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Van de organisatie
bijdrage van Patricia de Nijs,
voorzitter bestuurlijke werkgroep
regiocongres
Na, met veel plezier, zes jaar lid te
zijn geweest van D66 Regiobestuur,
heb ik in mei een officieel afscheid
en een present gekregen in Almere,
maar…. een enkeling nam dit
serieus. Vele D66-leden wisten
dat ik een bestuurlijke werkgroep
had samengesteld om het eerste
regiocongres van Midden Nederland
te gaan organiseren.

“We kijken terug op een geslaagd
congres, vooral dankzij de inzet van vele
leden.”

Mijn kennis van vier jaar het regiocongres organiseren, moet immers niet verloren gaan.
Al in het voorjaar had ik met Gerda Oskam, Corine van Dun, Sven van der Burg en Martin ten Cate een
vergadering gepland. De taken werden verdeeld en meerdere vergaderingen volgden. We kijken terug op een
geslaagd congres, vooral dankzij de inzet van vele leden.
Dit jaar was er een record aantal aanmeldingen. In eerste instantie had Niels Rood vele technische
problemen met het aanmeldformulier, maar die heeft hij allemaal opgelost. Niels bedankt voor je geduld en
doorzettingsvermogen.
De dag begon met een ramp. De elektriciteit van het schoolgebouw was uitgevallen. Paniek om niets, want
de conciërge had het zo weer verholpen. Wederom een bewijs dat conciërges onmisbaar zijn op scholen en
hopelijk zal D66 nog lang de prijs voor beste conciërge van het jaar blijven overhandigen. Echter de oven
bleek kapot en die was ‘broodnodig’. De cateraar van De Heeren van Leeuw heeft met een taxi een nieuwe
oven laten brengen om de heerlijke broodjes voor de lunch te kunnen bakken.
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Door de formatie onderhandelingen kon Alexander Pechtold helaas niet aanwezig zijn.
De twee tweede kamerleden die contactpersoon zijn voor onze twee provincies Paul van Meenen en Jan
Paternotte bedanken we voor hun aanwezigheid.
De D66 burgemeester van Leusden Gerolf Bouwmeester bedanken we voor de inspirerende uitvoering van de
rol als dagvoorzitter.
De leden van de werkgroep willen iedereen
bedanken voor hun aandeel om er een interessante
en succesvolle dag van te maken, zoals d66-leden
die:
•
leden aan de ontvangsttafel
•
een deelsessie hebben georganiseerd
•
een verslag hebben geschreven
•
de regiocongreskrant hebben gemaakt
Nu zwaai ik dan toch echt af. Ik zal de bedrijvigheid
en de regelmatige ontmoetingen met de vele
enthousiaste, betrokken en kundige D66-leden
missen. By the way, mijn oude functie is nog niet
ingevuld. Heb je zin en tijd om lid te worden van
het regiobestuur, functie ledenwerving en -binding,
neem dan contact op met Yvonne Kemmerling,
yvonne@d66middennederland.nl.
Veel leesplezier!
Namens de bestuurlijke werkgroep regiocongres
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Speciale dank voor Jochem, een leerling van
het Stedelijke Gymnasium, hij was al om 9.00
uur aanwezig voor de techniek en de gehele
dag hebben we geen problemen gehad die
hij niet kon oplossen. Ook dank aan Stefan
van Nieuwenhuizen uit Eemnes, hij was
verantwoordelijk voor de getoonde films en de
muziek.
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Opening & Mededelingen
Vaststellen Verslag ARV d.d. 11 mei 2017
Afscheid Rob Meyer
Verkiezingen Bestuur
Stand van zaken GR2018
Uitslag stemming & installatie Bestuursleden
Behandeling ingediende moties
Vragenronde Bestuur
Sluiting

Afscheid van voorzitter Rob Meyer
door: Yvonne Kemmerling, vice-voorzitter regiobestuur
Nadat Rob Meijer is afgetreden neemt Paul van Meenen, Lid Tweede Kamer, en landelijk contactpersoon
voor onze Regio, het woord.
Paul bedankt Rob Meijer voor zijn vele verdiensten en noemt daarbij speciaal zijn inzet als
bestuursvertegenwoordiger bij tal van commissies, dat waren er in de afgelopen jaren veel, teveel om op te
noemen. Rob Meijer wordt door hem gezien als een wijs man en een wijs bestuurder. Zijn inzet wordt vooral
bepaald door de wens D66 als vereniging kracht te geven, om talent te ondersteunen.
Paul dankt Rob voor zijn inzet, en spreekt waardering uit voor het feit dat Rob zeer betrokken blijft bij het
Driebergenprogramma.

Rob, je bent ónze voorzitter geweest!
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Ook Niels Hoefnagels, fractievoorzitter Provinciale Staten Utrecht
spreekt zijn grote waardering en dank uit aan Rob Meijer met de
woorden: „je bent ónze voorzitter geweest! Niels memoreert dat
Rob wordt gezien als de drijvende kracht achter de overwinning
van D66 in de provincie Utrecht, en rekent hem de overwinning van
Flevoland inmiddels ook maar vast toe.

Opening Regiocongres met Jan Paternotte
Dagvoorzitter Gerolf Bouwmeester, onze nieuwe Burgemeester in de regio, krijgt de microfoon van het
regiobestuur om o.a. 2e Kamerlid Jan Paternotte aan te kondigen. Paul van Meenen en Jan Paternotte zijn
de contactpersonen voor onze twee provincies in de 2e Kamerfractie en willen graag bij bijeenkomsten
aanwezig zijn. Zo blijven ze op de hoogte van organisatorische en politieke zaken.

D66 Regio Midden Nederland
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Sessies
Op elk regiocongres gaan we bij elkaar zitten om met elkaar kennis over te dragen en elkaar te ontmoeten.
Van elke sessie is er een (korte) samenvatting opgenomen.

Regelarme uitkering “Weten wat werkt”
bijdrage Marcel Adriani, Wethouder Soest
Tijdens de voorstelronde bleek dat de deelnemers diverse achtergronden en motivaties hadden. Enkele
aanwezigen waren nog maar net lid en nog niet actief binnen de partij en anderen bekleden al jaren een
functie. Enkele waren nieuwsgierig en kritisch, anderen waren in de beginfase om een proefproject te
starten. De één ging uit van het opzoeken en inzetten van de kracht en vaardigheden van personen en
anderen wilde bijna alles overlaten aan de werkelozen zelf.
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In zijn workshop vertelde wethouder Victor Everhardt hoe zijn poging om muren binnen het Sociaal Domein
te slechten, door Haagse regeldrift in de kiem gesmoord is. Hij was van plan om een experiment te starten in
Utrecht om te kijken wat er gebeurt als je de bijstand verstrekt zonder nadere regels.
Aan de hand van zijn experiment is geanimeerd gediscussieerd over nut en noodzaak van regels in
de bijstand. Er zijn mensen die van mening zijn dat regels in de Participatiewet noodzakelijk zijn om
bijstandontvangers te activeren. Er waren er echter ook die van mening zijn dat activering uit de
bijstandsgerechtigden zelf zal komen, en dat regels belemmerend werken.
Er werd breed gedeeld dat het ongepast is dat Den Haag het sociaal domein gedecentraliseerd is, maar dat
een belangrijk onderdeel daar van toch zo strak op rijksniveau basis wordt.

D66 Regio Midden Nederland
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Energie transitie
Een bijdrage van Corine van Dun, politiek secretaris regiobestuur
Michiel Rijsberman (gedeputeerde Flevoland) en Matthijs
Sienot (raadslid Utrecht) nemen je mee in het proces van de
energietransitie.
Workshop energietransitie
In deze bijeenkomst is vooral gekeken naar de culturele
verschillen tussen de provincie Flevoland en de stad Utrecht.
Gedeputeerde Michiel Rijsberman in Flevoland liet met
voorbeelden zien dat in het nieuwe land burgers eerder
windmolens en zonneweides accepteren. Met name de oudere
generatie ziet dat als een onderdeel van de stap die ze eerder
in hun leven hebben gemaakt om Flevoland als een nieuw stuk
Nederland te ontwikkelen.
Utrechts gemeenteraadslid, en toekomstig lid van de Tweede
Kamer, Matthijs Sienot, merkt in zijn werk dat er in de stad veel
verzet is tegen windmolens. Hij laat zien dat de stad in ons land
voorop loopt met energie opgewekt met zonnecellen.
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Matthijs onderzoekt of op de locatie Rijnenburg, ten zuidwesten
van de stad, windmolens en zonneweides gebouwd kunnen
worden waarvan bewoners in de omgeving mede-eigenaar
kunnen worden. In de Utrechtse gemeenteraad bestaat
de indruk dat het niet mogelijk is om bouwers van zulke
energieparken juridisch te verplichten om een deel van dergelijke installaties in handen te geven van
buurtbewoners. Maar Michiel noemt projecten in Flevoland waar buren van windmolens wel de mogelijkheid
hebben gekregen om aandelen te verwerven in deze projecten. En dat het de provincie Flevoland is die de
producenten/bouwers daartoe verplicht. Nieuwe kansen dus voor de stad Utrecht.

