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Amendement: Belangen van gewone mensen opnemen in koersdocument
Provinciale Staten in vergadering bijeen op 10 december 2018, ter bespreking van het
Koersdocument Omgevi ngsvisie,
Besluiten:
De tekst van blz.

t2 van het Koersdocument:

Met onze Koers maken we duidelijk hoe we het toekomstbeeld van Horizon Utrecht 2050 willen
bereiken. We zetten op hoofdlijnen de koers uit voor de grote maatschappelijke opgaven. Dat doen
we aan de hand van vier thema's:
Ruimte voor duurzame ontwikkeling
Gezonde en veilige
samenleving
Energieneutraal, klimaatbestendig en waterrobuust
Aantrekkelijke leefomgeving
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Te wijzigen naar:

Met onze Koers maken we duidelijk hoe we het toekomstbeeld van Horizon Utrecht 2050 willen
bereiken. We zetten op hoofdlijnen de koers uit voor de grote maatschappelijke opgaven. Dat doen
we aan de hand van vier thema's:
Ruimte voor duurzame en betaalbare ontwikkeling
Gezonde en veilige samenleving, ook voor mensen met een inkomen onder modaaht
Energieneutraal, ook voor mensen met lage- tot middeninkomens, klimaatbestendig en
waterrobuust
Aantrekkelijke leefomgeving voor alle inwoners.
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fractie

Truke Noordenbos

Motivatie:
Behalve NEE TENZIJ, gaat nu ook JA MITS een rol speelt in de vergunningverlening voor
veranderingen in het fysieke domein.
Dit gaat vaak gepaard met juridische- en participatieprocessen, waarbij de initiatiefnemer over een
behoorlijke hoeveelheid geld en contacten moet beschikken om de TENZIJ en MITS naar behoren te
kunnen volbrengen. De mogelijkheden voor mensen met een inkomen tot modaal, om in te grijpen in
hun omgeving, zijn klein.
Veel van deze mensen hebben een praktisch beroep, zoals politieagent, vuilnisman, postbode,
bouwvakker, metselaar, klasse-assistent, winkelbediende, telefoniste, afrruasser, serveerster, kapster,

pakketbezorger, ziekenverzorgster, buschauffeur, verpleegster, schooljuffrouw, enz, met een
inkomen tot modaal. Ze kunnen nu al geen geschikte woning vinden en missen ook andere
betaalbare voorzieningen in de provincie Utrecht. Gevolg is dat er een schreeuwend tekort is in de
provincie aan deze mensen met praktische beroepen.
Deze groep laat zich tegenwoordig vaak horen in protest op straat omdat ze niet gehoord wordt door

de overheid.

Dit koersdocument vertoont geen duidelijke verbeteringen voor deze groep mensen voor de
aankomende 30 jaar.
Een koersdocument dat mee wilgaan

tot 2050, moet reageren op deze ontwikkelingen, om niet nu al

achter de feiten aan te lopen
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