering voor nieuwe woningen op 
dezelfde plek. Als je als eigenaar bijvoorbeeld bereid bent een niet langer gebruikte stal te 
slopen, dan moet de provincie het makkelijker maken om in ruil daarvoor een bouwkavel te 
krijgen op een andere plek in een bestaande kern. Nieuwe woningen in plaats van de lege 
schuur of boerderij moeten zoveel mogelijk aansluiten op bestaande bouw. Nieuwbouw is 
bovendien alleen mogelijk als dat een concrete verbetering van de ruimtelijke kwaliteit 
inhoudt. 

D66 wil efficiënt omgaan met de ruimte die we hebben in deze drukke provincie. Dat 
betekent niet alleen buiten de stad meer inzetten op meervoudig ruimtegebruik 
(natuurgebieden openstellen voor recreatie, ruimte geven aan water combineren met 
natuur, zonnecellen integreren in asfalt op provinciale wegen, stortplaatsen gebruiken voor 
opwekking van zonne- en windenergie, grind- en zandwinningen omvormen tot 
recreatieplassen) maar ook efficiënter en intensiever gebruik maken van ruimte binnen de 
stad. We vinden dat deze taak voor een groot deel bij de gemeenten ligt, maar we vinden 
ook dat de provincie hier bij kan helpen. 

Sport, openbare ruimte en accommodaties 

Sport is maatschappelijk goud: het verbindt en heeft veel positieve maatschappelijke 
effecten, waaronder de economische ontwikkeling van onze regio. Dit is in de eerste plaats 
aan de gemeenten. De provincie stimuleert vanuit haar ruimtelijk economisch beleid voor 
een regionaal aanbod van kwalitatief goede sport- en beweegvoorzieningen; de (harde) 
sportinfrastructuur, kortom. 

Niet alleen de openbare ruimte moet uitnodigen tot bewegen, zoals wandel-en fietspaden 
en schoon zwemwater, maar ook de accommodaties moeten op orde zijn. Met name waar 
sporthallen of zwembaden een voorziening zijn die door inwoners uit meerdere gemeenten 
worden gebruikt, pakt de provincie indien gewenst haar rol voor bovenlokale afstemming en 
samenwerking voor een efficiënt gebruik. 

Doen andere vormen van exploitatie of beheer zich voor, dan vindt D66 dat deze een kans 
verdienen. Je kunt hierbij denken aan gemeenten die samen een zwembad willen 
realiseren of verenigingen die samen met een of meer gemeenten zelf een sporthal willen 
bouwen en exploiteren. 

Bouwen bij knooppunten 

D66 wil de bevolkingsgroei in de stedelijke gebieden concentreren, daar waar de 
economische groei plaatsvindt. Daarvoor is een goede infrastructuur nodig; dat trekt 
bedrijven aan en schept daarmee banen. Bij de aanleg moeten we rekening houden met de 
natuur. Sterker nog: we moeten de infrastructuur zo inrichten dat de natuur niet alleen 
wordt ontzien, maar wordt ontsloten voor onze inwoners. Dat verhoogt de 
aantrekkingskracht van de regio. Zo zorgen we ervoor dat natuur, mobiliteit en economie 
elkaar versterken. 
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We moeten de bestaande infrastructuur optimaal benutten. Daarom pleit D66 ervoor dat 
juist in de buurt van bestaande OV-knooppunten en in de buurt van voorzieningen wordt 
gebouwd. Dat is een heel simpele en doeltreffende manier om duurzaam vervoer te 
stimuleren. 