“Een
aandeel in
windenergie?”
D66 Regio Midden Nederland
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Groepsdynamiek in het
politieke domein.
Een bijdrage van Laura Meyer
Voor een goed besef van de huidige politieke
constructie en het samenspel tussen fractie en
afdeling, geeft Eduard het historisch kader van
vrijheid van geweten. De Blijde intocht van de hertog
van Brabant, Voltaire, de Verlichting en de gratie
Gods (nog steeds onderdeel van de Nederlandse
wetgeving) passeerden de revue. De vrijheid van
geweten wordt in Nederland gekanaliseerd op

“Goed bestuur begint met
een goede vereniging”
Eduard Berentzen

democratische wijze, waardoor er een gemeenschappelijke wijsheid ontstaat: de rechtstaat.
De politieke vereniging
Raadsleden zijn voor wat betreft de lijst onderdeel van en gekozen door een vereniging van burgers. Maar
als raadslid vallen ze niet onder de regels van deze vereniging, maar onder de gemeentewet en de kieswet.
Hier zit soms spanning tussen.
Voorheen zag men het bestuur als een soort corvee, een mogelijk opstapje naar een politieke
verantwoordelijkheid. Inmiddels is het bestuur het vehicel geworden waar de stem, standpunten en steun
van leden en kiezers te horen is ten behoeve van de raad en het college. Het is voor Eduard te zien als een
piramide, waarbij het college het topje vormt en de raad de laag eronder. Maar beide steunen op een brede
bodem van bestuur -actieve leden - kiezers -burgers. Deze basis vormt het fundament voor de raad en het
college, zonder basis geen raad/college.
Een essentieel onderdeel voor de democratie is een goede informatievoorziening: een sterke pers. Ook
binnen een politieke partij is de informatievoorziening belangrijk.

7

Supportgroep
Eduard is lid van de supportgroep van Midden-Nederland. Op het moment dat de supportgroep bij een
afdeling komt is de eerste stap het spreken van een bestuurslid, een fractielid en eventueel de wethouder.
Hierbij kijkt Eduard naar de informatievoorziening, wat weten de gesprekspartners van de problematiek?
Vervolgens zal de supportgroep coachen in handelingsbewustzijn.
Voorkomen van gedoe
De periode voorafgaand aan de verkiezingen is voor Eduard de basis voor eventueel succes tijdens de
raadsperiode. In deze periode zijn er plots nieuwe verhoudingen terwijl de situatie nog niet veranderd is,
is er keuzestress. Helderheid omtrent intenties en wensen kunnen positief van invloed zijn en voorkomen
gevoelens van wantrouwen.
Een volksvertegenwoordiger heeft twee opdrachten:
1.
voldoende stemmen halen om volksvertegenwoordiger te kunnen worden
2.
De rit uitzitten om de gestelde doelen te behalen
Bovenstaande maakt dat een volksvertegenwoordiger altijd moet balanceren tussen wensen en
haalbaarheid. Een disbalans betekent einde volksvertegenwoordiging.
Balans en evenwicht is niet alleen terug te vinden in de kernopdracht van een volksvertegenwoordiger, maar
ook in het krachtenveld van de politiek. Binnen de politiek in een partij zijn er diverse krachten werkzaam:
het college, de fractie, het bestuur, de kiezer, het individuele raadslid. Deze balance of power zorgt voor een
goed politiek klimaat voor een partij. Politiek bereik je namelijk met mensen en de partij, niet binnen een
partij. Gerommel binnen een partij, de disbalans in de balance of power, is het recept voor falen. Bewustzijn
over het krachtenspel en ieders speelruimte daarin is essentieel voor een goed functioneren van de partij.
Na deze uiteenzetting van Eduard over het functioneren van een afdeling en de diverse rollen van bestuur,
fractie en leden volgt een interactief deel met de deelnemers van de workshop. Hierin spreken we over
democratische processen, over het dualisme, de lijstadviescommissie, wat te doen bij teleurstellingen in
het proces voorafgaand aan de verkiezingen (gesprekken voeren, bewustzijn creëren en een alternatief
bieden), over reflectiegesprekken voor raadsleden en regelmatige gesprekken tussen afdelingsvoorzitter,
fractievoorzitter en eventuele wethouders.
Met een helder inzicht in het krachtenveld van een politieke partij en de rollen van de diverse gremia binnen
een partij danken de aanwezigen Eduard voor zijn inspirerende verhaal.
D66 Regio Midden Nederland
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Toch maar gemeentelijke
herindeling?
Een bijdrage van Leo Horowitz
Bart van Asperdt (lijsttrekker Wijk bij Duurstede,
bestuurskundige en griffier) verzorgt een interactieve
deelsessie. Er zijn in totaal 14 deelnemers , waarvan
de meesten actief zijn in bestuurlijke en politieke
functies. Hier volgt de impressie van een leek op
bestuurlijk gebied.
De directieven van hogerhand zijn zo ingewikkeld
geworden en vaak tegenstrijdig dat de bestuurders en ook de ambtelijke uitvoerders niet goed meer weten
wat te doen en hun motivatie dreigen te verliezen. De vraag is hoe dat nu verder moet.
De huidige trend is dat gemeenten in vele opzichten proberen
samen te werken, zoals:
- Uitbesteden van een taak bij een andere gemeente
- Tijdelijk overnemen van een taak van een andere gemeente
- Besluiten tot herindeling
- Samen verordeningen maken voor de regionale arbeidsmarkt
- Delen van kennis en expertise
- Gemeenschappelijke ICT etc.

Voor D66 is niks doen,
geen optie meer.
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Gehoopt wordt op lagere totale kosten en minder dubbel werk voor de bestuurders. Maar dat gaat niet
zonder meer, nodig is dan om op deelgebieden actief en constructief samen te werken. Belangrijk is hierbij
ook dat er een mogelijkheid moet zijn om een samenwerking te beëindigen.
Daarna bespreekt Bart mogelijke alternatieven. Je zou de maatschappelijke opgaven centraal moeten stellen.
En de verantwoordelijkheid van de centrale overheid afschaffen. Laat gemeenten en inwoners vrij en stuur
op vertrouwen. Een voorbeeld kan zijn de mogelijke samenwerking met een Duitse grensregio op zorggebied.
De praktijk is dat Informele samenwerking vaker lukt dan formele samenwerking.
Voor D66 is niks doen, geen optie meer.
Aan het eind van de sessie merkt een raadslid uit Utrechtse Heuvelrug op dat het in zijn gemeente toch wel
vrij aardig loopt. Je mag toch wel veel doen als bestuurder, en dat is vaak beter dan in andere landen.
Er wordt gesuggereerd om een themawerkgroep op te richten over bestuurlijke samenwerking.
D66 Regio Midden Nederland
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Aqua-rel: Waterbeheer
moet geen nagedachte
zijn.
Een bijdrage Van Mirjam Boonstra
Water Natuurlijk
Els Otterman en Guus Beugelink van Water
Natuurlijk afdeling De Stichtse Rijnlanden en Hayat
Chidi van de Statenfractie Utrecht hebben een zeer
interessante seminar gegeven over het belangrijke
onderwerp waterbeheer. Water Natuurlijk is een
Waterschapspartij die naast de hoofdtaak van waterveiligheid zeer veel aandacht besteed aan milieu en
natuur omdat deze integraal verbonden zijn met de veiligheid. Ook recreatie is een belangrijk punt en de
partij is opgericht op initiatief van natuur en recreatie organisaties. De partij wordt gesteund door D66 en
GroenLinks.
Waterbeheer en klimaat verandering
Door klimaatverandering zullen in Nederland de droge periodes droger worden en de natte natter. Ook
zullen er meer piekbuien voorkomen in de zomer waardoor het afwateringssysteem overbelast raakt en
er overstromingen kunnen ontstaan. In het kader van klimaatverandering en nieuwe inzichten zijn de
waterbeschermingsmaatregelen in Nederland geëvalueerd. Hieruit bleek dat onder andere dat de Lekdijk
voor een groot deel niet voldoet aan de eisen en dus versterkt moet worden. Dit bied kansen voor de
gemeentes om de verkeersveiligheid en de recreatiemogelijkheden op en rondom de dijken te verbeteren.
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Waterbeheer als integraal onderdeel van Omgevingsvisies
De grote bevolkingsdichtheid en klimaatverandering maken dat goed waterbeheer van cruciaal belang is.
Om ook in de toekomst voorbereid te zijn op de effecten van o.a. meer regenwater en hogere temperaturen
en droogte in de zomer is een goede samenwerking met het waterschap vereist. Om de kans op bijvoorbeeld
overstromingen door piekbuien en hittestress tijdens warmere zomers te voorkomen dient water vanaf het
begin deel uit te maken in de opzet van ruimtelijke plannen en grote projecten. Maatregelen die gemeentes
kunnen treffen om problemen te voorkomen zijn bijvoorbeeld meer groen, groene daken, meer tijdelijke
opslag van water in bijvoorbeeld vijvers, wat tevens zorgt ook voor afkoeling in de zomer en de hittestress
verlaagt.

