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Dag,

Ik ben blij dat je ons programma wilt lezen! Dit is de versie in gewoon Nederlands. Hierin lees je
wat onze plannen zijn voor de provincie Utrecht. Waar kunnen we nieuwe huizen bouwen?
Hoe houden we ruimte voor mooie natuur? Moeten we de wegen nog breder maken of meer
fietspaden aanleggen?
Na de verkiezingen willen wij ervoor zorgen dat de provincie Utrecht een nog fijnere plek
wordt. Voor mensen die er wonen, werken, naar school gaan en van hun vrije tijd genieten. We
moeten de juiste keuzes maken. Daarvoor hebben we stemmen nodig. En daarna blijven we
natuurlijk praten met zoveel mogelijk mensen in Utrecht. Doe je mee?

Marc de Droog
Lijsttrekker D66 Provincie Utrecht

* Deze tekst is een bewerking van het officiële verkiezingsprogramma, dat door de ledenvergadering is vastgesteld. Voor de
precieze standpunten geldt het officiële verkiezingsprogramma.

In de provincie wordt veel stroom verbruikt. In huizen, voor apparaten en lampen. In bedrijven
voor machines. Stroom wordt gemaakt door kolen en gas te verbranden. Dat is niet goed voor
het milieu. De lucht wordt vuil en de aarde wordt steeds warmer. Daarom moeten er twee
dingen gebeuren. We moeten zuiniger zijn op de stroom en we moeten de stroom op een
schone manier maken.
D66 wil dat we alle stroom die we nodig hebben zelf maken. In 2040 alles en in 2030 al 30%.
En die stroom moet schoon zijn. Daarom halen we de stroom uit windmolens en zonnepanelen.
Er zijn ook nog andere schone bronnen.
De provincie kan bedrijven en inwoners helpen om minder stroom te gebruiken. De gemeenten
doen dat al, maar het kan nog beter. Door te vertellen hoe ze minder stroom kunnen
verbruiken. En we kunnen geld uitlenen aan inwoners en bedrijven. Bijvoorbeeld als ze een
goed idee hebben. Als bedrijven zich niet aan de afspraken houden, moet de provincie ze
waarschuwen.
Op de foto zie je een zonneveld in Utrecht. Er komt stroom uit voor 1500 huizen. Van dit soort
zonnevelden moeten er veel meer komen.

Zonnepanelen en windmolens zijn op dit moment de beste manier om schone stroom te
maken. Het is alleen moeilijk om er een plek voor te vinden. Onze provincie is niet zo groot en
niet iedereen wil zonnepanelen en windmolens in de buurt hebben. Daarom moet de provincie
samen met mensen zoeken naar de beste plek. Als mensen een bepaalde plek niet willen, dan
moet de provincie daarover met ze praten.

Op steeds meer daken van huizen en grote gebouwen komen zonnepanelen. Dat is mooi, maar
het is niet genoeg. Daarom is het een goed idee zijn om zoveel mogelijk zonnepanelen bij elkaar
te leggen, op grote zonnevelden. Dat levert heel veel stroom op. Dat kan niet overal. Op
sommige plekken zijn juist kleine velden met zonnepanelen een beter idee. Bijvoorbeeld dichtbij
woonwijken.
Voor elk gebiedje in de provincie moeten we samen met bedrijven, gemeenten en inwoners
een ‘kansenkaart’ gaan maken. Op die kaart kun je zien wat de beste plekken zijn voor
windmolens of zonnepanelen. Als gemeenten alleen maar ‘nee’ zeggen en nooit eens ‘ja’, dan
zorgt de provincie er toch voor dat er windmolens of zonnepanelen komen. Dat willen we
natuurlijk liever niet, maar schone stroom is nou eenmaal belangrijk.
Het is natuurlijk het mooiste als inwoners zelf ideeën hebben voor zonnepanelen of
windmolens. Als mensen samen met buren een plan hebben, dan moet de provincie ze helpen.
En we vinden dat inwoners ook geld moeten verdienen aan de zonnepanelen en windmolens
bij hun in de buurt.

