
Partij
Link naar 

verkiezingsprogramma

1. Participatie van burgers: wat is uw standpunt over 

participatie van onze inwoners? 

Moeten zij eerder en actiever worden betrokken bij 

beleidsontwikkeling en planvorming? Moet er beter worden 

geluisterd naar wat onze inwoners willen? Of is participatie zoals 

dat nu in de provincie is vormgegeven volgens uw partij 

adequaat?

2. Project Hart van de Heuvelrug: moet dit project worden 

doorgezet of is het tijd voor een evaluatie en bijsturing, gezien 

de nieuwe uitdagingen waar wij als wereld, land en provincie 

voor staan? 

Denk aan klimaatverandering en de rol die bossen spelen om 

klimaatverandering tegen te gaan? Moet bestaande natuur die 

nu binnen dit project als ‘rood’ is aangewezen om te worden 

bebouwd, zoals Landgoed de Oude Tempel in Soesterberg, 

gespaard worden? De vertrouwenskwestie tussen politiek en 

samenleving speelt hierin ook een niet te onderschatten rol: er is 

veel weerstand onder de bevolking tegen de bouwplannen. 

3. Windmolens en de afstand tot bebouwing: hoe staat uw 

partij tegenover de plaatsing van windmolens in de provincie in 

het algemeen en langs de A28 nabij Leusden, Soesterberg en 

Zeist in het bijzonder?

 Welke afstands- en/of geluidsnormen ten opzichte van 

geluidsgevoelige objecten (zoals woningen) zijn voor uw partij 

aanvaardbaar? 

4. Ov-verbindingen tussen Amersfoort en Utrecht via gemeente 

Soest: Wat is uw standpunt over OV-verbindingen tussen 

Amersfoort en Utrecht via Soesterberg?

Is uw partij voor uitbreiding van deze OV-verbindingen? Zo ja, op 

welke manier? Zo nee, waarom niet? 

GroenLinks

verkiezingsprogramma

GroenLinks is er groot voorstander van om inwoners eerder en 

actiever te betrekken bij beleidsontwikkeling en planvorming. 

Daarmee kunnen we plannen beter maken en de betrokkenheid 

van inwoners vergroten. GroenLinks weegt deze inbreng dan ook 

altijd mee in haar besluiten. 

Het is soms wel een uitdaging om ervoor te zorgen dat een 

representatieve groep inwoners van zich laat horen. Het zou niet 

goed zijn als de mening van enkelen die actief participeren 

zwaarder weegt dan de mening van inwoners die dat niet doen. 

Daarom is GroenLinks voorstander van het experimenteren met 

burgerberaden, waarbij een representatieve groep inwoners zich 

in een onderwerp verdiept en via onderlinge discussie tot een 

gedragen advies komt aan Provinciale Staten. Dat lijkt ons een 

mooie aanvulling op wat we nu al doen.

Het project Hart van de Heuvelrug is in een afrondende fase. De 

aanleg van nieuwe natuur is, met uitzondering van Kamp van 

Zeist, gerealiseerd. De woningbouw is dat slechts deels. Voor 

GroenLinks was woningbouw ter financiering van de nieuwe 

natuur niet nodig, maar destijds was daar geen meerderheid 

voor. Specifiek voor Landgoed Oude Tempel verwijzen we graag 

naar ons standpunt hierover op onze website: 

https://provincieutrecht.groenlinks.nl/standpunten/landgoed-

oude-tempel

De plaatsing van windmolens is noodzakelijk om de 

klimaatdoelen te halen. In de provincie Utrecht gaan we de 

daken maximaal benutten en zijn er nu vooral veel plannen voor 

zonnevelden, terwijl ook windmolens nodig zijn voor een goede 

balans op energienet en voor een toekomstbestendige 

energievoorziening. 

De provincie is het bevoegd gezag voor windmolens, maar legde 

de keuze voor locaties altijd bij gemeenten. Inmiddels blijkt 

echter dat er te weinig plannen komen. 

Daarom neemt de provincie de regie. En start er een provinciaal 

onderzoek naar de meest geschikte locaties voor windenergie in 

de provincie Utrecht. Bij de afweging van locaties moeten 

effecten op gezondheid en natuur zwaar meewegen. Zodra 

nieuwe landelijke normen voor afstand en/of geluid beschikbaar 

zijn, zullen we die hanteren. 

Uitgangspunt bij alle energieprojecten kiezen we voor maximaal 

lokaal eigendom (minimaal 50%, liefst meer), zodat 

omwonenden eigenaar zijn en financieel profiteren van de 

opbrengsten, ook inwoners met een kleine beurs. Zo kan de 

opwek van windenergie in de buurt bijvoorbeeld gebruikt 

worden voor het verlagen van de energierekening.

