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Groenekan ontmoet Biltse politiek
door Frank Klok
Groenekan ontmoette 16 februari de Biltse gemeentepolitiek in de Boskapel aan de
Grothelaan. Bekend terrein natuurlijk voor de partijen die hun inspiratie uit de bijbel halen,
SGP, ChristenUnie en het CDA. Maar gelukkig bleken de meer profane partijen D66, Groen
Links/PvdA, SP en de VVD zich daardoor in het debat niet te laten intimideren.
Het was een breed pallet aan Groenekanse clubs die gezamenlijk de Biltse politiek wilden
bevragen over zaken die hen nauw aan het hart liggen. Samen dekken zij vrijwel alle
beleidsterreinen van de politiek af. Van cultuur en cultuurhistorie via sport, agrarische en
economische zaken tot verkeer, veiligheid, natuur en sociale kwesties.
Met de acht politieke partijen, die in De Bilt aan de verkiezingen deelnemen, werden al die
terreinen verkend en ontstond er geleidelijk meer duidelijkheid over de programmatische en
accentverschillen tussen de partijen en de plasticiteit of het gebrek daaraan van de diverse
programmapunten. Het zou hier te ver voeren om alle presentaties en discussies in detail
weer te geven. Daarvoor verwijzen we u kortheidshalve naar de verkiezingsprogramma’s van
de diverse partijen en, natuurlijk, naar de kieswijzer op internet
(www.gemeente.kieskompas.nl). Op deelterreinen werden die avond wel een aantal saillante
verschillen en uitspraken genoteerd die ook buiten het Groenekanse hun geldigheid
behouden en die de Vierklank hier dan ook graag met u wil delen.
Bezuinigen
Juist als het op bezuinigen aankomt moet de politiek kleur bekennen! Bilts Belang (BB) heeft
als enige haar goedkeuring onthouden aan de meerjarenbegroting van de gemeente omdat
die ‘in volstrekt onvoldoende mate rekening houdt met de bezuinigingen die er, volgens BB,
met zekerheid aankomen’. De ‘zittende’ partijen VVD en Groen Links/PvdA (GL/PvdA)
bestempelen dit als zwartkijken en dit ontlokte aan Anne Doedens (VVD) zelfs de uitspraak:
‘de mens lijdt het meest onder het lijden dat hij vreest! De huidige wethouders hebben een
prima track record als het gaat om het aanboren van externe financieringsbronnen en dus
zou het best eens mee kunnen vallen’. Alle andere partijen gaven, overigens in grove
streken, aan waar zij eventuele bezuinigingen zouden weghalen c.q. welke beleidsterreinen
zij daarbij zeker zouden willen ontzien.
Verbreding A27
Eerder al hebben alle Biltse partijen de milieuproblematiek van de A27 boven hun
partijpolitiek uitgetild en uitgesproken dat zij hun geloofsgenoten op provinciaal en nationaal
niveau zullen bewerken om de overlast effectief aan te pakken. D66 heeft eerder al Boris van
der Ham naar Groenekan gehaald om hem te doordringen van de ernst van de situatie en zij
zullen hem ‘nadrukkelijk bij de les houden’. De PvdA haalt Hans Spekman en Stef Depla hier
naar toe, de VVD brengt Halbe Zijlstra in stelling en men nodigt iedereen van harte uit ook
hen van de ernst van de overlast te komen doordringen. Alle partijen scharen zich dan ook
achter de pogingen van de Stichting Stop Geluidshinder Maartensdijk e.o. (SSGM) om de
verruiming van de geluid- en fijnstofnormen in de nieuwe ontwerpmilieuwet van tafel te
krijgen. Men sprak de bereidheid uit de brief ter zake van de SSGM mede te ondertekenen.
De collegepartijen spraken uit dat zij zich op dit dossier tot het uiterste zullen inspannen om
het best mogelijke resultaat met betrekking tot de overlast te boeken.
Koningin Wilhelminaweg
De politici kregen staande de vergadering de voorlopige resultaten overhandigd van een
enquête onder bewoners van de KW-weg naar de cumulatie van overlast van de A27, de
provinciale KW-weg, het spoor en de parkeerplaats langs de A27. De voorlopige uitkomsten

werden door alle partijen als ernstig gekenschetst. De VVD gaf er zelfs de kwalificatie
‘schandalig’ aan en sprak uit dat we ‘dit, voor zover dat binnen de mogelijkheden van de
gemeente ligt, voortvarend dienen aan te pakken!’ Voor wat het hard rijden betreft werd
overigens door diverse ‘ervaringsdeskundigen’ uit de politiek benadrukt dat het vaak ook de
eigen bewoners blijken te zijn die het gas te diep indrukken.
Extra kunstgrasveld
De subsidieaanvraag van de hockeyclub, blijkt over de volle breedte van de partijen, ligt niet
zo eenvoudig. De stelling: ‘gelijke monniken gelijke kappen’ en het daaruit voortvloeiende
pleidooi voor een eenmalige subsidie om daarmee een ‘gelijk speelveld’ te krijgen wordt niet
zo maar door partijen gevolgd. De bezitsverhoudingen, Voordaan heeft haar velden in
eigendom, staan een normale subsidieverlening - 400.000 euro met afschrijving over 20 jaar
- in de weg. PvdA-Wethouder Mittendorff nodigt de hockeyclub overigens van harte uit voor
een gesprek om de mogelijkheden met elkaar te onderzoeken. D66 geeft aan de hockeyclub
nog mee om, gezien het feit dat 60% van haar leden uit de stad Utrecht komt, ook eens voor
een bijdrage die kant op te kijken. De VVD meent dat er bij de diverse clubs weliswaar
sprake is van Monniken maar dan wel van verschillende ordes. Zij wil de kwestie onderdeel
maken van de collegeonderhandelingen.
