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Verslag  ARV 
 
Datum:  16 mei 2016 
Tijdstip: 20.00 uur  
Locatie: ‘t Veerhuis 
  Nijemonde 4 te Amersfoort 
  
 
1. Welkom 
Van harte welkom allemaal. We hebben een voorzittersvergadering voorafgaand georganiseerd. Dit 
mondde uit in een interessante discussie. Hierdoor wordt de vergadering om 20.30 uur geopend. Rob 
Meyer geeft een korte introductie over de ontwikkelingen van de laatste maanden met een 
referendum en een landelijk congres. Verder werken we momenteel aan het realiseren van de 
midterm-evaluaties. Tijdens de vergadering wordt er een best practice, een mooie flyer, van de 
Utrechtse Heuvelrug kort gepresenteerd.  
 
We hebben een behoorlijke agenda. We gaan het hebben over de politieke stand van zaken, 
verkiezingen voor het Regiobestuur en upcoming events. 
 
 
2. Verslag 30 november 2015 
Het verslag wordt vastgesteld. Er zal nog een digitaal exemplaar naar de secretarissen van de regio 
worden gestuurd. Indien dit statutair niet mogelijk is, dan zal de agenda bij de volgende ARV van 1 
oktober 2016 worden geagendeerd. 
 
 
3. Politieke stand van zaken 
Ivo Thonon geeft namens de fractie een korte toelichting. Hij begint met een vraag aan de zaal wat er 
leeft vanuit de afdeling. 
 
A27  
Het plan om de A27 te verbreden en de A12 licht nu ter inzage. Binnen de coalitie is dit een gevoelig 
thema, vanwege de input van de VVD in het coalitieakkoord.  D66 vindt de landelijke plannen te ver 
gaan. Wel is een kleine verbreding een bespreekbare optie vanuit het oogpunt van de 
verkeersveiligheid. Wel blijft de luchtkwaliteit en geluidsoverlast een belangrijk aandachtspunt. 
Aangezien het een nationaal besluit zal zijn, kunnen wij slechts zienswijze inbrengen. Binnen de 
provincie hebben wij afgesproken dat wij voor gaan lobbyen. De stad Utrecht is tegen. De sleutel ligt 
bij de PvdA. Zij kunnen wel gaan draaien. Echter is de kans groot dat het plan wel zal uitgevoerd. 
Mogelijk zijn vertragingstechnieken mogelijkheden om de besluitvorming te vertragen. Wel is bezwaar 
bij de Raad van State mogelijk. Waarschijnlijk gaat de stad Utrecht wel een procedure starten.  
 
Streekvervoer 
Na een bepaald tijdstip kan er bij bussen vaak alleen cash worden betaald. Dit leidt regelmatig tot 
agressie jegens de buschauffeur wanneer mensen zonder cash niet meemogen. Verder neemt het 
risico op overvallen toe. Ivo geeft aan dat de fractie hier vragen over gaat stellen.  
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Kantoorpanden 
Ivo licht toe dat het niet zo is dat er nergens meer kantoorpanden gebouwd mogen worden. Wel is er 
unaniem een besluit genomen om een op een aantal plekken waar veel leegstand is, bijvoorbeeld langs 
de Rijkswegen, de bestemmingsplannen te wijziging, zodat de negatieve effecten afnemen.  
 
Windcabines 
Niels geeft aan dat hij hier specifiek mee bezig is. Er zijn contacten geweest met ENECO. Het is van 
Waternet. De timing was in het verleden niet helemaal correct. Onze gedeputeerde gaat ook kijken 
om in Nieuwegein te kijken hoe dit gecombineerd kan worden met het ontwikkelen van een duurzame 
woonwijk.  
 
Vrije tijdseconomie 
Op dit moment wordt er aan dit punt hard gewerkt. Er zijn verschillende initiatieven. Vanuit de fractie 
is Annemiek Dercksen bereid om hierover inhoudelijk verder te sparren. 
 
 
4. Verkiezingen 
Yvonne neemt de voorzittersrol over van Rob. Ze licht toe dat het Regiobestuur een 
verkiezingscommissie heeft ingesteld, bestaande uit drie leden van het Regiobestuur die niet 
verkiesbaar zijn, namelijk: Yvonne, Hans en Roy. 
 
Er zijn momenteel twee vacatures. De penningmeester is Juliette van Balen. Zij heeft zich herkiesbaar 
gesteld. Verder hebben zich voor deze positie geen kandidaten zich gemeld bij het Regiobestuur. 
 
De tweede positie is de bestuursfunctie Lid Talent/Opleiding. Philippe de Jong heeft zich niet 
herverkiesbaar gesteld. Hiervoor hebben zich wel geïntereseerde gemeld. Het bestuur stelt voor om 
deze gesprekken goed te voeren. Het voorstel is om op de volgende ARV van 1 oktober 2016 
kandidaten te vragen.  
 
Vanuit de zaal wordt aangegeven dat het jammer is dat Juliette niet aanwezig is om haar persoonlijke 
motivatie toe te lichten. Wel wordt Juliette bij acclamatie benoemd.  
 
