
NOORD-HOLLAND De Provinciaal is een uitgave van het gewestbestuur en de fractie van de 
Partij van de Arbeid Noord-Holland.  
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Wat kunnen we met duurzaam-
heid. Zaterdag 28 september in 
Heerhugowaard.

Regiodag7
Het herindelingsontwerp voor 
een Noordvleugelprovincie 
wordt nu beoordeeld. 

Fusie?
De discussie op de regiodag heeft 
de input in de Provinciale Staten 
beïnvloed.

4NZKG

Door Nico Papineau Salm -Staten-
lid - en Jan de Graaf

De gemeenteraadsverkiezingen van 2014 
kondigen zich aan. Juist voor de PvdA 
biedt deze gang naar de stembus allerlei 
kansen om zich te profileren op het 
gebied van duurzaamheid. Bijvoorbeeld 
door ons hard te maken voor gemeenten 
die streven naar een duurzame energie- 
en watervoorziening en een kringloop-
economie waarin afval weer grondstof 
wordt voor nieuwe producten. Statenlid 
Nico Papineau Salm schetst enkele kans-
rijke actiepunten, die bovendien goede 
kansen bieden om banen te creëren. 

Duurzaam Renoveren
In de bouwsector zal naast nieuwbouw 
steeds meer aandacht moeten komen 
voor grootscheepse renovatie. 
Woningen, kantoren, winkels en andere 
gebouwen moeten aangepast worden 
om het energieverlies zoveel mogelijk 
in te dammen en het wooncomfort te 
verhogen. 

Energievoorziening
De huidige energiesector zal steeds meer 
concurrentie krijgen van lokale ener-
giebedrijven die duurzame energie
leveren. Belangrijk daarbij wordt het 
gebruik van ‘smart grids’. Dit zijn 
slimme netten die de vraag naar en 
het aanbod van duurzame energie zo 
efficiënt mogelijk op elkaar afstemmen.
 Dit betekent een verlaging van de 

energierekening van inwoners en een 
vermindering van de CO2-uitstoot. 

Recycling
In plaats van consumentenproducten na 
gebruik af te danken, is het zaak de ver-
werkte materialen als grondstoffen weer 
een nieuw leven te gunnen. Hiervoor zijn 
inmiddels nieuwe vormen van inzamel-

Duurzame gemeenten 
hebben de toekomst

ing en verwerking van afval in opkomst, 
ook in Noord-Hollandse gemeenten. 

Waterkringloop
Water lokaal (her)gebruiken en 
vasthouden in buffergebieden is nodig 
in reactie op klimaatverandering en de 
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Samenwerken, 
een mooie term. 
In ons democra-
tisch bestel een 
noodzaak om 
te kunnen be-
sturen. Wat mij 
betreft ook een 
essentiële voor-
waarde om in en 

met een fractie goed politiek te kunnen 
bedrijven. Dit is veel makkelijker gezegd 
dan gedaan. Wanneer samenwerken en 
de binding aan een coalitieprogramma  
als verstikkend en belemmerend voor je 
eigen optreden wordt ervaren, blokkeert 
dit juist de samenwerking en de kracht 
van een fractie. We kennen allemaal de 
voorbeelden van teleurgestelde fractie-
leden die opstappen, afsplitsen etc. Voor 
de vakantie in onze eigen Provinciale 
Statenfractie en recentelijk in de Tweede 

Kamerfractie. Een veel gehoord pijnpunt 
is dan dat de fractie meer duaal moet 
kunnen opereren, dat er teveel fractie-
discipline wordt opgelegd. Men wil meer 
afstand kunnen nemen van de eigen 
bestuurders en het collegeprogramma 
om als fractie en als individu een meer 
eigen geluid te kunnen laten horen. 
Op zich lijkt dat een goed argument, 
we zijn hier toch duaal! Maar een beetje 
vreemd is het  wel. De fractievoorzitter 
heeft namens zijn of haar fractie een 
handtekening gezet onder een coaltitie-
akkoord, een bestuur voorgedragen om 
dit programma ook uit te voeren. Vervol-
gens heeft de coalitie en haar coalitie-
partijen succes als het coalitieprogramma 
ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd, 
daarom heb je het als fractie ook geslo-
ten, incluis de zaken waar je als fractie 
aan de coaltie concessies aan hebt 
gedaan. Uiteraard bedoel ik niet dat een 

fractie zonder eigen gezicht en eigen 
geluid overal braaf in mee moet gaan. 
Met respect voor ieders rol in fractie, 
college en coalitie is er voldoende 
ruimte te vinden om politek te kunnen 
bedrijven. De goede polticus is in 
staat om in die smalle marges van de 
politiek goed (mee) te besturen, een 
eigen geluid te laten horen en daar 
nog voldoening uit te halen ook.
Daar moet je dan wel samen aan 
werken.
 
Rian van Dam
voorzitter gewestbestuur NH

Samen Werken

Vergroening
In binnen- en buitenland groeit de aan-
dacht voor groen in de openbare ruimte, 
aan de gevels, op daken en op braak-
liggende terreinen. Met stadslandbouw 
krijgen bewoners bovendien de kans om 
hun eigen groente te verbouwen. Deze 
ontwikkelingen verdienen volop steun 
vanuit gemeenten.

Nieuwe allianties nodig 
Laten we als PvdA de komende vier jaar 
alles uit de kast halen om de geschetste
duurzame initiatieven van de grond 
te krijgen. Praktische samenwerking 
met bedrijven, burgers, overheden en 
kennisinstellingen kan daarbij voor 
versnellingen zorgen. Een duurzaam 
zonne-energiesysteem in een wijk moet 
bijvoorbeeld afgestemd zijn op de wonin-
gen, de behoeften van de bewoners en 
op meet- en regeltechniek die zorgt voor 

optimaal gebruik. De kosten en baten 
zullen gezamenlijk gedragen moeten 
worden. Het tot stand brengen van deze 
nieuwe vormen van samenwerking en 
financiering is misschien nog wel taaier 
dan de invoering van de duurzame tech-
nieken zelf, maar meevarend op de golf 
van duurzaamheid zonder meer kansrijk.

Vervolg van voorpagina

noodzaak spaarzamer om te gaan met 
drinkwater. Het afvalwater kan boven-
dien een bron van energie en opnieuw 
te gebruiken grondstoffen worden, denk 
aan fosfaat. Gemeenten dienen uitdagin-
gen op dit vlak actief op te pakken, 
samen met het waterschap en terrein-
beheerders/eigenaren.

