
Coalitieakkoord “Accent 2008, slagvaardig verder” 
 
De provincie Utrecht heeft een nieuwe coalitie, bestaande uit de fracties van het CDA, de VVD en de 
ChristenUnie. Vandaag presenteren zij het coalitieakkoord : ”Accent 2008, slagvaardig verder”. Dit 
akkoord stemt in grote lijnen overeen met ambities en uitgangspunten van het coalitieakkoord van 
2007, maar bevat op verschillende beleidsterreinen accentverschillen. 
 
Omdat er al veel zaken in gang zijn gezet  en omdat de partijen die deelnemen aan deze nieuwe coalitie een 
groot deel van het akkoord van 2007 kunnen onderschrijven, is er gekozen voor een aantal accentverschil-
len.  
 
Met de toetreding van de ChristenUnie in de coalitie zijn er accenten herkenbaar op het gebied van de reali-
satie van de Ecologische Hoofdstructuur en zal er bij het organiseren van provinciale activiteiten rekening 
worden gehouden met groepen in de Utrechtse samenleving die de zondag graag het accent geven die past 
bij hun christelijke overtuiging. Fractievoorzitter Kees van Kranenburg: “Het is voor de ChristenUnie be-
langrijk een herkenbare politiek te kunnen bedrijven, zoals bijvoorbeeld het respect voor de gedachte van 
de schepping en voor de zondagsrust. ” 
 
Deze coalitie kiest in tegenstelling tot de vorige voor het niet laten stijgen van de motorrijtuigenbelasting 
(opcenten). Daarmee wordt de lastendruk van de Utrechtse inwoners niet hoger.  De ambities van de coali-
tie zullen verwezenlijkt moeten worden binnen 418 miljoen euro, het beschikbare bedrag voor het in het 
coalitieakkoord omschreven beleid. Een solide financieel beleid dat geen rekeningen doorschuift naar een 
volgende periode is de ambitie.  Daarnaast wordt er meer accent gelegd op mobiliteit in de komende perio-
de. VVD fractievoorzitter Van Lunteren: “Als we in de provincie Utrecht goede prestaties willen leveren op 
het gebied van economie en innovatie ontkomen we niet aan forse investeringen in de mobiliteit.” In het 
coalitieakkoord maken de drie partijen duidelijk dat het samen optrekken met het Rijk en het nakomen van 
financiële afspraken noodzakelijk zijn om Utrecht  in beweging te houden.  
 
Een ander accentverschil is te vinden in het op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. Waar eerder meer 
accent lag op de aantallen voor woningbouw legt deze nieuwe coalitie meer accent op de ruimtelijke moge-
lijkheden en beperkingen.  Het is belangrijk dat er mogelijkheden geschapen worden voor woningbouw, 
ook is het belangrijk dat er ruimte is voor recreatie, voor wegen en voor water, natuur en landbouw. CDA 
fractievoorzitter Petra Doornenbal:  “Deze coalitie legt het accent op de serieuze afwegingen die nodig zijn 
om al deze ruimtevragers te kunnen ordenen. Nu verantwoorde keuzes maken biedt een prettige leefomge-
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ving en een voldoende groene ruimte om in te werken en van te genieten voor de toekomst .” Naast de ac-
centen waar het verschil gemaakt wordt, zijn er ook zaken die voortgezet worden. Het samen optrekken met 
gemeenten om het provinciale beleid uit te voeren is zo’n voorbeeld evenals het jeugdzorgbeleid. 
 
Ook een andere bestuurscultuur staat hoog op de agenda binnen het nieuwe coalitieakkoord. De commissa-
ris van de Koningin, de heer Robbertsen, is gevraagd met alle betrokken fracties in PS hiervoor een plan 
van aanpak op te stellen. 
 
De fractievoorzitters van  CDA, VVD en ChristenUnie  zien uit naar de samenwerking binnen de coalitie. 
Op 29 september wordt het nieuwe coalitieakkoord in de vergadering van Provinciale Staten besproken. 
Dan worden ook de nieuwe gedeputeerden geïnstalleerd. De heer W.M. (Wouter) De Jong  en mevrouw M. 
(Marjan) Haak-Griffioen zijn door de ChristenUnie voorgedragen als gedeputeerden.  
In het constituerend beraad zal het College de portefeuilleverdeling definitief vaststellen. 
 