GroenLinks wil dat alle steden en dorpen goed bereikbaar zijn 

met het openbaar vervoer. We willen het aanbod dan ook 

uitbreiden en verbeteren. GroenLinks is voorstander van een 

goede HOV-verbinding tussen Utrecht Science Park, Zeist, 

Soesterberg en Amersfoort. Ook stellen we tot doel dat een halte 

nooit verder dan tien minuten fietsen is buiten de bebouwde 

kom, en nooit verder dan tien minuten lopen binnen de 

bebouwde kom. Dat is waar GroenLinks op in zal zetten bij het 

opnieuw aanbesteden van het openbaar vervoer.

VVD

verkiezingsprogramma 

(pdf)

Participatie is volgens de VVD goed belegd voor het 

bestemmingsplan bij de gemeente Soest. Er is daar alle 

gelegenheid om de visie kenbaar te maken. Ook als het 

onderwerp op de agenda van provinciale staten komt is er alle 

ruimte voor bewoners, belanghebbenden en gemeentebesturen 

om in te spreken: dat vinden we fijn. Ook zijn statenleden 

aanwezig bij inspraakavonden in de gemeente, ik was daar zelf 

ook vorig jaar om de argumenten en sentimenten van de 

omwonenden te ervaren.

Het is heel onwaarschijnlijk dat er een gedragen alternatief zou 

komen dat past in de gemeentelijke en provinciale visies. 

Woningbouw is ook een groot maatschappelijk vraagstuk en er 

zijn niet zoveel plekken waar dat past binnen de afgesproken 

kaders.

Er komen nieuwe landelijke normen voor afstand die ook in 

Utrecht zullen moeten gelden. De VvD is tegen het inpassen van 

windturbines door de provincie, we vinden maatschappelijk 

draagvlak in de gemeente daarvoor te waardevol en zullen dus 

alleen windparken mogelijk maken als de gemeente daarvoor 

kiest.

De OV dienstregeling staat onder druk doordat er minder 

reizigers zijn. De VVD is voor het in stand houden van de huidige 

OV bereikbaarheid van ook de kleine kernen in het netwerk; 

maar niet voor het rijden met lege bussen. Dan is maatwerk met 

kleinschalig regiovervoer een beter alternatief.

POS Kieswijzer Provinciale Staten verkiezingen Provincie Utrecht 2023

Deze kieswijzer is samengesteld door Partij Ons SOESTerberg als hulpmiddel bij de Provinciale Statenverkiezingen 2023 voor inwoners van Soest en Soesterberg.

In deze kieswijzer zijn vier onderwerpen gekozen die erg leven in onze lokale samenleving en/of bij de achterban van onze partij.

De antwoorden zijn verkregen door de betreffende partijen aan te schrijven per e-mail. De antwoorden zijn ongewijzigd in dit overzicht geplaatst. De volgorde van de partijen is gebaseerd op de kieslijst.

Partij Ons SOESTerberg

www.OnsSOESTerberg.nl

https://provincieutrecht.groenlinks.nl/standpunten
https://provincieutrecht.groenlinks.nl/standpunten
https://storage.googleapis.com/caramel-binder-207612.appspot.com/uploaded/provincieutrecht.vvd.nl/files/63d7f504b5686/verkiezingsprogramma-vvd-ps-2023-2027.pdf
https://storage.googleapis.com/caramel-binder-207612.appspot.com/uploaded/provincieutrecht.vvd.nl/files/63d7f504b5686/verkiezingsprogramma-vvd-ps-2023-2027.pdf
https://storage.googleapis.com/caramel-binder-207612.appspot.com/uploaded/provincieutrecht.vvd.nl/files/63d7f504b5686/verkiezingsprogramma-vvd-ps-2023-2027.pdf


FvD

verkiezingsprogramma

(pdf)

Geen reactie ontvangen. Zie verkiezingsprogramma voor meer 

informatie

Geen reactie ontvangen. Zie verkiezingsprogramma voor meer 

informatie

Geen reactie ontvangen. Zie verkiezingsprogramma voor meer 

informatie

Geen reactie ontvangen. Zie verkiezingsprogramma voor meer 

informatie

CDA

verkiezingsprogramma 

(pdf)

In verband met het grote aantal van dergelijke verzoeken en 

beperkte tijd, is het helaas voor ons niet mogelijk om op elk 

verzoek specifiek te reageren. Graag verwijs ik u naar de 

standpuntenpagina op onze website, waar het antwoord op de 

meeste van uw vragen te vinden is, evenals het volledige 

verkiezingsprogramma:

https://www.cda.nl/utrecht/standpunten-op-thema 

In verband met het grote aantal van dergelijke verzoeken en 

beperkte tijd, is het helaas voor ons niet mogelijk om op elk 

verzoek specifiek te reageren. Graag verwijs ik u naar de 

standpuntenpagina op onze website, waar het antwoord op de 

meeste van uw vragen te vinden is, evenals het volledige 

verkiezingsprogramma:

https://www.cda.nl/utrecht/standpunten-op-thema 

In verband met het grote aantal van dergelijke verzoeken en 

beperkte tijd, is het helaas voor ons niet mogelijk om op elk 

verzoek specifiek te reageren. Graag verwijs ik u naar de 

standpuntenpagina op onze website, waar het antwoord op de 

meeste van uw vragen te vinden is, evenals het volledige 

verkiezingsprogramma:

https://www.cda.nl/utrecht/standpunten-op-thema 

In verband met het grote aantal van dergelijke verzoeken en 

beperkte tijd, is het helaas voor ons niet mogelijk om op elk 

verzoek specifiek te reageren. Graag verwijs ik u naar de 

standpuntenpagina op onze website, waar het antwoord op de 

meeste van uw vragen te vinden is, evenals het volledige 

verkiezingsprogramma:

https://www.cda.nl/utrecht/standpunten-op-thema 

D66

verkiezingsprogramma 

(pdf)

Op jouw verzoek om deze vragen te beantwoorden zal D66 niet 

ingaan. Ik leg je graag uit waarom we dat niet doen.

