Indeling debat
De inloop zal beginnen om 20:30 uur. Vervolgens zullen we om 21:00 uur aftrappen met een introductie door
onze debatleider. Hij zal kort vertellen over de functie van de provincie, de verkiezingen zelf en natuurlijk de
deelnemers aan het debat. Hierna zal het debat om 21:15 van start gaan. Deze is als volgt ingedeeld:
- Er worden door ons stellingen uitgekozen waarover door telkens twee partijen gedebatteerd wordt. Elke
partij krijgt ongeveer twee minuten om zijn/haar standpunt te introduceren en twee minuten om de ander van
repliek te dienen.
- Vervolgens krijgen de overige partijen 1 minuut om te zeggen hoe zij erover denken
- Vanuit het publiek kunnen met pen en papier vragen worden ingeleverd bij ons. Hiervan zullen wij er 1/2
stellen aan de twee debatterende partijen.
Deelnemende partijen
Op het moment zijn er zeven partijen die hebben toegezegd om mee te doen. Van een aantal is het bovendien
al bekend welke kandidaten er meedoen. Hieronder een overzicht:
CDA
ja
D66
ja
GroenLinks ja
PVDA
ja
VVD
ja
CU
ja
SP
ja
PVDD
ja
PVV
uitgenodigd
FVD
uitgenodigd

Ardin Mourik (5)
Lyke Veen
Jeroen Bart
Marieke Lejeune (5)
Juliette van Gilse (5)
Arne Schaddelee (1)
Michel Eggermont (2)
Erik Strandstra
onbekend
onbekend

Debat-thema's
Afhankelijk van de eventuele deelname van de PVV of FVD wordt er gedebatteerd over drie of vier
onderwerpen. De volgende drie issues komen sowieso aan bod:
- De Uithoflijn is begonnen met rijden maar kan nog niet worden gezien als een succes. Hoe bent u van plan het
openbaar vervoer in de provincie Utrecht te verbeteren en waar ziet u de pijnpunten?
- Met het oog op het Klimaatakkoord dat voornamelijk op Provinciaal niveau moet worden uitgevoerd, wat is
volgens u de beste manier om de doelen gesteld in het Klimaatakkoord te bereiken en hoe moet dit worden
verdeeld over de verschillende partijen (overheid, bedrijfsleven, burgers)
- Betaalbare huisvesting begint een steeds groter probleem te worden. Door extreem hoge prijzen in
Amsterdam komen nu al veel woningzoekenden en zelfs expats naar Utrecht ipv de hoofdstad. Hoe bent u van
plan voldoende en betaalbare huisvesting te creëren/behouden en hoe zorgt u ervoor dat Utrecht niet
Amsterdam 2.0 wordt?
Wij zullen de debatronden indelen aan de hand van bovengenoemde thema's. U kunt verwachten dat we
partijen met afwijkende standpunten het tegen elkaar laten opnemen. Wanneer we al dan niet groen licht
hebben gekregen van de PVV en FDV zullen we de indeling van de debatronden naar u opsturen.
Tijdsplanning

Van 21:15 tot 22:15 uur worden de eerste twee stellingen behandeld. Na een kwartier pauze worden de laatste
stellingen behandeld. Ga er dus vanuit dat we ergens rond 23:30 klaar zijn.
Heeft u nog vragen over en/of wensen voor uw deelname aan het debat laat het dan vooral weten, en stuur
een mail naar carrierecommissie@usr.nl
Met vriendelijke groet,

Ewout Feitsma
Carrière Commissie '18-'19
Disclaimer: U heeft mailcontact met een commissie van Unitas S.R. Voor definitieve goedkeuring voor
contracten en overeenkomsten dient de Senaat van Unitas S.R. altijd goedkeuring te geven.