Stroom uit windmolens en zonnepanelen is heel schoon, maar we moeten soms de stroom
bewaren. Als ’s nachts iedereen slaapt en het waait, dan wil je de stroom bewaren voor de
volgende dag. Soms waait het niet. In de winter schijnt de zon minder dan in de zomer. Dan
hebben we ook stroom nodig. We kunnen de stroom opslaan in grote batterijen. Die batterijen
zijn duur en daarom moet de provincie geld uitlenen aan inwoners en bedrijven die ze willen
kopen.

De meeste huizen worden verwarmd met een cv-ketel. In die cv-ketel wordt gas verbrand. Dat
is niet goed voor het milieu. Er blijft een gas over dat door de schoorsteen in de lucht terecht
komt. Boven ons zorgt dat gas dat er meer warmte blijft hangen. Alsof er een deken over de
aarde ligt. Zo wordt de aarde steeds warmer. Daarom mogen nieuwe huizen geen cv-ketel met
gas meer hebben. Mensen die al een huis hebben, moeten geld kunnen lenen. Met dat geld
kunnen ze hun huis zuiniger maken en hun cv-ketel vervangen.
Diep onder de grond wordt het steeds warmer. Als we kilometers diep graven kunnen we die
warmte naar boven halen. Via leidingen brengen we de warmte dan naar huizen. We kunnen
ook warmte gebruiken die zomers niet nodig is, maar die we in de grond bewaren voor de
winter. Goed geïsoleerde huizen kunnen we ook met stroom warm krijgen. De komende jaren
moet de provincie onderzoeken wat voor manieren er zijn en de gemeenten helpen. De
gemeenten moeten beslissen hoe alle wijken verwarmd worden.

De provincie moet ook de lucht die we inademen schoner maken. Daar kunnen we samen met
gemeenten voor zorgen. Transportbedrijven kunnen schone vrachtwagens gaan gebruiken. En
gemeenten kunnen verbieden dat vieze dieselauto’s de stad in rijden.

Alle mensen gooien dingen weg. Ook bedrijven in de provincie zorgen voor afval. Dat afval
wordt vaak verbrand. Dat is zonde. Wat er in het afval zit kan vaak opnieuw worden gebruikt.
De provincie moet gemeenten en bedrijven helpen om daar meer op te letten. Er kan
bijvoorbeeld een markt voor bouwbedrijven worden opgericht. Daar zijn dan gebruikte spullen
te koop om mee te bouwen. De provincie zelf kan er ook veel aan doen. Bij alle dingen die de
provincie koopt, zoals papier en vuilniszakken, moet de provincie erop letten dat die zijn
gemaakt van afval.

Steeds meer mensen willen in onze provincie wonen. Er zijn niet genoeg huizen voor al die
mensen. Koophuizen worden daarom heel duur. En voor een huurhuis sta je jaren op de
wachtlijst. Daarom moeten we meer huizen bouwen. De afgelopen jaren bouwden we huizen
vooral binnen de bebouwde kom. Er werden rode lijntjes om de steden en dorpen getekend.
Daarbuiten mocht niemand bouwen. Zo konden we het groene landschap beschermen. Ook de
komende jaren willen we het groene landschap beschermen. We tekenen groene lijntjes om de
meeste stukken groen, die we zo willen houden.
De komende jaren kunnen we nog huizen bouwen binnen de rode lijnen. Maar dan is het
helemaal vol in de steden en dorpen. Daarom moeten we nu al plannen maken voor huizen
buiten de rode lijnen. Wij willen een paar plekken uitkiezen. Bijvoorbeeld bij de A12-snelweg en
in Rijnenburg, de polder onder de stad Utrecht. Daar kunnen we heel veel nieuwe huizen
bouwen. En we zorgen dan meteen voor genoeg wegen, fietspaden, trams en treinen.
Ook kleine gemeenten mogen van ons huizen bouwen buiten de rode lijnen, maar niet zomaar.
Het mag niet in de gebieden waar een groen lijn omheen is gekomen. En het mag alleen als ze
extra goed voor de natuur zorgen. De huizen moeten ook niet te dicht naast elkaar staan. Zo
zorgen we dat het groene landschap al een beetje begint aan de rand van het dorp.

