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Van de organisatie

Patricia de Nijs

Wat er aan vooraf ging
Na maanden van voorbereidingen is de dag dan eindelijk aangebroken. Met twee 
beachvlaggen, twee banners, vier posters en bomvolle fietstassen, fiets ik naar Stadion 
Galgenwaard. Automobilisten verlenen mij voorrang, waarschijnlijk uit angst dat ik zal 
omvallen als ik moet stilstaan. 
De geur van koffie komt mij tegemoet als ik de mooi ingerichte zaal Number Four 
binnentreed.

Programma
Het Regiobestuur Utrecht organiseert minimaal twee algemene regiovergaderingen (ARV) 
per jaar. (Zie voor het verslag elders in deze krant.) Na de ARV opent Sjoerd Sjoerdsma het 
congres met een uiteenzetting over “de beste campagne ooit”.
De actuele provinciale politiek wordt kort uiteengezet door fractievoorzitter Niels 
Hoefnagels.
Tijdens de lunch vinden discussies plaats over onderwerpen uit het Landelijke 
Verkiezingsprogramma of er is evenknieën-overleg.
In de krant vind je ook de presentaties van sprekers met interessante actuele 
onderwerpen.

Dankwoord 
Zonder vrijwilligers was het Regiocongres niet mogelijk geweest. Vooral Diny Dop-
Beverwijk en Lennart van der Burg worden enorm bedankt voor hun inzet. Ze waren 
er al vroeg om vervolgens urenlang leden te ontvangen, te registreren en munten te 
overhandigen. Tom Verhoeven heeft het Regiobestuur de gehele ochtend bijgestaan met 
de techniek, zodat beeld en geluid prima in orde waren.
Door technische problemen is het Landelijk Bureau ingesprongen en heeft de 
uitnodigingen en het aanmeldformulier opgemaakt en verzonden. Cherine Mathot bedankt 
voor de correcte en snelle respons en op Ruben Pattiasina kunnen we altijd rekenen voor 
feedback en advies.
Ook een dankwoord gaat richting de sprekers, voorzitters en notulisten van de lunchtafels 
en de redactieleden van deze 2e Regio Congres Krant.

Veel leesplezier
D66 Regiobestuur Utrecht
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Algemene Regiovergadering (ARV)

Voorzitter Rob Meyer opent de ARV en heet iedereen welkom. 

De voorzitter geeft het woord aan John van Brakel. Hij neemt tijdens zijn presentatie de 
aanwezigen mee in de uitleg over het onderzoek en het advies aan de besturen over de 
samenwerking tussen Utrecht en Flevoland.

Vraag voor samenwerking tussen Utrecht en Flevoland.
De vraag kwam van de leden van de Regio Flevoland, 
zij hebben zich op 18 maart 2016 in grote meerderheid 
uitgesproken voor de verkenning van een ‘fusie’ 
met de Regio Utrecht. Het oogmerk voor afdeling 
Flevoland zou zijn om uiterlijk 1 januari 2017 een 
stabiele bestuurlijke situatie te hebben teneinde 
tijdig gesteld te staan voor de PS-verkiezingen van 
2019. Op 20 mei heeft de ARV van de Regio Utrecht, 
het bestuur gevraagd om een commissie in te stellen 
om het te onderzoeken.

Advies
De opties Bestuurlijke Fusie en Kernbestuur 
in Flevoland, leiden beide tot een suboptimale manieren van werken en tot 
schijnzelfstandigheid van de Regio Flevoland. De optie ‘opheffen van beide regio’s en 
oprichten van een nieuwe’ is omslachtig. Opgaan in de regio Utrecht is verreweg de 
eenvoudigste manier. 

Communicatie
De commissie heeft dankbaar gebruik gemaakt van de inbreng van de vertegenwoordiger 
van het regiobestuur Flevoland en van de definitieve conceptversie van het Draaiboek 
Fusies Afdelingen en Regio’s, dat door het Landelijk Bureau is ontwikkeld. Voorts is 
overlegd met de penningmeesters van beide regio’s. Over de laatste conceptversie van het 
rapport is overleg gevoerd met de voorzitters van beide regio’s. De voorzitter van de regio 
Utrecht heeft tevoren de meningen gepeild van de voorzitters, bestuurders en overige 
sleutelfiguren in de Regio Utrecht.

Regio Congres Utrecht 2016

Het Regiocongres is volledig ingericht op de informatievoorziening aan en mogelijkheid tot 
netwerken voor afdelingsbesturen, fracties, bestuurders, campagnecoördinatoren, leden 
en vrijwilligers. 

Landelijke Verkiezingen 
Zaterdag 1 oktober heeft het Regiocongres Provincie Utrecht plaatsgevonden in Number 
Four in stadion Galgenwaard te Utrecht.  Dit jaarlijkse Regiocongres stond in het teken van 
de landelijke verkiezingen van 15 maart 2017 en alle voorbereidingen daarop. 

Regio Flevoland
Ieder jaar nodigen wij een specifieke groep buiten de regio uit, afgelopen jaar waren dat 
de voorzitters van de andere regio’s. Dit jaar werden alle leden van de Regio Flevoland 
uitgenodigd op het moment dat samenwerking tussen Regio Utrecht en Flevoland volop in 
de belangstelling staat.
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Invulling
In sommige opzichten (politieke cafés organiseren, nieuwe leden welkom heten en werken 
aan opleidingen en talentontwikkeling) is een samengestelde regio niet anders dan een 
regio die één provincie omvat. Echter, een samengestelde regio heeft twee Statenfracties.  
Verkiezingen voorbereiden kan gezamenlijk, als de ARV daarvoor kiest, maar stemmen voor 
lijsttrekker, kandidaten en programma gebeurt altijd per ‘smaldeel’.
Bestuurders uit Flevoland schuiven aan bij de bestaande bestuurders-lunches, 
afdelingsvoorzitters-, campagne- en fractievoorzittersoverleg. 