D66 kiest voor: 

 Een regierol voor de provincie in ruimtelijke ordening bij de afstemming en 
samenwerking tussen gemeenten en bewoners 

 Bouwen zoveel mogelijk in stedelijk gebied 

 De Polder Rijnenburg open polder laten, het bebouwen van grond in de A12-Zone 
tussen Nieuwegein en Utrecht is pas een optie als Leidsche Rijn af is 

 Herbestemmen van bestaande bebouwing makkelijker maken 

Maatwerk in bereikbaarheid  

De provincie Utrecht is een knooppunt van verkeersstromen, waarop files ontstaan. 
Niemand wil in zo’n file staan, maar we maken ons ook zorgen over de bedreiging die 
autogebruik oplevert voor de leefbaarheid in de regio. Voordat de provincie nieuwe wegen 
aanleg of verbreedt, wil D66 daarom éérst andere maatregelen benutten,  want we geloven 
dat er nog een wereld aan mobiliteit te winnen is. Daarom kiest D66 eerst voor 
investeringen:  

 Ruimere mogelijkheden voor de fiets 

 Openbaar vervoer op maat 

 Innovatie in mobiliteit 
 

D66 kiest voor de fiets 

Fietsen is een van de schoonste en gezondste vormen van vervoer. Daarom begint denken 
over mobiliteit (tot 15 kilometer) voor ons met de fiets. Uitgangspunt is fietsen waar het kan 
en autorijden waar het nodig is.  

Door de komst van de elektrische fiets neemt het aantal woon-werk fietsers de laatste jaren 
flink toe, een ontwikkeling die we toejuichen. Waar het om verschillende beheerders van de 
fietspaden (bijvoorbeeld gemeenten en provincies) gaat, moet de provincie de regie naar 
zich toetrekken om ongestoord en veilig fietsen mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door de 
aanleg van snelfietsroutes. 
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Openbaar vervoer op maat 

Eén van de belangrijkste taken van de provincie is het organiseren van openbaar vervoer. 
De provincie doet dit door tram- en buslijnen aan te besteden en toezicht te houden op de 
naleving van het contract met de vervoerder. Dat de provincie Utrecht een mooie plaats is 
om te wonen en verblijven staat als een paal boven water, maar het blijkt niet altijd even 
gemakkelijk om overal te komen. De OV-knooppunten Amersfoort, Woerden, Breukelen en 
Driebergen-Zeist hebben een regiofunctie. Deze dienen als zodanig te worden 
gestimuleerd en te worden versterkt. 

D66 wil dat alle woonkernen in de provincie bereikbaar zijn met openbaar vervoer. Op 
plaatsen waar dit door een kleine vraag niet mogelijk blijkt, moet in elk geval openbaar 
vervoer op maat beschikbaar zijn. Als busmaatschappijen niet in die behoefte kunnen 
voorzien, moeten particulieren de mogelijkheid krijgen een alternatief aanbod te bieden, 
bijvoorbeeld met ondersteuning van de provincie. Op deze manier creëren we op nieuwe 
manieren openbaar vervoer. 

Openbaar vervoer moet betaalbaar zijn en blijven. Passagiers mogen geen tijdverlies 
oplopen door omwegen of onnodige of onlogische overstappen. Waar mogelijk en 
betaalbaar pleit D66  voor bussen die een meer rechtstreeks traject rijden. De Uithof moet 
bijvoorbeeld  vanuit alle hoeken van de provincie goed bereikbaar zijn, zonder tussenstop 
op Utrecht Centraal Station. Bussen en trams die toch over Utrecht CS rijden, mogen geen 
overstaptarief rekenen. 

D66 wil dat de provincie de juiste prikkels inbouwt in het contract met de busmaatschappij. 
Op die manier belonen we innovatie, soepele overstappen tussen fiets en bus en 
aanpassingsvermogen op de vraag naar busvervoer.  

Utrecht als innovatieprovincie voor verkeer  

D66 vindt het belangrijk dat de provincie Utrecht zich voorbereidt op de mobiliteit van de 
toekomst: een toekomst waarbij fossiele brandstoffen steeds minder een rol spelen en 
alternatieven als elektrisch en op waterstof rijden belangrijker worden. Dat is niet alleen 
goed voor het milieu, maar ook voor de luchtkwaliteit. Leefbaarheid blijft voor ons 
essentieel.  