“De grote bevolkingsdichtheid en klimaatverandering maken dat
goed waterbeheer van cruciaal belang is.”
Om beter om te gaan met piekbuien is het goed om ook afkoppeling van regenwater van het riool in
bestaande wijken te stimuleren. Het is belangrijk om te realiseren dat de beste oplossing voor voorkomen
van overlast per gemeente kan verschillen door factoren als bodemsoort, hoogte van het grondwater en
bestaande infrastructuur. Door goede samenwerking met het waterschap kan de beste oplossing voor uw
gemeente gevonden worden.
Veenweidegebied een bijzondere uitdaging
Om veehouderij op het veenweide gebied mogelijk temaken wordt het grondwater niveau met 60 centimeter
verlaagd. Als dit niet gebeurd krijgen de boeren problemen met landbouwmachines op drassige ondergrond.
Het verlagen van het grondwaterpijl heeft echter als bijeffect dat het veen droog komt te liggen en oxideert
waardoor CO2 vrijkomt en er bodemdaling plaatsvindt. De CO2 uistoot van de oxidatie van veen is ongeveer
2-3% van de totale CO2 uitstoot, wat overeenkomt met de uitstoot van 20% van de personenauto's in
Nederland. De daling van de Veengebieden wordt verstrekt door zware bebouwing. Er ligt hier dus een grote
uitdaging om de problemen in het gebied op te lossen. Een lange termijnvisie van alle lagen van de overheid
is vereist om wonen, veehouderij en natuurbehoud in deze gebieden mogelijk te houden.
De verantwoordelijkheid van burgers
Het waterbeheer in Nederland is dermate goed dat wij ons vaak niet bewust zijn van de risico's, de
laatste grote overstroming was immers in 1953. Toch is het is belangrijk dat wij als burgers ook onze
verantwoordelijkheid nemen. Op www.overstroomik.nl kunt u kijken of u in een risico gebied woont en hoe
u zich moet voorbereiden op een calamiteit. Ook kunt u door aanpassingen aan uw tuin en huis
bijdragen aan het voorkomen van wateroverlast. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanleggen van een

>>>
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tuin, eventueel met regenvijver in plaats van het verharden ervan, of als u het toch verhard te zorgen van
opvang van regenwater in bvb regentonnen of een infiltratiekrat.
Besteed meer aandacht aan de Waterschapsverkiezingen, deze zijn minstens zo belangrijk als de verkiezing
voor de Provinciale staten.

Meer informatie is te vinden op:
www.waternatuurlijk.nl.
Voor vragen neem contact op met
stichtserijnlanden@waternatuurlijk.nl

Voor vragen of suggesties voor waterbeleid
binnen de provincie Utrecht neem contact op
met: hayat.chidi@provincie-utrecht.nl

De Waterquiz
Bijdrage van Anja van Berckel, Nieuwegein
Aansluitend op de presentatie van Water Natuurlijk
maakte Hayat Chidi, Lid van Provinciale Staten van
Utrecht ons nog wat meer wijzer in water.
Zij vertelde op welke manier er aandacht besteed
wordt aan water in de Staten. Zoals contacten met
de Tweede Kamerfractie over medicijnresten in
het riool en oppervlakte water en de Motie water
in juli 2017 om stevigere maatregelen voor de
waterkwaliteit in 2018 uit te werken.

Wat weet u van water?
1.

Wat zijn de drie grootste watergebruikers en dus ook de drie grootste watervervuilers?

2.

Hoe noemen we een rivier als het water geen zuurstof meer bevat?

3.

Welk soort verontreiniging vindt er plaats als geloosd, opgewarmd koelwater de temperatuur
van de rivieren laat stijgen?

4.

Hoe noemen we de techniek dat wordt gebruikt om een teveel aan water op een 		
landbouwgrond af te voeren via buizen naar de sloot?

5.

Moet het water drinkbaar zijn voor de volgende activiteiten: toiletspoeling en schoonmaak?

1: Industrie, landbouw, huishouden, 2: Biologisch dood, 3: Thermische verontreiniging, 4: Draineren,
5: Nee
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Verder peilde ze dat aan de hand van een Quiz met
vragen onze waterkennis. Een aantal antwoorden
op de vragen konden we dankzij de presentatie
van Water Natuurlijk makkelijk betantwoorden
maar sommige ook niet en zorgde voor de nodige
gesprekstof.
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Sociaal liberalisme
Bijdrage van Inga Jensen, raadslid Eemnes
"Politieke stromingen zijn niet gebaseerd op tijdloze dogma's. Nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen
leiden steeds weer tot nieuwe perspectieven. Zo ontstaat, voortbouwend op principes, een levende stroming.
Dat geldt zeker voor het sociaal liberalisme."
Zo opende Gert Jochems, voorzitter Ronde Venen, zijn lezing, op het Regiocongres, in een overvol klaslokaal
met geboeide D66 toehoorders.
11

Hij nam ons mee in de ontstaansgeschiedenis van het Sociaal Liberalisme. Hij nam ons mee op een reis
door het politieke landschap met al haar valkuilen en vergezichten. Aangekomen bij de Renaissance wees
hij ons er fijntjes op dat "Doe normaal" daar niet bij hoorde. Iedere nieuwe stroming ontstaat door nou
eens niet normaal te doen. Eenmaal aangeland bij Thorbecke kwam hij tot de conclusie dat het najagen
van individuele vrijheid, ten koste van de vrijheid van anderen, leidde tot sociale ellende en de industriële
revolutie. En van het kolonialisme niet te vergeten.
Het oude Liberalisme had het vrijheidsbegrip onvoldoende
“Sociaal Liberalisme is de
ingevuld. Zo simpel is het.

volwassen geworden vorm

Sociaal Liberalisme is de volwassen geworden vorm van het
van het liberalisme.”
liberalisme. De mens is een vrij wezen maar ook een sociaal
wezen. Sociaal Liberalen zijn een voorstander van het delen
van welvaart omdat ze weten dat geen enkel individu een prestatie op eigen kracht kan bereiken.

De scheidslijn tussen klassiek liberalen en Sociaal Liberalen is de laatste decennia steeds duidelijker
geworden. Ook de grens tussen sociaal Liberalen en socialisten is in de afgelopen decennia steeds helderder
geworden.
Lokaal voelen mensen meer de mogelijkheid om hun onvrede of vrede te uiten. Met komende verkiezingen.
Zullen we onze plaats moeten innemen. Met koel hoofd en warm hart. Dan ontstaat er een voedingsbodem
voor solidariteit en gemeenschapszin.
Verder werd er oa. nog ingegaan op een mogelijke overeenkomst met de ChristenUnie. De Christenunie,
een partij waarvan het geloofsverleden in de schuilkerken en later politiek dakloze christenen ligt, zou
daarom wellicht meer overeenkomsten met ons sociaal liberalen hebben dan de van oudsher op instituties
gebouwde bolwerken van het CDA.
Op het Bestuurdersweekend van D66, had ik Alexander Pechtold horen zeggen dat het zaken doen met de
ChristenUnie hem goed beviel. Hierover werd nog even gediscussieerd. Maar toch een aardig gegeven dat ik
ook in de lezing tot uiting kwam.
Al met al een zeer boeiende lezing over de geschiedenis van de sociaal democratie.
D66 Regio Midden Nederland
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Debattraining
Bijdrage van Tom Verhoeve, Lijsttrekker & gemeenteraadslid Nieuwegein
De 'masterclass in de klas' werd verzorgd door Niels Rood: "Debatteren kan je leren". Niels begon met de
belangrijkste vraag: "waarom debatteer je eigenlijk?" Er is een verschil tussen gelijk (denken te) hebben en
gelijk krijgen. In het debat wissel je argumenten en perspectieven uit, omdat er altijd mensen (of raadsleden)
zijn die nog overtuigd kunnen worden van jouw ideeën.
Het mooiste compliment dat je kan krijgen, aldus Gerolf Bouwmeester (kervers burgemeester van Leusden
en deelnemer aan de masterclass) is dat je opponent aangeeft: "ik ben het nog steeds niet met je eens,
maar ik begrijp wel waar je voor staat." Dan hebben ze echt geluisterd. Het verhoogt je 'krediet'.
Gaandeweg werd het de deelnemers ook duidelijk dat degene met wie je debatteert, vaak niet degene is
die je moet bereiken. Die persoon die je bereikt
luistert naar het debat, maar doet zelf niet mee.
“Begin bij een gedeeld probleem.”
Blijf daarom ook bij je eigen verhaal, stap niet
in het 'frame' van de ander. In de masterclass is
vervolgens ingegaan op hoe je je verhaal zo opbouwt, dat het de ander als het ware dwingt om te luisteren.
In het kort komt het erop neer dat je je verhaal opbouwt aan de hand van een redenering. Begin bij een
gedeeld probleem. Benoem dat ook. Schets vervolgens een gedeelde ambitie ("hoe mooi zou het zijn als..."),
om vervolgens pas bij je concrete oplossing c.q. standpunt te komen. Dat zorgt ervoor dat de ander eerst je
redenering onderuit moet halen.
Ook zijn enkele praktische tips meegegeven. Een meerderheid haal je bijvoorbeeld niet in je tweede termijn.
Je moet het in de tweede termijn inkoppen. Wel is het slim om altijd een argument achter de hand te houden
voor de tweede termijn.
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Stel je standpunt als vraag, dat creëert ruimte voor de ander - maar ook jezelf - om van een standpunt af te
wijken. Je moet ook altijd iets inleveren, dus geef de ander een handvat om te kunnen 'draaien', zonder dat
dat als een draai in de krant komt.
Maak je verhaal ook concreet. Onderwijs is bijvoorbeeld te abstract. De Lucasschool in wijk X is al een stuk
concreter. 30.000 kinderen is bijvoorbeeld ook te groot, dat kunnen de meeste mensen niet bevatten. Maar
die 30 kinderen opgepropt in een te klein klaslokaal, dàt maakt het tastbaar.
Tenslotte drukte Niels ons op het hart om iets minder bescheiden en iets persoonlijker te zijn. Eigenlijk
willen mensen gewoon een goed verhaal horen. Breng (je eigen!) persoonlijke verhaal in. Begin en eindig
met dat persoonlijke verhaal. Het is geen kunstje als het echt jouw verhaal is. Dat maakt het authentiek. Dat
maakt dat anderen zich met je verbinden. En daardoor
echt gaan luisteren. Kortom, het doet er toe. We
moeten als D66'ers, die geweldig van de inhoud en
de ratio zijn, ook die persoonlijke touch toevoegen.
Je doet het ook al bij de koffie. Nu alleen voor een
groter publiek.
Ik vond het een waardevolle masterclass, mede
ook dankzij de gedeelde praktijkervaringen van
de deelnemers. Heb je het gemist? De slides zijn
beschikbaar gesteld door Niels. Maar juist de
gedeelde ervaringen maken deze masterclass echt
waardevol. Doe daarom de volgende keer gewoon
mee!
Niels is wethouder in Eemnes en lid van
het regiobestuur. In zijn masterclass waren
ongeveer 20 mensen aanwezig. De meeste
waren kandidaat-raadsleden, maar ook
enkele zittende raadsleden, lijsttrekkers en
een burgemeester deden mee. Zo zie je maar
weer: een leven lang leren is voor iedereen
weggelegd :)
D66 Regio Midden Nederland
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Evenknieën werklunches van Regiobestuur Midden
Nederland
Afdelingvoorzittersbijeenkomst
Elk kwartaal komen alle
voorzitters van de afdelingen
binnen D66Midden Nederland bij
elkaar. Dit keer ten tijde van het

