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Opwaarderingsverzoek:

In 2022 was de provincie Utrecht niet met een boot vertegenwoordigd
tijdens de Canal Pride en het klopt dat er intern aandacht is besteed
aan deze dag.

GroenLinks en Partij voor de Dieren willen dit stuk graag
opwaarderen omdat we met de gedeputeerde willen
praten over de zichtbaarheid van de Provincie Utrecht bij
Canal Pride. Canal Pride Utrecht staat op de issuekalender
in de uitvoeringsagenda en we zagen dat er in het
provinciehuis regenbooghaarbanden beschikbaar waren
met de uitnodiging om ook naar Canal Pride te komen,
een leuke manier om aandacht te vestigen op dit
evenement.
Dit jaar hebben er ongeveer 50 boten, waaronder een
boot vanuit de gemeente Utrecht, meegedaan aan Canal
Pride maar de provincie Utrecht lijkt de boot te hebben
gemist.
GroenLinks en Partij voor de Dieren zijn van mening dat
het vanuit Utrecht als regenboogprovincie een goed idee
zou zijn om vanaf 2023 ook mee te doen aan Canal Pride
met een eigen (groene/ elektrisch aangedreven?) boot en
willen daarover van gedachte wisselen met de
gedeputeerde en andere partijen.

Voor 2023 wordt overwogen of de provincie Utrecht aan de Canal Pride
mee kan doen. Het meevaren met de botenparade is een optie maar de
provincie Utrecht kan ook op andere wijze aandacht vragen voor dit
evenement. Ook de Staten kunnen (gezamenlijk) beslissen om deel te
nemen aan de Canal Pride met een boot.
Om een goede afweging voor 2023 te maken wil ik u het volgende
meegeven:
- Pride Amsterdam heeft ook een botenparade (Canal Parade) en
dit evenement vindt plaats in de eerste week van augustus.
Voor zover bekend gaan drie provincies deelnemen aan de
Canal Parade. Wilt u deelnemen aan de Canal Pride in Utrecht
in juni of deelnemen aan de landelijke Canal Parade in
Amsterdam in de eerste week van augustus?
Overwegingen voor de Canal Pride in Utrecht:
- Deelnemen aan het evenement kan door met een boot mee te
varen tijdens de Canal Pride. Het huren van een etablissement
tijdens het evenement langs de vaarroute is een alternatief.
Tijdens deze botenoptocht kunnen gasten verwelkomd worden
en gezamenlijk gekeken worden naar alle langsvarende boten.
- De kosten voor het meevaren in Utrecht bedragen ongeveer €
10.000 voor een relatief een eenvoudige boot.
- De voorbereidingen voor de Canal Pride starten in
november/december. Door ingeloot te worden, wordt kans
gemaakt om mee te varen. Als de provincie Utrecht meevaart
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dan wordt een andere organisatie of stichting teleurgesteld.
Voor de Canal Parade in Amsterdam in 2022 is de termijn gesloten. De
voorbereidingen voor 2023 starten al in dit jaar. De kosten voor
deelnamen in Amsterdam bedragen ongeveer € 25.000.
GroenLinks

2

Vragen:
(p. 5) Hoeveel van de 10.000 te realiseren (betaalbare)
woningen zijn woonwagenstandplaatsen? Hoeveel
woonwagenstandplaatsen/locaties zijn er sinds juli 2018
nav het ‘Beleidskader gemeentelijk woonwagen- en
standplaatsenbeleid’ in de provincie Utrecht gerealiseerd?
Wat is de rol van de provincie Utrecht hierin geweest?

3

(p.13) Zijn er signalen en/of meldingen van ongewenste
omgangsvormen, discriminatie en (institutioneel) racisme
binnen de organisatie van de provincie Utrecht? Wat
wordt er op p.13 bedoeld met ‘dat het weleens ‘mis’ kan
gaan in de dagelijkse praktijk’?

-

De opgave om 10.000 woningen te realiseren gaat over woningen
en niet over woonwagens of woonwagenstandplaatsen.
Woonwagens of woonwagenstandplaatsen maken geen onderdeel
uit van de Monitor Wonen.
Het genoemde kader is een gemeentelijk kader waar de provincie
geen rol of taak in heeft.

Allereerst is het belangrijk om aan te geven dat de provincie Utrecht
ongewenst gedrag af keurt. Dit spreekt voor zich maar het is goed om
deze boodschap uit te blijven dragen.
Binnen de provincie Utrecht wordt de volgende definitie gehanteerd
voor ongewenste omgangsvormen: gedrag dat als grensoverschrijdend
of kwetsend wordt ervaren en tot doel of gevolg heeft dat een
medewerker zich niet langer veilig voelt op de werkplek.
Afgezien van onze eigen intenties om goede verhoudingen en een
veilige werkplek te waarborgen, hebben wij als werkgever ook de
wettelijke plicht om hiervoor zorg te dragen. Het Burgerlijk Wetboek
noemt dit de zorgplicht van de werkgever voor een veilige
werkomgeving. De Arbowet verplicht werkgever en werknemer om
Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) te voorkomen en te beperken en
stelt werkgever en werknemers gezamenlijk verantwoordelijk voor een
veilige werkomgeving.
Door het vaststellen van een gedragscode, protocollen, handreikingen
en het gesprek aan gaan, hopen we als organisatie dat medewerkers
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zich veilig voelen om een melding te doen als er ongewenste
omgangsvormen worden ervaren. Naast deze kaders blijft het
faciliteren van de dialoog over hoe we met elkaar omgaan van groot
belang.
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