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Waarde liberalen, 

‘De VVD wil dat inwoners van de provincie daadwerkelijk mee kunnen praten over de toekomst van de provincie’, zo 
opent de participatieparagraaf van het Statenprogramma van de VVD Utrecht. Dat juichen we natuurlijk van harte toe. 
In de vervolgtekst gaat het programma er vanuit dat die bestuurslaag blijft wat het is. Ruimte voor zelfreflectie en be-
sluitvorming dichter bij de inwoners brengen achten we vanuit de discussie zoals wij deze tijdens het economisch debat 
van september voerden, een waardevolle grondslag. Het ‘Utrecht groeit!’ programma willen we vooral vertalen naar 
wat deze groei aan mogelijkheden biedt binnen ons netwerk. Onze amendementen hebben we zo ingericht dat het pro-
gramma de ambities van onze lokale VVD faciliteert.     

Aankomende donderdag, 18 oktober, wordt de ledenvergadering in de gelegenheid gesteld om het programma voor de 
Provinciale statenverkiezingen en het Waterschap vast te stellen. Het regiobestuur Midden Nederland heeft netwerken, 
leden en fracties in de gelegenheid gesteld tussen 5 en 11 oktober individueel amendementen in te dienen. De VVD-
fractie in Montfoort heeft van die gelegenheid gebruik gemaakt. Wij hebben besloten vanuit het bestuur vier amende-
menten in te dienen die gericht zijn op ruimtelijke ontwikkeling, economie en bereikbaarheid. Wij zien dat in de 
‘speerpuntenbijlagen’ het pragmatisch omgaan met de rode contouren voor vele gemeenten is opgenomen. Dat er 
daarbij gesproken wordt over ‘enkele meters’ en deze bijlagen niet amendeerbaar zijn, zijn wij op zijn minst kritisch 
over. Kennelijk staan de rode contouren de ontwikkeling in veel gemeenten in de weg maar wordt daar in de hoofdtekst 
geen standpunt over ingenomen. Wij vertrouwen erop dat u de amendementen wilt ondersteunen tijdens de ALV in De 
Bilt op 18 oktober aanstaande. Daarnaast ondersteunen wij natuurlijk, op persoonlijke titel, de amendementen die de 
inhoud van de programma’s en leef- en bestuurbaarheid van onze omgeving versterken. Tevens treft u in deze nieuws-
brief de toelichting op onze amendementen.  

Liberale groet, 
Huib Veldhuijsen 
voorzitter Lokaal Netwerk VVD Lopikerwaard 

'Minder strak naar rode contouren kijken en meer naar wat 
nodig is voor de omgeving', stelde Ivo ten Hagen, wethou-
der van Montfoort, in het forumdebat dat woensdag 12 
september door VVD Lopikerwaard werd georganiseerd. 
Wethouder Anastasia van der Lugt concludeerde dat, zelfs 
als je nog binnenstedelijk kan bouwen, je onmiddellijk te-
gen het liberale dilemma aanloopt van de bereikbaarheid. 
Naast wethouders Van der Lugt en Ten Hagen, namen gede-
puteerden Pim van den Berg (D66) en Dennis Straat (VVD) 
deel aan het panel.  

voor het behoud van de rode contour, ga je op de rode stoel 
zitten.’ Twee-derde van de kleine zestig aanwezigen koos de 
blauwe stoel. De keuze was zo strak dat zelfs politici die best 
een beetje aan de randen willen aanbouwen zich verdeelden 
over beide kleuren.  Wethouder Ten Hagen wilde zeker niet 
al het groen binnen de bebouwde kom offeren voor woning-
bouw. Het oprekken van de rode contour werd daarop met 
een ‘volmondig ja’ bekrachtigd op de twitter van de VVD frac-
tie in Montfoort. Oud-gedeputeerde Joop Binnekamp vond 
het denken in rode contouren niet meer van deze tijd en 
vindt dat de mobiliteitsoplossing ook ‘buiten asfalt’ kan wor-
den gevonden.  Pim van den Berg en Dennis Straat namen 
onmiddellijk afstand van de stelling van AD journalist Peter 
Bekkering dat Utrecht, met al haar winkelcentra, als een 
vampier de omliggende plaatsen leegzuigt. De zaal was dat 
met hen eens: ‘Wij kunnen veel meer uitgaan van onze eigen 
kracht en de zondagen openstellen.’  Eén van de stellingen 
ontlokte uitspraken over de mogelijkheid die ondernemers 
geboden zou moeten worden om te groeien. Dit leek draag-
vlak te vinden.   