Utrechts Landschap
De Groenekanse agrariërs menen dat er een evenwichtige afweging moet worden gemaakt
tussen hun belangen en de belangen van de natuur. Die natuurbelangen worden in het Biltse
vaak vertegenwoordigd door de Stichting Het Utrechts Landschap (UL). Die stichting wordt
door de landbouwsector nogal eens ervaren als een moeilijk te nemen vesting. Men geeft de
gemeentepolitiek in overweging een grotere vinger in de UL-pap na te streven. De meeste
partijen voelen hier niets voor. Invloed via de Provincie, subsidiegever en voorzitter van de
Raad van Toezicht, vindt men voldoende. BB en SGP vinden wél dat een grotere invloed
nodig is. BB vindt dan dat de gemeente partner zou moeten zijn, SGP wil een verdergaande
invloed om de agrarische belangen beter in evenwicht te brengen.
Duurzaamheid
Hoe gaat de gemeente de grote olieafhankelijkheid van onze samenleving te lijf?
De CU benadrukt in haar programma het goed rentmeesterschap en vindt dat we op lokaal
niveau aan deze invalshoek snel prioriteit moeten geven en concreet aan de slag moeten. Zij
zullen dienaangaande op korte termijn in raadsvergaderingen praktische aanbevelingen
doen. GL/PvdA meent de vraagsteller op haar wenken te kunnen bedienen door te verwijzen
naar het kersverse Uitvoeringsconvenant Duurzaam Bouwen. Bouwbedrijven,
wooncorporaties en overheid leggen zich daarin vast op duurzaam bouwen. Niet alleen voor
wat betreft nieuwbouw maar ook voor renovatie worden daarin afspraken gemaakt. De SGP
is er iets minder gerust op dat het met die duurzaamheid in het huidige college wel goed zit.
Een duurzaamheidnota van BB en GL/PvdA van enkele jaren geleden lijkt in de la
verdwenen, althans heeft nog steeds niet geleid tot een duurzaamheidnotitie. BB legt nadruk
op het maken van een nulmeting van energieverbruik in de gemeente zodat straks de
mogelijke vooruitgang meetbaar is. Daarnaast vindt BB een informatiecentrum met
betrekking tot duurzaamheid belangrijk. De VVD is het weliswaar eens met allerlei fraaie
initiatieven maar wil toch graag voorzichtig omgaan met sombere voorspellingen. Anne
Doedens roept de sombere boodschap van Joop den Uijl uit de zeventiger jaren in
herinnering: ‘We zullen ons in moeten stellen op een soberder leefstijl’, waarna er nog 30
jaar economische groei volgde! D66, tenslotte, meent dat de échte crisis de energiecrisis is
en zal duurzaamheid daarom tot een belangrijk onderdeel van de collegeonderhandelingen
maken.
Grondpolitiek
SP, SGP, BB, VVD vinden dat de gemeente een actieve grondpolitiek zou moeten voeren.
De gemeente moet strategische aankopen van grond doen om speculanten buiten de deur te

houden en de winsten voor de gemeenschap te behouden. BB wijst in dit verband op de
kwestie Beukenburg die de Biltenaren een hoop geld heeft gekost. Met een actieve
grondpolitiek had men dit kunnen voorkomen. CDA, D66 en GL/PvdA ondersteunen die
actieve grondpolitieke insteek maar waarschuwen tevens voor te hoog gespannen
verwachtingen. CDA wijst op een aantal vervelende ongelukken die daarmee in het verleden
zijn gebeurd. D66 en GL/PvdA zien in de praktijk maar beperkte strategische mogelijkheden
in deze en men vindt dat de huidige wethouder het op dit punt eigenlijk al wel goed doet met
de andere beschikbare instrumenten, zoals de Wet Voorkeursrecht Gemeenten
(Versteeglaan) en onteigeningsmogelijkheden.
Project MENS
Wethouder Mittendorff (GL/PvdA) mocht zich verheugen in een raadsbrede instemming met
en hulde voor het MENS-project. Het project is nu tot een landelijk pilootproject verheven en
werd recent positief besproken in de landelijke pers. Ook SGP onderschrijft de doelstellingen
van het project, mensen met een beperking ondersteunen om hen zo lang mogelijk te laten
participeren in de samenleving. Maar uit de evaluatie is wél gebleken dat daar waar het gaat
over bijvoorbeeld vereenzaming een geprofessionaliseerd project als MENS niet de
zorgkwaliteit kan bieden van mantelzorg en vrijwilligerswerk. Bovendien is MENS een
pilootproject waar extra geld voor verkregen is. De komende jaren valt dat extra geld weg.
Daarom roept de SGP op om juist te investeren in mantelzorg en vrijwilligerswerk om het
maatschappelijk kapitaal, dat we daar al hebben, extra tot bloei te laten komen.
Na afloop van de geanimeerde avond bekroop uw verslaggever het gevoel dat meer kennis
een keuze niet altijd eenvoudiger maakt. Het zou al helpen als je bij de
gemeenteraadsverkiezingen twéé stemmen mocht uitbrengen: één stem voor de macht en
één stem met het hart.
Onderschrift foto zaal:
Plaatselijke politiek leeft in Groenekan.
Onderschrift foto politici1:
SGP, Groen Links/PvdA, D66, VVD, CDA.
Onderschrift foto politici2:
Alle partijen in beeld (CU nog net), op de voorgrond Marius van den Bosch, voorzitter van de
Dorpsraad Groenekan, die de avond leidde.
Onderschrift foto politici3:
De collegepartijen: Groen Links/PvdA, D66, VVD.