voorzitter: Gerda Oskam
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coördinatoren van de coaches,
Klaas Verschuure en Niels
Hoefnagels, werd een presentatie
over wat coaching zou kunnen
inhouden en hoe lang een coach
zijn of haar werkzaamheden zou
kunnen verrichten.
Bestuurdersbijeenkomst
De bestuurders namen tijdens
de werklunch kennis van de
interactieve wijze waarop het
verkiezingsprogramma in de
stad Utrecht tot stand komt.
Daarna werd uitgewisseld hoe
dit per afdeling in z’n werk gaat,
waarbij ook de afstemming tussen
afdelingen onderling en de regio
aan de orde kwam.

regiocongres.
Door Gerda Oskam werd een
presentatie gegeven van
het planningproces van de
verkiezingen. De stand van
zaken in elke afdeling werd
uitgewisseld. Verder gaf Patricia
de Nijs een presentatie over
vrijwilligersmanagement,
zowel voor als na de
gemeenteraadsverkiezingen.
coaches GR2018
Door de regiegroep zijn er
voor alle afdelingen coaches
aangezocht ter ondersteuning in
het proces naar de verkiezingen
toe. Door Gerda Oskam werd
een presentatie gegeven
over het planningproces van
de verkiezingen. Door de

Vice-voorzitter: Yvonne
Kemmerling
D66 Regio Midden Nederland

Secretatis: Bob Duindam
Penningmeestersbijeenkomst
Tijdens deze werklunch kwamen
de volgende onderwerpen aan de
orde:
➡➡ Campagne
➡➡ De aanwezige afdelingen
hadden voldoende kunnen
reserveren voor het voeren
van de campagne. Iedereen
maakte gebruik van de
centrale (landelijke) inkoop.
➡➡ De afdracht door politieke
ambtsdragers
➡➡ Het zo vroeg mogelijk
expliciet bespreken met
kandidaat-raadsleden
en -wethouders kan
misverstanden later in het
traject voorkomen.
➡➡ Kascommissie en het protocol
Kascontrole
Er was geen directe behoefte aan
ondersteuning bij het uitvoeren
van kascontroles. Wel was er

Penningmeester: John van Brakel
interesse voor een workshop
over jaarstukken en hoe je dat
door een slimme inrichting
van de administratie zou goed
mogelijk kunt voorbereiden. Dat
zal verder in de regio worden
geïnventariseerd.
Campagnecoördinatorsbijeenkomst
De GR2018 stond natuurlijk
centraal In de bijeenkomst met
de campagnecoördinatoren. De
sessie werd afgetrapt met de
vraag: ‘Wat is bij de GR2018 de
slogan in jouw gemeente?’ als
uitdaging om na te denken over
waar je als D66 in jouw gemeente
voor wilt staan. De sessie is vooral
gebruikt om tussen de afdelingen
uit te wisselen hoe het staat
met de voorbereiding van de
campagne en waar je vragen over
hebt en inzichten van anderen
kunt gebruiken.

Campagne: Peter Hoogenveen
De campagnecoördinatoren
komen regelmatig bij elkaar
en bouwt zich op richting
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verkiezingen. De woensdag voor
het congres was er nog een
speciale bijeenkomst met Kevin
Beenhouwer en Thomas Koole
van het Landelijk Bureau waarin
we gesproken hebben over de
lokale afstemming in het gebruik
van massamedia en de inzet van
social media. Toch was de sessie
nu weer druk bezocht en waren er
naast de campagnecoördinatoren
zelf ook andere geïnteresseerden.
De laatste vijf minuten zijn we
nog even gaan kijken welke
slogans de vraag opgeleverd had
en hebben de deelnemers elkaar
bevraagd op de achtergrond van
de bedachte slogans. De sessie
heeft mooie energie gegeven aan
de campagnevoorbereidingen.

Wilt u op de hoogte blijven
van de activiteiten van de
regio midden-nederland?
Kijk op:
middennederland.d66.nl

Bestuurslid: Roy Dielemans

U kunt natuurlijk ook
contact opnemen met
uw eigen afdeling om
bijvoorbeeld mee te helpen
met de campagne voor de
gemeenteraadsverkiezingen.

Waar nodig kan Roy invallen.

Meet and Greet
Alle (kandidaat) Raadsleden en geïnteresseerden konden elkaar
ontmoeten en overleg voeren op thema: mobiliteit, ruimtelijke
Ordening, (jeugd) zorg, watermanagement, duurzaamheid, financiën,
welzijn/sport, participatie en juridische zaken.
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Politiek Secretaris: Corine van Dun
Verantwoordelijk voor afstemming
provinciale en lokale politieke
issues. Organiseert regelmatig
fractievoorzitterbijeenkomsten.

Communicatie: Niels Rood
Verantwoordelijk voor o.a. de
website en de nieuwsbrief.

D66 Regio Midden Nederland
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Nieuwe Omgevingswet
Bijdrage van Martin ten Cate
De workshop werd verzorgd door Fleur Spijker, een D66-lid van buiten de regio Midden-Nederland. De
organisatie was dan ook buitengewoon verheugd dat zij deze workshop wilde verzorgen. Fleur is als advocate
beroepshalve betrokken bij de Nieuwe Omgevingswet en is tevens raadslid voor D66 in de gemeente Leiden.
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Het doel van de nieuwe Omgevingswet is het bevorderen van integraal werken tussen alle verschillende
terreinen in de fysieke leefomgeving. De uitgangspunten van de Omgevingswet zijn minder en overzichtelijke
regels, meer ruimte voor initiatieven en het bieden van lokaal maatwerk. Door deze werkwijze moet het
inzichtelijker worden voor inwoners en ondernemers, en de besluitvorming over projecten verbeteren
en versnellen. De wet moet meer participatie van inwoners aan de ‘voorkant’ van beleidsontwikkeling
bevorderen. De Omgevingswet bundelt de wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu,
natuur en water en dient ter vervanging van 26 wetten op dit gebied. De wet is zonder enige twijfel de meest
omvangrijke wetgevingsoperatie op het gebied van ruimtelijke ordening sinds de Tweede Wereldoorlog. Het
zal een hele andere wijze van werken en denken vergen van zowel overheden, burgers en bedrijven. Er wordt
een ware cultuuromslag beoogd, die het nodige zal vragen van zowel bestuurders, raad als de ambtelijke
organisatie. In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat D66 blij is met de nieuwe wet, vooral omdat het
uitdrukkelijk de bedoeling van de wet is om inwoners veel meer bij het bestuur te betrekken.

