
 
 

 
 
  



 
 

Voorwoord 

 

Op 18 maart 2015 zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten en de waterschappen. Voor u 
ligt het verkiezingsprogramma 2015-2019 voor de provincie Utrecht. Het CDA wil ook in de 
komende vier jaar een bijdrage leveren aan het bestuur van de provincie Utrecht en in dit 
programma leggen wij uit wat wij daarbij willen bereiken. De grondslag voor het CDA is 
verwoord in het Program van Uitgangspunten: 
 
Het CDA laat zich leiden door het Goede Nieuws van God aan de mensen. Het CDA streeft 
naar een maatschappij waarin gerechtigheid gestalte krijgt, de mens zijn vrijheid en 
verantwoordelijkheid kan beleven en waarin het welzijn van allen wordt gediend. Het legt de 
concrete doeleinden vast in een politiek werkprogram waarmee het zich uitdrukkelijk richt tot 
de gehele samenleving zonder onderscheid naar geloofsovertuiging of maatschappelijke 
groepering. Het streven dat het CDA in zijn grondslag verwoordt, vraagt om hernieuwde 
toepassing in de actuele omstandigheden, want het aanzien van de Nederlandse samenleving 
en van de wereld ondergaat grondige verandering.  
 
Deze uitdagingen vragen principiële keuzen, die ten diepste teruggaan tot de menselijke 
persoon, haar waardigheid, haar roeping en haar omgang met de schepping. Deze 
uitdagingen vragen meer dan pragmatisme. Uitgangspunten van gerechtigheid, gespreide 
verantwoordelijkheid, solidariteit en rentmeesterschap zijn de bakens door de tijd. Niemand 
hoeft die weg alleen af te leggen. Het CDA staat voor de overtuiging dat er naast de mens en 
de overheid een levende ruimte is. Samen zijn mensen machtig om grote uitdagingen aan te 
gaan; dichtbij huis en wereldwijd. De verantwoordelijke samenleving vraagt de inbreng van 
personen, maatschappelijke verbanden en de overheid.  
 
Het is vanuit deze visie dat ons verkiezingsprogramma voor de Provinciale Staten niet 
“verstatelijkt” is geschreven, maar is geschreven vóór en mét mensen uit onze provincie. Met 
alle zekerheden die we zoeken in een programma is het vooral zeker dat onze toekomst niet 
vast staat. Waarom we keuzes maken is net zo belangrijk als wat we aan concrete punten 
aanvoeren om dat onze motivatie ons onderscheidt van andere politieke richtingen, waar we 
op concrete punten heel goed met anderen kunnen en willen samenwerken.  
 
Politiek is volgens het CDA niet iets wat alleen in de Statenzaal op het Provinciehuis 
plaatsvindt. Heel Utrecht maakt uit wat er overal in Utrecht gebeurt en hoe we met elkaar 
omgaan. Ons program is daarom kernachtig en op mensen gericht, zodat alle inwoners in 
Utrecht mee kunnen doen aan een provincie waar we trots op kunnen zijn. 
 
De leden van de programmacommissie zijn: Herman Graaff (voorzitter), Tineke Koelewijn, 
Bert van Steeg, Dick Veldhuizen, Mirjam Maasdam (adviseur), Bart Krol (adviseur), Petra 
Doornenbal (adviseur). Wij hebben bij de voorbereiding van het programma aan burgers en 
maatschappelijke organisaties om concrete suggesties gevraagd (in de bijlage van dit 
programma is een overzicht van betrokken personen opgenomen). Dat heeft veel bruikbare 
ideeën en gedachten opgeleverd. Het CDA Utrecht wil daarom iedereen bedanken die een 
bijdrage aan dit programma heeft geleverd. 
 
Paul van den Biggelaar 
Voorzitter CDA Provincie Utrecht 
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Het gaat goed met de provincie Utrecht. De afgelopen jaren is de provincie 
tot tweemaal toe uitgeroepen tot de meest concurrerende regio van Europa. 
Utrecht kent een economisch klimaat dat wordt gevormd door uitstekende 
onderwijsvoorzieningen, een goede bereikbaarheid en voldoende ruimte 
voor ondernemerschap en landbouw. Maar Utrecht heeft meer te bieden dan 
dat. Het is de aantrekkelijke leefomgeving die Utrecht maakt tot wat het is. 
Een leefomgeving, die wordt gevormd door vitale steden en dorpen, een rijke 
culturele historie en een ruim en afwisselend aanbod van natuur en recreatie.  
 
Deze goede positie is echter niet vanzelfsprekend en ook niet voor iedereen 
merkbaar. De economische crisis van de afgelopen jaren is aan Utrecht niet 
ongemerkt voorbij gegaan. Veel mensen hebben de gevolgen ervaren, 
bijvoorbeeld door het verliezen van hun baan of het niet kunnen verkopen 
van hun huis. De stagnatie van de nieuwbouw van woningen heeft bij veel 
gemeenten een gat in de begroting geslagen. De uitdaging om in een periode 
van vergrijzing en moeizame economische groei een aantrekkelijk werk- en 
leefklimaat te behouden, is niet gering. Veel mensen beseffen dat de 
welvaart die we de afgelopen decennia hebben gekend, niet zomaar 
behouden zal blijven. 
 