Uit de zaal komen verschillende vragen en opmerkingen. Deze zijn opgenomen in de 
notulen. Het verslag van de ARV van 1 oktober 2016 zal tijdens de uitnodiging van de ARV 
op (waarschijnlijk) 22 januari 2017 meegezonden worden.

Voorzitter neemt weer het woord en licht de  voorgelegde besluiten toe:
1. De ARV Regio Utrecht besluit tot het opnemen van de Regio Flevoland bij Regio Utrecht.
2. De ARV Regio Utrecht besluit de gebiedsomschrijving van het Regio reglement aan te 

passen.
3. De ARV Regio Utrecht besluit de naam van Regio Utrecht te wijzigen in ‘Regio Midden 

Nederland’.
4. De ARV Regio Utrecht verzoekt het bestuur om een bestuurscommissie samen te stellen 

welke een nieuw Voorstel Regio Reglement en Beleidsplan voorbereidt, welke door het  
bestuur op de eerstvolgende ARV ter goedkeuring wordt voorgelegd.

Stemming 
Door de circa 90 stemgerechtigden werd vrijwel unaniem gekozen voor de fusie met 
Flevoland. 
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Eduard Berentzen en John van Brakel

Er zijn momenten waarop bepaalde 
mensen even extra in het zonnetje gezet 
mogen worden vanwege hun tomeloze 
inzet en enthousiasme voor D66.

Eduard Berentzen 
is er daar eentje 
van. Als voormalig 
Regiobestuurslid 
veelal achter de 
schermen bezig 
en juist vanuit 
die positie van 
grote waarde. Nog 
steeds is Eduard 
beschikbaar en 
kunnen we hem 
benaderen  voor advies. Eduard is tevens 
actief in de themagroep D66-Digitaal. 
Vanuit zijn expertise op het gebied van 
ICT levert hij een wezenlijke bijdrage aan 
deze themagroep.

John van Brakel 
wordt als 
tweede door 
regiovoorzitter 
Rob Meyer naar 
voren gehaald. 
John heeft vele 
uren besteed in 
de commissie die 
de samenwerking 
en uiteindelijk 

de bestuurlijke fusie tussen de regio’s 
Utrecht en Flevoland heeft gerealiseerd. 
Vanuit onder meer zijn ervaring in het 
fusieproces Vijfheerenlanden waarbij de 
gemeenten Vianen, Zederik en Leerdam 
tot één nieuwe gemeente komen 
(2018) heeft John ook dit proces op 
inspirerende wijze vormgegeven.

Beide heren kregen een bos bloemen en 
het boek "Jan Terlouw, Jeugdboekenheld 
op het Binnenhof van Joep Boerboom”   
Als teken van waardering.

In de spotlight

Gezocht: Talenten voor 
de Regionale Talent- en 
Opleidingscommissie

Van elkaar leren, kennis delen, 
professionaliseren, dat vinden we belangrijk 
bij D66. Om dit te stimuleren heeft het 
Regiobestuur een talentencommissie 
opgericht. Er is een website gemaakt 
om vraag en aanbod op het gebied van 
cursussen, trainingen, e.d. bij elkaar te 
brengen.

Zie: http://expertisecentrum.
d66regioutrecht.nl

De talentencommissie heeft o.a. ook op 28 
mei jl. de succesvolle ‘midterm-meeting’ 
georganiseerd voor wethouders, raadsleden 
en bestuursleden uit de regio.
Maar….   een aantal leden van de commissie 
heeft besloten om hun talenten elders in 
te zetten. Met als direct resultaat dat we 
mensen zoeken. Vind je het leuk om een 
bijdrage te leveren aan kennisontwikkeling 
in onze regio? Stuur dan een motivatie naar 
bestuur@rbu.d66.nl

Gezocht: Talenten voor 
de Permanente Regionale 
Programmacommissie

Om de vier jaar wordt door leden een 
Verkiezingsprogramma geschreven, en 
dit gebeurt dan ook nog op drie niveaus: 
landelijk, provinciaal en lokaal.  Om 
goed voorbereid aan de slag te kunnen 
gaan, wordt binnenkort de permanente 
programmacommissie (PPC) actief. Wil je 
meedenken en/of schrijven over politieke 
onderwerpen, dan ben je van harte welkom. 
Stuur dan een motivatie naar bestuur@rbu.
d66.nl
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De beste campagne ooit

Sjoerd  Sjoerdsma   Tweede Kamerlid en 
Verkiezingscampagne

D66 staat weer midden in de samenleving. 
Met negen verkiezingszeges achter elkaar 
is onze inzet beloond. We gingen van 
drie naar twaalf zetels in de TK. In veel 
gemeenten werden wij in 2014 de grootste 
partij. En in 2014 behaalde D66 voor 
het eerst in de geschiedenis de meeste 
stemmen bij de Europese verkiezingen. 
Ook is de vereniging gegroeid. In tien jaar 
groeiden we tegen de trend in van 8000 
leden naar 25000 leden. Leden zijn de basis.
 
Deze verkiezingen gaan we weer voor winst. 
Flinke winst. D66 gaat voor optimisme en 
radicale kansengelijkheid. We bestrijden 
tweedeling door te investeren in de 
samenleving. Met die inzet gaat D66 de 
verkiezingen in met een boodschap van 
vrijheid en verbondenheid, waarmee we de politiek van verdeeldheid en discriminatie de 
baas zullen zijn.
 
Na jaren van hervormen, willen we nu investeren in de samenleving. Investeren in ambitie, 
innovatie en creativiteit. Investeren in gelijke kansen om de groeiende tweedeling tegen 
te gaan. 400.000 kinderen groeien op in armoede. 2.000.000 mensen zitten zonder vaste 
baan. 2.500.000 Nederlanders zijn laaggeletterd. Dat moet en dat kan anders. Door  te 
investeren in onderwijs, een open blik naar Europa en de wereld en eerlijke kansen op 
werk voor iedereen in een schoon en duurzaam Nederland en Europa.
 
