Tussenstand D66 Statenfractie Utrecht
Terugblik 2015-2017 – Nu – Vooruitblik 2017-2019
Drie vragen…
Inmiddels is de D66 Statenfractie Utrecht
halverwege. Tijd om de balans op te maken. In
deze
tussenstand
beantwoorden
negen
fractieleden drie vragen:
Terugblik: Wat wilde je bereiken toen je begon
twee jaar geleden?
Nu: Waar sta je nu?
Vooruitblik: Waar wil je je de komende twee
jaar voor inzetten?
Trots op de fractie…
Fractievoorzitter Niels Hoefnagels zegt trots te zijn op ‘zijn’ fractie: “Van 2011
tot 2015 hebben we samen met de VVD, CDA en GL al deelgenomen aan de
coalitie. Twee jaar geleden werden we samen met de VVD de grootste partij en
hebben we in dezelfde samenstelling opnieuw een coalitie gevormd.”
De D66 Statenfractie was intussen gegroeid van 5 naar 9 zetels. Niels: “Deze
fractie is heel divers qua samenstelling. Het zijn negen mensen die enorm
verschillen qua leeftijd, achtergrond en ervaring. Gelukkig hebben we nu ook
vier vrouwen in de fractie waardoor de verdeling evenwichtiger is. Ondanks de verschillen kunnen de
fractieleden goed met elkaar samenwerken en is er een hechte club ontstaan. Ik ben blij fractievoorzitter
te mogen zijn van zo’n leuke goed functionerende fractie!”
Niels Hoefnagels: Energietransitie, Bestuur, Algemene politieke lijn en VTH (Vergunningverlening,
Toezicht en Handhaving)
Terugblik: D66 heeft in de campagne een grotere inzet van de provincie beloofd op energiebesparing en
hernieuwbare energie. Ik heb me onder andere ingezet voor uitbreiding van de mogelijkheden van zonneenergie in de provincie en voor meer aandacht voor energiebesparing in de gebouwde omgeving.
Nu: Die grotere inzet van de provincie is gerealiseerd. Onze eigen Pim van de Berg is gedeputeerde voor
energietransitie. In de provinciale regelgeving is vorig jaar meer ruimte gemaakt voor zonne-energie,
waardoor we vele particuliere initiatieven mogelijk hebben gemaakt. We zetten als provincie in op 50.000
nul-op-de-meter woningen: energiezuinige woningen die volledig voorzien in hun eigen energiebehoefte.
Vooruitblik: We zijn er uiteraard nog niet. Het energiefonds waarmee veelbelovende initiatieven van
particulieren en bedrijven kunnen worden ondersteund, is aangekondigd, maar is er nog niet.
Daarnaast zijn er nog teveel MKB-bedrijven die denken dat energiebesparing een hoop gedoe is. Ik zal
me ervoor inzetten dat zij gaan inzien dat energie besparen en geld besparen hand in hand gaan.

Hayat Chidi: Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Bodem, Water en Europa
Terugblik: Voor mij is en was ‘verbinding’ het belangrijkste woord voor hoe
ik mijn werk als Statenlid doe. Verbinding met andere partijen,
maatschappelijke partners, raadsleden, lokale bestuurders en 'de gewone mens'.
Voor wie heeft een besluit in de Provinciale Staten gevolgen, en wat zijn die
gevolgen?
Nu: Bij Binnenstedelijke Ontwikkeling heb ik aandacht gevraagd voor ontwikkelingen binnen
winkelgebieden en stationsgebieden. En verder vraag ik aandacht voor de nijpende woningmarkt in de
provincie. Eén van de grootste successen hierin is het unaniem door alle woordvoerders Wonen aanbieden
van een memo aan de gedeputeerde om als provincie de gemeenten te ondersteunen om de
huisvestingsambities op termijn te halen. Ook ben ik erg trots op de door onze fractie ingediende motie
om als provincie werk te maken van het signaal naar de Europese Commissie bij het tegengaan van
sjoemelsoftware voor dieselauto's.
Vooruitblik: De komende jaren wil ik mij blijven inzetten voor 'mijn' thema's waar het mensen raakt in
hun nabije omgeving. Ik houd scherp in de gaten of de provincie de saneringsdoelstellingen haalt voor te
saneren bodemlocaties. Bij de Kadernota 2017 heb ik voor de Kaderrichtlijn Water om stevigere
maatregelen van GS gepleit in een unaniem aangenomen motie.

