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De eerste fase van deze statenperiode is getracht de inzetbaarheid van nieuwe fractieleden optimaal 

te maken. Min of meer doelbewust zijn commissies als Milieu Mobiliteit en Economie (MME), maar 

ook Ruimte Groen en Water (RGW), door nieuwe fractieleden bemand. Dit om ervoor te zorgen dat 

de bezetting van de belangrijkste werkcommissies niet van enkelingen afhangt.  

Daarnaast besloot de meerderheid van Provinciale Staten dat het goed zou zijn om op een nieuwe 

manier politiek te bedrijven. Daartoe werd er in 2015 een weekend in Noordwijkerhout 

georganiseerd. Oppositie en coalitie zouden meer in overleg gaan handelen. Enfin, we zijn nu bijna 

twee jaar verder en de sfeer is niet veel anders dan in de jaren daarvoor. Misschien kunnen we 

zeggen dat bij de behandeling van de diverse Voorjaarsnota’s de welwillendheid in onze richting iets 

groter is. Onschuldige en intentionele moties worden iets makkelijker aangenomen. Bij de 

daaropvolgende begrotingsbehandelingen is er vervolgens niet zoveel van die welwillendheid meer 

over. Dan gaat het immers om klinkende munt… 

Prioriteiten zijn, waren en blijven onveranderd: fijnmazig busvervoer, meer werkgelegenheid voor 

VMBO’ers/MBO’ers, meer en beter geïsoleerde sociale huurwoningen en behoud van de Ecologische 

Hoofs Structuur (EHS) gekoppeld aan het voor iedereen toegankelijk en betaalbaar houden van 

recreatiegebieden.  De meeste energie is in het busvervoer gaan zitten (Gerard Bosman). De 

verwachte tekortkomingen bij de nieuwe gunning aan Syntus hebben dit jaar tot de nodige 

commotie geleid. Met name de SP afdeling in Leusden, waar de busreiziger wel erg in de steek is 

gelaten, heeft, in samenspraak met de statenfractie, de nodige acties op touw gezet en het eind is 

nog niet in zicht. Nieuw zijn/waren ook de zg. BOB-trajecten (beeldvorming, oordeelsvorming en 

besluitvorming). Op het gebied van werkgelegenheid en wonen zijn o.a. dergelijke trajecten 

opgestart en – doorgaans – als een nachtkaars uitgegaan. De zo gewenste interactie met “de 

samenleving” liet nogal eens te wensen over.  De conservatieve krachten in de provincie wezen nogal 

eens bestuurders als burgemeesters en LTO enz. als vertegenwoordigers van “de samenleving” aan. 

Soms lukte het Truke Noordenbos om in dergelijke trajecten meer begrip te krijgen voor de SP 

ideeën over werkgelegenheid en wonen. 

Door gewijzigde privé omstandigheden zag Gerard Bosman zich genoodzaakt naar Weert (L) te 

verhuizen. Hij zal worden opgevolgd door Hassan Toutouh. Laatstgenoemde wordt maandag 13 

maart a.s. als statenlid beëdigd. 

De verdeling van de diverse statencommissies is nu als volgt: 

• Milieu Mobiliteit en Economie (MME) Andrea Poppe 

• Ruimte Groen en Water (RGW) Hassan Toutouh 

• Bestuur Europa en Middelen (BEM) Ad Meijer 

De vierde commissie Wonen Maatschappij en Cultuur (WMC) is inmiddels opgeheven. 

Werkgelegenheid, Wonen en Cultuur zijn opgedeeld over de andere commissies en worden door 

Truke Noordenbos behandeld. 

Ad Meijer,  

Fractievoorzitter SP 