Omdat er ook binnen de bestaande dorpen en steden steeds meer huizen komen, moeten we
er ook voor zorgen dat er extra bomen en planten bijkomen. Dat is veel fijner en gezonder
wonen.

Niet alle mensen hoeven natuurlijk in een nieuw huis te gaan wonen. In de provincie staan heel
veel huizen en gebouwen van bedrijven die ook heel geschikt zijn. Ze moeten wel worden
verbouwd, omdat ze de warmte niet goed binnenhouden. Dat verbouwen moet geregeld
worden door de gemeente. De provincie kan daarmee helpen. Op dit moment worden oude
bedrijventerreinen op veel plaatsen opgeknapt. Daar kunnen dan nieuwe mensen komen
wonen en er kunnen ook nieuwe bedrijfjes beginnen. De Hoef in Amersfoort is een goed
voorbeeld. Daar willen we mee doorgaan.
D66 vindt het ook een goed idee om mooie oude fabrieken of kerken en landhuizen op te
knappen. Dit soort gebouwen noemen we ‘erfgoed’. Het zijn gebouwen die zo bijzonder zijn
dat we ze niet zo maar willen afbreken. Door ze op te knappen blijven ze behouden. En er
kunnen dan ook mensen wonen of werken. De provincie moet samen met gemeenten en
bedrijven gaan bedenken hoe we dit moeten aanpakken.

Omdat we veel huizen gaan bouwen, moeten we er ook voor zorgen dat er genoeg natuur is.
Daarom wil D66 meer natuur in de provincie. De provincie moet hier meer geld aan uitgeven.
In een natuurgebied mag niet worden gebouwd.
Soms ligt er om oude landhuizen ook een bos of groot park: een landgoed. Die landgoederen
zijn soms van mensen zelf en soms van organisaties. We vinden het belangrijk die
landgoederen mooi te houden. Daarom
moet de provincie mensen en
organisaties helpen. De landgoederen
mogen niet helemaal worden veranderd
of volgebouwd. Daar zijn ze te bijzonder
voor.
D66 vindt het wel belangrijk dat
mensen in natuurgebieden en

landgoederen kunnen komen wandelen. We zorgen dus voor mooie paden en goede
wegwijzers. De mensen die komen vragen we wel om zuinig te zijn op de natuur. Het is
bijvoorbeeld niet de bedoeling om afval op de grond te gooien.

Veel boeren stoppen met hun bedrijf. Dan komt hun boerderij vaak leeg te staan. D66 vindt dat
jammer. Die boerderijen zijn vaak heel geschikt om iets anders in te doen. Er kunnen bedrijfjes
in gaan zitten. Je kunt er een kampeerboerderij van maken of een restaurant. Zo’n boerderij
heeft een heel geschikt dak voor zonnepanelen. De provincie moet dit soort dingen goed
vinden. Als het nodig is kan de provincie ook geld uitlenen
Soms zit een boerderij vol met asbest. Als je asbest inademt kun je kanker krijgen. Al het asbest
moet worden weggehaald. De provincie moet hier ook bij helpen, want het moet veilig
gebeuren. Daar zijn speciale bedrijven voor. Maar het is erg duur.

Het regent steeds vaker ineens heel hard in de provincie. De buizen onder de straten kunnen
het water niet zo snel afvoeren. Dan lopen straten onder water. Dat is nog niet zo erg, maar
soms stroomt er ook water huizen en bedrijven in. Er is een oplossing voor: meer groen en
minder steen in de steden en de dorpen. Gras en planten staan in aarde. Regen die daar valt,
komt niet in het riool. Regen die op straten en tegels valt, loopt het riool in. Dat is niet groot
genoeg en dan loopt alles onder. Daarom moeten de gemeenten zorgen voor genoeg planten
en gras. Mos op daken leggen is ook een oplossing.
Regen zorgt er ook voor dat het water in de rivieren omhoog komt. Daarom moeten we zorgen
voor stevige dijken. Dat moet de provincie samen doen met de ‘waterschappen’. Zij weten alles
van water en hoe je het op zijn plek moet houden.

