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Gewestelijke Vergadering  12 december 2015 te Hoorn 

Ongeveer 50 aanwezigen. 

1. Opening Rian van Dam 

- Ook eens thema ergens anders over:  transitie in de zorg. Volgende keer aandacht voor 

het van Waarde Project.   

- Rian vertelt naar aanleiding van het overlijden van Corrie de Wit  iets meer over de 

bijzondere rol die het echtpaar de Wit heeft gespeeld. 

-  

2. Mededelingen 

-  Kijk in je netwerk voor kandidaten voor de Rode Kanjer en de  Roel de Wit-prijs. 

 

3. Verslag vorige keer (29 maart 2015) vastgesteld. 

 

4. Terugkoppeling uit fracties. 

- Xander den Uyl geeft een toelichting op een aantal ontwikkelingen in de Provinciale 

Staten: de discussie over Wind op Land; de afslag Heiloo; de resultaten m.b.t. Social 

Return 

 

Brief van de afgetreden gedeputeerde met inhoudelijk kritiek op bestuurscultuur. 

Programma duurzaamheid is  ambitieus. Hij kan dat niet meer uitvoeren. Hij is het debat niet 

meer aangegaan. De oppositie wilde een debat en dat heeft PvdA gesteund. 

 

Wind op land. Lastig dossier. In de Wieringermeer kan een deel worden gerealiseerd, maar 

waar komt de rest? De PvdA heeft voorwaarden onderschreven. We willen moderne molens 

in rijen van minimaal zes, met minder overlast. Provincie faciliteert. Er zijn plannen voor m.n. 

het Noordzeekanaalgebied. Tjeerd Talsma heeft de opdracht gekregen om er voor te zorgen 

dat ze er ook komen. Die heeft de contacten met de stakeholders. 

 

Afslag A9 Heiloo. De  PvdA was voor i.v.m. de bouwmogelijkheden. Vier partijen betalen 

mee aan het project. Het Rijk niet. In Heiloo is de PvdA-fractie tegen. De Raad heeft 

ingestemd. In de Staten gaat de PvdA met een positieve houding het debat aan. 

 

Social return: Er zijn pilots afgerond en nu wordt het staand beleid. Voor de PvdA een groot 

succes. 

 

Discussie: 

Greet Blokker: Afslag A9. Waarom is de  nieuwe fractie in Heiloo tegen? Door ontstemming 

dat b.t.w. een open einde heeft. Wordt bij gemeente gelegd. Het Die is bovendien deel van het 

Oer-IJ. Reactie: Er komt natuurcompensatie. Bouwen kan, maar dan ook zorgen voor een 

goede verkeersafwikkeling. Xander wijst er op dat de Staten een aantal zaken aan de 

gemeente Heiloo moet laten. Compensatie moet er komen. Provincie probeert onderwerpen 

groter te bekijken. De woningen moet er komen. 

Frank Kuipers: Klimaatbeleid. Ralph de Vries heeft gelijk als hij het beleid restrictief vindt. 

Als er een breed draagvlak is, laat dan plannen niet smoren in restrictief beleid. De gestelde 

norm is niet alleen een minimum norm maar tevens ook maximum. Het mag wel iets meer 

zijn. Roept op om creatief naar oplossingen te zoeken om de impasse te doorbreken.  



 

 

Reactie Xander: We doen ons best te bereiken wat is afgesproken. Men wil wel zelf de 

afwegingen maken i.p.v. terug leggen bij het Rijk. Parijs zal voor grotere taakstelling zorgen 

(voornamelijk op zee). In het Noordzeekanaalgebied ontstaat wel een heel grote concentratie 

van milieu problemen. De opdacht m.b.t. windenergie moet wel een beetje eerlijk worden 

verdeeld. 

 

Egbert de Vries koppelt terug uit het Waterschap AGV. (Lenie van Vliet is ziek).  

Financiën:  AGV geeft alleen belastinggeld uit. Men wil de belastingen niet al te veel omhoog 

laten gaan. We moeten investeren bij de grote rivieren. In de Algemene Beschouwingen 

aandacht besteed aan de noodzaak voor het ‘rain proof’- beleid: bewustzijn creëren bij 

mensen in de stad. 

De Ronde Hoep wordt een overloopgebied voor waterberging. Daar zijn stevige gesprekken 

over. Er moet over compensatie gesproken worden. 

Onderhoud kanalen. AGV wil meebetalen ter verbetering van de waterrecreatie. Bevaarbaar 

houden kanalen e.d. 

Duurzaamheid. Zuiveringsinstallaties kunnen energie opleveren. Zonnepanelen. 

Windmolenproject havengebied. Er is spanning op ambtelijk niveau. 

Onze  fractie is de grootste fractie van Nederland. En nu ook van AGV doordat de VVD 

kleiner is geworden. De PvdA kan daarom in de lobby een duit in het zakje doen. 