Schonere mobiliteit
De verkeers- en vervoerssector is snel aan 
het veranderen: er wordt meer gebruik 
gemaakt van OV, fiets en een divers 
aanbod van taxivervoer en autodelen. 
Gemeenten hebben op dit terrein legio 
mogelijkheden om schonere mobiliteit 
te stimuleren en te faciliteren, waaronder 
ook het realiseren van voorzieningen voor 
elektrische auto’s.

Nadere informatie:
 

Servicepunt Duurzame Energie: 
www.servicepuntduurzameener-

gie.nl

Milieufederatie Noord-Holland: 
www.mhn.nl

VVM, netwerk voor milieu-
professionals: www.vvm.info   

Door Elvira Sweet - gedeputeerde

De provincie heeft de wettelijke taak 
om archeologische schatten uit Noord-
Holland te bewaren en te beheren. Het 
huidige depot in Wormer is echter te 
klein geworden en voldoet niet meer aan 
de eisen die gesteld worden aan het 
klimaatbeheer. Daarom gaat de provincie  
een nieuw archeologisch depot bouwen. 

Archeologisch erfgoed openbaar
In dit nieuwe depot worden niet alleen 
schatten uit het verleden bewaard, maar 
ook toegankelijk gemaakt. Straks kan 
iedereen, jong en oud, deskundigen, 
schoolklas of zomaar een geïnteres-
seerde voorbijganger, genieten van ons 
archeologisch erfgoed. Dat was tot nu toe 
niet mogelijk.
Het nieuwe depot komt naast het station 
van Castricum te liggen, direct aan het 
duingebied, langs mooie wandel- en 
fietsroutes maar dus ook goed met het 
OV toegankelijk. Het gebouw voldoet 

niet alleen aan de moderne eisen voor 
het bewaren van de vondsten, maar 
is daarnaast zeer duurzaam, en op 
een prachtige manier ingepast in het 
landschap. Een groot deel van het depot 
zal straks schuil gaan onder zand en 
zodoende niet storen met het duinrand-
landschap.

Presentatie in 10 periodes
De collectie wordt gepresenteerd aan 
de hand van tien historische personen, 
allemaal uit een andere periode in de 
Noord-Hollandse geschiedenis. Zo zijn 
bijvoorbeeld Willem en Hildegonda van 

Brederode, maar ook de in Castricum
gevonden 4e eeuwse vrouw Hilde, straks
allemaal in het nieuwe centrum te 
bewonderen, naast andere voorwerpen 
zoals de prehistorische kano’s uit Uit-
geest en de Wieringermeer.

Opening in 2014
De aanbesteding van de bouw is succes-
vol afgerond, en op 4 september zal ik 
de bouw op feestelijke wijze officieel 
starten. Een jaar later, in september 
2014, hopen we het depot te openen en 
de eerste bezoekers daadwerkelijk te 
kunnen verwelkomen!

openheid doorschieten als er misbruik 
van wordt gemaakt. Recent kwam het 
misbruik van WOB-procedures, alleen 
uit geldbejag naar voren. Terecht dat 
Plasterk daar een eind aan wil maken. 
Maar in het politiek debat in de Staten 
kan er niet teveel openheid zijn. Mede 
daarom maakt onze fractie ook werk 
van het dualisme. Wij zijn uiteraard 
gebonden aan het coalitieakkoord. Daar 
staan we voor, het is bovendien een goed 
akkoord, waarin veel van onze ambities 
terug te vinden zijn. Tegelijkertijd is het 
nodig de rollen van bestuur en staten 
scherp te houden. De PvdA is niet bang 
voor het debat, ook met onze eigen gede-
puteerden, want dat hoort bij de politieke 
openheid die nodig is, in het tijdperk van 
Schoon Schip. 
 
Prioriteit bij werkloosheid
We hebben nog een kleine twee jaar 
te gaan in deze periode. Nu de werk-
loosheid ook in onze provincie oploopt 
ligt daar onze eerste prioriteit. Als fractie 
willen we ons inzetten voor een beter 
Noord-Holland en dat doen we wat ons 
betreft in een sfeer van openheid en met 
politieke integriteit.  

nu als partij werk van de integriteit van 
het openbaar bestuur in het dagelijks 
handelen. Voor ons als fractie speelde 
dat bijvoorbeeld bij de kwestie van het 
zogenaamde bloemenmeisje. 

“Het gaat om de  
bereidheid om 
verantwoording 
af te leggen.”
Het incident zelf was niet zo gewichtig. 
Voor ons stond de vraag voorop hoe 
bestuurders, en met name de commis-
saris van de koning, met de ontstane 
verontwaardiging omgingen. Het gaat 
ons daarbij vooral over openheid rond 
besluitvorming en de bereidheid om als 
bestuurders naar het eigen handelen te 
kijken en daarover verantwoording af te 
leggen. 

Openheid in politiek debat
Transparantie, openheid is wat ons be-
treft heel belangrijk. Natuurlijk kan ook 

De provincie 
Noord Holland

 heeft een 
geschiedenis 
in vragen over 
integriteit. Daar 
zullen we weer 
aan herinnerd 
worden als 

dit najaar het proces tegen oud-gede-
puteerde Hooijmaijers plaats vindt. De 
provincie heeft echter haar zelfreinigend 
vermogen getoond met het rapport 
Schoon Schip dat vorig jaar verschenen 
is. De aanbevelingen van dit rapport 
zijn opgevolgd. Belangrijk daarbij is dat 
de integriteit van het openbaar bestuur 
niet alleen samenhangt met regeltjes 
-daarvan hebben we er meer dan genoeg- 
maar vooral met openheid (transparantie)
en gedrag. Voor ons als PvdA-fractie ligt 
er dus wel een opdracht om invulling te 
geven aan integriteit. 