In het westen van onze provincie bestaat de bodem uit veen. Als daar het water uit wordt
gehaald, wordt het platter. Er zitten daar veel boeren en die vinden het handig als er niet teveel
water in de bodem zit. Daarom wordt het er uit gepompt. Daardoor daalt de bodem. Veel
huizen gaan kapot.

Doordat er geen water meer in het veen zit, komen er gassen uit. Die gassen zorgen ervoor dat
de aarde warmer wordt.
Daar moet iets aan gebeuren. Boeren moeten hun werk op een andere manier gaan doen. Ze
kunnen iets anders gaan verbouwen of stoppen met koeien houden. Ze kunnen ook
zonnepanelen op het veen neerleggen. Dan kunnen ze het water voortaan laten zitten in de
grond. Het kost natuurlijk tijd om dit goed te doen. Maar we moeten er wel aan beginnen. Zo
zorgen we ervoor dat de bodem niet meer daalt. En omdat de boeren niks meer verbouwen,
hoeven ze ook geen landbouwgif meer te gebruiken. Dat is beter voor de dieren en planten.

Als je niet te ver hoeft, is de fiets het beste.
Daarom kiest D66 voor de fiets! Fietsen is
goed voor het milieu en het is nog gezond
ook. Overal in de provincie moeten brede
fietspaden komen. De verlichting moet goed
zijn. Voor elektrische fietsen moeten er
speciale ‘fietssnelwegen’ worden gemaakt. En
er moeten ook meer fietstunnels en fietsbruggen komen. Daarmee kunnen fietsers snel en
veilig de grote weg of het water oversteken.
Steeds meer mensen hebben een elektrische fiets. Zo’n elektrische fiets kan voor wat langere
afstanden vaak een auto vervangen. Maar dan is het wel belangrijk dat je overal stroom hebt
om de accu op te laden. Daarom wil D66 dat elke bewaakte stalling oplaadplekken krijgt.
De fiets kan ook heel handig zijn voor het eerste of het laatste stukje van je reis. Dan vertrek je
met je fiets en stap je bijvoorbeeld over op de bus. Of voor het eerste stuk neem je de auto
gaat, maar richting het centrum ga je met de fiets. Daarom moeten overal in de provincie
‘knooppunten’ komen. Daar stap je over van de fiets op de bus, of de auto, of de trein. Of
andersom natuurlijk. Zulke knooppunten willen we bijvoorbeeld maken op treinstations. Zoals
Driebergen-Zeist, Bunnik, Veenendaal de Klomp en Leidsche Rijn Centrum. Hierdoor kun je
overal kunnen komen zonder in de file te staan.
Je moet ook overal een ‘deelfiets’ kunnen huren. Een gewone voor kleine stukjes en een
elektrische voor als je ver moet fietsen.

In het hoofdstuk hiervoor staat al dat we een paar grote plekken willen uitkiezen voor nieuwe
huizen. We willen daar meteen zorgen voor goed openbaar vervoer. Vanuit de grote nieuwe
woonwijk bij Utrecht moet je bijvoorbeeld met de tram naar het centrum kunnen rijden. Maar
er moeten ook bussen rijden naar alle andere knooppunten.

We willen er voor zorgen dat
je vanuit onze provincie
gemakkelijk met de trein naar
het buitenland kunt reizen. Zo
wordt reizen met de trein fijner
en hoeven we minder vaak
met het vliegtuig. Dat is beter
voor het milieu.
Op dit moment zijn niet alle
wijken en dorpen goed
bereikbaar met het openbaar vervoer. Wij willen dat je overal goed kunt komen, bijvoorbeeld
met de bus. Dat is zeker belangrijk voor oudere mensen, studenten en scholieren.