Er is samenwerking met Waterschap Rijnland rond de Lekdijk. 

Volgende keer zal Els Veenhoven (Rijnland) ook komen. 

 

Fijko van der Laan doet verslag uit de fractie van HHNK.  

Financiën: Stijging tarieven is beperkt tot 2%. De kwijtschelding blijft behouden en 

uitgebreid tot ouderen en er wordt gewerkt aan kwijtschelding voor ZZP’ers. Dat laatste moet 

in coalitie nog voor elkaar gekregen worden. 

Erfgoed. Er is geld voor o.a. bestrijding van de bodemdaling in het veenweidegebied. 

Volgend jaar komt er een uitgebreid plan.  

De Waddendijk van Texel wordt versterkt. Het Rijk betaalt versterking en onderhoud van 

voorlanddijken niet. Markermeerdijk: volgende week besluit door minister. Krijgt volgend 

jaar zijn beslag. 

 

5. Jaarplan. 

- Rian van Dam wijst op veranderingen in verband met de taken die van het 

partijbureau overkomen, bijvoorbeeld : Rosaleergang, Schoutingplan, ondersteuning 

afdelingen. 

- Koppels  van bestuurleden en fractieleden onderhouden contacten met een regio. 

Volgend jaar worden verdere stappen gezet.  

- Het  wordt steeds moeilijker bestuursleden te vinden. Hoe kunnen we de 

decentralisatie in de partij oppakken? Het is nodig elkaar op te zoeken. In de lokale 

politiek willen we ons eigen geluid laten horen. Laten we de bestuurlijke kracht 

bundelen. 

- Verandering van de  interne ledendemocratie heeft ook gevolgen voor het gewest: b.v. 

het verdwijnen van afgevaardigden . Ook zijn er gevolgen voor het gewestbestuur en 

de secretaris. Alle leden moeten digitaal en per post worden uitgenodigd. Kun je als 

vrijwilligersbestuur dat soort taken oppakken? We komen daarvoor bij jullie terug. 

Ook voor de plannen rond het organiseren van voorcongressen. 

Willem van der Ploeg: Opmerking. Jullie streven naar een kleiner bestuur. Waarom naar 13?  

Ook verzoekt hij aandacht te besteden aan de spelfouten in de stukken. 



 

 

We willen naar kleiner bestuur en dan met commissies werken. Maar we gaan geen oude 

schoenen weggooien voor we nieuwe hebben.  

Martien Brander mist de permanente campagne. Biedt aan te steunen bij de permanente 

campagne. Haarlem heeft een plannetje voor een lokaal partijkantoor. Biedt aan te 

combineren en vraagt om geld. Rian van Dam zegt toe dat medegebruik door het 

gewestbestuur een optie kan zijn zodat de kosten kunnen worden gedeeld. 

Egbert de Vries pleit voor de realisatie van een mix van leuk en campagne. Noemt voorbeeld 

inzamelen voor vluchtelingen. M.b.t. Duo’s: Schakel de waterschappen ook in de regio's.  

In het jaarplan mist Frank Kuipers een  plan voor ledenraadpleging. 

De Gewestelijke vergadering stemt in met het jaarplan 2016. 

 

6. Begroting. 

- Linda  Maasdijk geeft een toelichting: 

- De reserves zijn voor verkiezingsfonds. Dus kunnen we die niet breed inzetten. 

- De begroting is gewijzigd. Linda licht de aanpassingen toe. 

Egbert de Vries: Is er te bezuinigen op Provinciaal? Er wordt veel aan uitgegeven. 

Frank Kuipers: Wordt er niet gestort in het verkiezingsfonds? Dus ontrekken is dan niet 

goed. Er zijn ombuigingen nodig. Frank adviseert: doe er een meerjarenraming bij. 

- De begroting wordt, de wijzigingen gehoord hebbende, vastgesteld. Aangepaste 

begroting bevat: vier keer Provinciaal en verschuiving tussen enkele posten.  

 

7. Auke Ham Presenteert de evaluatie van de lijsttrekkerverkiezingen. 

Hij beschrijft aan de hand van een PowerPoint het proces, de resultaten en de aanbevelingen. 

Hij beveelt aan de exposure te onderzoeken. 

Een discussie over nut en noodzaak van lijsttrekkerverkiezingen voor de PS moet nog volgen 

Het voornemen is dat op de volgende gewestelijke vergadering te doen.  

Voorbereiding en communicatie rond de lijsttrekkerverkiezingen moeten we ook nog eens 

bekijken. 

 

8. Bestuursverkiezingen. 

- Verzoek: in de Taakomschrijving ook de voorbereiding voor de 

waterschapsverkiezingen meenemen. 

- Rian van Dam is herkiesbaar en stelt zich kandidaat. 

- Er is een kandidaatstellingscommissie ingesteld.  

De GV gaat akkoord met de aanpak. 

Sluiting 
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