
NOORD-HOLLAND De Provinciaal is een uitgave van het gewestbestuur en de fractie van de 
Partij van de Arbeid Noord-Holland.  

16
Discussie over de Natuurwet en 
biodiversiteit op zaterdag 25 juni.

Regiodag7
Volop groene plannen worden 
er uitgevoerd nu de Provincie 
daar de regie over heeft.

Groen
Ook in de Gewestelijke Vergade-
ring gaan we straks persoonlijk 
stemmen: ‘one man, one vote.

3One vote

Door Aukelien Jellema

Op 1 januari 2017 zal de Natuurbescher-
mingswet vanuit het Rijk naar de 
Provincies worden gedecentraliseerd. 
Dat betekent dat de huidige Natuur-
beschermingswet (die uit 1998 dateert), 
de Flora- en faunawet én de Boswet 
door een nieuwe Natuurbeschermings-
wet zullen worden vervangen en vanaf 
bovengenoemde datum bij de provincia-
le overheden komen te liggen. Uiteraard 
ook in Noord Holland. 

Nieuwe wetten (gaan) uitvoeren gaat 
niet over één nacht ijs. Er moeten aller-
lei verordeningen, uitvoerings- en vrij-
stellingsregels geschreven worden. En 
vervolgens moeten Provinciale Staten 
er hun goedkeuring aan geven. In de 
opmaat naar de invoering van de nieuwe 
wet, heeft de commissie Natuur, Land-

bouw en Milieu (NLM) op 9 mei jl. een 
zogenaamde Natuurbeschermingswet-
kennisdag gehouden. Tal van organisa-
ties en deskundigen die zich met 
natuurbehoud, natuurbeheer maar 
ook met recreatie en exploitatie bezig-
houden, waren voor deze dag 
uitgenodigd. 

Accenten
Meer dan 50 organisaties en deskun-
digen hadden zich aangemeld voor de 
kennisdag. Het lag in de bedoeling dat 
zij de aanwezige Statenleden (in deze 
voornamelijk leden van de commissie 
NLM) zouden gaan ‘voeden’ met hun 
expertise en deskundigheid. Ook al ís er 
al veel in de huidige 3 wetten geregeld, 
met de nieuwe Natuurbeschermingswet 
mag en kan elke provincie toch zijn 
eigen accenten gaan leggen. Vraag is 
dan; wat regel je strak en en waar laat 

Nieuwe Natuur-
beschermingswet
kans voor de provincie om meer te doen
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Deze keer voor alle leden

de ProvinciaalXL 
Eenmaal per jaar sturen we een extra 

dikke Provinciaal naar alle leden in 

Noord-Holland. Zodat u meer kunt  

lezen over wat de PvdA doet in de 

provinciale bestuurslaag.

Wilt u voortaan elk kwartaal de 

Provinciaal gratis thuis ontvangen? 

Stuur dan een mail met uw adres 

naar secretariaatgewestnh@pvda.nl

je de ruimte voor bijvoorbeeld burgers, 
natuurbeheerders, recreatie(organisaties) 
of ontwikkelaars? 

Lees verder op pagina 2
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Wie?
Als lid van de voorbereidingsgroep voor 
deze kennisdag stuitten we al snel op 
de vraag wie voor een dergelijke bijeen-
komst uitgenodigd zouden moeten 
worden. Doelstelling was dat de Staten/
commissieleden zoveel mogelijk infor-
matie aangeboden zouden gaan krijgen 
zodat zij dit najaar met een informed con-
sent de besluitvorming in kunnen gaan. 
Bovendien hechtten we veel waarde aan 
hoor- en wederhoor. Dus naast de dier-
enbescherming ook de jagersvereniging 
uitnodigen. Naast Natuurmonumenten 
ook de organisaties die recreatie (in 
natuurgebieden) voorstaan en naast de 
mensen vanuit het Waterschap ook de 
hoogleraar bosbouw. Dit resulteerde in 
een bont gezelschap die een ware schat 
aan expertise en ervaring meebracht 
waaraan de aanwezige Statenleden zich 
konden laven.

“Provincie als 
beschermer 
moet actief aan 
de slag.”
Fases
Hoogleraar Natuurbeschermingrecht, 
dhr. Kees Basmeijer, verzorgde de aftrap 
van de dag. Zijn presentatie richtte zich 
op de vraag of de provincies (al) klaar 
zijn om de beschermingswet goed te 
gaan uitvoeren. Basmeijer onderscheidt 
3 fases in natuurbescherming. Een eerste 
fase is in zijn optiek die van de spreek-
woordelijke ‘papieren tijger’ waarbij 
natuurbescherming met de provinciale 
mond beleden wordt maar waarin weinig 
daadwerkelijk wordt gedáán. Een tweede 
fase waarin een min of meer goede 
basisbescherming van de natuur is gere-
geld maar ook een derde, meest optimale 
fase. Daarin neemt de beschermer, de 
provincie dus, stelling en gaat actief aan 
de slag. Het zal geen verwondering wek-
ken dat Basmeijer pleitte om snel in fase 
3 te geraken. 

Maar ook…
In het kader van de hoor- en wederhoor, 
hadden we als voorbereidingsgroep óók 
de ANWB uitgenodigd. In de presentatie 
die dhr. Paul Makken hield, werd gepo-
neerd dat de ANWB de natuur gerust 
een heel warm hart toedraagt maar dat 

die natuur ook belééfd moet kunnen 
worden. Erop uit trekken dus. Met auto, 
motor of fiets. De ANWB is dan voor 
gebiedsgerichte aanpak en vóór duidelijk-
heid (liefst tegemoetkoming) voor 
ondernemers. Dat vond Arthur Helling, 
van RECRON (de branchevereniging 
voor recreatieondernemers) ook een 
heel goed idee. Om uit te zoeken wat 
wèl en níet mag in en rond natuurgebie-
den zijn daar tenslotte de zogenaamde 
groene bureaus. Deze commerciële 
bureaus, bemand door vooral ecologen, 
adviseren over activiteiten waarbij natuur 
betrokken is. Voorzitter Johan Burger, 
van de vereniging van groene bureaus, 
hield er een presentatie over. 