Ien Dales
Het is een thema dat past bij de PvdA, 
het is immers ook oud-PvdA minister 
Ien Dales geweest die dit onderwerp 
op de kaart gezet heeft.  Hoe maak je 

Integriteit
Door Xander den Uyl - fractievoorzitter PvdA Provinciale Staten Noord-Holland 

Nieuw Archeologisch informatiecentrum 
in Castricum 

VVKH architecten



Nr. 3 - september 2013 Nr. 3 - september 2013 Provinciaal 5

Voor wat betreft het laatste: wij pleiten 
hiervoor omdat:
• we niet geloven in een woonwijk 

zover bij de stad vandaan
• de investeringen zo hoog zullen zijn 

dat er onbetaalbare woningen gerea-
liseerd kunnen worden

• ondernemers willen investeren, maar 
de afschrijvingsperiode te kort zou zijn

• de werkgelegenheid zeker moet 
worden gesteld

• vrijwel alle partijen in de Amster-
damse gemeenteraad hun twijfels 
hebben geuit over het voornemen 
daar woningen te bouwen op relatief 
korte termijn.

Lees verder op pagina 6

• de PvdA vindt dat de eventuele 
voorbereiding van de ontwikkeling 
van de Houtrakpolder niet eerder 
dan 2020 aan de orde moet komen.

• dat buitengaatse ontwikkelingen bij 
elke transformatie van gebieden tot 
de mogelijkheden moet behoren.

• dat intensivering van grondgebruik 
en stapeling alle aandacht verdient

• dat de maakindustrie bevordert moet 
worden 

• dat de ondernemers en andere 
betrokkenen in en nabij de Coen-, de 
Vlothaven en de Achtersluispolder de 
zekerheid moeten krijgen dat in de 
Visieperiode, dus tot 2040, er geen 
sprake zal zijn van transformatie van 
het gebied naar wonen.

door D66 ondersteunde motie over 
brandstofopslag en overslag, geformu-
leerd door Gohdar Massom zijn er door 
de PvdA nog een paar amendementen 
ingebracht die meer zekerheid moeten 
bieden voor alle betrokkenen in het 
NZKG. 

De boodschap 
van de regiodag 
is verwoord in 
bijdrage in Staten
Daarbij gaat het specifiek om meer groene 
noord-zuidverbindingen voor langzaam 
verkeer, geen woningontwikkeling voor 
2040 in de Coen-/Vlothaven en de 
Achtersluispolder, de nieuwe landelijke 
milieuwet als uitgangspunt te nemen bij
besluiten om wonen en werken bij elkaar
te brengen en de mogelijkheid van 
buitengaatse ontwikkelingen altijd in de 
overwegingen mee te nemen.

Ambitie ondersteunen
Een onderdeel van de PvdA-Statenbehan-
deling luidt als volgt: 

De PvdA ondersteunt de ambitie die 
verwoord is in de Visie. Wel zijn er een 
paar onderdelen die wat ons betreft 
extra moeten worden benadrukt. Ook 
adviseren we een enkele aanpassing van 
de visie.

Ontwikkelingen in het 
Noordzeekanaalgebied 
Discussie over de visie op het NZKG op de regiodag 
op 15 juni in Halfweg. Door Ed Wagemaker, statenlid, woordvoerder NZKG

miljoen ton overgeslagen. Ondanks de 
economische crisis gaat het opmerkelijk 
goed met de ontwikkelingen in het 
NZKG. Kortom een gebied om te koes-
teren. Tegelijkertijd spelen er problemen. 
Het NZKG herbergt vele disciplines. 
Wonen en werken zitten dicht op elkaar. 
De milieuruimte is beperkt, de geluids-
ruimte opgesoupeerd, zeker als het gaat 
om de combinatie met Schiphol. 

“Wonen en 
werken zitten 
dicht op elkaar”.

Voor het eerst sinds lange tijd staan de 
bestuurders van de diverse betrokken 
gemeenten echter niet meer met de rug 
naar elkaar. Een open houding heeft ge-
resulteerd in een gezamenlijk opgestelde 
Visie die hoofdlijnen in de ontwikkeling 
aangeeft. De PvdA-statenfractie wilde 
nog voor het vakantiereces van haar 
achterban weten hoe de Visie beoordeeld 
werd. Ook de Provinciale Staten hebben
de Visie in haar laatste vergadering voor
 het reces besproken en van commen-
taar voorzien. De finale afhandeling 
vindt in september plaats. Vervolgens 

zal de stuurgroep NZKG starten met de 
uitwerking.

Commotie
Over de opzet van de regiobijeenkomst 
was goed nagedacht. Toch pakt de 
praktijk soms anders uit. Er waren veel 
sprekers, Er was geen geluidsinstallatie 
en de opkomst was groter dan verwacht. 
Er was gekozen voor vier blokken met 
specifieke onderwerpen: milieu/energie, 
wonen/werken, economie en ruimtelijke 
ordening. Peilingen als afsluiting van elk 
blok gaf veel commotie. De stellingen die 
richting gaven aan de discussie waren 
(zijn altijd) te absoluut. Discussies over 
nuances waren (zijn altijd) niet te ver-
mijden. Gelukkig bleef de sfeer perfect 
en vrijwel iedereen is aan zijn trekken 
gekomen. Ondanks het volle programma 
wist gespreksleider Herman ter Veen alle 
onderwerpen en alle sprekers voldoende 
aandacht te geven. In grote lijnen heeft 
de woordvoerder NZKG, statenlid Ed 
Wagemaker, de boodschap van deze 
bijeenkomst verwoord in zijn bijdrage 
tijdens de statenvergadering op 24 juni, 
na een zeer uitgebreide behandeling in 
een voorafgaande commissievergadering. 
Als initiatiefnemer heeft hij alle coalitie-
partners (CDA, D66, PvdA en VVD) en
een tweetal oppositiepartijen (GL en 
50plus) achter een zogenoemde verzamel-
motie weten te krijgen. Naast een mede 

Ernest Briët van Landschap NH

Provinciaal 4

Ruim honderd geïnteresseerde PvdA-ers 
togen op zaterdagochtend 15 juni richting 
Halfweg  om op de PvdA-regiodag te 
praten over de Visie Noordzeekanaal-
gebied (NZKG) 2040. Welke invulling 
geven we op korte en langere termijn 
aan een belangrijke economische motor 
in de Metropoolregio Amsterdam? 