Wij vinden het niet logisch om onze standpunten naar buiten te 

brengen via een andere politieke partij. Voor de inwoners van 

Soest zijn er genoeg mogelijkheden om zich een beeld te vormen 

van de ideeën van D66. Specifiek voor deze verkiezingen wijs ik je 

op het debat dat op 1 maart gehouden zal worden voor inwoners 

van Baarn, Soest en Eemnes. En op de provinciale website staan 

alle verkiezingsprogramma’s en een actueel kieskompas 

(www.kiesjouwutrecht.nl).

Op jouw verzoek om deze vragen te beantwoorden zal D66 niet 

ingaan. Ik leg je graag uit waarom we dat niet doen.

Wij vinden het niet logisch om onze standpunten naar buiten te 

brengen via een andere politieke partij. Voor de inwoners van 

Soest zijn er genoeg mogelijkheden om zich een beeld te vormen 

van de ideeën van D66. Specifiek voor deze verkiezingen wijs ik je 

op het debat dat op 1 maart gehouden zal worden voor inwoners 

van Baarn, Soest en Eemnes. En op de provinciale website staan 

alle verkiezingsprogramma’s en een actueel kieskompas 

(www.kiesjouwutrecht.nl).

Op jouw verzoek om deze vragen te beantwoorden zal D66 niet 

ingaan. Ik leg je graag uit waarom we dat niet doen.

Wij vinden het niet logisch om onze standpunten naar buiten te 

brengen via een andere politieke partij. Voor de inwoners van 

Soest zijn er genoeg mogelijkheden om zich een beeld te vormen 

van de ideeën van D66. Specifiek voor deze verkiezingen wijs ik je 

op het debat dat op 1 maart gehouden zal worden voor inwoners 

van Baarn, Soest en Eemnes. En op de provinciale website staan 

alle verkiezingsprogramma’s en een actueel kieskompas 

(www.kiesjouwutrecht.nl).

Op jouw verzoek om deze vragen te beantwoorden zal D66 niet 

ingaan. Ik leg je graag uit waarom we dat niet doen.

Wij vinden het niet logisch om onze standpunten naar buiten te 

brengen via een andere politieke partij. Voor de inwoners van 

Soest zijn er genoeg mogelijkheden om zich een beeld te vormen 

van de ideeën van D66. Specifiek voor deze verkiezingen wijs ik je 

op het debat dat op 1 maart gehouden zal worden voor inwoners 

van Baarn, Soest en Eemnes. En op de provinciale website staan 

alle verkiezingsprogramma’s en een actueel kieskompas 

(www.kiesjouwutrecht.nl).

PvdA 

verkiezingsprogramma 

(pdf)

De PvdA wil dat zowel inwoners als gemeente(raden) beter 

betrokken worden bij de keuzes die de provincie maakt. Daarom 

willen we werken met nieuwe vormen van democratie, 

inwonersparticipatie en co-creatie. Twee keer per jaar willen we 

dat het provinciebestuur in gesprek gaat met gemeenteraden om 

van gedachten te wisselen over het provinciaal beleid. We komen 

met duidelijke richtlijnen om als provincie beter samen te 

kunnen werken met maatschappelijke (bewoners)initiatieven. 

We laten leerlingen en nieuwe Nederlanders kennismaken met 

het werk van de provincie. 

Het project Hart van de Heuvelrug is een project waarin in een 

groot gebied een uitruil tussen natuur en woningbouw 

plaatsvindt, die zowel leidt tot meer woningen als tot meer 

natuurontwikkeling met minder versnippering. Beide zijn hard 

nodig. Juist omdat die beide doelen binnen dit project in 

samenhang gerealiseerd worden, wil de PvdA het Hart van de 

Heuvelrug in zijn geheel in stand houden.

In de RES1.0 hebben gemeenten afspraken gemaakt over 

zoekgebieden voor windenergie. De zone langs de A28 (en langs 

andere rijkswegen) is een van die zoekgebieden. De PvdA wil dat 

gemeenten zich aan hun eigen afspraken houden als het gaat om 

het opwekken van voldoende hernieuwbare energie. 

Tegelijkertijd is de zone langs de A28 een ingewikkelde locatie, 

vanwege de aanwezigheid van delen van het Natuurnetwerk 

Nederland (NNN) en militair terrein. Nader onderzoek is nodig 

om uit te zoeken of windenergie hier mogelijk is. 

