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INLEIDING
Het aantal ingeschreven werkzoekenden in de Provincie Utrecht is bijna
60.000. Dat is een stijging van 10% ten opzichte van een jaar geleden. Van deze
groep werkzoekenden heeft ongeveer 75% een Mbo-opleiding of lager. In
Provinciale Staten van Utrecht heeft de SP de afgelopen jaren herhaaldelijk
strijd geleverd juist ten behoeve van deze groep meest kwetsbare
werkzoekenden. De provinciale coalitie van VVD, D66, CDA en GroenLinks doet
in feite niets voor deze groep.
Het beeld dat, vooral de VVD, probeert te geven van een liberale politiek die
tot meer banen in de Provincie Utrecht leidt dan ergens anders in het land
klopt niet. Onze Provincie heeft op grond van haar ligging, natuurlijke
omgeving en een - historisch ontwikkeld - hoger opleidingsniveau altijd al meer
economische ontwikkelingen gekend dan andere Provincies in ons land. Waar
het op aankomt is dat de Provincie in de bres springt voor juist de mensen die,
als gevolg het niets ontziende bezuinigingsbeleid van het kabinet RutteSamsom, tussen de wal en het schip dreigen te vallen.
De SP wil dat er fors wordt geïnvesteerd om werkzoekende inwoners in onze
Provincie aan het werk te helpen, met een stevig accent op werkgelegenheid
voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Met dit plan presenteert zij
landelijke en provinciale plannen om de werkgelegenheid te stimuleren.
Volgens de SP moeten banen worden gecreëerd in o.a. de zorg, de bouw, de
maakindustrie en het MKB. Geen megalomane plannen als onnodige
verbreding van de “bak” bij Amelisweerd en het onzinproject Westelijke
Rondweg Amersfoort, maar investeren in wat onze Provincie nodig heeft.

WERKPLAN SP VOOR DE PROVINCIE UTRECHT
Het provinciale economische beleid moet leiden tot een versterking van de
bouw, maakindustrie en het MKB. Bij het aantrekken van bedrijven naar de
regio Utrecht dient structurele werkgelegenheid voor lager opgeleiden een van
de prioriteiten te zijn.

ZORG
De bezuinigingspolitiek van het kabinet Rutte-Samsom leidt tot enorme
werkloosheid van werknemers zowel in de jeugd- en thuiszorg als in de
verzorgingstehuizen. Ook in de GGZ vallen de nodige klappen. Gemeenten zijn
zodanig door het kabinet gekort dat zij geen middelen meer hebben om de
werkgelegenheid in de zorg te redden. Het gevolg is dat werknemers hun heil
moeten zoeken in rechteloos zwartwerken om te voorkomen dat zij
perspectiefloos in een uitkering belanden. Hier ligt een belangrijke taak voor
de Provincie. Als eerste dient de Provincie Utrecht - samen met gemeenten,
Rijk, zorgaanbieders en vakbonden - een plan op te stellen dat deze afbraak
van werkgelegenheid tot stilstand brengt en werknemers weer perspectief
biedt. Tegelijkertijd heeft de Rijksuniversiteit Utrecht, met steun van de
Provincie, veel kennis vergaard over gezond leven en ouder worden. Die kennis
zou nu in praktijk moeten worden getest, zodat onze inwoners goede zorg
krijgen en de universiteit nieuwe wetenschappelijke inzichten kan vergaren en
mensen kan opleiden.

BEHOUD VOORZIENINGEN
De Provincie laat ten onrechte toe dat - vooral in kleine kernen - dorpshuizen,
bibliotheken en pinautomaten verdwijnen. Tot overmaat van ramp wil de
huidige coalitie, met steun van PvdA en PVV, ook nog het busvervoer in wijken
en dorpen de nek omdraaien. Dit is de doodsteek voor de lokale economie! In
plaats van het verhogen van de mobiliteit van mensen die van het busvervoer
afhankelijk zijn doet dit Provinciebestuur precies het tegenovergestelde en
maakt mensen immobiel. Dat betekent minder klanten en geïsoleerde MKBbedrijven. Er moet een plan komen dat de leefbaarheid – en dus het
voorzieningenniveau – in kleine kernen vergroot en daardoor de economische
vitaliteit versterkt. Daarom moet het roer om. In de eerste plaats moet de