Bij te verlenen vergunningen voor tankstations moet ruimte worden gecreëerd voor 
duurzamere alternatieven, zoals laadpalen, verwisselbare batterijen of waterstof. Voor 
bestaande locaties kan gewerkt worden met subsidies voor het herinrichten van het 
tankstation. Op die manier faciliteren we alternatieven zoals snellaadpalen. Ook moet met 
gemeenten worden gezocht naar gezamenlijk beleid. De Rotterdamse regio is een goed 
voorbeeld van een plek waar op regionaal niveau wordt gewerkt aan een netwerk van 
tankstations voor schone brandstoffen.  

De provincie is beheerder van de provinciale wegen. Als zodanig moet ze strengere eisen 
stellen aan verlichting. Ze kan haar kennis en ervaring met het verminderen van lichthinder 
en energieverbruik toepassen in slimmere, duurzamere straatverlichting. Lichtgevende 
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strepen in de weg (glow in the dark-verlichting) in plaats van lantaarnpalen zijn een goed 
voorbeeld. 

De A27 kan bij Utrecht overigens verbreed worden zonder de Bak van Amelisweerd te 
verbreden. Voorwaarde is dat de maximumsnelheid naar 80 km/uur gaat. Dat levert het Rijk 
een half miljard Euro op, verbetert de luchtkwaliteit en kost slechts 8 seconden rijtijd. D66 
wil dat, als het Rijk het onzalige plan voor verbreding van de Bak doorzet, de provincie zich 
blijft inzetten voor een goede inpassing en verbetering van de leefkwaliteit in de omgeving. 

De Uithof is verreweg de grootste werkbestemming zonder een eigen station. Middels een 
aftakking van de spoorlijn Utrecht-Amersfoort die weer aantakt bij Utrecht Lunetten kan een 
intercitystation gerealiseerd worden op de Uithof. Dit station kan een impuls vormen voor 
de bereikbaarheid voor Utrecht-Oost. Daarom pleit D66 voor een onderzoek naar een 
station op de Uithof. 

Gezondheid en milieu 

D66 wil dat de gezondheid van haar inwoners continu wordt meegenomen in de uitvoering 
van provinciale taken. Dat geldt zowel in het stedelijk gebied (blootstaan aan veel roet, 
zorgt nog altijd voor een substantieel lagere levensverwachting) en het landelijk gebied 
(besmettelijke ziektes als Q-koorts en vogelgriep vragen om aandacht in het provinciaal 
beleid). 

D66 wil dat de provincie zich in Europees verband blijvend inzet op het verminderen van de 
uitstoot door het verkeer en dat in Nederland het aflopende Nationaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit een vervolg krijgt. Ook op provinciaal niveau is 
het nodig te streven naar een zo gezond mogelijke buitenlucht. D66 wil ook 
mobiliteitsmaatregelen treffen, als die de luchtkwaliteit sterk verbeteren. Uiteraard zonder 
het autoverkeer stil te zetten.  

De regio Utrecht heeft, met vooraanstaande instituten als RIVM en Universiteit Utrecht, de 
mogelijkheid om ook economisch een wereldspeler te worden op dit terrein.  

D66 zet zich in voor een veilig woon- en leefmilieu. Voor onze inwoners, maar ook voor de 
natuur. D66 wil dat de provincie zich inzet voor een verdergaande bodemsanering, nu ook 
hiervoor de landelijke afspraken aflopen. We blijven ons inzetten voor extra maatregelen 
tegen o.a. geluidsoverlast indien het Rijk infrastructurele maatregelen treft. 
Drinkwaterbescherming blijft wat ons betreft prioriteit houden in het provinciaal  
bodembeleid. 