Voor de PvdA zijn de wettelijke (afstands)normen ter voorkoming 

van geluidshinder vanzelfsprekend. Bovendien wil de PvdA dat 

bewoners altijd de mogelijkheid krijgen om mede-eigenaar te 

worden van windparken en zonnevelden, en zo mee kunnen 

profiteren van de opbrengsten van duurzame energie.

De PvdA wil dat alle steden en dorpen goed ontsloten worden 

door openbaar vervoer. Dat is nu nog lang niet overal in de 

provincie het geval. Daarom wil de PvdA dat het jaarlijkse 

vervoersplan samen met gemeenten wordt opgesteld. 

Uitbreiding van hoogwaardig openbaar vervoer (oa tram) wil de 

PvdA vooral op die plekken waar ook veel woningen kunnen 

worden toegevoegd. We steunen daarom de verdere verkenning 

van het doortrekken van de tram richting Zeist en Amersfoort.

ChristenUnie

verkiezingsprogramma 

(pdf)

Geen reactie ontvangen. Zie verkiezingsprogramma voor meer 

informatie

Geen reactie ontvangen. Zie verkiezingsprogramma voor meer 

informatie

Geen reactie ontvangen. Zie verkiezingsprogramma voor meer 

informatie

Geen reactie ontvangen. Zie verkiezingsprogramma voor meer 

informatie

PVV

verkiezingsprogramma

(pdf)

Geen reactie ontvangen. Zie verkiezingsprogramma voor meer 

informatie

Geen reactie ontvangen. Zie verkiezingsprogramma voor meer 

informatie

Geen reactie ontvangen. Zie verkiezingsprogramma voor meer 

informatie

Geen reactie ontvangen. Zie verkiezingsprogramma voor meer 

informatie

https://fvd.nl/files/provincies/FVD_PS_PROGRAMMA_UTRECHT.pdf
https://fvd.nl/files/provincies/FVD_PS_PROGRAMMA_UTRECHT.pdf
https://fvd.nl/files/provincies/FVD_PS_PROGRAMMA_UTRECHT.pdf
https://d14uo0i7wmc99w.cloudfront.net/Afdelingen/Utrecht/1. Provincie/Documenten/2023/PSWS23/Samen verantwoordelijk - CDA provincie Utrecht  - Programma 2023-2027.pdf
https://d14uo0i7wmc99w.cloudfront.net/Afdelingen/Utrecht/1. Provincie/Documenten/2023/PSWS23/Samen verantwoordelijk - CDA provincie Utrecht  - Programma 2023-2027.pdf
https://d14uo0i7wmc99w.cloudfront.net/Afdelingen/Utrecht/1. Provincie/Documenten/2023/PSWS23/Samen verantwoordelijk - CDA provincie Utrecht  - Programma 2023-2027.pdf
https://d66.nl/provincieutrecht/wp-content/uploads/sites/351/2023/01/Verkiezingsprogramma-D66-Provincie-Utrecht.pdf
https://d66.nl/provincieutrecht/wp-content/uploads/sites/351/2023/01/Verkiezingsprogramma-D66-Provincie-Utrecht.pdf
https://d66.nl/provincieutrecht/wp-content/uploads/sites/351/2023/01/Verkiezingsprogramma-D66-Provincie-Utrecht.pdf
https://psutrecht.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/302/2022/12/20221210-Verkiezingsprogramma-PVDA-provincie-Utrecht-definitief.pdf
https://psutrecht.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/302/2022/12/20221210-Verkiezingsprogramma-PVDA-provincie-Utrecht-definitief.pdf
https://psutrecht.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/302/2022/12/20221210-Verkiezingsprogramma-PVDA-provincie-Utrecht-definitief.pdf
https://provincieutrecht.christenunie.nl/l/library/download/urn:uuid:0e2cefde-a71f-4825-89fc-3c518475a2e4/verkiezingsprogramma+christenunie+ps2023.pdf?format=save_to_disk
https://provincieutrecht.christenunie.nl/l/library/download/urn:uuid:0e2cefde-a71f-4825-89fc-3c518475a2e4/verkiezingsprogramma+christenunie+ps2023.pdf?format=save_to_disk
https://provincieutrecht.christenunie.nl/l/library/download/urn:uuid:0e2cefde-a71f-4825-89fc-3c518475a2e4/verkiezingsprogramma+christenunie+ps2023.pdf?format=save_to_disk
https://www.dropbox.com/s/96dfps90gev1xdm/Verkiezingsprogramma %27Uw stem voor Utrecht%27 - PVV Utrecht PS23.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/96dfps90gev1xdm/Verkiezingsprogramma %27Uw stem voor Utrecht%27 - PVV Utrecht PS23.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/96dfps90gev1xdm/Verkiezingsprogramma %27Uw stem voor Utrecht%27 - PVV Utrecht PS23.pdf?dl=0


PvdD

verkiezingsprogramma 

(pdf)

Een goed functionerende overheid is open, transparant en biedt 

gelijke kansen voor iedereen. PvdD vindt het belangrijk dat 

inwoners vaker, eerder en actiever worden betrokken bij 

beleidsontwikkeling en planvorming. Daarnaast willen we dat 

bewoners ook echt meer te zeggen krijgen over de inrichting van 

hun eigen woonomgeving. Bewoners zijn vaak erg deskundig en 

hebben een langdurige binding met de omgeving. Wij stimuleren 

burgerparticipatie zoals het burgerinitiatief, raadgevend 

referendum en burgerberaad.