Het CDA is een partij die al vele decennia sterk geworteld is in de Utrechtse 
politiek. Als geen andere partij is het CDA vertegenwoordigd in alle uithoeken 
van de provincie en voelen wij ons verbonden met de vele mensen en 
organisaties die Utrecht maken tot wat het is. Als geen ander weet het CDA 
dat de provincie Utrecht is gebaat bij een provinciale overheid die dichtbij 
mensen staat, oog heeft voor alle inwoners en hen voldoende ruimte biedt. 
Een dienstbare overheid, die doet wat nodig is, maar inwoners niet onnodig 
voor de voeten loopt.  
 
In tijden van crisis val je terug op je diepste wortels. De christelijke traditie 
reikt ons universele begrippen aan als naastenliefde en persoonlijke 
verantwoordelijkheid. Zorgvuldig omgaan met alles wat ons ter beschikking 
gesteld is, geeft uiting aan de wetenschap dat feitelijk alles ons “gegeven” is. 
Dat heeft betrekking op de sociale verbanden die we opbouwen en 
onderhouden, de omgeving waarin wij leven (milieu) en de wijze waarop we 
met onze bezittingen, onze kennis en wetenschap, waarden en normen 
omgaan. Het CDA heeft de overtuiging dat ieder mens in zijn/haar leven een 
opdracht te vervullen heeft en naar zijn of haar mogelijkheden een bijdrage 
kan leveren. We vertrouwen erop dat mensen elkaar weten te vinden in die 
gedeelde verantwoordelijkheid om samen te werken aan een duurzame 
toekomst.  
 
Het CDA heeft de afgelopen decennia bijgedragen aan een sterke en vitale 
provincie en wil juist in tijden van onzekerheid op deze weg doorgaan. Omdat 
wij vertrouwen hebben in de toekomst van onze provincie. En omdat wij 
ervan overtuigd zijn dat de provincie vanuit een dienstbare grondhouding kan 
bijdragen aan onze samenleving. Dit verkiezingsprogramma bevat daarvoor 
de belangrijkste uitgangspunten. Het beschrijft de visie waarmee het CDA ook 
de komende vier jaar politiek wil bedrijven. Het laat zien wat het CDA de 
komende vier jaar concreet wil bereiken om Utrecht tot een provincie te 
maken waar we trots op kunnen blijven. 

 

 
Mirjam Maasdam – Lijsttrekker CDA Utrecht 
 
Wat is Utrecht toch een prachtige provincie! 
Het ligt mooi centraal en is rijk aan natuur en 
cultuur(historie).  Als werkende moeder vind 
ik het heerlijk dat vanuit Utrecht bijna alle 
locaties goed te bereizen zijn en dat 
vergaderingen vaak centraal in het land, 
kortom in Utrecht worden gepland. In de 
weekenden vind ik het heerlijk om met mijn 
man te wandelen op door de prachtige bossen 
op de Utrechtse Heuvelrug, op Heidestein, te 
winkelen in Utrecht of Amersfoort of om 
lekker de fietsen achterop te gooien en in de 
buurten van Oudewater of Maarssen en 
Breukelen een eind te gaan fietsen. En laat ik 
vooral niet vergeten dat het ook voor 
kinderen een prachtige omgeving is om op te 
groeien en voor ouderen om te genieten van 
hun pensioen. 
Maar.. zo'n prachtige provincie word je niet 
zomaar, en vooral, dat blijf je niet zomaar. De 
provincie is nooit 'af' , telkens worden we 
weer voor nieuwe uitdagingen gesteld. 
  
Hoe zorgen we er bijvoorbeeld voor dat de 
centra van steden en dorpen een 
ontmoetingsplek blijven, terwijl we met  
steeds meer winkelleegstand te maken 
krijgen? Zijn hier creatieve oplossingen voor? 
En vooral wat zien de bewoners zelf als 
oplossing?  Hoe zorgen we dat we steeds 
meer energie duurzaam opwekken?  En hoe 
betrekken we bewoners hier actief bij? Want 
wie wil er nou zomaar een grote windmolen in 
zijn achtertuin zonder daar enige invloed op 
uit te kunnen en mogen oefenen?  En zo kan ik 
nog veel meer actuele thema's noemen waar 
we in de komende Statenperiode actief mee 
aan de gang moeten. Mét u, als het aan ons 
ligt!  Gedragen oplossingen voor problemen 
zijn immers oplossingen die werken! 

 

Utrecht: een provincie om trots op te zijn 
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Het CDA wil …. 
Het CDA is voorstander van een provincie met een duidelijke positie in 
het openbaar bestuur. Dat vergt dat de provincie zelf bewuste keuzes 
maakt welke taken het uitvoert en hiervoor voldoende focus heeft. Dit 
maakt het profiel van de provincie duidelijk en herkenbaar en 
voorkomt dat de provincie zich gaat bemoeien met beleidsterreinen 
waarvoor andere overheden, zoals gemeenten, in eerste instantie aan 
de lat staan. Ook helpt het om de taken waarvoor de provincie direct 
verantwoordelijk is goed te kunnen blijven uitvoeren, ook wanneer er 
de komende jaren minder middelen beschikbaar zijn.  Zoals ook een 
gezin doet in financieel lastige tijden, wil het CDA dat ook de provincie 
zuinig omgaat met geld. De opcenten voor de motorrijtuigenbelasting 
zijn in Utrecht zeer laag. Het CDA wil dat graag zo houden. 
 