Vanuit landelijk zullen we ons ten volle inzetten om de campagne tot een succesvol einde 
te brengen. Maar dat kunnen we niet alleen. De campagnes worden gevoerd bij jullie, bij 
de afdelingen. Alleen samen staan we sterk, de campaigners uit de afdelingen zijn onze 
grondtroepen, onze ambassadeurs, onze lokale helden. Vanuit landelijk zullen we er alles 
aan doen om jullie daar zo veel mogelijk in te ondersteunen.
We hebben allemaal onze redenen gehad om lid te worden van D66. Of het nu in 
de donkere dagen was omdat de partij bijna opgeheven werd, of in de laatste jaren 
vol succes, of het was vanwege onze schreeuw om hervorming, of omdat we hebben 
gestreden voor ieders vrijheid, omdat we de democratie bewaken, omdat we onze beloftes 
waarmaken, wat je reden ook is: neem hem mee wanneer je op pad gaat. In het geweld van 
de campagne blijven jouw drijfveren namelijk altijd pal overeind staan. Daar kan niemand 
aan tornen. Het delen van jouw wil om bij D66 te horen werkt inspirerend voor anderen.
 
Met deze boodschap, gaan wij de campagne in. En bedenk ook, een sterke 
campagneorganisatie en verkiezingsuitslag in 2017, betaalt zich straks uit in de 
Gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Dus mobiliseer, organiseer, en trek erop uit. Samen 
gaan we de beste campagne ooit voeren. Op naar een prachtig verkiezingsresultaat op 15 
maart!
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Stand van Zaken  

Er is weer veel gebeurd en er gaat nog veel gebeuren. 
Het afgelopen jaar hebben we in de provincie veel voor 
elkaar gekregen van het programma waar jullie ons in 
2015 mee op pad hebben gestuurd. Ik haal daar twee 
dingen uit: de continue aandacht voor de fiets en de 
plannen voor de energietransitie. 
De fiets is deze periode niet weg te denken uit de 
provincie. Het geld en de aandacht die we vanuit de 
provincie investeren voor de fiets is groter dan ooit 
tevoren. Zeker in de stedelijke regio's is een goede 
fietsinfrastructuur een voorwaarde om een veilig en 
gezond leefklimaat te kunnen realiseren. Hiervoor 
vragen we als Statenfractie jullie medewerking: zijn 
er nog ontbrekende of sterk te verbeteren regionale 
fietsverbindingen in jouw gemeente? Laat het ons 
weten: de provincie kan verbinden tussen gemeenten 
en financieel meewerken om betere regionale 
verbindingen tot stand te brengen.

Afgelopen maand heeft Provinciale Staten bijna 
unaniem de nieuwe energieagenda vastgesteld. Hierin 
wordt allereerst de noodzaak van energiebesparing uitgesproken. Het streven naar 50.000 
nul-op-de-meter woningen is hiervoor een van de speerpunten. Daarnaast sluit deze 
agenda aan op de Groene Groei, waar we ook landelijk ons speerpunt van maken voor de 
verkiezingen van 2017. En voor de noodzakelijke energietransitie zetten we in op zowel 
wind, als zon, biomassa én geothermie. En hiervoor wil ik graag jullie aandacht vragen. 
Want wie A zegt, moet ook B zeggen. D66 is groot voorstander van nieuwe energie. Van 
hernieuwbare energie.

Maar op lokaal niveau hoor ik soms ook een dreigend NIMBY-gedrag. "Ja, dat vinden wij 
ook, maar..."

Windmolens passen bij ons niet in het landschap. Hoe groen is biomassa? Zonneweides? 
Ja, maar niet in ons open landschap? En ik hoor de weerstand tegen geothermie ook al 
ontstaan: daarvoor moet je toch fracken? Terechte vragen, maar geen reden om direct 
ergens tegen te zijn.

Democraten: Ja! Hernieuwbare energie kent ook nadelen. Maar daarom moeten we ook 
de afweging maken tegenover de alternatieven. Laten we ons niet te makkelijk laten 
meeslepen met de tegenstanders van vernieuwingen.  Laat D66 een basishouding 
aannemen dat nieuwe energie tot nieuwe kansen en nieuwe groei kan leiden. En laten we 
vooral de komende maanden niet met elkaar in discussie gaan over de mitsen en maren.  
Maar laten we ons als D66-ers gedragen, in gesprek gaan met onze inwoners en op basis 
van een goede afweging besluiten nemen.

Ik roep jullie op om met z'n allen achter de vernieuwing te gaan staan en ervoor te 
zorgen dat we als één partij naar de verkiezingen van 2017 gaan. Dan maken we de kans 
het grootst dat we niet alleen in 2017, maar ook in 2018, weer een klinkende overwinning 
kunnen behalen.

Niels Hoefnagels
Voorzitter Provinciale 
Statenfractie Utrecht



9

He
rij

ki
ng

 P
ro

vi
nc

ia
le

 R
ui

m
te

lij
ke

 S
tr

uc
tu

ur
vi

si
e 

/ 
Ve

ro
rd

en
in

g

D66 Regio Utrecht Utrecht Centraal  Oktober 2016

Herijking Provinciale Ruimtelijke 
Structuurvisie / Verordening

Na een korte inleiding van Hans Boerkamp, Statenlid, 
begint een levendig gesprek. De politieke herziening 
van de PRS/ is nodig om in de aanloop naar de nieuwe 
Omgevingswet lokaal overschrijdende thema’s te bezien. 
De Statenfractie wil het D66 geluid uit de provincie laten 
horen, tijdens het  proces van wording en opmaak van 
deze herziening. 