Save the dates  
Zaterdag 8 december, 15.00 uur.  

ALV Netwerk VVD Lopikerwaard. De Waag IJsselstein.   

Zaterdag 12 januari, 15.30 uur. Nieuwjaarsreceptie.  

Kasteel Montfoort.  
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Het Lopikerwaard-debat vond plaats in veilinghuis Heritage 
Auctions in IJsselstein. Doel van de avond was de liberalen te 
inspireren bij het schrijven van hun provinciale verkiezingspro-
gramma. ‘Door de rode contouren zit de woningmarkt voor 
starters en jonge gezinnen op slot’, stelde Zenderstreek-
nieuws-journaliste Lysette Verwegen. Een stelling die werd 
bekrachtigd door een aanwezige makelaar. Debatleider Zohair 
el Yassini zette de stelling steviger neer: ‘Als je voor bebou-
wing in het groen bent ga je op de blauwe stoel zitten,  ben je  



Contact met het bestuur?  Secretaris: Marc Soeteman.  
secretariaat@vvdlopikerwaard.nl, 06 16 092 153.   
Of kijk op Lopikerwaard.vvd.nl voor meer nieuws en de ande-
re bestuurders.  

Toelichting amendement 1 (281-286). De VVD stelt Liberale 
keuzes te bieden. Het besluiten over het bouwen buiten de 
rode contour moet dan ook dichter bij de inwoners en lokale 
politiek worden gebracht. Waarbij we niets afdoen aan het 
principe van binnenstedelijke bebouwing. Termen als 'iets 
pragmatischer met de rode contour omgaan als er daarvoor 
een paar meter overheen moet worden gebouwd' helpen de 
besluitvorming niet. Uit de paragrafen van Baarn, Houten, 
Lopik, Montfoort, Oudewater, Rhenen, Soest en Woerden 
blijkt dat de rode contouren de beoogde groei in de weg 
staan. In het gemeentelijk verkiezingsprogramma van VVD 
IJsselstein wordt bovendien woningbouw aan de Nedereindse 
plas voorgesteld. In basis stellen we daarom bijgaande tekst 
voor, waardoor per relevante gemeenteparagraaf de term 
'pragmatisch' een scherpere context krijgt.  

Toelichting amendement 2 (292-296). Betreft tekstuele aan-
passing. Primair moet met de inwoners en direct omwonen-
den overleg plaatsvinden. Aangrenzende gemeenten liggen, in 
de schaalgrootte waar het hier over gaat, niet in de buurt van 
de beoogde locaties. Waar dit wel tegen een gemeentegrens 
ligt valt dit vanzelf onder het organiseren van lokaal draagvlak.  

Toelichting amendement 3 (560-563) De slotzin van de para-
graaf 'Ruimtelijke ontwikkeling'(212) is dat provincie Utrecht is 
begonnen om gemeenten te ondersteunen de winkelleeg-
stand terug te dringen. Dat zorgt ervoor dat onze steden en 
dorpen levendig blijven met de noodzakelijke winkelvoorzie-
ningen zodat ze aantrekkelijk zijn om er te wonen. Welk beleid 
hierin wordt gevolgd staat er niet bij. Immers winkelleegstand 
dring je vooral terug door voldoende dynamiek om de binnen-
steden toe te staan. De paragrafen die daar op van toepassing 
zijn ondersteunen dat (nog) niet.  