De kerntaken voor de provincie zijn enkele jaren geleden vastgelegd en 
hebben betrekking op ruimte, economie, mobiliteit, cultuurhistorie en 
natuur. Op deze terreinen heeft de provincie directe 
verantwoordelijkheden (zoals het onderhoud van natuur en wegen en 
het organiseren van het busvervoer), juridische bevoegdheden (zoals 
het beoordelen van ruimtelijke plannen of het verlenen van 
milieuvergunningen) en meer faciliterende taken (zoals het 
bijeenbrengen van onderwijs, bedrijfsleven en overheden in de 
Economic Board Utrecht). Het CDA vindt het belangrijk dat de provincie 
ook de komende jaren blijft vasthouden aan deze kerntaken.  
 
Naast deze kerntaken is de provincie een belangrijke gesprekspartner 
voor bedrijven, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Het CDA 
wil dat de provincie deze rol blijft vervullen en waar mogelijk versterkt. 
Voor specifieke uitdagingen waar onze regio voor staat, stelt de 
provincie waar zinvol zijn netwerk beschikbaar om relevante partijen 
met elkaar in verbinding te brengen over thema’s zoals 
winkelleegstand, krimp en vergrijzing. Een dergelijke rol past naar de 
mening van het CDA bij de positie van een middenbestuur. 
 

De komende jaren worden belangrijke besluiten genomen voor het 
Deltaprogramma. Het CDA ondersteunt het voorstel in het 
Deltaprogramma om de Lekdijk en de Grebbedijk te versterken. Dit is 
nodig om de gehele provincie te blijven beschermen tegen 
overstromingen en voorkomt dat op andere plaatsen ingrijpende 
maatregelen nodig zijn. Het CDA vindt het belangrijk dat de overheid 
nu keuzes durft te maken en alle betrokkenen duidelijkheid wordt 
gegeven. 

 

 
 
Heleen Herbert, Directielid Heijmans  
Van het bestuur van de provincie Utrecht 
verwacht ik een aansprekende visie op de 
ontwikkeling  van onze provincie als gebied 
waarin het goed wonen, werken en recreëren 
is. Een visie die houvast biedt bij de keuzes die 
gemaakt moeten worden. En die tegelijkertijd 
ruimte schept voor een nadere invulling die 
aansluit bij de ideeën van de inwoners. Een 
visie die betrokkenheid genereert en inspireert 
tot een eigen bijdrage.  
 
Een sterk provinciaal bestuur staat midden in 
de samenleving en nodigt mensen uit om mee 
te denken en te doen. Door goed te luisteren 
naar de heersende behoeftes en klare taal te 
spreken over mogelijkheden en 
onmogelijkheden bouwt het aan onderling 
vertrouwen. Al deze elementen vormen in mijn 
beleving de basis voor een aantrekkelijke 
leefomgeving, voor de provincie waarin ik wil 
wonen.  
 

Concreet betekent dit 

 Geen verhoging van de opcenten 

De opcenten voor de motorrijtuigenbelasting zijn in Utrecht zeer laag. Het CDA wil dat graag zo houden. 

 Goed invulling geven aan de kerntaken 

Met minder beschikbare middelen is het belangrijk dat de provincie zich vooral richt op de kerntaken en voor deze taken 

concrete resultaten bereikt.  

 Duidelijke keuzes maken voor Deltaprogramma 

De voorstellen uit het Deltaprogramma zijn nodig om Utrecht te blijven beschermen tegen overstromingen. Het CDA 

vindt het belangrijk dat de overheid nu keuzes durft te maken en alle betrokkenen duidelijkheid wordt gegeven.  

 
 

Een provincie die doet wat nodig is 
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Het CDA wil …. 
Het CDA wil een toegankelijk en transparant openbaar 
bestuur van de provincie. Het provinciehuis is geen ivoren 
toren, waar ambtenaren bepalen wat goed is voor burgers. 
Het is een plek waar inwoners van de provincie Utrecht 
welkom zijn, om mee te denken over de verbetering van hun 
leefomgeving. Waar mogelijk leggen we meer 
verantwoordelijkheid bij inwoners en organisaties voor 
uitvoering van beleid. Samen met belanghebbende 
organisaties in de provincies werken we aan een nog betere 
balans tussen wonen, werken en groen. Utrecht werkt met 
andere provincies samen bij de verwerving van Europese 
cofinanciering. 
 
Het CDA is een betrokken partij met betrokken bestuurders. 
We staan voor een transparante bestuursstijl, met 
bestuurders die zich dienstbaar opstellen ten aanzien van de 
provincie en haar bewoners. Deze stijl vertaalt zich naar een 
openbaar bestuur dat dichtbij inwoners staat en beleid niet 
oplegt. Fusies van gemeenten of samenvoegingen van 
provincies worden niet in Den Haag bedacht, maar sluiten aan 
bij de behoefte die in de samenleving wordt gevoeld.  
 