Ook op het gebied van verkeerveiligheid ziet D66 nog ruimte voor innovaties. Zo zou de 
provincie detectiesystemen voor voetgangers en fietsers kunnen inzetten bij ongeregelde 
oversteekplaatsen: als iemand oversteekt, gaan verderop op de weg waarschuwingslichten 
flitsen. Ook wil D66 geen taboe (meer) op snelheidsverlaging, zeker niet bij wegen met veel 
uitritten, bij onveilige kruisingen of oversteekplaatsen. Grote landbouwvoertuigen rijden nu 
vaak op parallelwegen; die zien we op plekken met veel fietsers liever op de rijbaan. Ten 
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slotte willen we binnen het mobiliteitsbudget meer geld vrijmaken voor gedragsbeïnvloeding 
van automobilisten, want 90% van de ongelukken komt door onveilig gedrag. 

D66 kiest voor: 

 Méér schoon openbaar vervoer op maat en zo min mogelijk lege bussen en frequent 
openbaar vervoer op drukke trajecten. (Goede aansluitingen tussen fiets, trein en 
bus.) 

 Verlichting langs de provinciale wegen vervangen door leds op zonne-energie en 
lichtgevende strepen in het wegdek (glow in the dark) 

 Duurzaamheid en wensen van bewoners opnemen als een belangrijk criterium in 
aanbestedingen voor vervoer en infrastructuur 

 Aanmoedigen van woon-werkverkeer op de fiets, door aanleg van snelfietsroutes 

Kunst en cultuur: voor, van en door 
iedereen 

Kunst en cultuur zijn voor veel mensen een belangrijk onderdeel van hun leven. Het is van 
groot belang als overheid de vraag te stellen of ze daarin een rol van betekenis heeft en 
hoe het die rol dan vervult. D66 vindt het noodzakelijk om vanuit het sociaalliberale 
gedachtegoed een duidelijke visie te hebben op cultuurbeleid. Cultuur is voor, van en door 
iedereen. Dat is waar D66 ruimte voor wil geven in onze regio. Zodat je je talent en 
creativiteit zoveel mogelijk kan ontdekken, ontplooien en benutten. 

Wij zetten in op voorzieningen die voor iedereen bereikbaar zijn, juist als die voorzieningen 
de gemeentegrenzen overschrijden. D66 wil dat de mogelijkheid om te genieten van kunst 
en cultuur, kennis op te doen in de bibliotheken of ervaren van een bijzonder festival of 
evenement altijd in de buurt is. 

Nieuwe beleving van cultuur en erfgoed  

D66 koestert het cultuurhistorisch erfgoed van Utrecht. Niet alleen de forten en de molens, 
maar ook het industrieel erfgoed en de historische cultuurlandschappen. Inwoners en 
bezoekers moeten die cultuur kunnen beleven.  

Wij kiezen voor het openstellen van onze forten en industriële gebouwen voor 
evenementen, festivals of onderwijs. Door duurzaam beheer en juist nieuwe vormen van 
beheer en exploitatie kan dit erfgoed weer bloeien en geven we een nieuwe impuls aan 
plekken als de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de piramide van Austerlitz, Huis Doorn, ’t 
Baarnse bos of Landgoed Doornburgh in Maarssen. 
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D66 vindt dat je moet uitgaan van de potentiële afnemers van cultuuraanbod, juist om 
jongere generaties te betrekken. Een trouwlocatie is bijna vanzelfsprekend, maar nieuwe 
initiatieven, zoals toepassingen van apps of augmented reality die je het erfgoed opnieuw 
laten beleven, vinden we essentieel. Utrechtse erfgoedinstellingen moeten daarom 
gestimuleerd worden om hun digitale collecties vrij te geven als open cultuurdata. 
Daarnaast dient het hergebruik van deze digitale collectiedata bevorderd te worden, zodat 
er apps gemaakt worden en de toeristische aantrekkingskracht van de regio Utrecht met 
digitale toepassingen versterkt kan worden dankzij deze digitale toepassingen. Zodat niet 
alleen de verhalen van vroeger, maar ook die van nu kunnen worden verteld. Dat je wordt 
verrast. Kortom: cultuur die inspireert. 