Gemeenten gaan er op het gebied van Ruimtelijke 
Ontwikkeling  taken bijkrijgen die worden overgedragen 
vanuit de Rijksoverheid. Zo is er het voorbeeld van de 
vetafscheiders in de horeca. Nu is dat landelijk beleid, 
maar straks krijgen de gemeenten de taak om hierop 
te handhaven. Bij dit soort vraagstukken is meedenken 
vanuit de afdelingen gewenst, zodat gemeenten niet 
overal opnieuw het wiel hoeven uit te vinden.
Er komt ook een vraag van een raadslid over 
participatie. In de nieuwe Omgevingswet krijgt participatie bijzondere aandacht. 
Initiatiefnemers kunnen met ideeën komen en zelf initiatieven ontplooien. Het hoeft niet 
te betekenen dat die initiatiefnemers de kennis en know how al in huis hebben. Lagere 
en midden overheden kunnen die participatie trajecten wel ondersteunen met kennis en 
kunde.

Thema’s die in de PRV aan de orde komen zijn o.a.: bedrijventerreinen (vooral leegstand 
is een probleem), detailhandel, wonen (rode contouren).  De provincie heeft een opgave 
om tot 2024 68.000 woningen bij te bouwen.  De vraag die veel gemeenten bezighoudt is: 
waar?, welke locaties? Misschien moet men wel langs die contouren meer ruimte vinden, 
zonder concessies te doen aan de kaders van de provincie. Er wordt ook gekeken en 
gezocht naar andere manieren om die extra woningen te realiseren, zoals het optoppen 
van woonlagen.
In de provincie is een woningtekort, vooral in de midden sector: middeldure, particuliere 
woningen tussen de 750 en 950 euro zijn schaars. En de populatie in de grote steden 
groeit. Dat ziet men terug in Utrecht en Amersfoort, waar men voorziet dat de koophuizen 
binnen enkele jaren schaars kunnen worden en wellicht onbetaalbaar.

Het transformeren van leegstaande (bijvoorbeeld kantoor) panden, naar een woonfunctie 
kan wat uitkomst bieden, maar de verwachting is dat dit thema de komende jaren veel 
inspanning gaat eisen, van gemeenten en zonodig (en zo gewenst) ook provincie.

Er wordt aan tafel instemmend geknikt als ingebracht wordt dat de provincie vooral moet 
kijken naar de MOGELIJKHEDEN van (lokale) plannen en initiatieven. Dat moet de provincie 
ook goed in de PRS/PRV herziening inkaderen. 

Tot slot wordt gepraat over U10/U16 als lerende netwerkorganisatie. Men ziet het belang 
hiervan en op het gebied van de energietransitie en duurzaamheid is er kennisdeling en 
samenwerking, De wens wordt uitgesproken dat raadsleden meer aangehaakt zouden 
moeten zijn bij dit netwerk.

Hayat Chidi
Statenlid
Provinciale Staten Utrecht
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Zorg, voorkomen is beter dan genezen.

De workshop zorg was erg goed bezocht, we konden amper met zijn allen om de ronde 
tafel. Er is veel, heel veel te berde gebracht. Om alle onderwerpen recht te doen is een 
nieuw regiocongres nodig. 

Er zijn vier thema’s besproken:
1. Preventie: 
Er moet meer aandacht voor preventie komen, in de opleiding van huisartsen, maar 
ook in het onderwijs. De kennis over voeding moet omhoog. Preventie is gericht op 
gedragsbeïnvloeding en dat kan wringen met een liberale levensvisie. Maar het is ook 
Liberaal om te voorkomen dat kosten collectief worden. Preventie moet dus belangrijker 
worden, maar op  de stelling van Gerard ” 80% van de ziekten zijn vermijdbaar, en de rest 
is pech.” is nog wel wat af te dingen

2. Innovatie
Geconstateerd wordt dat er weinig ruimte is voor echte innovatie en radicale 
veranderingen. De medische specialisten en de commercie zijn teveel verweven. Koppel 
het inkomen van specialisten los van hun productie en/of koppel diagnose los van 
behandeling. 

3. Het zorgstelsel
Vanuit dat punt kwamen we als vanzelf op 
het zorgstelsel. Ondanks alle veranderingen 
in de afgelopen jaren is er geen reden voor 
rust: integendeel!
In de cure moet anders gedacht worden: 
meer gericht op valued based healthcare 
(beste zorg tegen zo laag mogelijke kosten) 
en neuro diversiteit (van “afwijking”, naar 
geaccepteerde verschillen tussen mensen) .
De positie van zorgverzekeraars moet 
ook tegen het licht gehouden worden. 
Zorgverzekeraars en publiek  zijn tegenover 
elkaar komen te staan. Waar komt nu 
de legitimiteit van de zorgverzekeraars 
vandaan? Wat zou het invoeren van een 
ander concept als het invoeren van een 
zorgrekening per persoon teweeg brengen? 

4. De patiënt
En zo kwamen we op de positie van de 
patiënt. Die moet worden versterkt. Van een 
echte onafhankelijke patiëntenbeweging 
is door financiering door de overheid niet 
echt sprake.   Zijn er alternatieven? Financiering vanuit farmacie in elk geval niet! Jammer 
is dat er geen prikkel is voor mensen om zich te organiseren als ze nog geen patiënt zijn. 

Tot slot
Het zorgstelsel hoeft voor een aantal deelnemers aan het gesprek niet direct op zijn kop, 
maar moet wel kritisch besproken kunnen worden.  Goed idee voor een vervolgbespreking 
op landelijk niveau!
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Overheidsfinanciering; investeren, 
moderniseren

 Johan Varkevisser

Acht D66-ers schoven aan om dit onderwerp te bespreken. Martin ten Cate 
verzorgde de inleiding. Dat begon zo: de Nederlandse overheid werkt met 
een tekort, geeft ons dat een gevoel van onbehagen of merkt u er niets van? 
Dat zette wel de toon. Wat volgde was een kort college economie over het al 
decennia geldende overschot op de lopende rekening en wat dat betekent.