Ayla Schneiders: Mobiliteit (fiets + openbaar vervoer), Cultuur en Participatie
Terugblik: "Verbindt – Verjongt – Verfrist" was mijn campagneslogan twee
jaar geleden en daar zet ik mij nog steeds met plezier voor in. Veel jonge
mensen voelen zich niet betrokken bij de politiek en daar probeer ik verbetering
in te brengen. Mijn streven is ervoor te zorgen dat iedere scholier in deze
provincie een keer in het Provinciehuis is geweest. Ik heb bijgedragen aan een
meer zichtbare provincie door continu de toegankelijkheid van het besluitvormingsproces en de
uitvoering van besluiten te blijven bevragen.
Nu: Op dit moment probeer ik op mijn eigen handelen en dat van de fractie te reflecteren. Waar kunnen
wij met elkaar, met alle ervaring, kennis en motivatie die we hebben, het verschil als D66-fractie de
komende twee jaar maken?
Vooruitblik: Omdat ik heb gemerkt dat het soms lang kan duren voor je je een dossier eigen hebt
gemaakt, wil ik mij inzetten voor een goede overdracht aan een volgende fractie. Daarnaast kan ik niet
wachten om nog een aantal ideeën verder uit te werken en al ingezette plannen - zoals het digitaliseren
van de besluitvorming - tot een goed einde te brengen.

Hans Boerkamp: Ruimtelijke Ordening, Landbouw en Kantorenlocaties
Terugblik: De agrarische sector en D66 wil ik dichter bij elkaar brengen waar
vooral imago’s elkaar in de weg staan. We zijn in gesprek met agrarische
ondernemers om te horen waar zij kansen zien voor verduurzaming. Ons
verhaal over sluiten van kringlopen is herkenbaar, ook bij de oude praktijk.
Begin 2018 kan dit mee bij de herziening van de provinciale landbouwvisie.
Nu: Zonne-energie levert een bijdrage aan de doelstellingen voor duurzame energie. Ik wil boeren
stimuleren om staldaken vol te leggen met zonnepanelen en bij overcapaciteit te leveren aan
energiecoöperaties. De NMU is met provinciale steun begonnen met een campagne; de eerste
bijeenkomsten zijn goed bezocht. Daarnaast wil ik een ladder opstellen met gronden waar als eerste naar
gekeken wordt voor zonneweiden.
Vooruitblik: Er staat 1 miljoen m² kantoorruimte leeg in de provincie, wat kan worden aangepakt door
transformatie. In bestemmingsplannen is echter nog concrete mogelijkheid voor 4 miljoen m². Dat moet
omlaag om het probleem bij de wortel aan te pakken. Eind dit jaar neemt Provinciale Staten een plan aan
waarmee de bestemming van 1,2 mln. m² wordt geschrapt.

Annemiek Dercksen: Economie, Recreatie en Erfgoed
Terugblik: Ik wil bijdragen aan een beter begrip bij de inwoners van onze
provincie over waar het in het provinciaal bestuur om draait en vooral over wat
concreet de doelen, de resultaten en de kosten daarvan zijn. Het heeft mij veel
tijd en moeite gekost om dat te achterhalen, maar het is gelukt. Belangrijk doel
voor de komende tijd is nu om die kennis breder te delen en uit te dragen.
Nu: Als econoom wil ik begrijpen hoe de overheid kan bijdragen aan versterking van de regionale
economie ter behoud en versterking van de concurrentiepositie maar vooral van de werkgelegenheid. De
provincie Utrecht laat haar economisch beleid mede door de Economic Board Utrecht voorbereiden en tot
uitvoer brengen. Ik ben onder de indruk geraakt van de effectieve wijze waarop de EBU overheid,
bedrijfsleven en kennisinstellingen bij elkaar brengt. Doel daarvan is om innovatieve oplossingen te
bedenken voor maatschappelijke problemen waardoor ondernemers nieuwe kansen zien en als gevolg
daarvan de werkgelegenheid doen toenemen.
Toekomst: Waar de EBU zich vooral richt op de “slimme, groene en gezonde” sectoren, zal ik mij in de
komende tijd met name richten op ontwikkeling van de vrije-tijdseconomie. Hiervoor zal ik
ontwikkelingen rondom “Versterking van het merk Utrecht” nauwlettend en kritisch blijven volgen.

Philip Overkleeft: Natuur, Landschap en Omgevingswet
Terugblik: Toen ik twee jaar geleden begon, wilde ik bijdragen aan een
provincie waarin de natuur goed beschermd is, maar ook beleefd kan worden.
Een provincie die open staat voor de ideeën van haar inwoners en ondernemers
en die geen onnodige drempels opwerpt. Een provincie waarin de gevoelde
afstand tussen inwoner en bestuur zo klein mogelijk is.
Nu: Eind 2016 hebben we de Natuurvisie vastgesteld, waarin de provincie vormgeeft aan de nieuwe Wet
Natuurbescherming. Daarin krijgt natuurbescherming op een goede manier vorm: met onverkorte
bescherming van kwetsbare soorten en biotopen, maar wel met ruimte voor groene ondernemers en
duurzame benutting.
Vooruitblik: De komende jaren krijgt de invoering van de Omgevingswet gestalte. Hier in Utrecht wordt
gewerkt aan een Omgevingsvisie die de Utrechtse implementatie van de wet beschrijft. Wat mij betreft is
het uitgangspunt ‘ja, mits’ heel belangrijk; er zijn dingen mogelijk in de omgeving en er is plaats voor
maatwerk, maar wel met bescherming van onze omgevingswaarden en ons landschap. Minstens zo
belangrijk: de wet moet het makkelijker maken voor particulieren om hun initiatieven vorm te geven. Dat
is makkelijker gezegd dan gedaan. En hoe zorgen we ervoor dat het fenomeen ‘participatie’ nu eens echt
invulling krijgt? Genoeg te doen, kortom!