Het CDA is daarom alleen voorstander van gemeentelijke 
fusies wanneer hier in de betreffende gemeenten draagvlak 
voor bestaat. Het CDA is in de afgelopen jaren niet overtuigd 
geraakt van de toegevoegde waarde van een provinciale fusie 
van Utrecht met Flevoland en Noord-Holland voor onze 
inwoners. Indien nieuwe vormen van opschaling worden 
onderzocht, vindt het CDA het logisch dat er ook naar 
alternatieven voor een Randstadprovincie wordt gekeken.  

 

 
Hans den Hollander, bestuurder Tergooi 
ziekenhuis en voormalig CDA raadslid 
 
Voor mij is de keuze voor het CDA een 
vanzelfsprekende. Het CDA kiest voor een 
maatschappij waarbij mensen samen 
verantwoordelijkheid nemen en eigen keuzes 
maken; daar geloof ik zelf ook in. 
 
Binnen de zorg zie ik dat er behoefte is aan 
zo’n maatschappijvisie. De alles-regelende 
overheid, maar ook de vrije markt hebben de 
zorg niet veel goeds opgeleverd. Het moet veel 
meer om mensen gaan.  
 
Veel zorginstellingen zijn ooit opgericht door 
mensen die samen initiatief en 
verantwoordelijkheid namen. En dat heeft ons 
veel goeds gebracht. Juist nu bestaat er 
behoefte aan een eigentijdse invulling van 
solidariteit en maatschappelijke 
betrokkenheid. Echte CDA-termen, waar ik me 
helemaal in herken en waarmee het CDA zich 
goed kan onderscheiden, zowel landelijk, als op 
lokaal en provinciaal niveau. 
 

Concreet betekent dit 

 Openbaar bestuur dicht bij mensen, geen fusie van gemeenten en provincies zonder draagvlak 

Zolang draagvlak van onderop ontbreekt, is het CDA tegen een fusie van gemeenten of provincies. Voor een fusie van 

provincies is het CDA niet overtuigd van de toegevoegde waarde hiervan voor onze inwoners. Zolang deze toegevoegde 

waarde ontbreekt is het CDA geen voorstander van fusies.  
 

 
 

Een provincie die dichtbij mensen staat 
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Het CDA wil …. 
Het CDA wil dat iedereen binnen zijn of haar mogelijkheden een actieve 
bijdrage levert aan onze samenleving. Daarvoor is werk een belangrijk middel. 
Het CDA is er trots op dat de provincie Utrecht twee jaar achter elkaar is 
uitgeroepen tot meest competitieve regio van Europa. Maar in een tijd waarin 
werk schaars is en veel mensen moeite hebben een passende baan te vinden, 
heeft de provincie een opdracht om het economisch klimaat in onze provincie 
te blijven versterken. Door naast ondernemers te gaan staan en vanuit hun 
beleving te denken in mogelijkheden. En door belemmeringen voor 
ondernemerschap weg te nemen. 
 
De afgelopen periode zijn belangrijke stappen gezet om innovatie en 
ondernemerschap dichter bij elkaar te brengen. Het Utrecht Science Park is 
hiervan een goed voorbeeld, dat symbool staat voor de innovatieve 
mogelijkheden die Utrecht te bieden heeft. Een ander goed voorbeeld dat 
steun verdient is het samenwerkingsverband FoodValley dat wil uitgroeien tot 
een internationale topregio voor kennis en innovaties op het gebied van 
gezonde en duurzame voeding. In de Economic Board Utrecht zitten bedrijven 
en onderwijsinstellingen samen aan tafel om te investeren in een goed 
economisch klimaat. Een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt 
van MBO tot universiteit is daarbij essentieel. En ook in de recreatieve sector 
zijn de afgelopen jaren, mede dankzij investeringen van de provincie, veel 
nieuwe initiatieven van de grond gekomen. Agrarische ondernemers breiden 
hun werk steeds vaker uit met horecavoorzieningen of educatie voor kinderen. 
Het versterken en toegankelijk maken van cultuurhistorie (zoals de Hollandse 
Waterlinie, de Grebbelinie en de vele kastelen en landgoederen in de 
provincie) geeft een belangrijke impuls aan de toeristische sector in Utrecht. 
 
Een belangrijke voorwaarde om een economische topregio te blijven is te 
blijven voorzien in een goede bereikbaarheid, zeker op plaatsen waar de 
verkeersdrukte toeneemt. Dit geldt natuurlijk voor de auto, maar ook voor 
openbaar vervoer en de fiets. Het CDA wil daarom dat de plannen die hiervoor 
in een vergaand stadium zijn (zoals het verbeteren van de Ring Utrecht, 
knooppunt Hoevelaken en de Rijnbrug bij Rhenen) gewoon worden uitgevoerd. 
Bij toename van fijnstof en geluidsoverlast voor inwoners wil het CDA met 
betrokken partijen en overheden komen tot oplossingen. Onder 
bereikbaarheid verstaat het CDA ook digitale verbindingen. Het CDA 
ondersteunt initiatieven om in het landelijk gebied de aanleg van glasvezel te 
realiseren. 
 