Voordat de lezer afhaakt: het houdt in dat Nederland als totaal, vooral 
bedrijven, meer exporteert dan importeert. Dat zorgt voor onbalans, want 
ons overschot is het tekort van andere landen. En toen werd het lastiger. 
Want dat overschot betekende voor de komst van de Euro dat onze gulden 
sterker werd, en dat betekende weer dat onze tegoeden in het buitenland 
minder waard werden. Sinds de euro is dat niet meer zo, maar dat heeft wel 
spanningen veroorzaakt (Griekenland, weet u wel?).

Daar voegde Martin een ander spoor aan toe: de onhoudbaarheid van 
onze pensioenen. Door de lage rente groeien de pensioenvermogens 
onvoldoende. Martin poneerde de stelling dat daarom het pensioenstelsel 
moet veranderen naar een omslagstelsel, zeg maar een vergrote AOW of 
zoiets. Dat zorgt ook dat er meer in Nederland besteed wordt, dus goed om 
het veel te grote overschot op de lopende rekening terug te brengen.
Dat leidde tot discussie – hoe kan het ook anders met D66-ers om de tafel.

Is het niet simpeler ons stelsel niet al te veel te veranderen en te wachten op 
de tijd dat de rente weer stijgt?
Waarom investeren we ons overschot niet in de derde wereld, om daar 
welvaart te scheppen en (bijvoorbeeld) economische migratie te voorkomen?
En dan blijkt dat anderhalf uur zo om is. Er was nog net gelegenheid voor een 
conclusie:

Het is geen economisch, maar een politiek-economisch vraagstuk.

Tevreden – of opgelucht (de meesten van ons waren 50+) sloten we het 
gesprek af.
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Werklunch 
afdelingsvoorzitters 

Presentatie Nieuw reglement 
Mona Coppens heeft al een keer eerder de 
plannen voor het nieuwe reglement D66 
afdelingen voorgelegd. Inmiddels heeft 
het congres het reglement geamendeerd 
goedgekeurd en worden de reglementen 
van toepassing miv 1 januari 2017. Mona 
neemt de voorzitters in het kort door 
de belangrijkste artikelen heen en legt 
accenten die de komende maanden 
aandacht vereisen.

Terugkoppeling SupportGroep Regio Utrecht
Bert Kamminga vertelt dat inmiddels de 
Support Groep ruim drie jaar bestaat en er 
worden naar voorbeeld van Utrecht ook in 
de andere regio’s Supportgroepen opgezet, 
ondersteund door o.a. Eduard Berentzen.  
Er werd van gedachten gewisseld over de 
zichtbaarheid en doelmatigheid van de 
Support Groep en welke rol voorzitters 
daarin kunnen spelen. Er was het nodige 
te delen als het gaat om de variëteit 
van uitdagingen en daarbij passende 
oplossingen.

D33 Utrechtse Heuvelrug
Lokale afdelingen blijken zeer inventief 
bij het aanspreken van doelgroepen die 
(nog) niet direct deel uitmaken van het D66 
leden of kiezersbestand. Binnen Utrechtse 
Heuvelrug worden opmerkelijke resultaten 
geboekt. Wat wordt beoogd met D33, hoe is 
het initiatief ontwikkeld en wat levert het 
op? (Zie ook verderop de presentatie “D33; 
Filmpjes maken met je Smartphone” van 
Michiel Otto).

Werklunch 
FractievoorzItters

De verkiezingen komen eraan. In 2017 en 
2018. Onder het genot van een broodje 
kroket hebben de fractievoorzitters 
besproken, wat dat voor hen betekent.

1. onderweg naar 2017
De Tweede Kamer-verkiezingen worden 
gewonnen in het hele land, maar ook 

verloren in het hele land welke hulp 
kunnen de fracties politiek leveren aan 
de landelijke campagne. Waar kunnen 
we elkaar versterken, door gezamenlijk 
met goede voorstellen te komen. Maar 
ook: wat moeten we voorkomen? Zijn er 
onderwerpen die we moeten vermijden?

2. Onderweg naar 2018
De landelijke verkiezingen en daarop 
volgende coalitievorming zijn een opmaat 
voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het 
traject daarnaar toe zal veranderingen 
teweeg kunnen brengen in de fractie: hoe 
ga je hiermee om?

Werklunch 
Campagnecoördinatoren: 
het aftellen is begonnen

Nicolet Rorije

Tussen de tribunes en met uitzicht 
op het veld van FC Utrecht zijn de 
campagnecoördinatoren in gesprek gegaan 
over de campagne voor de TK-verkiezing 
en is vooruitgeblikt naar de GR in 2018. Het 
kernteam kan ondersteunen en luistert 
naar suggesties. Belangrijkste boodschap: 
begin tijdig met plannen en blok de laatste 
3 weekenden voor de campagne!

Landelijke campagne kernteam
Nelleke Hijmans, is vanuit het campagne 
kernteam de contactpersoon voor de 
afdelingen. Velen weten het campagne-
dashboard goed te vinden, waar alle kennis 
en kunde samenkomt, ook de goede ideeën 
vanuit de afdelingen.
Het kernteam is in gesprek met 
coördinatoren en leden om speerpunten 
te bepalen en de wijze van ondersteuning. 
Er is bv. een onderzoek gedaan naar target 
groepen en wijken.
Zichtbaarheid blijft belangrijk of dit nu is 
via (social) media of op straat. In Utrecht 
wordt op 15 januari  een campagnetraining 
georganiseerd.
Op de bustour is veel commentaar 
geweest en er is nu één coördinator. 
Vanuit IJsselstein wordt voorgesteld om de 
invulling binnen de regio te organiseren, 
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voor een effi ciënter reisschema. 
Een ander idee is om landelijke en lokale prominenten mee te laten canvassen, een 
stimulans en waardering voor de vrijwilligers. 