Goede ontwikkeling
Het NZKG biedt direct en indirect werk 
aan zo’n 55.000 mensen. Er zijn 2.165 
bedrijven actief, 7.200 zeeschepen varen 
door het Noordzeekanaal en er wordt 95 

Dagvoorzitter Herman ter Veen

Er moesten stoelen bijgehaald worden in Sugar City

Het onderwerp van discussie kon meteen bestudeerd worden

‘s middags was er een excursie met toelichting door het Noordzeekanaalgebied
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• dat personen- en vrachtvervoer 
via water en spoor in het gebied 
gestimuleerd moet worden

• dat er gestreefd moet worden 
naar walstroom of andere nieuwe 
duurzame technieken voor grote en 
kleine vaartuigen

• dat de eventuele voorbereiding van 
de ontwikkeling van de Houtrakpol-
der niet eerder dan na 2020 aan de 
orde te laten komen

• compensatiemaatregelen - indien 
aan de orde - vooraf te concretiseren 
in financiën en ruimte

• te streven naar herverkaveling van 
(snipper-)groen

• dat de recreatieve/groene langzaam-
verkeer noord/zuid-verbindingen 
vermeerderd en verbeterd worden

• in overleg te treden met het bedrijfs-
leven om te verkennen hoe er meer 
maakindustrie in het NZKG ontwik-

Vervolg van pagina 5

Verzamelmotie
Vorenstaande en andere pleidooien 
zijn verwoord in een verzamelmotie die 
ondersteund wordt door CDA, D66, 
VVD, GL. en 50plus Het dictum luidt:
Verzoeken het College bij de Stuurgroep 
NZKG te bepleiten:
• dat intensivering van de huidige  bes-

chikbare gronden in het NZKG hoge 
prioriteit moet hebben

• de visie in tijdfases in praktisch 
beleid om te zetten en de Provinciale 
Staten bij iedere fase te betrekken

• elke verandering van de hoofd-
bestemming - transformatie - in het 
gebied ter beoordeling voor te leggen 
aan Provinciale Staten

• mogelijke buitengaatse ontwikkelin-
gen onderdeel te laten zijn van het 
plangebied van de visie

keld kan worden
• een overlegplatform, indien nodig, 

met bewoners, bestuurders, onder-
nemers en andere betrokkenen in te 
stellen, vergelijkbaar met de aanpak 
rond Schiphol

• onderzoeken of een informatie-
centrum in het NZKG op termijn 
mogelijkheden biedt op terrein van 
recreatie, promotie, uitleg sluis-
werkzaamheden en industrie; betrek-
ken jongeren bij ontwikkelingen 
en werkgelegenheid NZKG, (voor-
beelden Rotterdam en Antwerpen).

Deze en vele andere moties van andere 
partijen worden door het Provinciale 
College van commentaar voorzien en 
definitief afgehandeld in de Statenver-
gadering van 23 september.

Provinciaal 6

Door Adnan Tekin - Statenlid

Tijdens de laatste Provinciale Statenver-
gadering voor het zomerreces hebben de 
fracties van VVD en PvdA gezamenlijk 
een initiatiefvoorstel ingediend over 
Publiek Private Samenwerking (PPS). 
VVD en PvdA willen met dit initiatief-
voorstel stimuleren dat er door Gedepu-
teerde Staten onderzocht wordt welke 
kansen PPS biedt binnen onze provincie.
 
Wat is PPS?
PPS is een verzamelnaam voor diverse 
vormen van langdurige samenwerking 
tussen de overheid en het bedrijfsleven. 
Met behulp van PPS kan er gezamenlijk 
een project gerealiseerd worden op basis 
van een heldere taak- en risicoverdeling. 
Die taak- en risicoverdeling verschilt aan-
zienlijk van de verdeling bij traditionele 
contractvormen. 

“Ook verant-
woordelijk voor 
exploitatie.”
Bij PPS staat het door de opdrachtgever 
(een overheid) gewenste resultaat cen-
traal. In plaats van een dienst (bijvoor-
beeld de aanleg van een weg) wordt de 
opdrachtnemer (een marktpartij) om een 
product (een weg) gevraagd. Dit lijkt een 
detail, maar is een hele andere benader-
ing. In het eerste geval is de opdrachtne-
mer alleen verantwoordelijk voor de 
eerste fase van een project (de aanleg), in 
het tweede geval is hij verantwoordelijk 
voor de gehele ‘levenscyclus’ (aanleg, 

exploitatie, onderhoud). Bovendien heeft 
de opdrachtnemer in het laatste geval 
veel meer vrijheid om de oplossingen 
(m.b.t. het ontwerp, materiaal, onder-
houd etc.) te kiezen die hem – vanuit 
zijn expertise – het beste lijken. De 
opdrachtnemer draagt ook zelf de verant-
woordelijkheid voor die keuzes. 
Zo brengt PPS de risico’s onder bij de 
partij die ze het beste kan beheersen.  
 
Relatie met Wet HOF
Door bezuinigingen en de verwachte 
invoering van de Wet HOF komt de 
rol van de provincie als regionale 
investeerder de komende jaren onder 
druk te staan. De Wet HOF zal de mate 
en het tempo waarin decentrale over-
heden na 2015 investeringen kunnen 
doen aanzienlijk beperken. Infrastruc-
turele en ruimtelijke bouwprojecten 
vragen vaak grote investeringen aan 
het begin van het traject. De Wet HOF 

bepaalt dat deze uitgaven bijdragen aan 
het tekort op het EMU-saldo, wat volgens 
de Europese begrotingsregels maximaal
3% van het BBP mag bedragen. Over-
schrijding van het maximale tekort 
dreigt al snel als er grote uitgaven wor-
den gedaan. PPS biedt de mogelijkheid 
om uitgaven te spreiden over de gebruiks-
duur van een object (een weg, of een 
gebouw). Hierdoor ontstaat er geen ‘piek’ 
in de overheidsuitgaven en worden de 
grenzen van het EMU-tekort minder snel 
overschreden. PPS is dus een manier 
om het investeringsniveau binnen onze 
provincie op peil te houden, ook als de 
Wet HOF wordt ingevoerd.
  
Vervolg
In de herfst verwacht GS met een reactie 
te komen, waarna het nog voor het einde 
van het jaar in Provinciale Staten bespro-
ken zal worden. Wordt vervolgd dus.
 

PPS: meer waar voor hetzelfde geld

Martien Brander uit Haarlem:

Rode Kanjer 2012!