 

Concreet betekent dit 

 Ruimte geven aan ondernemerschap en werkgelegenheid 

Het CDA is voorstander van een overheid die ruimte geeft aan ondernemers en kansen om de werkgelegenheid te 

vergroten. Voorbeelden hiervan zijn de economische samenwerking met bedrijven en onderwijsinstellingen in de 

Economic Board Utrecht, het vergroten van de horecamogelijkheden om recreatiegebieden meer rendabel te maken en 

het versterken van cultureel ondernemerschap.  

 Doorgaan met plannen Ring Utrecht en Knooppunt Hoevelaken  

De projecten voor de Ring Utrecht, Knooppunt Hoevelaken en de Rijnbrug in Rhenen zijn nodig om de bereikbaarheid van 

de regio goed te houden en files en sluipverkeer te verminderen. Het CDA wil daarom vasthouden aan reeds gemaakte 

afspraken, waarbij ook wordt voorzien in maatregelen tegen fijnstof en geluidsoverlast. 

 Blijven inzetten op regionaal economisch beleid   

Met het economisch beleid van de provincie profileert Utrecht zich voor een aantal kansrijke nieuwe economische 

sectoren en wordt de samenwerking tussen de overheid, het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen versterkt. Het CDA 

wil dit beleid daarom voortzetten. Het optimaal gebruik maken van Europese fondsen en subsidiegelden kan hier een 

belangrijke bijdrage aan leveren.  

 

Een provincie die kansen biedt 
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Het CDA wil …. 
Utrecht is een mooie provincie, met veel natuur en afwisselende 
landschappen. Het CDA wil dat graag ook voor toekomstige generaties 
bewaren. Landbouw speelt in ons landschap een belangrijke rol, draagt bij 
onze economie en stelt ons in staat om voor een belangrijk deel 
zelfvoorzienend te zijn voor voedsel. Het CDA is trots op het agrarisch 
ondernemerschap in de provincie en wil dat duurzame landbouw in de 
gehele provincie mogelijk blijft. Dat vergt aanpassingsvermogen van 
agrarische bedrijven voor onder andere bodemdaling en uitstoot van 
stikstof. Het CDA wil dat de provincie actief bijdraagt aan het ontwikkelen 
van technische oplossingen die het langdurig behoud van landbouw 
mogelijk maken. Daarnaast is het ook essentieel dat de provincie een 
consistent natuurbeleid voert en vasthoudt aan gemaakte afspraken over 
natuur in het Akkoord van Utrecht. Voor de herbestemming van 
leegstaande agrarische panden is flexibiliteit vanuit de provincie gewenst. 
Daarnaast wil het CDA dat de provincie met de landbouwsector in gesprek 
gaat over  aanvullende maatregelen om verrommeling en leegstand te 
kunnen tegengaan. 
 
Investeren in duurzame energie is nodig om ook in de toekomst over 
voldoende energie te beschikken. Het CDA ziet in duurzame energie een 
belangrijk alternatief voor fossiele brandstoffen en verkiest deze daarom 
boven de winning van schaliegas. Uit onderzoek van de provincie Utrecht 
blijkt dat de provincie geen geschikte locaties kent voor 
schaliegaswinning, zonder aantasting van landschap of grondwater. 
Bovendien zijn de risico’s van schaliegaswinning onvoldoende bekend. 
Zolang dit het geval blijft, is het CDA tegen de winning van schaliegas. 
 
De opgave om meer duurzame energie te realiseren vereist dat alle 
provincies van Nederland hun verantwoordelijkheid nemen om gemaakte 
afspraken uit te voeren. De provincie heeft eerder geschikte locaties 
hiervoor vastgesteld en het CDA wil dat de provincie zijn 
verantwoordelijkheid neemt bij de realisatie hiervan. Door directe 
omwonenden mee te laten profiteren van de inkomsten uit deze energie, 
neemt ook het draagvlak toe en komen de inkomsten terecht bij de 
mensen die er ook enige hinder van ondervinden. Het CDA wil daarom dat 
coöperaties van bewoners een sterkere rol krijgen bij de invulling van de 
huidige afspraken over duurzame energie. 
 

  

 
 
Hans van Rossum, voorzitter Agrarische 
Natuurvereniging de Utrechtse Venen 
Utrecht is een provincie om trots op te zijn! We 
moeten daarom oog hebben voor het dichtbij de 
mensen brengen van onze mooie natuur. De 
recreant geniet daarvan. Maar natuur moet ook 
onderhouden worden. Het zou mooi zijn, om 
diezelfde recreant bij dit onderhoud te betrekken 
en op deze manier nog een extra beleving te 
bieden. Vele handen maken licht werk. 
 