Als regionale overheid is de provincie bij uitstek geschikt om de regie uit te oefenen over 
cultuurhistorische landschappen die zich over meerdere gemeenten uitstrekken en juist de 
focus te leggen op nieuwe potentiële gebruikers van het erfgoed en te kiezen voor 
branchevreemde partners in beheer. Kies voor maatschappelijk ondernemers, zodat 
beheer en exploitatie echt vernieuwend kan worden. Gebieden als de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie en de Stichtse Lustwarande, maar ook de overige kastelen, buitenplaatsen en 
groene monumenten lenen zich daar uitstekend voor. 

Kunst- en cultuureducatie  

Wij vinden dat de provincie moet investeren in kunst- en cultuureducatie voor de jeugd. 
Kunst- en cultuureducatie draagt zowel binnen als buiten het onderwijs bij aan de 
ontwikkeling van vaardigheden als reflectie, creativiteit en een onderzoekende houding. 
Onze kinderen kunnen zich daarmee ontwikkelen tot de creatieven en kunstenaars van 
morgen. D66 ziet daarbij mogelijkheden voor kruisbestuiving tussen bibliotheken, scholen 
en cultuureducatie. De provincie moet hier verbindingen leggen. 

Culturele festivals en evenementen 

We zijn zuinig op gezichtsbepalende culturele evenementen die Utrecht als regio op de 
kaart zetten. Uitgangspunt voor onze steun is toegevoegde waarde voor de inwoners en 
een bijdrage aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat. D66 vindt dat de provincie waar 
mogelijk moet ondersteunen, bijvoorbeeld door sponsoren of andere mogelijke financiers 
van een evenement te betrekken en in contact te brengen met de organisatoren of culturele 
ondernemers. De provincie moet subsidie duurzaam inzetten.  

Subsidie voor festivals bouwen we af. De financiering daarvan laten we liever over aan de 
culturele ondernemers. Daarmee maken we bovendien geld vrij voor het onderhoud en 
instandhouding van ons cultureel erfgoed. Dat vinden wij een echte kerntaak.  

D66 kiest voor: 

 Structurele financiering voor cultureel en historisch erfgoed  

 Nieuwe beleving van cultuur en erfgoed 

 Investeer in kunst- en cultuureducatie voor de jeugd 
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 D66 maakt maatschappelijk ondernemen mogelijk, voor culturele ondernemers 

Provincie: effectief en doelmatig 
middenbestuur 

D66 kijkt naar de wereld vanuit een sociaal-liberaal perspectief. Persoonlijke vrijheid staat 
hoog op de agenda en eigen initiatieven worden gewaardeerd en gestimuleerd.  

D66 is daarom voorstander van een andere manier van werken door de overheid. Een 
overheid die meer een rol neemt van facilitator, initiator, aanjager en regisseur. Dit geldt 
zeker voor de provincie, die een aantal uitvoerende taken heeft ingeleverd.  

Een dergelijke rol vergt een andere manier van werken voor de ambtenaren in het 
provinciehuis, maar ook voor statenleden en gedeputeerden. Ambtenaren en bestuurders 
die denken in mogelijkheden en vooral ook buiten de vertrouwde kaders. 

De provincie Utrecht moet daarom als eerste Nederlandse provincie een informatieregister 
publiceren, zodat informatievragers weten welke data opvraagbaar zijn. Daarnaast wil D66 
provinciaal beleid dat open data waar mogelijk onderdeel maakt van het primaire 
werkproces. Dit zorgt ervoor dat provinciale data automatisch als open data gepubliceerd 
kan worden. Je kunt hierbij denken aan informatie over de bodem en de 
besluitvormingsprocessen in de Staten. Dit levert economisch rendement op en dit 
bevordert transparantie en daarmee de democratie. 

De provincie moet meer initiatieven van burgers met kennis en ervaring meer faciliteren en 
de juiste partijen om de tafel zien te krijgen.  De werkwijze en besluitvorming van de 
provincie komt dan dichter bij  jou als inwoner van de provincie te liggen. 