Michel Groothuizen: Middelen, Organisatie en VTH (vergunningverlening,
toezicht en handhaving)
Terugblik: Een heldere transparante begroting waarop door de Staten reëel
gestuurd kan worden was twee jaar geleden mijn ambitie en dit doel geldt nog
steeds.
Nu: We hebben daarin ook vooruitgang geboekt, maar het blijft op de grote
programma’s met name bij alles wat met mobiliteit te maken heeft en waar het geld voor vele jaren
vastligt, lastig om vanuit de Staten te sturen op prioriteiten en daarbinnen op de volgorde der dingen. Het
blijkt al helemaal lastig om politiek te sturen op de benutting van niet of onder bestede middelen. De
vooruitgang zit er met name in dat inmiddels een behoorlijk aantal partijen (coalitie en oppositie) dit doel
onderschrijft en mee druk uitoefent op College en daarmee op de achterliggende ambtenarij. De
verantwoordelijke gedeputeerde bewijst inmiddels in elk geval lippendienst aan deze ambitie.
Vooruitblik: Mijn intentie is de komende twee jaar hier meer dan babypasjes te maken en de
gedeputeerde uit te dagen daadwerkelijk met een werkwijze te komen die de invloed van de politiek op
het leeuwendeel van de provinciale middelen substantieel vergroot.

Ali Dekker: Wonen, Leefbaarheid kleine kernen en Cultuur
Terugblik: Ik wilde vooral mijn politieke ervaring inbrengen in de fractie. En
die richt zich vaak op het proces. Inhoudelijk wilde ik vooral bijdragen aan een
woningaanbod dat iedereen kansen biedt. Het gat tussen sociale huur en middel
dure huur is veel te groot. Maar… op dit punt zijn gemeenten vooral aan zet.
Nu: Ik zit de fractievergaderingen voor en ben duovoorzitter van de commissie
Ruimte, Groen en Water en trek twee zogenaamde BOB-processen (beeldvorming, oordeelsvorming en
besluitvorming): Wonen en Retail. De BOB Wonen is inmiddels afgerond. Daarbij is de provincie
geadviseerd zich krachtiger als regisseur op te stellen. Een gedifferentieerd en evenwichtig woningaanbod
met voldoende middel dure huur komt, ondanks regionale samenwerking, niet vanzelf tot stand. De BOB
detailhandel loopt nog.
Toekomst: Eén ding staat voorop: behoud van de leefbaarheid van onze stads- en dorpscentra. Dat vat
alles samen.

Marc de Droog: Mobiliteit en Verkeer, Milieu en Duurzaamheid, Gezond en
Veilig Leefmilieu
Terugblik: Bij aanvang van deze periode was ik fractievolger; in september
2016 heb ik Ivo Thonon als statenlid opgevolgd. Ik vind het belangrijk dat de
provincie zich verbindend en begrijpelijk opstelt naar inwoners, bedrijven en
andere overheden, zodat we de kennis kunnen gebruiken om de provincie nog
mooier te maken.
Nu: Het afgelopen half jaar heb ik benut om me in te lezen. Dat heb ik niet alleen gedaan, ik zoek bewust
contact met D66 volksvertegenwoordigers in gemeenten en aangrenzende provincies. Met de
ongelijkvloerse kruising in Maarsbergen had ik mijn vuurdoop in de provinciale politiek; een dossier en
debat dat ik niet snel zal vergeten! Daarnaast ben ik me aan het verdiepen in de financiën van mobiliteit
en houd ik mij bezig met de BOB luchtkwaliteit.
Toekomst: In het najaar krijgen we een nieuwe mobiliteitsvisie en -programma. Dat is hét moment om
onze visie mee te nemen, maar ook om te zien hoe projecten van de voormalige Bestuur Regio Utrecht
(BRU) geïntegreerd worden in het provinciale beleid. Ik zal de uitwerking van Maarsbergen en de
ontwikkelingen op de N201, N233 en N230 goed in de gaten houden. Ik vind het vooral belangrijk dat
oplossingen passen in hun omgeving. Tot slot zal de verkeersproblematiek rondom de stad Utrecht op de
agenda staan. Ik wil werken aan een toekomstbestendige schaalsprong in mobiliteit op een wijze die past
bij de ambities van ‘healthy urban living’. Ik wil er scherp op blijven dat dat niet alleen bij mooie
woorden blijft.
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