______________________________________________________________________________
Noot voor de redactie
Voor meer informatie omtrent de persconferentie kunt u contact opnemen met Pauline Bredt, communica-
tieadviseur Statengriffie, op 030-258 2522 of 06- 51 08 4836 
Voor politiek inhoudelijke zaken kunt u terecht bij de betreffende fractievoorzitters: 
Petra Doornenbal, CDA  06-13386683 
Remco van Lunteren, VVD 06-81159377  
Kees van Kranenburg, ChristenUnie 06-52589629 



Marjan Haak (kandidaat-gedeputeerde ChristenUnie): 
Marjan Haak (1951) behaalde na de HBS de MO-B akte Wiskunde aan de Rijks Uni-
versiteit te Utrecht. Tot 2003 is zij in combinatie met zorgtaken en bestuurlijke en 
politieke activiteiten werkzaam geweest als docent wiskunde.  
In 1991 werd zij verkozen tot lid van provinciale staten van Utrecht, een functie die 
zij tot de verkiezingen van 2003 heeft vervuld. In deze jaren heeft zij namens de frac-
tie (eerst GPV/RPF, later ChristenUnie) op vrijwel de volle breedte van het politieke 
bedrijf het woord gevoerd. Ook was zij onder meer enkele jaren voorzitter van de 
commissie Economie en fractievoorzitter.   
 
In 2004 werd mevrouw Haak benoemd tot wethouder in de gemeente De Bilt, na de 
verkiezingen van 2006 werd zij wethouder te Woerden, waar zij heen verhuisde. In 
zowel De Bilt als Woerden  beheerde zij ortefeuilles waarin welzijnsaspecten een 
belangrijke rol vervulden. 
Naast haar normale werkzaamheden was mevrouw Haak op diverse terreinen ac-
tief  binnen de provincie (Raad van Toezicht ROC Asa, Raad van Toezicht Accolade 
Zorggroep, lid RvC Woningbouwvereniging Eemland, voorzitter stichting Hospice 
Soest). 
 
Ook binnen de partij liet zij zich niet onbetuigd: lid hoofdbestuur GPV (later Chris-
tenUnie 1997 – 2001), en lid van diverse adviescommissies.  Haar betrokkenheid bij 
de positie van vrouwen binnen de partij was daarbij opvallend. 
 
Mevrouw Haak is moeder van 5 kinderen, en sinds het overlijden van haar echtge-
noot in 2007 alleenstaand.    

 Wouter de Jong (kandidaat-gedeputeerde ChristenUnie) 
Wouter de Jong (1960) heeft Sociale Geografie van Ontwikkelingslanden gestudeerd 
aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Na zijn studie heeft hij eerst een aantal jaren bij 
TNO in Delft gewerkt. Daarna heeft hij een aantal verschillende lijn- en projectma-
nagementfuncties vervuld bij de Rijksplanologische Dienst, later ook in andere on-
derdelen van het ministerie van VROM. 
 
Vanaf 2002 is dhr. de Jong werkzaam als wethouder bij de gemeente Houten. Hij 
heeft daar de portefeuilles Sociale Zaken, Milieu en Water, Volkshuisvesting, Stede-
lijke Vernieuwing en Regionale Samenwerking beheerd. 
 
Vanuit die laatste portefeuille had hij zitting in het dagelijks bestuur van het BRU, 
waar hij verantwoordelijk was voor Ruimtelijke Ontwikkeling en Randstadsamen-
werking. Ook was hij voorzitter van de Stuurgroep Kromme Rijn, een samenwer-
kingsverband voor plattelandsontwikkeling in het Kromme Rijn gebied. 
Naast zijn reguliere werkzaamheden is dhr de Jong op een aantal andere terreinen 
actief (geweest). 
 
Zo is hij o.a. voorzitter geweest van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk in 
Houten, voorzitter van de Adviescommissie Hulpverlening Buitenland van DVN 
Ontwikkelingssamenwerking, en lid van een schoolbestuur voor basisonderwijs.  
Sinds 2003 is hij ook voorzitter van SBCM, de Arbeidsmarkt en Ontwikkelingsorga-
nisatie voor de Sociale Werkvoorziening en lid van het bestuur van het Klimaatver-
bond Nederland.  
 
Dhr. de Jong is getrouwd en vader van 5 kinderen. 