“De wet is zonder enige twijfel de meest omvangrijke RO
wetgevingsoperatie sinds WO II.”
De wet kent een lange ontstaansgeschiedenis, maar is nu dan toch aangenomen door beide Kamers en
gepubliceerd in het Staatsblad. Daarentegen dient de uitvoeringswet nog te worden behandeld en ook
zullen nog een viertal AMvB’s moeten worden gepubliceerd. Naar het zich nu laat aanzien zal de wet in
2021 van kracht worden. De wet moet een beter inzicht in het omgevingsrecht geven. Daarbij gaan we
van een sectorale naar een samenhangende benadering van de leefomgeving in beleid, besluitvorming
en regelgeving. Er is meer ruimte voor maatwerk door decentrale overheden en het maken van eigen
afwegingen. Tot slot moet de wet leiden tot betere en snellere besluitvorming.
Er ontspon zich een levendige discussie, waarbij een aantal wethouders aangaven nu al nadrukkelijk vooruit
te kijken naar de invoering van de wet. Dat laatste is zonder meer aan te raden en vinden we dan ook terug
in de tips die Fleur tot slot voor de deelnemers van de workshop had:
➡➡ Zorg voor een duidelijk stappenplan naar inwerkingtreding van de wet en maak daar budget voor vrij,
➡➡ Doe nu al ervaring op via de Crisis- en herstelwet,
➡➡ Maak een omgevingsvisie (al dan niet regionaal) en laat belangrijke D66 thema’s daarin terugkomen,
➡➡ Pak daarin thema’s echt integraal aan (denk aan gezondheid/klimaat),
➡➡ Experimenteer met verschillende vormen van participatie, en
➡➡ Verwerk dit in het verkiezingsprogramma.
D66 Regio Midden Nederland
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Transitie Jeugd
Bijdrage van Roos Roodnat, commissielid Stichtse
Vecht
Samenwerking
Wethouder Michiel van Liere (Houten) verteld over
de stand van zaken rondom de jeugdzorg.
Het blijft een erg spannend veld om te organiseren
vanwege de verticale relaties (regionaal-boven
regionaal) en tegelijkertijd de horizontale verbanden
(zorg-onderwijs-werk en inkomen)
Marktwerking bij zorg is absoluut onhaalbaar.
Regionale partners zijn essentieel en continuïteit.
Het gaat hier immers om kwetsbare relaties met
kwetsbare cliënten. Het verplicht overstappen naar
een andere zorgaanbieder omdat de periode van
aanbesteding is verstreken heeft een te grote impact
op de cliënten.
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“Integrale kennis op
de werkvloer is van
essentieel belang.”

Transformatie
Het kind centraal stellen vraagt een compleet andere werkwijze dan voorheen en een andere relatie tot
het kind in kwestie. Integrale kennis op de werkvloer is van essentieel belang. Er is nu vaak een gebrek aan
diagnostische kennis binnen wijkteams. Dit vertraagt de inzet van speciale zorg als dat nodig is. Dit valt te
organiseren door experts oproepbaar ‘onder de knop’ te hebben voor wijkteams, dan wel specialisten op te
nemen in het team.
De scheiding van psychologische en somatische zorg lijkt problematisch om adequaat te kunnen helpen. Het
staat ook de aanpak ‘1 plan-1 gezin’ in de weg.
Het is een uitdaging om geïnstitutionaliseerde kinderen binnen de eigen buurt te kunnen opvangen. Het
zijn kleine aantallen, maar zeer kostbaar in verhouding. Wat is er nodig in een buurt om ‘van de bossen
(instituten) naar de buurten’ te geraken. Met name het op één lijn krijgen van meerdere zorgpartners is hier
de moeilijkheid.
Iedereen beaamt dat er geïnvesteerd moet worden in de relatie tussen de huisarts en de wijkteams.
Onderwerpen van de genoemde 24-uurs sessies zijn: wachtlijsten en tijdige diagnostiek en doorverwijzing.
Financiën
Binnenkort wordt de woonplaats van het kind leidend voor de financiën. Dat levert veel op. Een gemeente
met een zorgresidentie moet nu vaak 2 jaar wachten voor dat het budget overkomt. Bijkomend effect is dat
gemeenten dan vaak uit het zorgbudget bijleggen en dat er tekorten ontstaan voor andere kostenposten
in de zorg. Er moet gezocht worden naar een oplossing voor kennisoverdracht rondom preventie bij
verhuizingen. Nu gaat vaak alle kennis vanuit de 0-de lijn verloren.
Vragenronde
•
De inzet van een praktijkondersteuner lijkt heel effectief als linking pin tussen huisarts (fysiek daar
aanwezig) en het sociaal wijkteam.
•
Wat heeft de wet ons opgeleverd? Alles is nu veel dichterbij de mensen georganiseerd. De controle is
laagdrempeliger omdat raadsleden die rol kunnen pakken.
•
Het is belangrijk nu rust te creëren. We hebben meer tijd nodig voor de transformatie. Laat je niet
verleiden om vanuit haast te veel nieuwe zaken te ontwikkelen die de werkvloer overbelasten. Vraag om
tijd in het verkiezingsprogramma.
•
Pleit voor continuïteit van portefeuilles in raad en college. Dit bewaart de rust en vraag anders veel
aandacht voor hoogwaardige overdrachtsdocumentatie.
•
Stel vragen over de relatie tussen huisartsen en sociale wijkteams om goed te kunnen sturen.
•
Accepteer dat in de jeugdzorg er nooit een 100% succes situatie mogelijk is.
•
Denk vooruit. Deel de prognoses over de portefeuilles heen. Bijv. De jeugd die in begeleid wonen zit
komt later naar RO.
•
Praat kwartaal gewijs met de wethouder over de voortgang van de transformatie.
•
Laat raadsleden stage lopen in de wijkteams om de complexiteit te doorgronden en de relaties in
werking te zien.
Conclusie: De transformatie gaat trager dan we willen, maar we boeken vooruitgang. Zorg voor ruimte en rust
vanuit de politiek als raadslid.
D66 Regio Midden Nederland
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Talent en Opleiding
Bijdrage van Laura Meyer
Onderdeel van deze sessie van Laura Meyer, is een uiteenzetting over de mogelijkheden qua opleidingen
binnen D66. Dit is echter een opstapje naar een belangrijker deel van de sessie, namelijk het ophalen van
wensen omtrent opleidingen en trainingen.
De Van Mierlo Stichting heeft een prachtig spel gemaakt: Gemeenteraadsels. Ellen Bijsterbosch heeft daar
een presentatie voor gegeven tijdens de sessie, door de diverse rollen in het spel en de casussen toe
te lichten. Zie voor meer informatie over het spel https://vanmierlostichting.d66.nl/gemeenteraadselscommunicatiekit
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Met de deelnemers is Yvonne Kemmerling gaan verkennen welke wensen voor opleiding en training er
binnen Midden-Nederland zijn. De deelnemers waren bijna allemaal kandidaat-raadsleden en/of nieuw
binnen de partij. Hierbij zijn er een aantal algemene opmerkingen gemaakt, namelijk dat de trainingen van
de stad Utrecht ook voor andere afdelingen toegankelijk zijn en dat Midden-Nederland in moet zetten op
een betere informatievoorziening richting met name de kleinere afdelingen. Daarnaast is er kritiek op de
top-down benadering die het landelijk bureau hanteert, namelijk dat informatie vanuit het landelijk bureau
via de regio en vervolgens de afdelingsvoorzitters bij de individuele leden moet komen en de grote rol die
de afdelingsvoorzitter speelt bij de bepaling welke trainingen er gegeven gaan worden en wie daar gebruik
van mag maken. Een mogelijke oplossing daarvoor wordt geopperd in de vorm van tutorials die online
beschikbaar zijn, zoals de raadsledenscan ook op mijnd66 te vinden is.
Er blijken wensen te zijn voor domein-specifieke trainingen, dat wil zeggen dat individuele raadsleden extra
informatie willen over hun eigen portefeuille en de mogelijkheden daarin. Ze willen hun vakinhoudelijke
kennis vergroten. Een mogelijk onderwerp daarvoor zou regionale samenwerking kunnen zijn. Maar ook hoe
het D66 gedachtegoed te verwerken in lokale standpunten. Maar ook vaardigheidstrainingen als efficiënt
vergaderen en gesprekstrainingen voor het bereiken van inhoudelijke doelen.
Een laatste opmerking die gemaakt is en door veel deelnemers gesteund werd is de oproep niet alleen te
kijken naar vertegenwoordigende rollen. Er kunnen veel talenten in de afdeling zitten die op een andere
manier aan de partij kunnen bijdragen zonder aspiraties te hebben voor een vertegenwoordigende rol. Een
brede blik behouden, waarbij gekeken wordt naar de bijdrage die elk individueel lid kan leveren, in plaats
van zoeken naar leden met een profiel voor volksvertegenwoordiging.
Resumerend heeft Yvonne veel informatie op kunnen halen over ervaringen met het proces en de
informatievoorzieningen en hebben we een lijst wensen voor trainingen en opleiding kunnen verzamelen.
Deze sessie heeft de basis kunnen vormen voor verdere stappen, houd daarvoor de website van MiddenNederland in de gaten.
D66 Regio Midden Nederland
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Zonne-energieprojecten voor
particulieren
Bijdrage van André F. Vluggen, kandidaat raadslid D66 Utrecht
Graag wil ik, André, starten met een quote van Winston Churchill: “je kunt
slecht die statistieken vertrouwen, die je zelf gemanipuleerd hebt”.
Niels Rood startte de sessie met een statistiek over zonne-energie in de
provincie Utrecht. Niels toonde aan dat niet Utrecht vooroploopt met zonne-energie maar Eemnes. Dit komt
doordat hij de statistiek heeft bekeken op het niveau van inwoners en niet op het maximaal op te leveren
capaciteit. Utrecht is nog steeds koploper als het op de totale opbrengst van energie aankomt.
Niels ging in zijn presentatie verder met de inhoudelijke toelichting van de wijze waarop particulieren deel
kunnen nemen aan zonne-energieprojecten. Er zijn diverse mogelijkheden voor particulieren. Een voorbeeld
is bijvoorbeeld de postcoderoos, een belastingmaatregel voor particuliere huishoudens. Particulieren
kunnen door middel van de postcoderoos deelnemen aan een duurzaam energieproject dat binnen hun
postcoderoos wordt gestart. Door deelname ontvangen particulieren een korting van 10 eurocent per
opgewekte kWh stroom aan energiebelasting op hun energierekening. Dat is een mooi initiatief, want ook
al heeft men zelf niet de mogelijkheid PV-panelen op zijn dak te plaatsen, kan men toch deel nemen aan
zonne-energieprojecten. Dit is bijvoorbeeld ook een mogelijkheid voor huurders om deel te nemen.