De weerstand tegen het vernietigen van bomen en bos voor 

woningbouw bij het project Hart van de Heuvelrug is ons bekend 

en delen wij zeer. Het project Hart vd Heuvelrug loopt al sinds 

2004 en is nooit in zijn geheel geëvalueerd, inclusief de gestelde 

doelen. Wij pleiten voor een evaluatie en bijsturing. 

Het is voor ons niet logisch om te streven naar meer natuur (o.a. 

Natura 2000, NNN, Groene Contour) en meer bomen (o.a. 

afspraak om 600.000 bomen te planten) en tegelijkertijd bos te 

kappen. AL helemaal niet bij Oude Tempel met oude bomen en 

11 rode lijst soorten. Helaas is de situatie voor Soest en Zeist niet 

uniek. Ook bij o.a. Landgoed Soestdijk (Baarn), Henschotermeer, 

Broekhuizerlaan (Utrechtse Heuvelrug) , rondweg Amersfoort, is 

hier sprake van (geweest). Bij Rondweg Amersfoort en 

Broekhuizerlaan hebben burgers, actiegroepen en PvdD dit al 

kunnen voorkomen. De koppeling van Rood en Groen was in het 

verleden wellicht handig, maar past niet meer bij deze tijd op 

deze manier. We hebben groene doelen, en we moeten daar 

eigenstandig budget aan koppelen. Niet afhankelijk maken van 

Rood.

Wij zijn voor een transitie naar energie en klimaat neutraal. We 

willen daarbij de komende tijd vooral inzetten op 

energiebesparing. Uitgangspunt bij opwekking is dat  mens, dier 

en natuur zo min mogelijk last ondervinden. Dus geen 

windmolens in of nabij natuurgebieden of dicht bij woningen. 

Langs infrastructuur kan een geschikte plek zijn voor 

windturbines, maar dit hangt af van de precieze locatie. 

Sommige nadelen kunnen opgelost worden met innovaties (b.v. 

zwarte wiek om vogels te sparen). We hebben als partij geen 

strikte afstandsnormen. Wat we verder heel belangrijk vinden is 

dat omwonenden profiteren van de opbrengsten van 

windmolens.

De Partij voor de Dieren is warm pleitbezorger van meer 

investeren in OV. In plaats van grote prestigeprojecten met 

bijbehorende technische/financiële/landschappelijke 

onzekerheid, willen wij het bestaande OV-netwerk optimaliseren. 

Dus beginnen met het terugdraaien van de afgeschaafde 

dienstregeling en vervolgens ook het beter bereikbaar maken van 

kleine kernen, zodat inwoners daar minder afhankelijk van de 

auto worden. We hebben vorig jaar nog gepleit voor betere 

busverbindingen tussen Amersfoort/Utrecht en Soesterberg, ook 

met oog op bijvoorbeeld het militair museum. We zullen ervoor 

blijven pleiten om het gebied tussen Utrecht en Amersfoort beter 

te ontsluiten per bus. Zowel sneldiensten als lijnen met meer 

stops en goede bereikbaarheid in avond en weekend.

SP

verkiezingsprogramma 

(pdf)

Geen reactie ontvangen. Zie verkiezingsprogramma voor meer 

informatie

Geen reactie ontvangen. Zie verkiezingsprogramma voor meer 

informatie

Geen reactie ontvangen. Zie verkiezingsprogramma voor meer 

informatie

Geen reactie ontvangen. Zie verkiezingsprogramma voor meer 

informatie

SGP

verkiezingsprogramma 

(pdf)

Participatie is in het beleid van de provincie goed geregeld. In de 

praktijk gaat het echter nogal eens mis. Inwoners worden vaak te 

laat of helemaal niet bij plannen betrokken waar ze wel direct 

mee te maken hebben. Soms is onduidelijk welke kaders er zijn of 

worden plannen gepresenteerd als er eigenlijk niks meer aan te 

veranderen valt. Wat ons betreft begint participatie met echt 

luisteren en de overtuiging dat mensen in de directe omgeving 

vaak meer weten dan de provincie. Een goede oplossing ontstaat 

in een ontspannen en open gesprek tussen ervaringsdeskundigen 

(de omwonenden) en experts (de ambtenaren met veel 

achtergrondkennis en ervaring). 

Het project Hart van de Heuvelrug verdient zeker bijsturing. De 

vraag is of het woningbouwprogramma past bij wat nodig is in 

deze tijd (prijsklasse woningen/manier van bebouwing etc.). 