Ervaringen wensen en tips van de coördinatoren
De coördinator uit Utrecht, geeft als tip mee om tijdig te kijken hoeveel vrijwilligers er zijn 
en wanneer ze beschikbaar zijn. Daar kan je dan je activiteiten op aanpassen. Let ook op 
vergunningen en doe bijvoorbeeld geen fl yers door de brievenbus bij nee-ja stickers, maar 
bel dan bijvoorbeeld aan. 
Verschillende gemeenten plannen rond Oud-en-Nieuw een evenement, al dan niet op een 
markt, via kerst- en nieuwjaarswensen inventariseren ze issues, draagvlak en problemen.
Woerden wilt weer gezamenlijke inkoop van gadgets coördineren! 
Door de aanwezigen zijn ook nog een aantal wensen geformuleerd:

 ➡ Algemene posters zodat we, vanuit een voorraad, als eerste posters op een goede  
 plek kunnen plakken.

 ➡ Tips voor het maken van goede korte fi lmpjes
 ➡ Doelgroep fl yers (of zelf maken met de fl yer engine op het campagnedashboard)

Wil je actief worden meld je dan aan bij het bestuur van jouw afdeling. 
Heb je als coördinator niet de campagnemail gehad op 9-9-2016 of ben je geen 
coördinator meer, mail dan naar: campagne@d66.nl. Regel via je afdelingssecretaris dat je 
als campagnecoördinator geregistreerd staat.

D33 

Tijdens het vorige regiocongres mochten we al kennis maken met het D33 initiatief van 
de afdeling Utrechtse Heuvelrug; het idee om mensen in de leeftijd van 25 tot 43 jaar 
actief bij de politiek te betrekken. Op het regiocongres werd het promofi lmpje vertoond 
van Lennart van der Burg over zijn inzet op het gebied van duurzaamheid.  
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Meer regie over pensioen met flexibele AOW 

Ada van Dijk   

Deze zomer stond ik op theaterfestival De Parade met de act ‘Eet je pensioenpot op in drie 
kwartier’; een gezamenlijk diner met een letterlijke pensioenpot en op de placemat de 
pensioenschijf van vijf van Michael Visser.
Ik had twee vragen. “Hoe lang moet je nog?” En “Hoe lang ga je ervan genieten?” Mijn doel 
met deze act was mensen te motiveren een eigen plan te trekken. 
Vrijwel niemand wist wat zijn persoonlijke AOW ingangsdatum is of is actief aan de gang 
met een fi nancieel plan. (zie ook: www.studiovandijk.com.)

Flexibele ingangsdatum:
Flexibele ingangsdatum betekent dat je eerder of later kunt starten met je pensioen. Het 
is doorgerekend en uitvoerbaar gebleken. De Raad van State en staatssecretaris Klijnsma 
waren echter niet overtuigd.      

De voordelen:
 ➡ ZZP-ers kunnen langer doorwerken en een hogere AOW uitkering opbouwen.
 ➡ Echtparen kunnen een gezamenlijke en gelijktijdige pensioen-ingangsdatum kiezen. 
 ➡ Mensen die veertig jaar of langer gewerkt hebben, kunnen hun werkgevers-  

 pensioen en AOW optellen en deze gelijktijdig eerder of in deeltijd starten. Dat geeft  
 een langere levensverwachting bij mensen met zware beroepen.  

 ➡ Vitale mensen met een vaste baan kunnen zich beter verweren tegen een in   
 mijn ogen stigmatiserend leeftijdsontslag wegens de arbeids contractuele AOW- 
 ingangsdatum. Zij kunnen met een fl exibele ingangsdatum kiezen voor doorwerken  
 en de AOW later in laten gaan.

De Thema Afdeling Pensioen heeft daarom een amendement op de AOW passage in het 
verkiezingsprogramma geschreven (e-voting). 
1. De AOW kan alleen via de politiek. Daar zit de arena en daar zal het gesprek gevoerd 

moeten worden. 
2. De AOW gaat over alle Nederlanders, dus inclusief mensen die geen vaste baan of 

betaalde baan hebben gehad maar wel substantieel bijdragen aan welzijn binnen de 
maatschappij. 

3. Het belang en de impact van de AOW wordt onderschat. Een fl exibele AOW geeft 
Nederlanders meer regie over hun oude dag omdat het de bovenstaande vier 
scenario’s uitvoerbaar maakt. Dat hoort bij het grote aantal vitale ouderen.scenario’s uitvoerbaar maakt. Dat hoort bij het grote aantal vitale ouderen.
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D66 in de zorg:  vrij of vrijblijvend?

Henk Logman

Tijdens het regiocongres heeft Gerard Jansbergen een 
vlammend betoog gehouden voor een integrale benadering 
(en dus minder orthodox) in de geneeskunde. Gerard 
is voorzitter van de Artsenvereniging voor Integrale 
Geneeskunde. Zij richten zich vooral op bevordering 
van gezondheid door stimulering of ondersteuning van 
het zelfherstellend vermogen. Volgens Gerard is dat 
de geneeskunde van de toekomst: mensvriendelijk, 
patiëntgericht, veilig, kostenbewust.
Het adagium van de vereniging is: 'Gezondheid stimuleren 
indien mogelijk, ziekte bestrijden indien nodig'

Gerard is altijd op zoek naar een medische benadering die 
mensen de beste kansen biedt op herstel van ziekte en 
verbetering van gezondheid. Hij kent de complementaire geneeskunde goed en vindt het 
beste antwoord in de integrale geneeskunde die beide benaderingen in zich verenigt.