De grenzen van de provincie Utrecht zijn duidelijk. Tegelijkertijd is het voor de provincie 
Utrecht van groot belang dat er over provinciegrenzen wordt samengewerkt, tussen 
provincies en tussen gemeenten. Zoals in Het Gooi, Foodvalley en bijvoorbeeld het 
versterken van het Groene Hart (versterking van economie, recreatie & toerisme, 
waterbeheer). D66 is voorstander van interprovinciale en intergemeentelijke aanpak op 
zulke plekken in de provincie. 

De provincie heeft ook de taak toe te zien op de uitvoering van de regels door gemeenten 
en een coördinerende rol bij kwesties die de gemeentegrens overschrijden en waarbij 
meerdere gemeenten zijn betrokken.  

Uitgangpunt daarbij is dat wat lokaal kan gebeuren, ook lokaal plaatsvindt en dat wat 
regionaal moet gebeuren, regionaal wordt uitgevoerd. Daarvoor zijn sterke gemeenten 
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nodig. D66 ziet niets in de zogenaamde gemeenschappelijke regelingen, waarbij 
activiteiten van provincies en gemeenten worden uitgevoerd in samenwerkingsverbanden 
zonder enige democratische controle.  

Zolang de gemeenschappelijke regelingen niet zijn afgeschaft, zal D66 steeds weer om 
transparantie  vragen over de besluiten van deze samenwerkingsverbanden. D66 wil dat 
gemeenten krachtig genoeg zijn voor hun taken, een financieel gezonde basis hebben en 
een gemeenteraad met invloed. Als uit een bestuurskrachtmeting blijkt dat dit niet zo is, dan 
ligt het initiatief voor gemeentelijke herindeling in de eerste plaats bij de gemeenten zelf. 
Als dit niet binnen afzienbare tijd tot vorderingen leidt, dan moet de provincie zelf haar rol 
hierin pakken en een plan ontwikkelen dat in de gewenste bestuurskrachtige gemeenten 
resulteert. 

Nu een aantal taken van de provincie door gemeenten worden overgenomen en veel 
gemeenten groter zijn geworden door herindelingen,  komt vanzelfsprekend de vraag aan 
de orde of de huidige provincie als orgaan in het Nederlandse bestuur nog op dezelfde 
wijze zou moeten worden ingevuld.  Is een orgaan als de huidige provincie nog wel nodig? 
Kunnen rijk en gemeenten taken overnemen? Of is het juist verstandig om de provincies 
een belangrijke centrale proactieve regierol toe te delen? En is dan een opschaling van de 
huidige provincies nodig? En als dan toch een vorm van middenbestuur nodig is , welke 
vorm is dan het meest efficiënt en doelmatig?  

D66 wil dat die vragen de komende vier jaar door de provincie zelf en door deskundigen 
worden onderzocht. De provincie moet de komende vier jaar een SWOT (strengths, 
weaknesses, opportunities, threats)-analyse op zichzelf loslaten. Voordat we stappen 
zetten richting een andere structuur of besluiten dat juist niet te doen, moeten we de kracht 
en de zwaktes van de provincie vaststellen. 

In welke constructie dan ook heeft D66 een daadkrachtige en democratische bestuurslaag 
voor ogen, die haar regierol ter hand neemt als dat nodig is en vooral ruimte geeft als dat 
gewenst en mogelijk is. 

Financieel solide en doelmatig 

Als gevolg van landelijke bezuinigingen zal de financiële ruimte voor de provincie de 
komende jaren beperkt blijven. We zullen het dus moeten doen met het geld dat we 
hebben. De afgelopen jaren hebben we laten zien dat lastenverzwaring niet nodig is. D66 
ziet de toekomst daarom met vertrouwen tegemoet. Het is gelukt om focus aan te brengen. 
Alleen doen wat je moet doen en dat goed doen. Beter met minder! 

Het financieel beleid van D66 kent de volgende pijlers: 

 Transparantie in de financiële verslaglegging: het moet inzichtelijk zijn waar de 
provincie geld uit aan uitgeeft. We zijn voorstander van Open Spending. 