“Voor de particulier zijn er legio
mogelijkheden voor financiering.”

18

De gemeente heeft ook mogelijkheden om burgers
deel te laten nemen aan zonne-energieprojecten.
Denk bijvoorbeeld aan de optie dat de gemeente voor
een zonne-veld zorgt en dat de burgers dan via de
gemeente de stroom afnemen met de betreffende
korting op stroom.

Voor deelnemende particuliere partijen die hieraan deelnemen zijn een paar zaken van belang. Je kunt
geld lenen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting voor een duurzaamheidslening. Daarnaast moet er
sprake zijn van een postcoderoos-coöperatie. Als men deelneemt zijn er ook nog andere belangrijke zaken
voor particulieren. Zo betaalt men geen leges over de pv-panelen, maar alleen over houders (ijzeren kantjes
waar ze in liggen). Thans is er in veel gevallen ook geen welstandstoets die gedaan moet worden. Voor de
particulier zijn er dus legio mogelijkheden voor financiering.
Mocht u nu als particulier ook ondernemer zijn, dan zijn er zeker ook financieringsmogelijkheden waar de
ondernemer tegen goede condities een duurzaamheidslening kan nemen. Zie voor meer mogelijkheden
onder andere de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
Mocht je besluiten zonnepanelen aan te schaffen en op je dak te plaatsen, dan moet je ook rekening houden
met de bomen in de omgeving. Er is namelijk al een uitspraak door de Rijdende Rechter in een zaak waar
de gemeente Breda in het gelijk is gesteld en de boom niet gekapt mag worden. Uiteraard zijn hier ook
eenvoudige technische aanpassingen mogelijk dat toch genoeg energie geproduceerd kan worden door
meerdere omvormers te gebruiken voor de panelen.
Indien de gemeente besluit voor een zonne-veld, is het zeer aan te bevelen om al een bestemmingsplan
te hebben alvorens men de procedure start. De reguliere periode voor aanvraag van de vergunning tot
definitieve oplevering is ongeveer 143 weken. Deze kan nog verkort worden, waardoor het als nog een kleine
106 weken of wel 2 jaar duurt voordat het zonne-veld gerealiseerd kan worden.
Windmolen versus zonnepanelen
De vraag is wat de verschillen zijn tussen windmolens en zonnepanelen en waarvoor een gemeente beter
kan kiezen. Een moderne windturbine aan de kust levert een equivalent van 36.000 zonnepanelen. Om een
beeld te krijgen van de opbrengst hiervan: de moderne windturbine voorziet ongeveer 2.400 huishoudens
van stroom. Als je deze energieopbrengst met zonnepanelen wilt bereiken, dan heb je een zonneveld van
ongeveer 18 hectare (31 voetbalvelden) nodig ten opzichte van 10-6contour tegenover staat. De genoemde
eenheid staat voor een plaatsgebonden risico dat 1 op de 1 miljoen Nederlander geen gevaar mag lopen per
jaar.
Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat duurzame energie de toekomst heeft en dat er een goede mix zal
moeten zijn. Het is afhankelijk van de plaatsgebonden situatie wat mogelijk is. Wel moet ervoor gezorgd
worden dat deze mogelijkheden in de gemeente politiek gedragen worden en ook ruimte hebben.
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GeoPark Heuvelrug
Bijdrage van Freerk André de la Porte, raadslid Zeist
De Utrechtse heuvelrug heeft meer te bieden dan
alleen een natuurpark. Hoe de heuvelrug zich heeft
ontwikkeld in de tijd, is zeer goed terug zichtbaar. Om
deze informatie toegankelijk te krijgen is de Stichting
Geopark Heuvelrug in het leven geroepen. Het doel van
de stichting is om de Unesco kwalificatie “International
Geopark” te verkrijgen. In Nederland is hiervan één
voorbeeld: De Hondsrug in Drenthe (zie : https://www.
drenthe.nl/nl/cultuur-erfgoed/unesco-geopark-dehondsrug) . Geologisch erfgoed is bepalend voor de natuur en de cultuur van het gebied. Samen geven deze
elementen een geopark een identiteit die het onderscheidt van andere gebieden. Inwoners, bedrijven,
organisaties, terreineigenaren en-beheerders, overheid en onderwijs maken samen een geopark. Wie meer
van zijn verleden afweet, gaat zorgvuldiger en duurzamer met zijn omgeving om. De Heuvelrug is met zijn
ligging en het diverse karakter bij uitstek een gebied met een zeer aansprekend verhaal.
Freerk Andre de la Porte heeft het initiatief genomen om de ambitie van de stichting onder de aandacht
te brengen van D66. Nu is het moment om gemeenten binnen de grenzen van het Geopark Heuvelrug aan
te sluiten bij het initiatief. D66 kan hieraan bijdragen door tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018
steun uit te spreken voor dit initiatief.
Na de introductie door Freerk werd de presentatie verzorgd door Marc Hofstra, voorzitter van de stichting
Geopark Heuvelrug i.o..
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Marc heeft nadere uitleg gegeven over de doelen van de stichting en heeft op bevlogen wijze gepresenteerd
waarom de Heuvelrug in aanmerking moet komen voor de Unesco kwalificatie Geopark. Ook werd duidelijk
dat naast alle bekende waarden van de Utrechtse Heuvelrug, er nog veel meer te vertellen valt. De
totstandkoming van de heuvelrug is een geweldig verhaal dat aansprekend is voor iedereen die op de
Heuvelrug woont en bezoekt.
Het voorbereiden van de aanvraag
zal twee jaar in beslag nemen en kan
alleen lukken als provincie, gemeentes
en ondernemers gezamenlijk
de kwaliteit van de Heuvelrug
onderkennen. De vertaling naar de
vragenlijsten van de UNESCO om
voor de kwalificatie in aanmerking te
komen is veel werk. Ook is het niet
een éénmalige actie. Om de vier jaar
wordt door de UNESCO nagegaan
of de kwalificatie nog steeds geldt.
Uiteindelijk zal het resultaat zijn
dat de bewoners, terreineigenaren
en-beheerders en recreanten van
Utrechtse Heuvelrug de waarden van
het unieke gebied nog beter leren
kennen en daardoor nog bewuster van
deze waarden kunnen genieten. Zie
www.geopark-heuvelrug.nl
Wordt vervolgd….

“Geologisch erfgoed is
bepalend voor de natuur en de
cultuur van dit gebied.”
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100 jaar Vrouwenkiesrecht, Laat los en heb lef!
Een bijdrage Van Ingrid Wong
Het Els Borst Netwerk verzorgt een bijeenkomst over vrouwen in de politiek. Voorzitter Pia Dijkstra, lid
Tweede Kamer, gaat in gesprek met de aanwezigen.
Honderd jaar vrouwenkiesrecht – wie denkt dat we het ook al honderd jaar goed voor elkaar hebben heeft
het mis. Pia Dijkstra zet het aan het begin van de sessie even op een rijtje door jaartallen te plakken aan
belangrijke politieke functies. Voor wie de quiz zelf ook wil doen staan hier de vragen en de antwoorden
onderaan het artikel.
Het eerste vrouwenkiesrecht was in 1917 en passief: de eerste vrouw werd gekozen, maar vrouwen mochten
zelf nog niet stemmen. Wanneer waren de volgende mijlpalen?
JAAR
Actief kiesrecht voor vrouwen

2.

Vrouwelijke minister

3.

Vrouwelijke Commissaris van de Koning(in)

4.

Vrouwelijke Voorzitter Tweede Kamer

5.

Vrouwelijke Voorzitter Eerste Kamer

6.

Vrouwelijke informateur (team)

7.

Zelfstandige, vrouwelijke informateur

8.

Vrouwelijke President van de Rekenkamer

9.