D66 vindt het belangrijk dat
fietsers de ruimte krijgen. En
dat er overal treinen of bussen
rijden. Maar we vergeten de
auto niet, want de auto blijft
voor veel mensen erg
belangrijk. Daarom blijven we
geld uitgeven aan verbetering
van de wegen. Zo zorgen we
ervoor dat mensen niet stil
hoeven te staan. Tegelijkertijd
zorgen we ervoor dat mensen die aan de weg wonen niet teveel last van het autoverkeer
hebben. Door auto’s langzamer te laten rijden bijvoorbeeld. Of door geluidsschermen te
plaatsen. Voor voetgangers en fietsers zorgen we voor veilige kruisingen en oversteekplaatsen.
Soms kun je wegen verbreden, om genoeg ruimte te maken voor de auto’s. Waar dat moet,
doen we dat. Is het niet nodig of kan het ook anders? Dan denken we er nog een keer goed
over na.

Utrecht heeft heel veel slimme inwoners en bedrijven. Die zijn goed in hun werk. In de loop der
jaren is Utrecht vooral goed geworden in landbouw, zorg en werken met computers. D66 wil
ervoor zorgen dat mensen op school juist voor dit soort beroepen worden opgeleid. En dat er
voor deze werknemers ook genoeg werk is!
Op dit moment kunnen bedrijven niet altijd genoeg werknemers vinden. Toch heeft niet
iedereen een baan. Dat heeft ermee te maken dat de vakken die je krijgt op school niet altijd
passen bij de banen die er zijn. Daar willen we wat aan doen, samen met gemeenten en
scholen. We willen dat iemand die klaar is met school meteen aan de slag kan.

Het is goed voor het aantal banen als er meer
bedrijven naar Utrecht komen. Ook bedrijven uit
het buitenland. Daarom moet de provincie vaker in
andere landen op bezoek gaan, om te praten met
zulke bedrijven. De provincie kan dan ook praten
met andere provincies in het buitenland. Zo kunnen
we in het vervolg beter samenwerken.

In onze provincie is van alles te beleven. Daarom komen er veel toeristen op bezoek. Dat is fijn,
maar het moet niet te druk worden. Daarom moet de provincie ervoor zorgen dat overal in de
provincie iets te doen is. En niet alleen op een paar plekken, zoals bijvoorbeeld in het centrum
van Utrecht.
Vooral op het platteland is nog van alles mogelijk. Campings bijvoorbeeld, of plekken om
boerengolf te spelen, parken met vakantiehuisjes, picknickplekken… En ook onze natuurparken
verdienen meer bezoekers. De provincie moet dit mogelijk maken. Door ondernemers te
helpen en niet onnodig streng te zijn.

De provincie vooral leuker worden voor mensen die een paar dagen willen blijven. Die hebben
de tijd om de hele provincie te ontdekken.

Onze provincie staat bol van de cultuur. We hebben bijvoorbeeld heel veel mooie kerken,
kastelen en forten. Daar moeten we zuinig op zijn. Maar we moeten er ook voor zorgen dat dat
soort plekken kunnen blijven bestaan. En dat mensen ervan kunnen genieten. Daarom vindt
D66 dat ondernemers een kans moeten krijgen om in dit soort ‘erfgoed’ geld te verdienen.
In Utrecht zijn ook twee dingen die kans maken om Werelderfgoed te worden. De Nieuwe
Hollandse Waterlinie en de Romeinse Limes. De provincie moet er alles aan doen om dat te
laten lukken.
Wij vinden ook dat festivals de steun van de provincie verdienen. Festivals met muziek en
theater, groot of klein. Als gemeenten geld over hebben voor nieuwe culturele plannen, dan
moet de provincie daaraan meebetalen. We willen van Utrecht de cultuur-provincie van
Nederland maken. Dan zorgen we ervoor dat de grootste talenten bij ons komen laten zien wat
ze kunnen.
D66 vindt het ook belangrijk dat scholieren les krijgen in cultuur. Voor vmbo’ers is dat op dit
moment te weinig. De komende jaren gaat de regering in Den Haag hier meer geld aan
uitgeven. De provincie moet ook meebetalen.