Een praktijkvoorbeeld van een huisarts: 
Deze huisarts hanteert een meer integrale vorm van geneeskunde. Dat wil zeggen dat ze 
naast de reguliere benadering van patiënten ook alternatieve vormen van therapie toepast 
en veel meer insteekt op preventie. Daardoor geeft zij minder geld uit aan reguliere 
medicijnen. Het gevolg daarvan is, is dat de vergoeding van de ziektekostenverzekeraar 
aan de huisartsenpraktijk wordt verminderd met de argumentatie “dat ze te weinig 
medicijnen afneemt” 

Hieronder quotes uit de presentatie die Gerard heeft gegeven:
 ➡ De huidige zorg als patiënt is in zichzelf gekeerd, dwangneurotisch, gevoelsarm,  

 betweterig en narcistisch. 
 ➡ Gezonde zorg is gericht op preventie, is humaan, veilig, effectief en kostenbewust. 
 ➡ Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in  

 het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.
 ➡ Zorg zou gericht moeten zijn op gezondheid en preventie, humaan
 ➡ Wat wil de mondige burger:
 ➡ Eigen regie voeren (definitie Huber) 
 ➡ Vrijheid van therapiekeuze
 ➡ De arts als coach
 ➡ Goede informatie (WGBO)
 ➡ Betaalbare zorg op maat
 ➡ Niet: betutteling, paternalisme
 ➡ Faciliteer integratie van complementaire behandelingen (acupunctuur, 

 homeopathie, natuurgeneeskunde): gericht op gezondheid, humaan, veilig,   
 kostenbewust, effectief

 ➡ Zwitserland, Oostenrijk, Italië, Israël, Verenigde Staten: vergaande integratie van IG  
 in het systeem inclusief onderzoek en onderwijs complementaire behandelingen

 ➡ Laat de vrije-markt-gedachte los. Die bestaat niet in de zorg. Regulatie is noodzaak.
 ➡ Leg high-tech investeringen aan banden. Aanbod schept vraag.
 ➡ Bevorder dat artsen de optimale diagnostische en therapeutische route nemen  

 door handelen en geld te ontkoppelen. 

Gerard Jansbergen
Voorzitter AVIG
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Diversiteit als Kracht

Ik heb hier in mijn hand een rode koker met daarin mijn 
bul van TU Delft.  Mijn ouders hadden 23 jaar geleden 
als doel, mij laten studeren in Nederland, want de 
inflatie in Suriname liep op tot wel 300%. En zo kwam ik 
op 17 jarige leeftijd, in mijn eentje, naar Nederland. 

Wat ik leerde op de TU Delft was dat creativiteit 
en innovatie de oplossing kan zijn voor veel 
maatschappelijke problemen. Dat onderwijs daartoe 
de sleutel is. Dat individuele ontplooiing daaraan ten 
grondslag ligt. Misschien voelde ik mij daarom vanaf het 
begin al aangetrokken tot D66. 
Ik kan mij de beelden van Hans van Mierlo die aan komt 
rijden in een Paarse Mercedes op het Binnenhof nog 
goed herinneren.  Het was 1994, optimisme voerde de 
boventoon. 

Nadat ik mijn studie had afgerond en besloten had 
Nederland tot mijn nieuwe thuis te maken, werd ik 
in 2002 lid van D66 en pas actief lid in 2009. Eerst 
de mores en gewoonten van de maatschappij leren 
kennen. Assertief worden, je mond opentrekken, ook al wordt je niets gevraagd. Op 
mensen af durven stappen en je mening ergens over geven. Er zijn zoveel zaken die 
vanzelfsprekend lijken, maar dat helemaal niet zijn.  En ik sprak de taal van dit land. Als ik 
die ook nog had moeten leren had ik het waarschijnlijk nooit aangedurfd actief te worden 
voor D66.

Dat iemand met mijn achtergrond zich aansloot is niet vanzelfsprekend. De Nederlandse 
maatschappij is divers en dat biedt kansen. Want diversiteit is een bron van creativiteit 
en innovatie. Maar dan moeten wij die kansen wel durven grijpen en wat mij betreft te 
beginnen bij D66. Hoe doen wij dat? Hoe zorgen wij ervoor dat iedereen kan meekomen? 
Dat een ieder met een sociaal liberale inborst zich durft aan te sluiten bij D66, of zij nu uit 
Amsterdam Zuid of Rotterdam Zuid komen. Of zij diepe wortels kennen in Nederland of 
net aan het wortelen zijn. En of ze hun hart op de tong hebben of juist even uitgenodigd 
moeten worden tot een gesprek. 

De afgelopen maanden is een ware beweging binnen D66 ontstaan. Door het hele land 
worden diversiteits bijeenkomsten georganiseerd. Joan Nunnely is de drijvende kracht 
achter dit initiatief. Ambassadeurs voor diversiteit gaan in gesprek met afdelingen en 
leden. Aansluiting vinden in een politieke organisatie is voor sommige mensen nou 
eenmaal complexer dan voor anderen. 

Wil je iets organiseren over diversiteit? Het is van belang dat we samenwerken met de 
betreffende afdeling, regio, de JD en de campagneleider van de afdeling en Landelijk 
Talentencommissie portefeuille diversiteit. 

Zo was er op 12 oktober jl. een diversiteit-bijeenkomst onder begeleiding van Jan van 
de Ven met sprekers: Emina Joosten-Beslagic, Alexander Thijssen, Emina Sebbar, Petra 
Stienen en Frans van Drimmelen. Kernvraag van de avond: 'Hoe gaan we om met talent in 
de regio?' 

Raoul Boucke
Voorzitter D66 afdeling België 
en Luxemburg
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Een andere kijk op onze financiën 
en pensioenen.