Vrouwelijke Minister-President

Waar staan we nu, qua emancipatie van vrouwen? Heeft de moeder gelijk die zei: “Ik kan nog steeds niet
tegen mijn dochter zeggen dat ze alles kan worden wat ze wil. En tegen haar broer wel”?
Er is veel bereikt, zeker in Nederland. Vrouwen zijn vaker economisch zelfstandig, doen het beter in
opleidingen en in hun carrière. En geweld tegen vrouwen komt nog in
91% van de gevallen van mannen. Zwangerschap en studie combineren
“Ouders zullen de zorg voor
is vrijwel onmogelijk. En het vormen van een gezin betekent toch vaak
kinderen en het huishouden
dat de vrouwen een belangrijke stap terug doen en hun carrière in de
koelkast zetten.
beter moeten delen.”
Verdere emancipatie van vrouwen is dan ook voor een belangrijk deel
de verantwoordelijkheid van mannen. Zij zullen de zorg voor kinderen en het huishouden beter moet delen.
Zorg dan ook als partners dat er voor de komst van kinderen duidelijkheid is over de wederzijdse eisen,
wensen en verwachtingen.
En zowel mannen als vrouwen moeten het bij werkgevers beter
tussen de oren krijgen dat het uiterst kortzichtig is om deeltijd
werken gelijk te stellen aan geen carrière, geen groei, geen
leiding geven. Het is onnodig weggooien van talent, kennis en
ervaring voor de organisatie.De politiek kan ondersteunen door
in te zetten op meer/langer betaald ouderschapsverlof voor
vaders.
De verzamelde adviezen en raad aan vrouwen:
➡➡ help elkaar en steun elkaar in elkaars keuze (exit
schoolpleinmaffia)
➡➡ laat je niet remmen in je gezonde ambitie
➡➡ leer van mannen om sneller los te laten en minder te
piekeren
➡➡ leer van mannen om minder beren op de weg te zien en het
gewoon te doen
➡➡ Laat los en heb lef!

Antwoorden: 1: 1922, 2: 1954, 3: 1974, 4: 1993, 5: 2003, 6: 1998, 7:
2017, 8: 1999, 9: onbekend
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Succesvolle speeches
schrijven
Een bijdrage van Adriëtte Sneep
Sander van de Wolfshaar leidt de workshop
en gaat in op de voorbereiding: waar en
hoe begin ik, de tekst: hoe pak ik dat
aan en de speech: hoe breng ik die? Het
uitgangspunt is een grote speech die je
geeft bij de behandeling van bijvoorbeeld de
voorjaarsnota.

“Ga na voor wie je
aan het speechen bent.”

De voorbereiding – 3 weken van tevoren
Het schrijven van een speech gaat vaak
gepaard met een hoop stress, daarom de belangrijkste les: begin op tijd! Denk na over wat je wilt gaan
vertellen, wat speelt er over een jaar of waar wil ik naar toe met mijn portefeuille? Hiermee zet je de agenda
voor de komende tijd. Tip: kijk ook even in het verkiezingsprogramma.
Haal informatie en ideeën op, bijvoorbeeld bij fractiegenoten. Maar kijk ook buiten je bubbel en ga in
gesprek met de buurman. Schrijf de onderwerpen waar je mee aan de slag wilt op geeltjes en zet goeie
ideeën erbij. Welke samenhang zie je? Welke thema’s? Welke data nodig heb je nodig voor een concreet en
beeldend verhaal? Maak ook keuzes, waar ga je niet op in? Pak uiteindelijk maximaal
3 hoofdthema’s en laat de rest erbuiten, anders kan niemand je verhaal volgen.
De tekst - Nog 2 weken te gaan
De volgende fase is het formuleren van een kerngedachte en het introduceren van je thema. Denk na over
de structuur, de opbouw en ga door met het ordenen van je verhaal en het verzamelen van content. Leg je
framework op de goede volgorde en begin met schrijven. Start met een stuk waarvan je weet hoe het gaat
lopen. De inleiding en het slot kun je beter op een later moment schrijven, die zijn vaak lastig. Neem in het
schrijfproces kortere momenten om te schrijven in plaats van een hele ochtend of middag.
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Ga na voor wie je aan het speechen bent? De kans dat je andere partijen overtuigd is nihil dus laat in je
verhaal aan de inwoners zien waarom jij gelijk hebt en de ander niet. Of leg verantwoording af aan de kiezer
waarom je bepaalde keuzes maakt.
Toon betrokkenheid bij je onderwerp met sprekende voorbeelden. Mensen identificeren zich met personen,
enigszins met partijen maar nooit met beleid. Als het een lastige boodschap is, toon begrip, erken de pijn en
verklaar je standpunt. Waarden zijn ook goed om te verwerken in je verhaal. Koppel een standpunt aan een
D66-waarde. Beleid is inhoudelijk en feitelijk en voor een speech de minst interessante invalshoek. Iedereen
die het moet weten die weet het, iedereen die het niet weet wil het ook niet weten. Vertel dus vooral hoe jij
erover denkt en wat jij wilt.
Nog 5 dagen - Schrijf beeldend, in korte zinnen en gebruik normale taal. Verwerk tegenstellingen en gebruik
drieslagen in je verhaal. Ga na of de hoofdboodschap en de structuur nog op elkaar aansluiten en vraag
anderen om mee te lezen. Definieer en formuleer het hoofdthema als probleem of tegenstelling met 1 of 2
mooie voorbeelden in je inleiding. Kom in het slot terug op je thema’s uit de inleiding en vertel nog een keer
heel kernachtig waarom je antwoord zo essentieel of goed is.
De speech
Zoek uit hoeveel tijd je hebt en verreken tijd voor interrupties of vragen. Via Debatrix kun je eenvoudig
nagaan hoelang jouw speech duurt. Als je 10 minuten gaat spreken is dat al best wel lang, je hoeft je tijd niet
vol te maken.
Spreek de speech een paar keer hardop uit en herschrijf zinnen die niet lekker lopen. Werk je verhaal
helemaal uit, als je de draad kwijtraakt kun je ergens op terug te vallen. Check de lengte nogmaals en leg de
speech daarna weg. Zorg daarnaast dat je de locatie kent, ga desnoods even kijken.
Hoe breng je de speech? Bedenk dat communicatie voor 80% non-verbaal is. Draag fijne kleding en stem dit
af op je omgeving. Zorg dat de microfoon hoog genoeg staat, sta rechtop en kijk af en toe mensen aan.
Het is vooral een kwestie van oefenen. Veel succes!
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DQuiz
met Patrick Nederkoorn oud fractievoorzitter Amersfoort en
cabaretier
Bijdrage en opstellen vragen van Sven van der Burg, kandidaat
raadslid Almere
1.

Waar komt de naam Flevoland eigenlijk vandaan?
A De Romeinen hebben het voor het eerst over Mare Flevum waarmee ze de binnenzee bedoelden
die later Suydersee en weer later IJsselmeer werd genoemd (Rond het jaar nul was ter hoogte van
het huidige Almere één groot meer ontstaan, dat in de Romeinse tijd het Mare Flevum of Lacus
Flevum werd genoemd)
B De Flevïi waren de eerste bewoners in het moerassige gebied waarvan Julius Caesar zei toen hij er
met zijn leger op stuitte: tot hier en niet verder

2.

Lelystad, de hoofdstad van Flevoland werd in het begin een tijdlang volstrekt ondemocratisch
bestuurd. Er was geen gemeenteraad, geen College en al helemaal geen lokale democratische
controle. Wat is de functiebenaming van deze bijzondere bestuursvorm?
A Landvoogd
B Landdrost

3.

Visserij is nog steeds de grootste industrie en bron van inkomsten van de gemeente Urk. De Urker
vloot en de visafslag wereldwijd bekend. Welke bewering is juist?
A Urk heeft de grootste vissersvloot van Nederland
B Urk heeft de grootste visafslag van Nederland
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4.

Oostelijk en Zuidelijk Flevoland zijn apart van elkaar ingepolderd. Oostelijk Flevoland was als
eerste droogbemalen. De dijk die toen het water tegenhield en inmiddels overbodig is rijst nog als
een horizontale langgerekte heuvel boven het landschap uit. Als je op de A6 van Almere naar het
noorden rijdt passeer je deze dijk die hoe heet?
A Knardijk
B Oostvaardersdijk

5.

Het voormalige eiland Schokland midden in de Noordoostpolder gelegen tussen Ens en Nagele is
een mysterie en een bezienswaardigheid. Wat is de overeenkomst tussen Schokland, de Egyptische
Piramides van Gizeh, en de heuvelforten van Rajasthan in India?
A Alle genoemde monumenten zijn Unesco Werelderfgoed
B Alle genoemde locaties trekken ongeveer jaarlijks evenveel bezoekers

6

Flevoland levert heel veel schone windenergie aan zichzelf en aan de rest van Nederland. De vele
windmolens in de polder zijn daar getuige van. Dat het bepaald geen windhandel is bewijst wel het
feit dat er een heuse index bestaat waarin wordt uitgedrukt de totale hoeveel beschikbare wind op
jaarbasis. Hoe heet deze index?
A Vento-Index
B Windex

7.

Hoeveel D66-ers uit de Tweede Kamerfractie wonen in de D66 Regio Midden Nederland?
A 2
B 3
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8.

Utrecht en de Domtoren, we kunnen er niet omheen. De bekendste landmark van de stad. De
Domtoren kent maar liefst veertien luidklokken. De zwaarste en grootste klok heet Salvator, maar
wat is de naam van de kleinste klok?
A Martinus
B Adrianus

9.

D66 was eind vorige eeuw ook al de grootste fractie in de Utrechtse gemeenteraad, met twee
wethouders. Eén van de wethouders, Herman Kernkamp, werd populair door zijn uitspraak “over my
dead body” over een infrastructureel project. Welk project was dat?
A De busbaan door de Utrechtse binnenstad
B De verbreding van de A27 bij Amelisweerd

10. “Utrecht, stad van kennis en cultuur” heeft één van de mooiste muziekpaleizen van Nederland,
TivoliVredenburg. De bouw ervan kende een lange en complexe geschiedenis van besluitvorming in
de Utrechtse gemeenteraad. Het oorspronkelijke plan ging ervan uit dat de bouwkosten 94 miljoen
euro zouden worden. Hoeveel bleek dit uiteindelijk te zijn?
A 157 miljoen
B 156 miljoen
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11.