Op de nieuwjaarsreceptie in januari was de Rode Kanjer van 2012 al bekend 
gemaakt: Martien Brander . Dit zeer actieve en betrokken lid uit Haarlem was 
echter die dag niet aanwezig. Gewestvoorzitter Rian van Dam reikte hem de 
onderscheiding uit op de regiodag van afgelopen juni. Martien was heel blij 
met deze blijk van waardering .Hij droeg de onderscheiding op aan zijn vader 
die hij altijd als goed voorbeeld heeft gezien.

Nomineer voor de 
Roel de Wit prijs!
Het bestuur van Gewest Noord-Holland 
heeft besloten een nieuwe prijs in te stel-
len: de Roel de Wit prijs, genoemd naar 
onze oud-Commissaris der Koningin die 
we na zijn overlijden op deze manier wil-
len eren vanwege zijn grote verdiensten  
op het gebied van landschap, natuur en 
recreatie. 
De prijs is voor een persoon, organisatie 
of project met een sociaaldemocratische 
insteek, die (of dat)  groen, natuur en 
recreatie toegankelijk en bereikbaar 
heeft gemaakt voor een breed publiek; 
kwetsbare groepen bij natuur en milieu 
heeft betrokken; de mogelijkheden van 
laagdrempelige recreatie voor mensen 
met een beperkt inkomen heeft 
bevorderd; of een bijzondere rol heeft 
gespeeld op het snijvlak van natuur, 
recreatie en ruimtelijke ordening. 

Uitreiking eind dit jaar
Een jury, bestaande uit Greet Blokker, 
Nico Papineau Salm en Eelco Taams zal 
de nominaties toetsen en een voordracht 
doen. De uitreiking vindt dit jaar plaats 
op een nader te bepalen moment.

Nominaties kun je tot eind oktober 
sturen naar: 
secretariaatgewestnh@pvda.nl  
(Kerkstraat 201, 1511 EE, Oostzaan).

Wie wordt de 
Rode Kanjer 2013?
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in 
januari 2014 zal opnieuw de Rode Kanjer 
worden uitgereikt. Wie volgt Martien 
Brander op? Bij deze prijs gaat het om 
partijgenoten die zich bijzonder verdien-
stelijk maken voor de versterking van de 
sociaaldemocratie en de PvdA. 

Nominaties kunnen tot eind november 
worden ingezonden naar : 
secretariaatgewestnh@pvda.nl 
(Kerkstraat 201, 1511 EE, Oostzaan)

Zondag 1 september hebben alle kustafdelingen in Noord-Holland meegedaan 
aan de strandopruimactie. Er is daarbij 577 kilo plastic afval opgehaald. “Met 

deze actie vragen wij aandacht voor het plastic afval in zee”, aldus initiatiefnemer 
en Statenlid Gohdar Massom

Afdeling Bloemendaal in actie
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“Wilt u zich als PvdA lid inzetten voor 
een ander en een steentje bijdragen in de 
maatschappij, dan kan dit, wordt maatje 
voor een kind of een jongere.”

Met die oproep heeft de PvdA werkgroep
‘onderwijs en arbeidsmarkt’ een 
maatjesproject opgezet, voor kinderen 
van groep 7 en 8 en jongeren (tot 28 
jaar) in Haarlem Oost. Dit doen zij in 
samenwerking met Bedrijf en Samen-
leving Haarlem en Omstreken (B&SHO). 

Met dit maatjes-
project willen zij 
kinderen in een 
vroeg stadium 

hulp bieden bij hun huiswerk, leer-
achterstanden grotendeels wegwerken 

en jongeren begeleiden naar onderwijs, 
stage, werk(ervaringsplek), een combi-
natie daarvan of een plek waar zij zich 
kunnen ontplooien. 

Concrete onder-
steuning bieden 
aan jongeren
Dit willen zij doen door gebruikt te 
maken van mentoren die kinderen en 
jongeren hierin gaan begeleiden. Dit kan 
in de vorm zijn van (huiswerk)begelei-
ding, coaching, hun netwerk vergroten 
en contacten voor stage-/werkervarings-
plekken bieden. 

Voor het maatjesproject PvdA Haarlem 
is men op zoek naar PvdA leden die zich 
als mentor willen inzetten voor kind of 
jongere. In samenwerking met B&SHO 
kunt u zich inzetten voor verschillende 
projecten. Kijk voor meer informatie 
op de website van de afdeling Haarlem: 
www.pvda.haarlem.nl

Maatjesproject
In juni zijn we met Tweede Kamerleden 
en collega-Statenleden op excursie 
geweest naar de Markermeerdijk tussen 
Durgerdam en Hoorn. Dit op uitnodiging 
van wethouders van tussenliggende 
gemeenten en de dijkgraaf van Hollands 
Noorderkwartier. 

Versterking op maat
Aanleiding voor de excursie zijn de 
vergevorderde plannen voor de noodzake-
lijke versterking van de Markermeerdijk. 
De binnenkant van de dijk is niet overal 
meer stabiel en op sommige plaatsen 
is deze te laag. Een waarneming waar 
iedereen, inclusief de direct omwonen-
den, het mee eens was. De plannen-
makers hebben nu vijf verschillende 
manieren uitgewerkt voor de versterking 
waardoor er per locatie maatwerk kan 
worden geleverd. Hierdoor blijven de 
loop van de dijk en het cultuurhisto-
rische karakter zoveel mogelijk in tact. 
Dit maatwerk is zeer te waarderen en 
veel beter dan een rigoureuze dijkver-
zwaring zoals die vaak in het verleden bij 
andere dijken werd toegepast. 

Discussie over buitendijk
Tijdens de excursie hebben we de locaties 
bezocht en de daar voorgestelde variant 
van dijkverbetering bekeken. 
Bij het dorpsfront van Durgerdam wordt 
gekozen voor het plaatsen van een 
diepwand in de bestaande dijk. Hierdoor 
verandert er niets aan de loop en de 

hoogte van de dijk.  
Tussen Durgerdam - Uitdam en Edam - 
Warder is het plan om een oeverdijk voor 
de dijk aan te leggen. Deze oeverdijk is 
lager dan de bestaande dijk, waardoor 
het zicht op deze cultuurhistorische dijk 
in tact blijft. 
Bij Uitdam, Katwoude, een deel van 
Volendam en Scharwoude is het plan om 
buitengaats, pal voor de bestaande dijk 
een nieuwe, even hoge dijk aan te leg-
gen. Deze variant roept bij de bewoners, 
waaronder ‘De kwade Zwaan’ in Uitdam 
en ook bij mij de meeste vragen op. Het 
grote nadeel is dat het cultuurhistorische 

beeld, de loop van de dijk verdwijnt en 
dat de bestaande dijk binnen de kortste 
keren wordt verwaarloosd en aangetast. 