 Lastenverzwaring is geen oplossing voor een begrotingstekort. Bij tegenvallers wordt 
eerst in de eigen begroting naar een oplossing gezocht en alleen bij hoge 
uitzondering wordt de algemene reserve aangesproken. 
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 D66 is bereid om financiële keuzes te maken voor beter beleid. De reserves die 
beschikbaar zijn voor mobiliteit zijn zodanig groot, dat wij verwachten dat daarmee 
ook andere provinciale doelen bereikt kunnen worden.  

 De provincie moet minder subsidiëren en meer investeren via innovatiefondsen, 
waarbij het geld wordt uitgeleend en dus weer terug komt.  

De provinciale organisatie is de afgelopen vier jaar met een kwart verkleind en is daarmee 
goed toegerust op de huidige kerntaken. Wij zullen echter  kritisch blijven kijken naar de 
provinciale organisatie, als de integratie van Dienst Landelijk Gebied (DLG) en de 
Bestuursregio Utrecht (BRU) in de provincie zijn afgerond. 

De waarden en richtingwijzers van D66 

Wij willen een wereld waarin mensen vrij zijn in verbondenheid. Dit vormt al sinds onze 
oprichting de drijfveer achter het politieke denken en handelen van D66. Onze agenda start 
met zelfbeschikking, de vrijheid waarbinnen mensen zich kunnen ontplooien. Die vrijheid 
kan alleen leiden tot rechtvaardige uitkomsten wanneer er sprake is van gelijke kansen. 
Uiteindelijk zouden talent, inzet en lukrake pech of geluk de enige factoren moeten zijn die 
het succes van het individu bepalen. En niet je afkomst, religie of de rijkdom, positie of 
opleiding van je ouders. Voor ons zijn deze vrijheid en kansengelijkheid echter niet 
afdoende. Als iedereen zich heeft ontplooid is daarmee niet de kous af. Wij willen vanuit 
onze verbondenheid sociale rechtvaardigheid. Dus als iemand pech heeft gehad bij het 
verdelen van de talenten, of is gestruikeld in het leven, dan laten we die persoon niet 
achter. Daarbij kijken we niet alleen naar de mensen in onze directe omgeving of de 
medemens van vandaag. Onze verbondenheid reikt verder dan de landsgrenzen en betreft 
ook de generaties na ons. Daarom willen wij keuzes maken die toekomstvast zijn. 

Bij bovenstaande streefwaarden hoort ook een eigen perspectief op de overheid en op 
macht. Wij denken niet dat de overheid de maatschappij kan ontwerpen of kan vormen naar 
een blauwdruk. Gelukkig niet. Tegelijkertijd vinden wij ook niet dat de beste overheid per 
definitie een minimale overheid is die achterover leunt. In onze ogen hebben we soms een 
sterke overheid nodig om vrijheid, kansengelijkheid en sociale rechtvaardigheid mogelijk te 
maken. Maar een overheid die een dergelijke verantwoordelijkheid op zich wil nemen, kan 
snel tot een instrument van onvrijheid worden. Daarom willen wij duidelijk gecontroleerde 
macht. 

De vijf sociaal-liberale richtingwijzers 

Gedreven vanuit deze waarden maken D66-politici hun keuzes. In dit 
verkiezingsprogramma vindt u concrete oplossingen voor vraagstukken die nu spelen. Maar 
de dagelijkse praktijk van het werk in de Provinciale Staten is gevarieerder dan wij nu 
kunnen voorspellen. Daar zijn ongetwijfeld vraagstukken bij die in dit programma beperkt of 
zelfs geheel niet aan de orde komen. Daarom hebben wij onze uitgangspunten en ideeën 
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vertaald in vijf ‘richtingwijzers’. Deze zal een gekozen D66 vertegenwoordiger hanteren bij 
het nader invullen van toekomstige politieke keuzes: 

1. Vertrouw op de eigen kracht van mensen 

Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen. Daarom zien we de 
toekomst met optimisme tegemoet. Mensen zijn zo creatief dat ze steeds opnieuw zelf 
oplossingen vinden. Wij willen dat de overheid deze kracht, vindingrijkheid en creativiteit 
van mensen ondersteunt en ruimte geeft. De sleutel voor verandering ligt bij mensen zelf 
en wij willen dat de overheid daarbij aansluit. Wat mensen voor zichzelf en anderen kunnen 
doen is veel belangrijker en effectiever dan wat de overheid kan doen. 