Dat er ook buiten de stad hele interessante dingen gebeuren in de provincie dat moge duidelijk
zijn. Zo maakte heel Nederland tijdens de nationale Koninginnedagviering op 30 april waarbij toen
nog Koningin Beatrix Rhenen en Veenendaal aandeed in 2012, kennis met een bijzonder lokaal
tijdverdrijf. Waartoe werd kroonprins Willem-Alexander tot uitgenodigd?
A In Veenendaal nam de kroonprins deel aan het lokaal bekende carbid-schieten
B In Rhenen deed hij mee aan het traditionele toiletpot werpen

12.

“Het best bewaarde geheim van de Randstad” ligt in de provincie Utrecht en wel tussen de A2, het
Amsterdam-Rijnkanaal, het spoor Amsterdam-Utrecht en de drukke N201. Voor de Google-maps
fanatici onder u? Welk geheim bedoelen we eigenlijk?
A Precies op deze plek ligt een compleet intacte en goed bewaarde oude atoomschuilkelder onder
de grond
B Precies hiertussen verscholen bevindt zich Kasteel Loenersloot
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13.

En we gaan naar IJsselstein, wederom zo’n bijzondere plek in Midden Nederland. Op het grondgebied
van deze gemeente staat het hoogste bouwwerk van Nederland: de Gerbrandytoren, De vraag is
uiteraard hoe staat de Gerbrandytoren beter bekend?
A Als de zender van Lopik
B Als de grootste kerstboom ter wereld

14. Wat is een BEL-gemeente?
A Een gemeente met veel GSM-masten
B Een gemeente die lid is van de BEL Combinatie
15.

Welke provincie heeft de meeste politieke partijen vertegenwoordigd in de Provinciale Staten?
A Flevoland heeft in de Staten één politieke partij meer dan Utrecht
B Flevoland heeft één politieke partij minder in de Staten dan Utrecht

16. Welke plan is gekozen om Paleis Soestdijk te ontwikkelen?
A Made By Holland
B Made in Holland
17.

Wanneer werden de eerste woningen in Almere opgeleverd?
A November 1976
B Oktober 1976

18. Hoeveel mensen woonden er in Amersfoort op 1 februari 2016?
A 153.690
B 153.650
19.

Uit hoeveel personen bestaat het Campagne KernTeam van D66 Almere?
A 3
B 4

De winnaar is:
???????

Antwoorden: 1A, 2B,3A, 4A, 5A, 6B, 7A(Kees Verhoeven Amersfoort, Pia Dijkstra Utrecht), 8B, 9A, 10B, 11B, 12B,
13A, 14B, 15A, 16A, 17A, 18A,19A.
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Speech Landelijke Voorzitter
Een bijdrage van Yvonne Kemmerling, vice-voorzitter regiobestuur
Letty Demmers, Landelijk Voorzitter van D66 schetst in haar toespraak hoe Rob Meijer gedurende 6 jaar het
gezicht van ons Regiobestuur is geweest en als geen ander de contacten met het Landelijk Bureau heeft
aangehaald. In deze periode breidde de collegedeelname van D66 in de Regio Utrecht uit van 4 naar 11
colleges, en werd D66 de grootste partij van de Provincie Utrecht. Ze roemt het organisatorisch vermogen
van Rob, die versterking van de partij vanuit de afdelingen als zijn opdracht zag. Dat deed hij onder meer
door het instellen van overleggen tussen bestuurders, afdelings- en fractievoorzitters en de oprichting van
een supportgroep, ter ondersteuning van de afdelingen. Ze noemt deze aanpak als een goed voorbeeld van
de professionalisering van de Regio Midden Nederland, maar ook als voorbeeld voor andere regio’s. Ook
in bredere zin was Rob Meijer de afgelopen jaren actief, als lid en voorzitter van talloze adviescommissies
en als assessor van het Driebergen-programma. Letty Demmers noemt Rob een gedreven voorzitter, iemand
die alom aanwezig was, die zich overal mee bemoeide en alles wist, én iemand met een enorm netwerk.
Daarnaast omgeeft hij zich met mensen die kritisch meekijken en met vaardigheden die aanvullend zijn op
die van hem. Kortom, zegt Letty Demmers: ‚Rob Meijer is domweg een heel goede bestuurder'.
Alle lof leidt uiteindelijk tot een mooie blijk van waardering: de uitreiking van de Jet de Bussy-penning! Dank
en van harte gefeliciteerd, Rob!

25

Afscheidsspeech Rob Meijer
Een bijdrage van Yvonne Kemmerling
In het afscheidswoord van Rob Meijer klinkt vooral trots en tevredenheid door voor de keuze van
Gerda Oskam als zijn opvolger. Rob noemt het een voorrecht het stokje aan haar over te mogen dragen
en feliciteert de Regio met haar als nieuwe voorzitter. Hij memoreert dat hij in het begin van zijn
bestuurslidmaatschap vond dat de communicatie tussen de afdelingen en Den Haag teveel werd bepaald
door problemen en te weinig door uitwisseling van successen. Door de instelling van de supportgroep is
die situatie veranderd en kan er tijd worden besteed aan inhoud en aan de structurele lijnen. Hij roept
het Landelijk Bureau op om onze unieke Bestuurderslunches ook elders in het land te promoten, ze
zijn buitengewoon waardevol voor het contact tussen de bestuurders uit de Regio. Hij is verguld dat de
Flevoland ook nu ruimschoots vertegenwoordigd is. Hij noemt de op ondernemers gerichte bijeenkomst in
Nijenrode „Business meets politics”, die gevolgd zal worden door "Science meets politics”, als waardevolle
initiatieven die ruimte maken voor onze kiezers. Refererend aan bijeenkomsten met de afdelingsvoorzitters
en de fractievoorzitters schetst Rob hoe D66 zich vormt tot een zich professionaliserende partij. Rob geeft
nog een doorkijkje van de uitdagingen die de gemeenteraadsverkiezingen zullen gaan vormen en roept
de aanwezigen op zich daar goed op voor te bereiden. Als afsluiting laat hij weten zichtbaar en betrokken
te blijven voor D66 in het centrum van de veranderingen en voort te bouwen op de goede dingen die de
afgelopen jaren in gang gezet zijn.
D66 Regio Midden Nederland
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Eerste speech nieuwe regiovoorzitter
Een bijdrage van Yvonne Kemmerling
Gerda Oskam laat in haar toespraak als zojuist verkozen voorzitter van Regio Midden Nederland
weten dat het een voorrecht is om voorzitter te worden van een Regio met het grootste aantal
D66 afdelingen van het land. Ze kijkt er naar uit om gezamenlijk toe te werken naar succesvolle
gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar en Provinciale Statenverkiezingen in 2019.
Ze spreekt haar dank uit naar Rob Meijer voor zijn visie en inzet van de afgelopen jaren. In haar rol
van nieuwe regiovoorzitter wil Gerda Oskam bereiken dat onze partij als brede volkspartij in aanloop
naar de verkiezingen met respect en een open houding het debat aangaat, dat in 2022 alle gemeentes
in Midden Nederland een D66 afdeling hebben en dat nog veel meer D66 volksvertegenwoordigers en
bestuurders in alle bestuurlijke geledingen gekozen of benoemd zullen gaan worden.
Omdat wij binnen D66 het talent hebben met onze idealen van Midden Nederland een open,
duurzame, groene, gastvrije en financieel solide samenleving te maken waar iedereen prettig woont en
werkt.
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Presentatie Lijsttrekkers
Dagvoorzitter Gerolf Bouwmeester noemt de namen van alle aanwezige lijsttrekker op en onze nieuwe
regiovoorzitter overhandigd kleurige boeketjes bloemen.
Bij enkele lijsttrekkers stelt hij een vraag.
Ondertussen serveren de leden van de werkgroep drankjes in de zaal om met zijn allen te kunnen proosten
op een mooie uitslag in maart.
Namen lijsttrekkers bij de afdelingen:
Almere			
Martine van Bemmel
Amersfoort		
Tyas Bijholt
Baarn				Theo Stroo
De Bilt				
Hans Mieras
Dronten		
Rob van der Schans
Eemnes			Martijn Gebbink
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IJsselstein		
Lelystad		
Leusden		

Jos Pel
Sanne de Wilde
Albert Dragt

Nieuwegein		
Noordoostpolder

Tom Verhoeve
Wim van Wegen
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Rhenen			
Jan Willem Langenbach
De Ronde Venen
Kiki Hagen
Soest-Soesterberg
Marcel Adriano
Stichtse Vecht		
Femke Goedendorp
Utrecht			Klaas Verschuure
Utrechtse Heuvelrug
Hugo Prakke
Veenendaal		
Nermina Kundic
Wijk bij Duurstede
Woerden		
Zeewolde		
Zeist				

Bart van Asperdt
Saskia van Megen
Robin Visker
Josien van Breda
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