Provincie Utrecht het als haar verantwoordelijkheid zien om die kleine kernen
leefbaar en vitaal te houden. Dat betekent ook gesprekken aangaan met
banken (pinautomaten) en gemeenten (dorpshuizen) om te zorgen dat de
verantwoordelijken alles op alles zetten om kleine kernen te versterken.
MKB
Het MKB is de ruggengraat van de economie. Bij het creëren van
werkgelegenheid is het midden- en kleinbedrijf (MKB) van groot belang. Het
MKB is de banenmotor van Utrecht en de Provincie moet er alles aan doen om
de ontwikkeling van het MKB te stimuleren. Dat betekent bijvoorbeeld het
versterken van traditionele bedrijven op het internet en het tegengaan van
megastores die, met wegwerpproducten en uitbuitingscontracten, lokaal
gewortelde bedrijven uit de markt drukken. Het Provinciaal plan
kantorenleegstand dient voortvarend te worden uitgevoerd en te worden
aangevuld met een solide aanpak van winkelleegstand. De Provincie betrekt
banken en gemeenten bij een doeltreffende aanpak om een betere
financiering van het MKB mogelijk te maken. Ondernemers met goed
onderbouwde investeringsplannen moeten worden gesteund nu het reguliere
bankwezen het laat afweten en alleen nog kredieten verleent aan een beperkt
aantal bedrijven, vaak tegen onacceptabele voorwaarden. Ook pakt de
Provincie, in samenwerking met gemeenten, vastgoedbezitters harder aan die
hun panden eindeloos leeg laten staan of MKB-huurders met woekerhuren
afknijpen.
TOERISME
De wonderschone natuur in onze Provincie dient te worden beschermd en
recreatiegebieden moeten door iedereen, ongeacht hun inkomen, kunnen
worden bezocht. Recreatiegebieden mogen dus niet door torenhoge
parkeertarieven en dure toegangskaartjes onbereikbaar worden voor veel
inwoners van onze Provincie. Onze natuur is een van de oorzaken dat bedrijven
en hun werknemers zich graag in de Provincie Utrecht vestigen. Ook daarom
zijn investeringen in onze natuur, de biodiversiteit en behoud van ons cultureel
erfgoed van levensbelang. Horeca en hotelbranche kunnen dit bevorderen en
beschermen. Deze sectoren dienen dan ook volop bij planvorming te worden
betrokken.

VERBETEREN OV
Vanuit economisch oogpunt is een betere afstemming van wandelen, fietsen,
busvervoer en trein dringend noodzakelijk. Daarom moet, met alle beschikbare
middelen, de afbraak van het OV door de huidige provinciale coalitie worden
tegengegaan. Door het verschijnsel, dat OV je brengt “van waar je niet bent
naar waar je niet wil zijn”, daadkrachtig aan te pakken voorkom je files en
maak je het voor mensen, die van OV afhankelijk zijn, mogelijk om economisch
te participeren. Overvolle parkeergarages en toegangswegen bevorderen het
winkelplezier in stads- en dorpscentra niet. In grote steden (vooral Utrecht en
Amersfoort) wil de SP dat bus- en fietsroutes zo worden gemaakt dat OVknooppunten buiten het centrum snel kunnen worden bereikt. Dat voorkomt
bovendien onnodige luchtvervuiling in de centrumgebieden. Voor de
verbetering van de werkgelegenheid bemoeit de Provincie zich veel meer dan
tot dusver met banenbehoud en eerlijke arbeidsvoorwaarden voor
buschauffeurs als door aanbesteding een nieuw vervoersbedrijf in de Provincie
gaat rijden.

ENERGIE EN BOUW
Duurzame economische ontwikkeling dient te worden bevorderd, waarbij
nieuwe creatieve initiatieven volop ruimte verdienen. Om te zorgen dat niet
alleen huizenkopers maar ook de sociale huurders een lagere energierekening
krijgen gaat de Provincie, als het aan de SP ligt, volop – en samen met andere
betroken partijen als gemeenten en woningcorporaties – investeren in het
energiezuiniger maken van sociale huurwoningen. Van de 530.000 woningen in
de Provincie Utrecht zijn er ongeveer 150.000 van woningcorporaties, waarvan
er vele hele slechte energieprestaties kennen. In de stad Utrecht alleen al
9.000 met de allerslechtste labels F en G. Dat moet allemaal energielabel B
worden. Na alle maatregelen die het kabinet Rutte-Samsom ten koste van
sociale huurders heeft genomen is dit steuntje in de rug vanuit de Provincie
dringend noodzakelijk. Nederland moet af van haar verslaving aan fossiele
energiebronnen en moet én minder energie gaan gebruiken én omschakelen
naar het gebruik van duurzame energie. Ook hierin kan werkgelegenheid
worden gecreëerd. Bij het opwekken van energie kunnen banen ontstaan door
o.a. de bouw van windmolenparken (uitsluitend met draagvlak onder en

financieel voordeel voor omwonenden), zonne-energie op land en de bouw
van kleinschalige energie opwekkingsprojecten bij dorpen. De
waterkrachtcentrale bij Hagestein dient dringend in bedrijf te worden
gebracht. Ook in het onderzoek naar nieuwe methoden en technieken moeten
Utrechtse opleidingen en kennisinstituten een belangrijke rol spelen. De
ontwikkeling van biogas kan wellicht een aanvulling betekenen, maar er mag
nooit meer over de ruggen van omwonenden worden geëxperimenteerd zoals
in Spakenburg.
LANDELIJKE INZET
Niet alleen de provinciale, maar ook de landelijke SP maakt zich hard voor forse
investeringen in de werkgelegenheid. De SP wil voornamelijk banen creëren in
de publieke sector zoals zorg, onderwijs, sociale werkplaatsen, politie, maar
ook een extra stimulans voor de bouw.
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