Pal voor de 
bestaande dijk 
een nieuwe dijk 
aanleggen roept 
vragen op.

Op mijn vraag aan de plannenmakers 
waarom op deze plekken niet wordt 
gekozen voor een diepwand is het ant-
woord: “te duur en er zijn geen buiten-
dijkse activiteiten zoals een jachthaven”. 
Wat mij betreft wordt er nog een keer 
heel goed gekeken naar de toepassing 
van de buitengaatse variant, betere alter-
natieven zijn namelijk goed mogelijk. 
Begin 2014 wordt het concept-project-
plan ter inzage gelegd. Het is dan aan de 
betrokken gemeenteraden om daarover 
te beslissen. De geslaagde excursie werd 
afgesloten in de schouwburg van Hoorn.

meer informatie op www.hhnk.
nl/dijkversterkingen

Dijkversterking Markermeerdijk  
Bestuurders op excursie om de mogelijkheden ter 
plaatse te bekijken. Door Nico Papineau Salm, Statenlid

De Markermeerdijk

Zicht op de Gouwzee vanaf de Markermeerdijk

Dit vinden we leuk!

Door Elvira Sweet - gedeputeerde

Nadat de Minister van BZ op 14 decem-
ber 2012 het startsein had gegeven voor 
de voorbereiding van de samenvoeging 
van de provincies Noord-Holland, Flevo-
land en Utrecht zijn wij begonnen met 
de overlegfase.

Inhoud
Wij hebben ervoor gekozen met 
gemeentelijke,maatschappelijke organi-
saties en wetenschappers in gesprek te 
gaan. Daarnaast hebben wij gesteld dat 
het wel degelijk ook om de inhoud zou 
moeten gaan. Hierbij staan onderwerpen 
als taken en verantwoordelijkheden en 
het daaraan koppelen van de bestuurlijke 
schaal die passend is centraal. Dit vanuit 
onze overtuiging dat een bestuur geen 
doel op zich is maar een middel om een 
bijdrage te leveren aan een economisch 
welvarende provincie waar haar bewoners 
kunnen werken, wonen en recreëren.

Uitgangspunten
Wij hebben daartoe een aantal uitgangs-
punten geformuleerd die in december 
2012 door PS zijn bevestigd. Die hebben 
o.a. ook betrekking op de vraag om een 
brede visie over het bestuur en de wijze 
waarop de diverse bestuurslagen zich tot 
elkaar verhouden, het aantonen dat de 
fusie leidt tot minder bestuurlijke drukte 

en efficiënter en beter functioneert. Ten 
aanzien van het laatste hebben wij ook 
gevraagd om een sluitende business 
case.

“Rijkstaken 
decentraliseren 
naar een nieuwe 
Noordvleugel- 
provincie.”
Daarnaast hebben wij aandacht gevraagd 
voor de bij het Rijk belegde taken 
die zich bevinden in het provinciale 
kerndomein ( regionale economische 
ontwikkeling, bereikbaarheid, natuur en 
ruimtelijke ordening, toezicht water-
schappen, cultureel erfgoed) die naar de 
nieuwe Noordvleugelprovincie kunnen 
worden gedecentraliseerd. Hierbij speelt 
de besluitvorming rondom de WGR 
plus en het al of niet toekennen van een 
OV- autoriteit aan de provincie ook een 
belangrijke rol.

Herindelingsontwerp in concept
Inmiddels heeft de minister op 17 juni 
2013 het herindelingsontwerp voor de 
voorgenomen fusie in concept naar ons 

toegezonden. En heeft hij eveneens een 
business case-onderzoek laten uitvoeren 
met de vraag in hoeverre de fusie van de 
provincies Noord - Holland, Flevoland 
en Utrecht kan leiden tot kostenbespa-
ringen en kwaliteitsvoordelen.

Zienswijze
Wij hebben tot 16 oktober 2013 de tijd 
om een zienswijze in te dienen.
In onze voorlopige zienswijze hebben 
wij het ontwerp beoordeeld op basis van 
de door PS en GS geformuleerde uit-
gangspunten. Daarnaast hebben wij ook 
gebruik gemaakt van de resultaten van 
een second opinion op de business case 
die ons college heeft laten uitvoeren.
Wij zijn vooralsnog kritisch over het 
wetsontwerp omdat er onvoldoende re-
kening is gehouden met onze wensen en 
de second opinion heeft aangetoond dat 
de huidige business case onvoldoende 
argumenten oplevert voorde beoogde 
fusie.

In de komende tijd zullen wij wederom 
gesprekken voeren met de gemeente-
besturen en zal uiteraard ook een debat 
binnen PS plaatsvinden.

Stand van zaken Noordvleugel
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Agenda
September
16 - 19.30 uur fractievergadering
23 - 10.00 uur Provinciale Staten 
25 - 09.30 uur Regiodag in Heerhugowaard

Oktober
02 - 19.30 uur fractievergadering
07 - 13.30 uur commissie WEB
       18.00 uur commissie R&M 
09 - 20.00 uur Gewestbestuur
14 - 13.00 uur Provinciale Staten
       (Noordvleugelprovincie) 
16 - 19.30 uur fractievergadering
17 - 13.30 uur commissie M&W
       18.00 uur commissie ZC&M
28 - 13.30 uur commissie WEB
       18.00 uur commissie R&M 
30 - 19.30 uur fractievergadering
31 - 13.30 uur commissie M&W
       18.00 uur commissie ZC&M

November
07 - 20.00 uur Gewestbestuur
11 - 10.00 uur Provinciale Staten
13 - 19.30 uur fractievergadering 
18 - 13.00 uur Provinciale Staten
25 -  13.30 uur commissie WEB
       18.00 uur commissie R&M 
27 - 19.30 uur fractievergadering 

December
02 - 13.30 uur commissie M&W
       18.00 uur commissie ZC&M
09 - 19.30 uur fractievergadering 
10 - 20.00 uur Gewestbestuur
16 - 13.00 uur Provinciale Staten

Commissie- en Provinciale Staten-
vergaderingen zijn openbaar. 
Fractievergaderingen zijn toegankelijk 
voor leden van de PvdA. Graag aan-
melden bij het fractiebureau. 
Alle bovengenoemde vergaderingen 
vinden plaats in het Provinciehuis. 
Het gewestbestuur vergadert in Lion 
d’Or aan het Stationsplein (Kruisweg 34) 
van Haarlem. 
Data onder voorbehoud. Actuele infor-
matie vindt u op de websites www.noord-
holland.nl en www.noordholland.pvda.nl

Colofon
Aan dit nummer werkten mee:
Inger de Bruin, Rian van Dam, Jan de 
Graaf, Mirjam van Musscher, Nico 
Papineau Salm, Ria Steenaart, Elvira Sweet, 
EelcoTaams, Adnan Tekin, Xander den Uyl,
Mark Versteeg, Ed Wagemaker en Kees 
van der Zel.