Bibliotheken zijn erg belangrijk. Daar kan iedereen veel leren en ontdekken. Je ontmoet er ook
andere mensen. In de bibliotheek kan iedereen kennismaken met de nieuwste snufjes. Die
worden steeds belangrijker in ons leven.
Jammer genoeg hebben veel bibliotheken het moeilijk. Er is soms niet genoeg geld om ze open
te houden en om mensen te vinden die er willen werken. Bovendien zijn ze vaak verouderd. De
provincie moet kleine bibliotheken daarom ondersteunen en helpen om met elkaar samen te
werken.
D66 vindt het ook een goed idee als kinderopvang, sport en cultuur bij elkaar worden
samengebracht. Dat is fijn voor kinderen. Ze hebben dan niet alleen een plek om te blijven

overdag, maar ze kunnen er ook sporten. En ze kunnen meedoen met allerlei leuke activiteiten,
zoals schilderen en muziek maken.

In de provincie Utrecht zijn 26 gemeenten. Die kunnen heel veel zelf, maar soms hebben ze
een steuntje in de rug nodig van de provincie. En samen zijn ze vaak sterker dan alleen. Daarom
moeten ze veel samenwerken. De provincie kan ze daarbij helpen. In andere gevallen is de
provincie de baas, die zegt wat er moet gebeuren. Soms moet de provincie streng zijn, als
gemeenten niet willen meewerken. Zo heeft de provincie elke keer een andere rol.

De provincie moet schoner worden en schone stroom gebruiken, zoals in hoofdstuk 1 al staat.
Dat betekent bijvoorbeeld dat er veel zonnepanelen en windmolens moeten komen. Het is best
moeilijk om de juiste plekken te bedenken. Dat moeten de gemeenten samen doen. De
provincie kan daarbij helpen, met goede raad en soms met geld. En als de gemeenten er samen
niet uitkomen, dan beslist de provincie. Maar meestal hoeft het zover niet te komen.

Bij alle belangrijke dingen die er moeten gebeuren, moet de provincie goed naar de mensen
luisteren. De zoektocht naar plekken voor zonnepanelen en windmolens is een goed voorbeeld.
Mensen hebben soms bezwaren, maar ook vaak goede ideeën. En ze willen graag meedenken,
meedoen en meebeslissen. De provincie moet dat mogelijk maken.
Dat willen we doen door mensen vaker op te zoeken en met ze te praten. Op straat, maar ook
via het internet. En we moeten het ook makkelijker maken om mee te doen. Heb je een goed
idee? Dan moet je dat aan de provincie kunnen vertellen. En de provincie moet dan natuurlijk
ook goed luisteren.

De provincie weet heel veel. Over de natuur, over de bedrijven, over het verkeer, over de
huizen en over de mensen. Die kennis kan heel handig zijn voor mensen, bedrijven en
gemeenten. Bijvoorbeeld als ze een bedrijf willen beginnen of iets willen bouwen. Of een app
willen maken voor op de mobiele telefoon. Daarom moet de provincie die kennis beter gaan
delen. ‘Open data’ betekent dat iedereen gebruik kan maken van de gegevens die de provincie
heeft.

In onze provincies zijn een paar gemeenten die steeds kleiner worden. Dat komt omdat er niet
genoeg jonge mensen meer bij komen. Voor die gemeenten wordt het steeds moeilijker om het
hoofd boven water te houden.
De provincie moet die gemeenten helpen. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat alles wat
mensen in hun leven nodig hebben, in de buurt is te vinden. Zo houd je het dorp prettig om in
te wonen. Grotere gemeenten vlakbij kunnen daar ook bij helpen. De provincie kan er voor
zorgen dat gemeenten goed gaan samenwerken.
Samenwerken kan ook belangrijk zijn bij ingewikkelde onderwerpen die gemeenten niet alleen
aan kunnen, bijvoorbeeld de jeugdzorg.
Als gemeenten willen samengaan met andere gemeenten, dan moet de provincie daarbij
helpen. Ook als een van die gemeenten misschien niet in dezelfde provincie ligt. Bij zo’n ‘fusie’
is het wel belangrijk dat de verschillende dorpen wel zichzelf blijven. Ze moeten ook makkelijk
het gemeentebestuur kunnen benaderen, zoals ze gewend zijn.