Op de vraag waar provinciale politiek gemeenten raakt, gaf 
Anastasia aan dat als het om bereikbaarheid gaat, of uitbrei-
ding van bedrijventerreinen je onmiddellijk bij de provincie 
aan tafel zit. ‘Goede samenwerking tussen provincie en ge-
meenten is daarbij van belang.’ ‘Boven inbreng van individue-
le partijen is uiteindelijk het provinciale coalitieakkoord lei-
dend voor de ruimte die er is’, vulde debatleider El Yassini 
aan. De suggestie om de N210, behalve bij IJsselstein ook op 
de A2 bij Nieuwegein-Zuid aan te sluiten en daarmee het ver-
keer uit Lopik en IJsselstein te verdelen, werd niet door ieder-
een als vraagstuk ervaren. Verkeer uit Montfoort en Oudewa-
ter hebben de keuze via Woerden of Utrecht te rijden. Net-
werkvoorzitter Huib Veldhuijsen droeg het halve A4-tje over 
aan Statenlid Ron van Reenen.   
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Ria Driesse, tot voor kort fractievoorzitter van de VVD in 
Montfoort, heeft woensdag 12 september de mr. D.U. Stik-
ker plaquette van de VVD in ontvangst mogen nemen.        
De prijs geldt als een hoge onderscheiding die wordt uitge-
reikt aan personen die hun sporen hebben verdiend door 
hun inzet in het politiek bestuur. Ria Driesse ontving de on-
derscheiding in IJsselstein tijdens een debatavond van VVD 
Lopikerwaard. VVD bestuurder Fons van Rooij van het hoofd-
bestuur reikte de onderscheiding uit.  

 

 

 

 

 
Ria nam op 27 maart jl. afscheid van de raad in Montfoort. Zij 
was als bevlogen politica jarenlang op positieve wijze het 
gezicht van de VVD in de gemeente Montfoort. Ze trad na de 
gemeenteraadsverkiezingen van 1982 namens de VVD toe 
tot de gemeenteraad van Oudewater, alwaar zij tot 1986 
raadslid was. In 2002 keerde zij in de politiek terug, ditmaal 
in Montfoort. Daar was zij 16 jaar fractievoorzitter en meer-
dere malen lijsttrekker. Hoofdbestuurslid Van Rooij roemde 
Ria Driesse als ‘een bijzonder constructief raadslid, wier inzet 
voor het raadswerk zowel qua energie als qua tijdbesteding 
ongeëvenaard was’. ‘Ria Driesse was altijd aanwezig bij eve-
nementen waar inwoners bij betrokken waren. Zij nam haar 
rol als volksvertegenwoordiger bijzonder serieus en genoot 
een uitzonderlijk groot aanzien en respect in de raad en bij 
inwoners.’, aldus van Rooij, die ook stilstond bij haar werk als 
informateur en formateur na de recente gemeenteraadsver-
kiezingen in Montfoort. De mr. D.U. Stikkerplaquette, ge-
noemd naar de eerste VVD voorzitter, is bedoeld voor leden 
die op uitzonderlijke wijze en met grote inzet bezoldigde 
politieke werkzaamheden in het openbaar bestuur hebben 
verricht, op een wijze die in positieve zin gezichtsbepalend is 
voor de VVD. 

Toelichting amendement 4 (221-223) Het conceptprogram-
ma gebruikt het argument dat thuiswerken of werk op af-
stand steeds populairder wordt (304 t/m 307), waardoor de 
vraag naar klassieke kantoorgebouwen afneemt. Ditzelfde 
argument is van toepassing voor het toestaan van evenredig 
over de provincie te verdelen woningbouw, terwijl de beper-
king ervan in relatie tot bereikbaarheid wordt opgevoerd 
(297). Het bevorderen van werk dicht bij huis draagt eraan 
bij dat de dynamiek rond binnensteden en kernen behouden 
blijft en  beperkt het woon-werkverkeer.   
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