
Samen komen we uit deze crisis, ook in de provincie 

Zorg voor elkaar 

Sinds een aantal weken zit Nederland in een situatie die we ons tot kort daarvoor niet konden 
voorstellen. De strijd tegen het verschrikkelijke corona virus heeft het openbare leven 
noodgedwongen stil gelegd. Mensen maken zich zorgen over hun eigen gezondheid en die van hun 
naasten of hebben familieleden, vrienden of bekenden te betreuren. De economie heeft ook een 
dreun gehad. Ondernemers zien hun bedrijf wankelen, mensen vrezen voor hun baan of zijn 
inmiddels hun baan kwijt, de thuiswerkers hebben hun collega’s al geen weken meer ‘echt’ gezien. 
Maar laten we niet vergeten dat er – gelukkig – ook nog heel veel gewoon door gaat. Er rijdt nog 
openbaar vervoer. Vuilnis wordt opgehaald. Winkels zijn open. Onze bestelde pakjes worden 
bezorgd. De VVD-fractie wil iedereen die daaraan bijdraagt met een applaus bedanken! Want het is 
soms lastig. We komen voor situaties te staan waar we nooit voor hebben geleerd, maar die we 
wel met elkaar moeten oplossen. En er zijn prachtige voorbeelden van initiatieven die ‘zorg voor 
elkaar’ in de praktijk brengen. Soms klein, soms groot. Ieder op haar of zijn eigen wijze. Hulde! 
Maar een echte diepe buiging maken we natuurlijk voor de mensen die nu in de gezondheidszorg 
en de verzorging werken. Die verrichten een onwerkelijk groots werk. Een topvoorbeeld van 
improviseren met immense betrokkenheid. 

Uit de crisis 

Wat nu het meest urgent is, is om uit deze crisis te raken. Alle hens aan dek! Wij zitten nu even 
niet te wachten op politici die vooral bezig zijn met zelfpromotie, het beter schijnen te weten dan 
de echte deskundigen en die met oplossingen komen waar geen behoefte aan is om de problemen 
van nu op te lossen. Dat vraagt om ruimte voor de mensen die nu hands on bezig zijn de crisis het 
hoofd te bieden. De VVD-fractie in Provinciale Staten van Utrecht heeft bewust de afgelopen weken 
even gezwegen. Achter de schermen hebben we signalen doorgeleid, we hebben onze waardering 
laten blijken aan diegenen die nu namens ons verantwoordelijkheid dragen en nemen voor het 
bestrijden van het virus. We hebben nu ook veel ruimte gegeven aan Gedeputeerde Staten om dát 
te doen wat nodig is. Natuurlijk schakelen we continu met onze Kamerleden, raadsleden en kiezers 
om mee te denken en als doorgeefluik te dienen. 

Rijk en gemeenten zijn vanuit hun taken en bevoegdheden nu vooral aan zet. We zien dat er heel 
veel wordt gedaan. En dat als het nodig is, er wordt bijgeschakeld. Geprobeerd wordt iedereen de 
hulp te geven die nodig is. De VVD-fractie heeft waardering voor de aanvullende rol op Rijk en 
gemeenten die Gedeputeerde Staten namens onze provincie oppakt. Niet jezelf groot willen maken, 
de provincie ‘bewijzen’, maar kijken waar bij de anderen behoefte aan is en daar dan proberen in 
te voorzien.  

In twee online commissievergaderingen werd die aanpak op 8 april besproken:  
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Milieu-en-
Mobiliteit/2020/08-april/11:00 en https://www.stateninformatie.provincie-
utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Bestuur-Economie-en-Middelen/2020/08-april/13:00. 
Bij Openbaar Vervoer heeft de VVD haar waardering uitgesproken voor alle inspanningen om 
maatwerk te leveren en de dienstverlening zo goed mogelijk te continueren. Natuurlijk hebben wij 
daarom ook onze steun uitgesproken voor aanvullende maatregelen om de vervoerders nu niet 
financieel kopje onder te laten gaan. Naast bijzondere aandacht voor de persoonlijke veiligheid van 
chauffeurs en reizigers vanwege het coronavirus, heeft de VVD extra aandacht gevraagd voor het 
in de lucht houden van de regiotaxi.  