Tot 1 oktober neemt Rob als voorzitter de positie van Philippe waar.  
 
 
5. Activiteiten 
Patricia zal twee aanstaande activiteiten voor de komende periode toelichten.  
 
Op 2 juli wordt er voor het werven van nieuwe leden een groot jubileumfeest georganiseerd. De avond 
wordt georganiseerd bij Number 4, in het Stadion Galgenwaard. De avond start met politiek speed 
daten. Het is mogelijk om hiervoor tafels te reserveren om over een specifiek met partijgenoten in 
gesprek te gaan. Ook de landelijke themagroepen zijn hiervoor uitgenodigd. Verder wordt er een 
dansfeest georganiseerd. Ieder lid mag gratis één introducee meenemen.  
 
Verder roept Patrica leden op om zich aan te melden als vrijwilliger. 
 
Op 1 oktober 2016 wordt het Regiocongres georganiseerd. Er moeten workshops, lezingen en 
discussies worden georganiseerd. Ideeën zijn welkom, met het verzoek deze graag voor de zomer te 
melden bij Patrica. Het landelijke verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 
zal centraal staan.  
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6. Taakstelling| Commissie Utrecht  - Flevoland 
John van Brakel licht namens de commissie, bestaande uit Mona Coppens, Eduard Berents en hijzelf, 
toe dat het Regiobestuur hem heeft gevraagd om een commissie te vormen om te inventariseren wat 
de voor- en nadelen zijn van een door Flevoland gewenste samenwerking. 
 
De aanleiding is dat de Regio Flevoland feitelijk te klein is om tot een efficiënte organisatie te komen. 
Er zijn circa 300 leden, waarvan 175 in Almere. In totaal zijn er 5 D66-afdelingen. Tijdens de ARV van 
18 maart jl. heeft de ARV Flevoland besproken dat zij graag zien dat er een fusie met de Regio Utrecht, 
waar meer slagkracht is, voorbereid kan worden. 
 
Het Regiobestuur is in beginsel positief. Dit ligt in lijn met de veranderende rol van de regio’s. Tevens 
zijn er reeds positieve ervaringen met verschillende vormen van samenwerking (BEL-gemeenten, 
Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden, etc.). 
 
Verwachte voordelen zijn dat er een grote basis om regio’s en afdelingen samen te brengen. Verder 
betekent een grote basis tot verhoging van de efficiency en de verdere professionalisering van de 
organisatie.  
 
Uiteraard zijn er ook nog wel een aantal vragen te beantwoorden: 

- Welke mogelijkheden zijn er, wat is de beste vorm? 
- Wat zijn de financiële consequenties? 
- Hoe kan worden geborgd dat de kerntaken van het Regiobestuur met gelijke kwaliteit worden 

uitgevoerd? 
- Zijn er relevante cultuurverschillen en zo ja, hoe gaan we daar dan mee om? 

 
Er wordt de vraag gesteld waar de voorkeur van Flevoland voor Utrecht vandaan komt? 
 
Rob Meyer geeft aan dat het landelijk wijzigingen in het HR heeft voorgesteld op het congres, waarmee 
het mogelijk is geworden om als regio’s samen te werken. Dit biedt kansen voor nieuwe 
samenwerkingsverbanden. Het is zaak om niet meer te kijken naar de traditionele bestuursgrenzen, 
maar juist naar de beste professionaliseringskansen en doelmatigheid. Flevoland heeft het initiatief 
genomen om Utrecht te benaderen. In de toekomst zou dit kunnen uitgroeien tot een nieuwe regio, 
bijv. Midden-Nederland.  
 
Op de ARV van Flevoland is de voorkeur uitgesproken voor Utrecht, omdat ze qua schaal beter passen 
bij Utrecht. Noord-Holland heeft 6000 leden en dit is grootschaliger dan de 3000 leden van Utrecht.  
 
Juist het onderzoek moet aantonen wat de mogelijkheden en beste vorm van samenwerking zou zijn. 
Het gaat om: 

- Intentie om tot een verregaande vorm van samenwerking te komen; 
- We stellen een bestuurscommissie in; 
- Onderzoeken voor- en nadelen; 
- Een besluit voor te bereiden van de ARV van 1 oktober 2016. 

 
Alvorens tot stemming over te gaan tot stemmen worden er vragen gesteld over de praktische 
uitvoerbaarheid (locatie ARV, agendapunten, slagkracht van het Regiobestuur om dit uit te voeren, 
etc.) 
 
De vergadering stemt in het met voorstel en geeft de commissie het mandaat om haar onderzoek te 
starten. Voor de ARV van 1 oktober 2016 wordt een adviesrapport met voorstel voorbereid. 
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7. Rondvraag 
Er zijn geen specifieke rondvragen. Het Regiobestuur en leden van het Landelijk Bureau geven aan dat 
er na afloop gelegenheid is om bij de borrel op informele wijze diverse praktische vragen van 
afdelingen en leden te bespreken. 
 
8. Afsluiting 
De vergadering wordt om 22.15 uur afgesloten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