Foto’s o.a. van Grontmij en Jos  Oude Elferink
Redactie: Eelco Taams en Erick van de Wouw
Eindredactie en lay-out Mirjam van Musscher
Telefoon 0224 - 552067 / 06-515 32 469
Aanleveren kopij via mirjam@mus.nl

Deadline kopij voor Provinciaal nr 4: 8 november 2013

Door Elvira Sweet - gedeputeerde

In de afgelopen periode heb ik vanuit 
mijn portefeuille bestuur gewerkt aan 
het bestuurlijk toekomstbeeld voor de 
regio Gooi en Vechtstreek. Inmiddels is 
het conceptadvies aan de Minister van 
BZ over de toekomst van Muiden en 
Weesp, met een doorkijk naar de langere 
termijn door GS vastgesteld. 

Korte termijn 
GS adviseren om Muiden op korte 
termijn te laten fuseren met Naarden 
en Bussum. Daarnaast willen we Weesp 
de ruimte geven om de bestuurskracht 
te versterken door intensief samen te 
werken met Wijdemeren en Stichtse 
Vecht. 

Middellange termijn 
Daarnaast is de bestuurskracht in de 
regio Gooi en Vecht als geheel ook voor 
verbetering vatbaar. Er moeten drie 
varianten worden onderzocht voor de 
toekomst: de nieuwe gemeente Naarden /

Redactionele bijdragen over provin-
ciale zaken of ingezonden brieven 
zijn welkom! Stuur voor 8 november 
in naar mirjam@mus.nl

Bussum / Muiden, een variant waarin 
Hilversum aan deze gemeente wordt 
toegevoegd, en een variant met Naarden, 
Bussum, Muiden en Huizen als één 
gemeente met daarnaast een nieuwe 
gemeente bestaande uit Hilversum, 
Blaricum, Eemnes en Laren. Op basis 
van de verkenning en de voorkeuren van 
de gemeenten, kunnen GS dan daarna 
een besluit nemen over het middellange 
termijnperspectief voor de regio. 

Verdere proces 
In de komende weken kunnen de G&V 
gemeenten wederom een zienswijze over 
ons voorstel indienen. Daarnaast zal ik 
ook met PS hierover in gesprek gaan. 
Het definitieve advies zal in oktober aan 
de minister van BZ worden aangeboden.

Reactie van Mark Versteeg 
- Statenlid

Onze vlotbruggen (eigenlijk ponton-
bruggen) functioneren prima, dat klopt.
Als ze er niet uit liggen door een aan-
varing, te zwaar beladen vrachtwagen of 
ander technisch defect (Koedijk). Ook 
functioneren onze vlotbruggen prima als er 
geen drommen met toeristen via ’t Zand 
naar Callantsoog/Groote Keeten en 
terug staan te wachten voor de vlotbrug.

Het rapport van Grontmij, december 
2012 zegt onder andere het volgende: 
“Uit de beschikbare tellingen blijkt verder 
een aanzienlijk grotere verkeersdrukte in de
zomerperiode dan in de rest van het jaar. 
Dit verschil betreft met name personen-
auto’s. De combinatie van het aantal brug-
openingen en een hoger dan gemiddeld 
verkeersaanbod leidt in de zomerperiode tot 
wachtrijen voor de vlotbruggen.”

Gevaar
Een deel van dit wachtende verkeer staat 
op de rijksweg N9. Dit levert een gevaar-
lijke situatie op. De doorstroming
van de weg komt dan in gevaar en, zeker 
in de spitstijden, loopt de rij wachtende 
auto’s snel op. Daarbij opgeteld: een 
vlotbrug kan slechts verkeer in één 
richting verwerken. Hierdoor duurt het 
enige tijd voor de rijen met auto’s zijn 
weggewerkt.

 

Kortom
Onze vlotbruggen vertegenwoordigen
een bepaalde cultuurhistorische 
waarde. Daarnaast kennen ze ook de 
nodige beperkingen en dat brengt de 
functionaliteit in gevaar. Door de kwets-
baarheid vormen de bruggen, of de 
stremming ervan, een gevaar voor de 
gebruikers en overlast voor omwonen-
den, ondernemers en bedrijven in het 

gebied.
Het zou mooi zijn als we een oplossing
voor de problematiek weten te vinden, 
zonder de cultuurhistorische waarde 
aan te tasten. Het rapport van Grontmij
kan daarvoor de basis vormen bij de 
behandeling van het PMI (Provinciaal 
Meerjarenprogramma Infrastructuur).

Gedeputeerde Elvira Sweet was door tussenkomst van statenlid Ed Wagemaker 
gevraagd om de twintigste Kunstroute Zjpe 2013 te openen. Op de fraaie foto 
van Marc Moussault werd dit beloond met een stevige hug.