2. Streef naar een harmonieuze en duurzame samenleving 

Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden met respect en mededogen. Dat geldt 
voor de mensen om ons heen en voor onze omgeving. De aarde is niet van ons en dus 
geen gebruiksartikel. We willen stoppen met het uitputten en vervuilen van onze 
leefomgeving. We willen dat in de discussie over natuur en milieu niet het behoud, maar de 
aantasting van natuur en milieu beargumenteerd wordt. 

3. Beloon prestatie en deel de welvaart 

Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen zijn verschillend en wij willen dat de 
overheid ruimte laat voor die verschillen. Wij streven naar economische zelfstandigheid 
voor zoveel mogelijk mensen en vinden dat mensen die uitmuntend presteren daarvoor een 
beloning verdienen. Wij willen een dynamische, open samenleving waarin iedereen de 
ruimte krijgt om zijn eigen beslissingen te nemen en iedereen zich op zijn eigen manier kan 
ontwikkelen. Wij vinden het vanzelfsprekend om welvaart met elkaar te delen. We willen dat 
zoveel mogelijk mensen meedoen in het maatschappelijk en economisch proces, want daar 
worden we allemaal beter van. Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden dragen we 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

4. Denk en handel internationaal 

Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende manieren met elkaar verbonden. Wij 
staan open voor de gehele wereld en sluiten niemand uit. Bij alles wat we doen, vragen we 
ons steeds af welke effecten dat heeft op anderen in deze wereld. Wij onderkennen dat 
Europa steeds meer ons binnenland wordt. Internationale samenwerking en economische 
vooruitgang zijn de sleutels naar een wereld met minder oorlog en conflicten. Daarbij 
handelen wij steeds pragmatisch, nuchter en op basis van feiten. 

5. Koester de grondrechten en gedeelde waarden 

De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid 
van ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of 



Verkiezingsprogramma provinciale statenverkiezingen 2015 – 2019 

 26 

herkomst. Lichamelijke integriteit, geweldloze oplossing van belangenconflicten en een 
respectvol gehanteerde vrijheid van meningsvorming en uiting, inclusief respect voor onze 
democratische rechtsstaat, zijn voor ons centrale waarden. Die waarden zijn universeel en 
zonder meer bovengeschikt. Wij beschermen de grondrechten van onszelf en anderen. 
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Krens, John van Brakel, Laura Meijer, Lize Beekman, Marc de Droog, Marc Nahar, Mark 
Sanders, Martin Fröberg, Mascha Mos, Max Verbraken, Michiel Nijboer, Patricia de Nijs, 
Peter Chen, Philip Overkleeft, Pieter van der Ploeg, Rachel Crowe, Sylvia den Herder, Tim 
Vos, Willem Zuurke 

Fractieleden 
Hans Boerkamp, Ivo Thonon, Niels Hoefnagels, Gerard Smakman, Jo Peters 

Bezoekers van de carrouselbijeenkomsten op: 
• 30 juni 2014 in Soest, o.l.v. Reinier Enzerink 
• 3 juli 2014 in Amersfoort, o.l.v. Wieke van Mourik 
• 7 juli 2014 in IJsselstein, o.l.v. Alie Tigchelhof 
• 9 juli 2014 in Houten, o.l.v. Indra te Ronde 
• 11 juli 2014 in Zeist, o.l.v. Siebolt Bennema 
• 27 september 2014 in Utrecht tijdens het Regiocongres 

Eindredactie 
Philip Overkleeft 

Vormgeving 
Vincent Leeuw 
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