Maar wat ons betreft is het niet realistisch om het huidige rood 

in de plannen helemaal om te zetten naar groen. De onderdelen 

die geld kosten (groen) zijn in het verleden al gerealiseerd, de 

onderdelen die geld moeten opleveren (rood) moeten nog 

afgerond worden. Als SGP staan we ook voor een financieel 

solide beleid. Het helemaal terugdraaien van 

woningbouwplannen past daar wat ons betreft niet bij. 

Over het algemeen zijn we niet enthousiast over windturbines in 

de provincie Utrecht. De provincie is relatief windarm en 

bovendien geeft het in de praktijk vaak heel veel rumoer en 

onrust in de omgeving. We hebben gezien hoe hele 

dorpsgemeenschappen verdeeld raakten door de komst van een 

windmolenpark in de omgeving. Wij vinden dat de provincie een 

belangrijke rol heeft in de kaderstelling van windturbines. Zo 

hebben we een amendement ingediend om de strengere 

afstandsnormen van de WHO als uitgangspunt te nemen in het 

beleid (https://www.stateninformatie.provincie-

utrecht.nl/documenten/Amendement/PS2021OGV02-

Amendement-32-Gezondheid-inwoners-voorop-ingediend-door-

SGP-en-JA21.pdf) Wij zijn alleen voor windturbines als er breed 

draagvlak is in de omgeving waar deze moet komen en de 

opbrengsten van de turbines terecht komt bij de mensen die ook 

de overlast ervaren. 

Over het algemeen zijn wij voor versterking van het OV-netwerk. 

In de afgelopen jaren is er te veel uitgegaan van drukbereisde 

lijnen en is te weinig ingezet op de bereikbaarheid van alle delen 

van de provincie. Concreet pleiten wij in ons 

verkiezingsprogramma voor een busverbinding tussen Soest en 

station Den Dolder

50PLUs

verkiezingsprogramma

(pdf)

Geen reactie ontvangen. Zie verkiezingsprogramma voor meer 

informatie

Geen reactie ontvangen. Zie verkiezingsprogramma voor meer 

informatie

Geen reactie ontvangen. Zie verkiezingsprogramma voor meer 

informatie

Geen reactie ontvangen. Zie verkiezingsprogramma voor meer 

informatie

DENK

verkiezingsprogramma

(pdf)

Geen reactie ontvangen. Zie verkiezingsprogramma voor meer 

informatie

Geen reactie ontvangen. Zie verkiezingsprogramma voor meer 

informatie

Geen reactie ontvangen. Zie verkiezingsprogramma voor meer 

informatie

Geen reactie ontvangen. Zie verkiezingsprogramma voor meer 

informatie

ZPiZ

verkiezingsprogramma

Geen reactie ontvangen. Zie verkiezingsprogramma voor meer 

informatie

Geen reactie ontvangen. Zie verkiezingsprogramma voor meer 

informatie

Geen reactie ontvangen. Zie verkiezingsprogramma voor meer 

informatie

Geen reactie ontvangen. Zie verkiezingsprogramma voor meer 

informatie

https://assets.partijvoordedieren.nl/assets/site/utrecht/PvdD-verkiezingsprogramma-Provinciale-Staten-Utrecht-2023.pdf
https://assets.partijvoordedieren.nl/assets/site/utrecht/PvdD-verkiezingsprogramma-Provinciale-Staten-Utrecht-2023.pdf
https://assets.partijvoordedieren.nl/assets/site/utrecht/PvdD-verkiezingsprogramma-Provinciale-Staten-Utrecht-2023.pdf
https://provincieutrecht-2023.sp.nl/sites/provincieutrecht.sp.nl/files/2023-02/20221203 PS_Verkiezingsprogramma_SP_Utrecht_v01.pdf
https://provincieutrecht-2023.sp.nl/sites/provincieutrecht.sp.nl/files/2023-02/20221203 PS_Verkiezingsprogramma_SP_Utrecht_v01.pdf
https://provincieutrecht-2023.sp.nl/sites/provincieutrecht.sp.nl/files/2023-02/20221203 PS_Verkiezingsprogramma_SP_Utrecht_v01.pdf
https://utrecht.sgp.nl/download?docID=e16c61628cfbbb5407a5dbead38d80dbd42d522f&name=Verkiezingsprogramma%202023-2027.pdf
https://utrecht.sgp.nl/download?docID=e16c61628cfbbb5407a5dbead38d80dbd42d522f&name=Verkiezingsprogramma%202023-2027.pdf
https://utrecht.sgp.nl/download?docID=e16c61628cfbbb5407a5dbead38d80dbd42d522f&name=Verkiezingsprogramma%202023-2027.pdf
https://www.50plusutrecht.nl/images/1Verkiezingsprogramma_PS_2023-2027_versie_definitief_Bestuur_PU8419.pdf
https://www.50plusutrecht.nl/images/1Verkiezingsprogramma_PS_2023-2027_versie_definitief_Bestuur_PU8419.pdf
https://www.50plusutrecht.nl/images/1Verkiezingsprogramma_PS_2023-2027_versie_definitief_Bestuur_PU8419.pdf
https://www.bewegingdenk.nl/wp-content/uploads/2023/01/9382022-Verkiezingsprogramma-PS2023-Utrecht.pdf
https://www.bewegingdenk.nl/wp-content/uploads/2023/01/9382022-Verkiezingsprogramma-PS2023-Utrecht.pdf
https://www.bewegingdenk.nl/wp-content/uploads/2023/01/9382022-Verkiezingsprogramma-PS2023-Utrecht.pdf
https://baramgimo.wixsite.com/zwartepietiszwart
https://baramgimo.wixsite.com/zwartepietiszwart


BBB

verkiezingsprogramma 

(pdf)

Burgerparticipatie is één van de speerpunten van BBB Utrecht. 