Agrarisch Nederland heeft het niet makkelijk, dat 
geldt in het bijzonder in de provincie Utrecht. 
Boeren ondervinden veel last van allerlei regeltjes 
en maatregelen om met hun werk door te kunnen 
gaan. Agrariërs willen graag duidelijkheid, ook als 
dat nadelige gevolgen met zich meebrengt. Jonge 
agrariërs moeten volledig de kansen krijg om het 
agrarische bedrijf, zowel financieel als 
maatschappelijk voort te kunnen zetten. Het CDA 
staat immers voor de familiebedrijven van ons 
land. 
 
De agrariër wil op zijn beurt graag de inwoners 
van deze provincie bij het boerenleven betrekken. 
Door onze jeugd te betrekken bij het boerenleven 
(bijvoorbeeld via het project Boerderij in de Kijker) 
laten we hen zien hoe belangrijk de sector is.  

Concreet betekent dit 

 Behoud en verduurzaming van landbouw in Groene Hart en Natura 2000 gebieden 

Bodemdaling en strengere regels voor stikstof en ammoniak vormen steeds vaker een belemmering voor agrarische 

bedrijven in de Provincie Utrecht. Omdat agrariërs een essentiële rol spelen in het behoud van het landelijk gebied, wil 

het CDA dat duurzame landbouw mogelijk blijft in de hele provincie. 

 Voor nieuwe vormen van duurzame energie, tegen schaliegaswinning 

De provincie Utrecht neemt zijn aandeel in de nationale opgave voor de realisatie van duurzame energie uit het 

energieakkoord. Hierbij wordt vastgehouden aan de eerder vastgestelde locaties en krijgen coöperaties van bewoners 

een sterkere rol. Naast uitbreiding van wind- en zonne-energie wil het CDA inzetten op een maximale benutting van de 

reeds aanwezige  windmolens en zonnepanelen. Zolang de gevolgen van schaliegaswinning voor het landschap en 

grondwater onvoldoende bekend zijn, is het CDA tegen de winning van schaliegas. 

 Asbest eraf, zonnepanelen erop! 

De bestaande regeling om asbestdaken te vervangen door zonnepanelen is een uitstekend initiatief, maar kan worden 

verbeterd door de subsidies te verhogen. Het CDA wil dat de provincie hier financieel aan bijdraagt. 

 Elkaar houden aan gemaakte afspraken over natuur in Akkoord van Utrecht 

Om nieuwe onduidelijkheid voor agrariërs te voorkomen, is het belangrijk dat de gemaakte afspraken ongewijzigd blijven 

en gezamenlijk met landbouw- en natuurorganisaties worden uitgevoerd. 
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Het CDA wil …. 
Het CDA vindt het belangrijk dat zowel de steden als dorpen in 
onze provincie vitaal blijven, waarbij behoud van een goede 
basisvoorziening in de kleine kernen voorop staat. Dit vanuit de 
overtuiging dat een vitale leefomgeving van grote waarde is voor 
de inwoners van onze provincie. Het vitaal houden van steden en 
dorpen door op grote schaal door te gaan met woningbouw, 
nieuwe kantoren en bedrijventerreinen is echter geen duurzame 
oplossing. Te vaak hebben we de afgelopen jaren gezien dat 
gemeenten plannen onvoldoende op elkaar afstemmen en er 
wordt gebouwd voor leegstand. Het CDA wil daarom vasthouden 
aan het ingezette ruimtelijke beleid van de afgelopen jaren, 
waarin nieuwbouw van kantoren wordt beperkt en de 
mogelijkheden voor uitbreiding van kernen alleen mogelijk is als 
dit leidt tot een verfraaiing van de randen van een kern. Het CDA 
wil dat de provincie meedenkt met gemeenten hoe kleine kernen 
vitaal kunnen worden gehouden.   
 
De problemen van winkelleegstand vergen een intensievere rol 
van de provincie dan tot dusver is gedaan. Een sfeervol stads- of 
dorpscentrum is essentieel voor de voorzieningen en 
aantrekkelijkheid van een stad of dorp. Lege panden passen daar 
niet bij. Het CDA wil daarom terughoudend zijn bij de nieuwbouw 
van grote winkelcentra of weidewinkels, omdat deze de leegstand 
in de kernen verder zullen vergroten. Daarnaast wil het CDA dat 
ondernemers die een nieuwe invulling willen geven aan 
leegstaande panden hiervoor de ruimte krijgen. 
 
Het CDA wil dat de provincie een belangrijke rol houdt bij de 
instandhouding van historische kastelen, kerken, botterwerf en –
haven, boerderijen en landhuizen. Cultuurhistorie verbindt 
mensen met elkaar en het heden met het verleden. Het 
provinciale fonds erfgoedparels moet ook de komende jaren 
worden gebruikt voor restauraties van monumenten. 

 

 
Aty Koelewijn, betrokken inwoner van Bunschoten-
Spakenburg 
Het behouden van het Cultureel Erfgoed is zelfs in een 
dorp als Bunschoten-Spakenburg niet vanzelfsprekend. 
We merken dat hier aandacht voor moet zijn. Kijk 
bijvoorbeeld naar onze Botterwerf. Het voortbestaan 
hiervan staat onder druk. Het verdwijnen van zo’n 
markant onderdeel van ons dorpsgezicht zou een groot 
verlies voor ons dorp betekenen. Cultuur gaat niet 
alleen over het nu, maar betekent ook veel voor onze 
toekomst. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze haven  
voor botters aantrekkelijk blijft?  
 