Om te wennen aan samenwerken of samengaan, kan het een goed idee zijn om eerst eens iets
te proberen. Een gezamenlijk bedrijventerrein bijvoorbeeld, of een sportcomplex voor mensen
in meerdere gemeenten.

In de provincie is er pas een nieuwe gemeente bijgekomen. Die heet Vijfheerenlanden. Deze
gemeente bestaat uit een aantal dorpen die graag samen verder wilden gaan. Een paar van die
dorpen lagen in Zuid-Holland. De meerderheid wilde liever bij Utrecht horen. De provincie
moet nu natuurlijk goed voor Vijfheerenlanden zorgen.

Nederland is onderdeel van Europa. In de kantoren en
vergaderzalen van Europa houden ze ons een beetje in de
gaten. Ze letten in Brussel op of we wel genoeg doen aan
schone lucht. Of we onze natuur wel beschermen. Of we wel
zuinig zijn op ons erfgoed. En of we wel genoeg doen aan
schone stroom en stroombesparing. Europa geeft geld aan
bedrijven die ideeën hebben. Dat hebben ze wel ingewikkeld gemaakt. Niet iedereen weet hoe
je aan dat geld komt. Daarom moet de provincie een loket openen. Daar kun je terecht als je op
zoek bent naar geld uit Europa.
Ook gemeenten weten vaak niet wat voor leningen en subsidies er allemaal beschikbaar zijn in
Europa. Daarom moet de provincie ook gemeenten helpen. Als iedereen goed de weg weet in
Europa, is dat voor de hele provincie beter.
Veel mensen weten niet precies wat Europa precies doet voor ons. De provincie moet dat
daarom goed uitleggen. Andersom moeten we in het buitenland ook beter laten zien waar
Utrecht goed in is. We mogen trots zijn op onze provincie. We gaan best vaak aan kop, in
Nederland, maar ook in Europa.

De provincie heeft veel geld, maar geeft ook veel geld uit. Dat moet wel op een verstandige
manier. Dat betekent dat we ons ‘huishoudboekje’ goed op orde moeten hebben. We moeten
weten hoeveel er binnen komt en hoeveel eruit gaat. En wat de plannen gaan kosten die nog
moeten worden uitgevoerd.
In dit programma staan veel nieuwe plannen. Ook die plannen kosten veel geld. Wij vinden het
belangrijk dat de inwoners niet meer geld gaan betalen dan nu. Als we dus meer geld nodig
hebben, dan bezuinigen we dat op een andere plek. Als we bijvoorbeeld geld nodig hebben
voor fietspaden, dan bezuinigen we op asfalt voor auto’s. Zo zorgen dat we rondkomen, zonder
de belasting te verhogen.

We willen wel belasting gaan heffen voor vrachtwagens op de autowegen van de provincie.
Dat levert geld op. Bovendien zorgen we er zo voor dat vrachtwagens vaker over de grote
snelwegen gaan rijden. Dat scheelt een hoop lawaai en stank.

Een groot deel van het inkomen van de provincie krijgen we uit Den Haag, van de regering. We
krijgen best veel, omdat het goed gaat met de economie. Het extra geld dat we krijgen, willen
we vooral uitgeven aan onze plannen voor een schonere provincie. We kunnen het
bijvoorbeeld uitlenen aan bedrijven en inwoners die goede plannen hebben voor schone
stroom of stroombesparing.

De provincie moet niet geheimzinnig doen over hoe ze haar geld uitgeeft. Elke inwoner die dat
wil, moet precies kunnen zien hoeveel er binnenkomt en hoeveel er wordt uitgegeven en
waaraan. Op die manier kunnen we bewijzen dat we doen wat we hebben beloofd. En op die
manier kan iedereen controleren dat de provincie geen domme dingen doet met ons geld.