INGEZONDEN BRIEF

Onze Vlotbruggen
In Provinciaal (Nr. 2-juni 2013) lazen 
we over de kwetsbaarheid van onze 
vlotbruggen over het Noordhollands 
Kanaal tussen Alkmaar en Den Helder. 
Kwetsbaar? Hoezo? Inderdaad voer er 
vorig jaar een schip tegen de Burger-
vlotbrug aan, door onbekwaamheid van 
de schipper, die elke andere brug ook 
had kunnen rammen. Er werd prompt 
een pontje voor fietsers en voetgangers 
ingelegd (die dat nog leuk vonden ook) 
en de auto’s werden op afstand ge-
waarschuwd, zodat ze tijdig een andere 
brug over het kanaal konden kiezen. 
Dus; weinig aan de hand! Verder zijn 
er geen aanwijzingen dat vlotbruggen 
meer worden aangevaren dan andere 
bruggen. 
Wel veroorzaken te grote en te zwaar 
beladen vrachtauto’s een enkele maal 
problemen. Maar zij worden nadruk-

kelijk via borden gewaarschuwd hoe 
zwaar ze mogen zijn. Als die chauffeurs 
echter blind op hun Tom-Tom rijden, 
de verkeersborden negeren en dan 
met een vijfvoud van het toegestane 
gewicht met vlotdeel en al in het kanaal 
terecht komen (zoals dat jaren geleden 
eens gebeurde), is dat dan de vlotbrug 
te verwijten ?
Verder geven de vlotbruggen geen 
verkeersproblemen. Elke week steek ik 
meerdere malen een van onze vlotbrug-
gen over. Een ernstige verkeersstrem-
ming heb ik nog nooit gezien.
Met recht spreek ik over ‘onze’ bruggen.
Want de PvdA heeft iets met de vlotbrug-
gen. Als Statenlid (’77-’91) vertegen-
woordigde ik altijd onze fractie in de 
toenmalige provinciale monumenten-
commissie. Daar ijverden juist wij met 
succes voor erkenning van de historische
en monumentale waarde van de vlot-
bruggen. Daarbij ging het niet alleen om 
de unieke constructie en deze typisch 

Noord-Hollandse verschijningen. Het 
ging ook om de geschiedenis van de 
Zijpe; de samenhang van dat gebied 
met de Hondsbossche Zeewering en 
de kwetsbare duinenrij ten noorden 
daarvan, waarbij de bewoners van de 
polder de verplichting hadden om in 
tijden van een dreigende doorbraak 
met paard en wagen te hulp te schieten.
Toen het Noordhollands Kanaal er 
kwam, raakte die verplichting in de knel. 
Het kanaal en de noodzakelijke door-
gang voor de schepen waren in die tijd 
te breed voor bruggen en een pontje, 
dat één paard en wagen tegelijk kon 
overzetten, hield in noodsituaties
te veel op. Toen bedacht men iets geheel
nieuws: de vlotbrug. Zo zijn ze er geko-
men en zo heeft mede de PvdA dat in 
de 80-er jaren veilig gesteld. Gelukkig 
functioneren deze zo typisch Noord-
Hollandse bruggen nog steeds prima. 

Kees van der Zel

Bestuurlijke toekomst Gooi en Vechtstreek



Duurzaam innoveren
Pepik Henneman zal een inleiding geven. 
over innovatie- en transitieprocessen. 
Pepik is auteur van het Burge(r)meester-
boek, ‘Duurzaam innoveren kan iedereen’.
(www.meneerdeleeuw.nl)

Excursie
‘s Middags is er een excursie naar de 
nieuwe waterzuivering in Heiloo. U 
krijgt er onder andere informatie over de 
gevolgen van de winning van schaliegas 
voor het drinkwater in Nederland.”

Aanmelden
Voor de busexcursie aub aanmelden bij 
Sonja Kagie, kagies@noord-holland.nl
Het is ook mogelijk alleen te kiezen 
voor de excursie en direct naar Heiloo 
te gaan; ook dan aanmelden via Sonja 
Kagie. Het adres van de RWZI Heiloo is 
Kanaalweg 11.
Voor de treinreizigers is het mogelijk na 
afloop vanaf de RWZI Heiloo naar sta-
tion Heiloo te worden gebracht.

Route
De route naar restaurant Jules is te 
vinden op www.ontdekjules.nl/158/route

09.30 uur Inloop
10.00 uur  Opening en inleiding door Pepik 
Henneman
10.30 uur Reactie door PvdA-gedeputeerde 
milieu Tjeerd Talsma gevolgd door discussie
onder leiding van Xander den Uyl
11.00 uur PAUZE
11.20 uur Duurzaamheid in verkiezings-
programma’s. Toelichting door:
• Gohdar Massom - Statenlid
• Eric Hercules, wethouder Texel
• Jan Schrijver, raadslid Schagen
12.30 uur Vertrek bus naar  de waterzuive-
ring in Heiloo. Het is mogelijk om de lunch 
in de bus te nuttigen.
13.00 uur Bezoek aan de waterzuivering in 
Heiloo van het Hoogheemraadschap 
 Hollands Noorderkwartier (HHNK), met 
rondleiding over het terrein door o.a. Fred 
Duineveld, hoofd Waterketen, regio Zuid. 

Deze regiodag wordt georganiseerd door 
Nico Papineau Salm, Greet Blokker en Sonja 
Kagie.Ria Steenaart is coördinator.

Programma

.
Zaterdag 28 september organiseert de Partij van 
de Arbeid gewest Noord-Holland haar Regiodag. 

Het thema hiervan is “Duurzaamheid en het 
waterbeleid in de provincie Noord-Holland’. 

De inloop is vanaf 9.30 uur, de opening 
om 10.00 uur. Het programma eindigt 

rond 15.00 uur. 
Het ochtenddeel van de bijeenkomst 
zal plaatsvinden in restaurant Jules, 

Gildestraat 2 in Heerhugowaard.

’s Middags staat om 12.30 een bus klaar 
om in Heiloo de geheel verduurzaamde 

waterzuivering te bekijken.

   zaterdag 28 september 2013 

Regiodag in Heerhugowaard
uitnodiging

Duurzaamheid
en het waterbeleid 

in de provincie

Duurzaamheid is een ingeburgerd begrip 
geworden. Gemeenten, provincie, bedrijven, 
particulieren, organisaties proberen een  
bijdrage te leveren aan een duurzame 
inrichting van de samenleving. Dit gebeurt 
door opwekken en gebruik van groene 
energie, geen verspilling grondstoffen, 
bescherming van het grondwater, recycling 
van afval, realiseren van duurzame mobi-
liteit, biologische landbouw, duurzaam 
bouwen, etc. De praktijk blijkt echter 
weerbarstig. 

Duurzaamheid
belangrijk 
thema bij de 
gemeenteraads-
verkiezingen ‘14
Het is daarom goed om te kijken hoe het 
met de duurzaamheid in Noord-Holland 
staat en wat gemeenten en provincie 
vervolgens concreet kunnen doen om het 
beleid en de uitvoering te verbeteren.