Goed dat het CDA inziet dat het soms nodig is om 
winkelleegstand op allerlei manieren tegen te gaan. 
Wat zou het mooi zijn, om bijvoorbeeld starters de kans 
te geven om middenin de dorpskern te kunnen wonen, 
wanneer blijkt dat een winkelpand niet meer verhuurd, 
of verkocht kan worden. 
 
Voor Bunschoten-Spakenburg is het van groot belang 
dat er een goede busverbinding blijft. Zowel voor 
jongeren, die hiervan gebruik moeten maken voor hun 
studie of werk, als voor de ouderen, die het 
Meanderziekenhuis in Amersfoort bezoeken. 

Concreet betekent dit 

 Behoud van levendige kernen 

Om nog meer leegstand binnen de kernen te voorkomen worden grootschalige winkelcentra of weidewinkels buiten de 

kernen niet toegestaan. De Provincie mag hiervoor stevig optreden naar gemeenten.  De provincie zoekt samen met 

gemeenten naar alternatieven voor leegstaande winkelpanden.  

 Kwaliteit in kernrandzones 

De mogelijkheden om aan de rand van een kern nieuwe woningen te realiseren zijn zeer beperkt. Het CDA wil dat de 

provincie het beleid hiervoor streng toepast en uitbreiding alleen toestaat wanneer dit leidt tot een verbetering van de 

ruimtelijke kwaliteit. Het herstructureren en het vitaliseren van bestaande wijken en buurten dragen bij aan een 

duurzaam ruimtegebruik. 

 Herbestemming voor leegstaande gebouwen, Geen nieuwe kantoren in de provincie Utrecht 

De bouw van nieuwe kantoren is ongewenst, omdat huidige kantoren leeg staan en mensen steeds meer thuis werken. 

Het CDA wil daarom dat de provincie streng blijft optreden tegen plannen voor nieuwbouw. 

 Behoud van cultureel erfgoed 

Het CDA wil dat kastelen, kerken, botterwerf en –haven, boerderijen en landhuizen  behouden blijven. De provincie 

speelt hierbij een rol met het fonds voor erfgoedparels, dat bijdraagt aan het onderhoud van het Utrechtse 

cultuurlandschap.  
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Het CDA wil …. 
Het CDA wil dat iedereen in de provincie Utrecht mee mag en kan doen.  
Waar hulp wordt geboden, als je dat echt nodig hebt.  Wij kiezen  voor een 
samenleving waar iedereen bijdraagt vanuit zijn of haar talent. We kunnen 
en willen niet zonder elkaar. Iedereen heeft waarde. Alleen samen maak je 
een provincie! 
 
Ouderen en mensen met een chronische ziekte zijn vaak afhankelijk van 
goede zorg. Een belangrijk deel van deze zorg wordt de komende jaren 
overgedragen van het rijk aan gemeenten. Het CDA voelt zich sterk 
betrokken bij een goede  zorg voor mensen die dat nodig hebben en wil dat 
de provincie (passend bij haar rol) haar expertise en netwerk beschikbaar 
stelt bij de totstandkoming van een goede samenwerking tussen 
gemeenten.  
 
Veel jongeren fietsen dagelijks grote afstanden naar school, door weer en 
wind. Voor hen is het belangrijk dat de fietsroutes die zij gebruiken veilig zijn 
en er aandacht is voor de punten waar veel scholieren oversteken.  Maar 
fietspaden worden steeds vaker gebruikt door andere weggebruikers, zoals 
scootmobielen, elektrische fietsen en wielrenners. Er zijn ook plaatsen waar 
ook het landbouwverkeer gebruikt maakt van de aanwezige fietspaden. Het 
CDA wil dat de provincie de veiligheid van deze routes, die vaak langs 
provinciale wegen gaan, blijft verbeteren. Dat geldt natuurlijk ook voor de 
provinciale wegen zelf. Bij onderhoud van een weg gaat de provincie 
standaard in gesprek met scholen, bewoners en belangenorganisaties om te 
kijken naar verbeteringen, zodat onze kinderen veilig naar school kunnen. 
 
Voor veel jongeren en ouderen is het openbaar vervoer een belangrijke 
voorziening. Het CDA vindt dat de provincie, ook als buslijnen minder 
rendabel zijn, een verantwoordelijkheid heeft om in alle delen van de 
provincie te voorzien in goede OV-voorzieningen. Innovatieve vormen van 
OV kunnen daarbij een rol spelen. De bereikbaarheid van winkels, scholen 
en zorginstellingen met het OV is daarbij van groot belang.Naast een goed 
aanbod van OV zijn goede haltevoorzieningen ook van belang. 
 
Inwoners van de provincie Utrecht hebben vaak een goede opleiding 
gekregen. Maar steeds vaker zien we dat die goede opleiding geen garantie 
is voor een goede baan. Met de Economic Board Utrecht draagt de provincie 
bij aan betere afstemming tussen het aanbod van onderwijsinstellingen en 
de wensen van ondernemers. Het CDA wil dat de provincie verder gaat met 
deze vormen van samenwerking en waar mogelijk sturend optreedt om op 
alle niveaus de aansluiting met de arbeidsmarkt te verbeteren. 