M.b.t. economie heeft de VVD naast steun voor de huidige aanpak gevraagd om ‘voor nu’ ook niet
de rol van de provincie als eigenaar van vastgoed te vergeten, hoe er gezorgd wordt dat facturen
zo snel mogelijk worden betaald en mogelijk bij kleine vaste leveranciers vooruitbetaald wordt en
hoe gezorgd wordt dat ook kleine lokale ondernemers die niet in provinciale netwerken zitten,
worden ‘gevonden’. De VVD steunt ook de lijn om pragmatisch om te gaan met de verstrekte
subsidies. Daarbij hebben we gevraagd te letten op particuliere eigenaren van erfgoed die wel
inkomsten zien wegvallen, maar buiten regelingen vallen. Deels was GS er al mee bezig, maar
waar dat niet het geval was, zal ernaar worden gekeken.
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Pas op de plaats en vooruitkijken 

Hierboven schreven we al dat gelukkig een aantal activiteiten ‘gewoon’ doorgaan. Tegelijkertijd is 
deze crisis zo heftig dat we bij andere activiteiten ons moeten afvragen of we er nu/ in deze vorm 
mee door moeten gaan.  

Dat speelt bij de Omgevingswet en de Regionale Energie Strategie (RES). Op beide onderwerpen 
zouden deze en de komende weken participatiebijeenkomsten worden georganiseerd. Zeker bij een 
onderwerp als de energietransitie, met de uiteenlopende opvattingen in de samenleving hierover, is 
dat cruciaal. De Omgevingswet is door het Rijk nu met een jaar uitgesteld. De VVD vindt dat dit in 
elk geval niet voor vertraging mag zorgen voor een aantal belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen. 
Grote zorg is er over de woningbouw-productie in onze regio. Goede ruimtelijke plannen zijn 
belangrijk om straks ook vlot te kunnen bouwen voor iedereen die hier een woning zoekt. 

Over de deadline voor de RES-sen heeft de VVD in de provincie Utrecht samen met 25 gemeenten 
en vier waterschappen een brief gestuurd aan de minister en het NP-RES. We waren zeker niet de 
enigen die het signaal afgeven maar de deadline voor de RES-sen is inmiddels verschoven naar 1 
oktober. Hopelijk hebben we daarmee voldoende tijd voor een fatsoenlijk participatietraject met 
real life bijeenkomsten. De eerste gesprekken met onze VVD-raadsleden in de verschillende RES-
regio’s hierover zijn inmiddels online opgestart.  

Wat de VVD betreft is het verstandig ook op andere beleidsterreinen goed te kijken naar wat er nu 
moet, en wat we nog niet kunnen overzien. Heeft het bijvoorbeeld zin om nu een besluit te nemen 
over herijking van het economisch meerjarenbeleid terwijl we nog niet weten hoe de economische 
crisis zich ontwikkelt? De fractie heeft gevraagd de economische gevolgen van de crisis voor de 
provincie Utrecht goed in beeld te brengen, bijvoorbeeld aan de hand van de vier scenario’s die het 
Centraal Plan Bureau heeft gepresenteerd. Hetzelfde geldt voor de behoefte en mogelijkheden van 
de cultuur- en erfgoedsector na de crisis. Moeten we echt nu voor de zomer het beleid voor de 
komende jaren vaststellen met het risico dit in het najaar weer om te moeten gooien? Natuurlijk 
moeten we nu datgene doen wat ondernemers en organisaties perspectief biedt voor de toekomst, 
maar moeten we er ook oog voor hebben dat de wereld er straks anders uitziet.  

Zorg goed voor jezelf. Zorg goed voor elkaar. 

Alleen samen krijgen we het Corona-virus onder controle!

https://cdn.prod.elseone.nl/uploads/2020/04/Brief-aan-Opdrachtgevend-beraad-NP-RES.pdf