Wij vinden het heel belangrijk dat er beter geluisterd wordt naar 

burgers en dat ze echte zeggenschap krijgen over ingrijpende 

besluiten.  Onze ideeën hierover leest u vanaf pagina 22 in ons 

verkiezingsprogramma.

Wij hebben hierover niets in ons verkiezingsprogramma 

opgenomen. Echter, wij zijn in algemene zin voor het behoud van 

natuur en het groen in onze provincie.  Daarentegen zien wij ook 

de grote woningbouwopgave en willen wij als BBB ook dat er 

versneld gebouwd gaat worden. Daarbij gaat onze absolute 

voorkeur naar bouwen binnen de bestaande contouren en ruilen 

we liever geen groen in voor grijs.

BBB Utrecht ziet geen ruimte voor grote windturbines in de 

provincie Utrecht. Zie pagina 18 in ons verkiezingsprogramma. 

BBB Utrecht is voor versterking van het OV. BBB zet daarbij in op 

de versterking van het OV tussen dorpen en steden. Zie pagina 32 

van ons verkiezingsprogramma.

JA21

verkiezingsprogramma 

(pdf)

JA21 wil de vertrouwensbreuk tussen inwoners en politiek 

herstellen. We willen inwoners meer betrekken bij 

besluitvorming. Bij belangrijke besluiten is het houden van een 

referendum een goed instrument. Wij pleiten dan ook voor een 

provinciaal referendum. 

Wij zijn voorstander van het laten doorgaan van het het project 

Hart van de Heuvelrug. De provincie Utrecht heeft een enorm te 

kort aan woningen en het is daarom dat belangrijk dat dit project 

doorgaat.

JA21 is tegen de plaatsing van landschapsvervuilende 

windturbines, die ook nog eens onbetrouwbare wiebelstroom 

opleveren. Wat JA21 betreft komt er geen windturbine bij in 

Utrecht en breken we bestaande windturbines zo snel mogelijk 

af. JA21 kiest voor kernenergie als betrouwbare en betaalbare 

energiebron.

Wij vinden het belangrijk dat ieder dorp of stad een 

hoogwaardige OV-verbinding heeft en zijn dan ook voorstander 

van uitbereiding van het OV netwerk als dat nodig is. Hoe dat het 

beste uitgebreid kan worden met de bus, trein of sneltram moet 

goed worden onderzocht.

VOLT

verkiezingsprogramma

(pdf)

Geen reactie ontvangen. Zie verkiezingsprogramma voor meer 

informatie

Geen reactie ontvangen. Zie verkiezingsprogramma voor meer 

informatie

Geen reactie ontvangen. Zie verkiezingsprogramma voor meer 

informatie

Geen reactie ontvangen. Zie verkiezingsprogramma voor meer 

informatie

BVNL

verkiezingsprogramma

(pdf)

BVNL wil niet alleen participatie, maar ook feitelijk meer inspraak 

door middel van referenda. Voorbeeld: in de gemeente Houten is 

een referendum gehouden over de locatie waar woningbouw zou 

moeten plaatsvinden. Zo hoort het. De ervaring leert dat bij 

participatie dmv burgerberaden de usual suspects komen 

opdraven. De hoog opgeleiden, die toch al de weg naar de 

politiek en de overheid weten te vinden rn fir toch al 

oververtegenwoordigd zijn in de besluitvorming. Ook daarom 

echte inspraak, waarbij iedereen zijn mening kan geven, via 

referenda.

HvH is een project waar de kosten voor "groen" zouden worden 

betaald met "rood". Het is een afspraak tussen de provincie en 

de gemeenten Soest en Zeist. Als je aan die afspraken gaat 

tornen zullen er nieuwe afspraken moeten worden gemaakt wie 

de kosten dan gaat dragen. Dat lijkt ons een heilloze weg. Wat 

wel goed is, dat is het altijd, om te bezien of de bestemde rode 

gebieden de juiste zijn en of andere locaties niet meer voor de 

hand liggen. Burgers hebben hierbij meestal de beste ideeen. Zie 

het bovengenoemde voorbeeld van Houten. Als er betere 

oplossingen denkbaar zijn dan de Oude Tempel, dan verdient dat 

de voorkeur. Dat hoeft dan wat ons betreft ook niet binnen het 

HvH-gebied te liggen.  Dat hierbij de belangen van Soest en Zeist 

wel eens zouden kunnen botsen valt niet uit te sluiten. Er is wel 

een enorm woningtekort, door de grote instroom van diverse 

migrantengroepen (asiel, studenten, arbeidsmigranten en 

expats), netto 228.000 in één jaar. Autonoom groeit de 

Nederlandse bevolking niet. Als we hieraan niets doen, is het 

verzinnen van welke oplossing dan ook voor het woningtekort, 

maar voor nagenoeg alle problemen in dit land, bij voorbaat 

nutteloos.