Nederland heeft al decennia lang onafgebroken 
een (fors) overschot op de lopende rekening van 
haar betalingsbalans (ook wel handelsoverschot of 
spaaroverschot genoemd). Het geld dat we hiermee 
‘overhouden’ wordt belegd in het buitenland. Dit 
heeft ertoe geleid dat alle Nederlanders met elkaar 
(bedrijven, burgers en overheid) inmiddels een grote 
vordering hebben op het buitenland; een bedrag ter 
grootte van bijna één jaar van ons nationaal inkomen. 
Dit zogenaamde ‘externe vermogen’ is met name 
ontstaan door beleggingen in het  buitenland van de 
pensioenfondsen; zo’n 85% van de pensioenpot van 
1350 miljard is buiten Nederland belegd. 
 
De logica leert ons dat het overschot van de één …. het 
tekort van de ander is; immers de één zijn import is de 
ander zijn export. Eveneens is het externe vermogen 
van de één de externe schuld van een ander. Het 
besef dat je teveel schulden kan hebben, impliceert tevens dat je ook teveel kunt sparen 
(immers de balans is altijd in evenwicht). Dit laatste is moeilijk te bevatten voor velen, 
omdat vrijwel iedereen denkt vanuit zijn of haar eigen ‘micro-economische’ perspectief. 
Als individu is het inderdaad niet voorstelbaar dat je ‘te veel’ spaart, maar als iedereen zo 
denkt en handelt gaat het mis. Er wordt teveel gespaard en de rente duikt onder nul!

Met ons verplichte pensioensparen hanteren we een concept dat dus niet kan bestaan, 
wanneer iedereen hetzelfde zou doen. Ons kapitaaldekkingsstelsel kan alleen bestaan, 
omdat andere landen niet of in heel veel mindere mate voor hun pensioen sparen. 
Nederland is (per inwoner) wereldkampioen pensioensparen en nog steeds denken we 
dat het niet genoeg is. Dit maakt het voor ons als sociaal-liberalen erg lastig, immers 
met het wederkerigheid-principe in gedachten (zie onder meer: richtingwijzer ‘Denk en 
handel internationaal’) zouden we alle mensen op deze wereld hetzelfde moeten gunnen. 
Dat houdt ook in dat iedereen op dezelfde wijze voor zijn pensioen zou moeten kunnen 
sparen zoals wij dat doen. Helaas, dit kan niet; de wereld zou bedolven worden onder het 
spaargeld en de consumptie en de economie zouden compleet instorten.

Dit leidt tot de - voor Nederlanders – bijna ondenkbare en paradoxale conclusie dat 
je helemaal niet voor je pensioen hoeft te sparen. Alle pensioenen dienen te worden 
opgebracht via het omslagstelsel – het kan niet anders. En goed beschouwd is dat 
heel logisch en volgt uit het basisprincipe dat de maatschappij in haar geheel (lees: de 
hele wereld) niet kan sparen voor de consumptie van toekomst. De consumptie van de 
toekomst zal in de toekomst moeten worden opgebracht. Gelukkig is logica heel logisch. 
We moeten erover nadenken en niet simpelweg onze onderbuik volgen. Het enige wat dan 
nog nodig is, is vertrouwen in de toekomst, vertrouwen in de kracht van mensen. 

Martin ten Cate
Publicist en pensioen-filosoof
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Business meets politics 

Op 3 oktober 2016, vond een ontmoeting plaats tussen de Tweede 
Kamer-Fractie van D66, vertegenwoordigd door Wouter Koolmees en 
Kees Verhoeven, en een veertigtal toonaangevende ondernemers uit 
de regio Utrecht. De opzet van deze bijeenkomst voor D66 was, om te 
gaan luisteren naar de manieren en wegen die ondernemers zien, om 
de Nederlandse economie ook in 2020 duurzaam en vitaal te houden. 
De ondernemers hebben ruim de gelegenheid gekregen om hun visie op 
voor hen belangrijke onderwerpen als investeringsklimaat, innovatie, 
arbeidsmarkt, Europa en fi scaliteit te geven. 

Specifi eke zorgen en aandachtspunten van ondernemers zijn:
Europa: vrije handel en Euro zijn ongekend waardevol voor Nederlandse 
ondernemingen, maar laat Europa zich niet bezighouden met details 
die op nationaal niveau geregeld kunnen worden. Regel alleen dat wat 
staten zelf niet kunnen.

Onderwijs: Zorg dat het beroepsonderwijs uitsluitend opleidt tot 
beroepen die nu en over 5 jaar gevraagd worden. Ook het HBO moet 
weer opleiden tot duidelijke beroepen. Laat werknemers zelf beschikken 
over opleidingsgeld (transitievergoeding), wat ze binnen vijf jaar voor 
hun toekomst moeten aanwenden.

Arbeidsmarkt: De Wet Werk en Zekerheid moet in revisie. Het moet voor 
ondernemers aantrekkelijker worden om mensen in vaste dienst aan te 
nemen, en het moet voor werknemers aantrekkelijker worden om van 
werkgever te wisselen.

Innovatie: De overheid dient als opdrachtgever op te treden voor 
fundamentele technologische vernieuwing en daar geld voor ter 
beschikking te stellen. Zodra ideeën marktrijp zijn, kunnen fi scale 
middelen zorgen voor adaptatie door bedrijven (start-ups en anderen).

Investeringsklimaat: Er dienen meer instrumenten gecreëerd te 
worden om start-ups succesvol te laten doorgroeien. In deze fase is 
het risico voor venture fi nanciering nog te hoog en is fundamentele 
technologische innovatie een gepasseerd station. Deze bedrijven vallen 
nu teveel in een vacuüm.

Met speciale dank aan: John van Brakel, Rob Meyer, Bob Duindam, Freerk 
André de la Porte, Geert-Jan Poorthuis, and last but defi nitely not least: 
Jelle Baak!

Persbericht 
D66 Regio Midden Nederland