 

 

  

Concreet betekent dit 

 Goed busvervoer, ook in de dorpen 

Openbaar vervoer houdt kleine kernen bereikbaar. Bezuinigingen op busvervoer mogen er niet toe leiden dat delen van de 

Provincie Utrecht zonder OV komen te zitten. Zowel jongeren als ouderen zijn immers van het OV afhankelijk. Daar waar de 

buurtbus zorgt voor een betere bereikbaarheid van de kleine kernen zal dit door de provincie worden gestimuleerd en 

mede gefinancierd.  

 Veilige provinciale wegen en fietsroutes  

De verkeersveiligheid van provinciale wegen moet verder worden verbeterd, inclusief de naastgelegen fietsroutes. Het CDA 

zet zich in om gevaarlijke locaties aan te pakken. Bij gepland onderhoud gaat de provincie standaard in gesprek met scholen 

en bewoners, om te kijken welke verbeteringen meegenomen kunnen worden.  

 Goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt 

Het CDA wil dat de provincie een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt stimuleert en waar nodig en mogelijk 

stimulerend en sturend optreedt.  

 
Ko Droogers – Regiomanager ANWB en voormalig 
raadslid CDA Woerden 
Ik werk als belangenbehartiger bij de ANWB voor 
de regio West-Nederland (Noord-Holland, Zuid-
Holland en Utrecht). Als ANWB vertegenwoordigen 
we een groot aantal weggebruikers en zetten we 
ons in voor een betere doorstroming en veiligheid, 
ook op de provinciale wegen. De ANWB heeft de 
afgelopen jaren zelf onderzoek gedaan naar de 
veiligheid van provinciale wegen (EURORAP).Met 
onze aanbevelingen  kunnen de provinciale wegen 
een stuk veiliger worden. Een kans voor het CDA! 
 
Daarnaast vind ik het zelf interessant om op het 
snijvlak van mobiliteit en recreatie zaken te 
verbeteren. Bijvoorbeeld bij de noordelijke randweg 
Utrecht, waar met een goede inpassing en een 
aantal fietstunnels de inwoners van Utrecht zo 
goed mogelijk van het landschap kunnen blijven 
genieten. Bij het realiseren van dit soort 
maatregelen kan de provincie een belangrijke rol 
spelen. 
 
Ook de ontwikkeling van de e-bike is veelbelovend! 
Door het aanleggen van snelfietsroutes kan de fiets 
ook over afstanden van meer dan 15 kilometer een 
goed alternatief vormen voor  de auto. En door 
leenfietsen beschikbaar te stellen bij P+R 
voorzieningen en andere parkeerplaatsen aan de 
rand van de stad (Park+Bike), kan de fiets ook hier 
een snel en gezond alternatief vormen voor de 
auto. Plannen die de moeite waard zijn om vanuit 
het CDA de komende jaren op in te zetten! 
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Bijlage: overzicht deelnemers  
Ronde Tafel Bijeenkomsten 

 

Het CDA heeft in juni en juli 2014 een drietal bijeenkomsten georganiseerd om 

de inbreng van maatschappelijke organisaties mee te kunnen nemen in het 

verkiezingsprogramma. Bij deze bijeenkomsten waren de volgende personen 

aanwezig: 

 Natuur en Milieu Utrecht, Max Zevenbergen (medewerker Groene Ruimte) 

 LTO Noord Utrecht, Bert van Donselaar (voorzitter) 

 Landschap Erfgoed Utrecht, Frans ter Maten (directeur) 

 Natuurmonumenten, Hesper Schutte (beleidsmedewerker) 

 Agrarische Natuurvereniging de Utrechtse Venen, Hans van Rossum 

(voorzitter) en Coby Visser (Secretaris) 

 Agrarische Natuurvereniging Vallei-Horstee, Henk Davelaar (voorzitter) 

 Economic Board Utrecht, Edwin Koster 

 VNO-NCW Midden, Alwin Roest 

 MKB Nederland Midden, Helga Brenninkmeijer 

 Ondernemersvereniging Leidsche Rijn, Cathy Hansen 

 Platform Ondernemend Utrecht, Chris Bruggink  

 Paleis Soestdijk, Jan Altenburg 

 Ondernemerskring Woerden, David Verweij  

 Utrecht Science Park, Mieke de Bruin 

 Maarten Ouweneel Projecten, Maarten Ouweneel 

 Johan Klinkenberg, Bo-Ex”91, Utrecht 

 Kees van Kampen, Vallei Wonen, Woudenberg 

 Bert Nauta, De Alliantie, Amersfoort 

 Laura Janssen- Jansen, Planologie, UvA 

 Jan Fokkema, Neprom 

 Jan Overtoom, Bouwend Nederland  

 Jan Willem van de Groep, Platform 31 (Stroomversnelling) 

 David Moolenburgh, wethouder Ronde Venen 

 Gijs de Kruijff, wethouder Woudenberg 

 Ad de Regt, wethouder Oudewater 
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