Al 12 jaar strijd ik [René Dercksen] tegen windmolens. Ook BVNL 

is hier op tegen. Windmolens zijn onbetrouwbaar, want leveren 

alleen stroom als het waait, ontsieren het landschap en maken 

mensen ziek door de (laag frequente) geluidsoverlast. Daarnaast 

dient er een geheel nieuw elektriciteitsnetwerk voor te worden 

aangelegd, dat vele tientallen miljarden kost. De provincie (CDA, 

D66, CU, GL en PvdA) dreigt nu gemeenten te dwingen 

windmolens te plaatsen, net zoals het kabinet gemeenten dwingt 

asielzoekers op te nemen. 15 maart is het laatste moment 

waarop deze dwang vanuit de provincie van tafel kan worden 

gestemd. De Universiteit van Utrecht stelde vast, bij de discussie 

over de windmolens in Houten, dat Nederland te dicht bevolkt is 

voor windmolens op land. Kortom, wij vinden geen enkele 

windmolen erbij aanvaardbaar.

OV-verbindingen dienen aan te sluiten op de vraag van de 

bewoners. Soesterberg groeit dus het ligt voor de hand dat 

daarop de dienstregeling wordt aangepast. Directe verbindingen 

naar zowel Utrecht als Amersfoort, zouden wellicht kunnen 

intensiveren. Mijn ervaring is, dat als bewoners om een hogere 

frequentie vragen, daar altijd serieus naar gekeken wordt op 

basis van de cijfers. Andere vormen van OV dan de busverbinding 

liggen niet voor de hand.

U26 GEMEENTEN

verkiezingsprogramma

Dit moet beter en gelijk bij de start en in Jip & Janneke Taal. 

Open & transparant en in de meedenk functie wat goed is voor 

de omgeving en haar inwoners getoetst aan de flora & fauna 

toetsing aan de voorzijde.

Zodat er gezamenlijk wordt opgetrokken en niet gelijk vast loopt.

De oude Tempel zou juist gespaard moeten worden daar het 1 

van de groene longen is van Soest / Soesterberg langs de A28 en 

fijnstof opvangt. En een koppelgebied is van Utrechtse 

lustwaranda en een belangrijke steppingstone in voor de Flora en 

Fauna.

U26 GEMEENTEN is TEGEN dat de mega windturbines op het 

land komen en is groot voorstander dat de mega

windturbines op de olieplatforms en gasplatforms in zee komen 

die niet meer in gebruik zijn en die in de toekomst

stil komen te liggen (vrijkomen) en dus niet langs de A 28 . Daar 

waar het kan met kleine windmolens en de samenleving het 

accepteert,

vinden wij het prima dat het op het land komt bijv. op de eigen 

grond van agrariërs voor eigen gebruik, echter voor

de mega windturbines moet het minimaal 1,5 à 2 kilometer van 

woningen en bedrijven verwijderd zijn en moet het

voldoen aan de flora en fauna wetgeving. Wij vinden dat met 

alternatieven, zoals maximaal zonnepanelen op daken,

eigen energie opgewekt moet worden in de Provincie Utrecht.

U26 GEMEENTEN is juist voor behoudt en mogelijke snelle 

uitbreiding dus Nadruk op het stimuleren Openbaar Vervoer, niet 

alleen van stadskern maar ook naar dorpskern en kleine kernen, 

maar ook kruisverbindingen stimuleren of behouden

tussen dorpskernen, met de inzet van de groene waterstofbus 

zonder wegenbelasting uitstof 0 CO2 uitstoot schoon water dus 

geen vervuiling.

De uitbreiding van de tramverbinding is niet haalbaar door 

ruimtegebrek. Bovendien is een waterstofbus breder inzetbaar, 

ook voor de verbindingen met de kleine dorpen en kernen 

zonder groen aantasting of extra kap.

Aansluiten van auto op Openbaar Vervoer naar P&R te faciliteren 

en goedkoop te houden.

https://boerburgerbeweging.nl/wp-content/uploads/2023/01/BBB_PS_Verkiezingsprogramma_UTRECHT_2023.pdf
https://boerburgerbeweging.nl/wp-content/uploads/2023/01/BBB_PS_Verkiezingsprogramma_UTRECHT_2023.pdf
https://boerburgerbeweging.nl/wp-content/uploads/2023/01/BBB_PS_Verkiezingsprogramma_UTRECHT_2023.pdf
https://utrecht.ja21.nl/fileadmin/user_upload/JA21-PS23-programma_utrecht_v2.pdf
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