Complex
Na de inleidingen werd er uiteengegaan 
in kleine groepen. Daarbij kon men met 
één van de inleiders meegaan om met de 
deskundigen verder te discussiëren over 
het onderwerp. Dit waren heel nuttige 
sessies. Als Statenlid stak ik veel op van 
de vragen die er werden gesteld en de 
antwoorden die de verschillende vakge-
noten gaven. Wel werd duidelijk hoe 
complex de materie is. Ook lang niet alle 
deskundigen waren het met elkaar eens. 
Spraken elkaar op punten soms zelfs 
tegen. Dat maakte de discussies levendig 
maar soms ook verwarrend.

Visie
Over één ding waren de aanwezige 
experts het wèl eens: de provincie zou 
een duidelijke visie op natuur en natuur-
bescherming moeten schrijven. Eerder 
heeft Gedeputeerde Staten (GS) al aange-
geven dat zij ten aanzien van de nieuwe 
Natuurbeschermingswet, qua visie wil 
voortborduren op bestaande nota’s als 
Groen Kapitaal, vigerende Natuurbeheer-
plannen of het lopende meerjarenpro-
gramma Groen. 

“Niet alleen een 
visie ontwikke-
len maar er ook 
iets mee gaan 
doen.” 
Op dit moment denken wij na over het 
effect dat dit uitgangspunt kan hebben. 
Een visie kan immers ook zó’n ‘papieren 
tijger’ zijn. Het gaat er natuurlijk vooral 
om wat je dóet! 
Daarin vindt onze eigen Provinciale 
fractie het erg belangrijk dat het Natuur-
netwerk (NNN) in onze provincie wordt 
afgemaakt (elk jaar 250 hectare erbij). 
Die natuur moet vervolgens ook bereik-
baar zijn voor onze inwoners én er moet 
vol worden ingezet om de biodiversiteit 
in ieder geval niet (verder) achteruit te 
laten gaan of zelfs te verbeteren. Zo heb-
ben we dat ook in ons verkiezingspro-
gramma opgeschreven en onze gedepu-
teerde werkt daar nu hard aan. Het wordt 
al met al nog een intensief traject. In het 
najaar zullen voordrachten (de ontwerp-
voorstellen vanuit GS) aan de Staten 
voorgelegd worden. Op 1 januari moet 
dan alles klaar zijn en treedt de nieuwe 
Natuurbeschermingswet in werking 

zeer gewaardeerd. Ik hoop en ga er ei-
genlijk ook vanuit dat jullie als betrokken 
leden de regiodagen en gewestelijke 
vergaderingen ook zonder de status van 
afgevaardigde blijven bezoeken.

Door de directe vertegenwoordiging 
moeten we alle leden voor de verga-
deringen uitnodigen. Dat is best een 
lastig karwei, aangezien een behoorlijk 
deel van onze leden (ongeveer 25%) 
hun mailadres niet heeft opgegeven. 
Het zou ons veel tijd en geld schelen als 
alle leden hun mailadres actualiseren, 
deze deblokkeren of aanmelden bij het 
partijbureau. Dan blijft er een overzich-
telijke hoeveelheid leden over die geen 
mailadres hebben, deze kunnen we per 
post op de hoogte houden.

Digitaal meestemmen kan inmiddels op 
congres en politieke ledenraad, maar 
voor de invoering daarvan op gewes-teli-
jk en afdelingsniveau neemt het partijbu-
reau meer tijd. Zeker ook om de system-
en goed te kunnen invoeren en uittesten. 

We werken dus aan de invoering, maar 
het is nog niet allemaal klaar.

Het procedurele gedoe leidt eigenlijk 
af van de essentie van de ledende-
mocratie; maak de politieke discussie 
bereikbaar voor ieder individueel par-
tijlid; breng de politiek naar de leden,   
en ... heel belangrijk we kunnen dan 
ook direct in discussie met onze poli-
tieke vertegenwoordigers en bestuur-
ders. Daar hoeven we wat mij betreft 
als partij juist niet terughoudend in te 
zijn, integendeel zelfs.

Mijn oproep is dus aan alle leden van 
ons gewest: doe mee en praat mee op 
de platforms, dien moties in en stem 
af. Participeer op de voorcongressen 
en laat je stem horen; maak gebruik 
van het instrumentarium om mee te 
discussiëren. We moeten ons PvdA 
geluid juist nu luid en duidelijk laten 
horen.

Rian van Dam
voorzitter

Ledendemocratie
In februari zijn 
op het congres 
de voorstellen 
over leden-
democratie 
aangenomen; 
one man one 
vote; op afstand 
digitaal stem-
men, geen 
afgevaardigden 

meer maar directe invloed van leden 
op meningsvorming en besluitvorming 
binnen de partij. 

Besluiten zijn nu genomen, maar de 
invoering daarvan is zeker nog niet 
afgerond. Hoe gaan we dit invoeren 
op gewestelijk en afdelingsniveau is de 
volgende fase. De gewestelijke af-
gevaardigden zijn eigenlijk vanaf heden 
“werkeloos”. Vanaf deze plek zou ik 
allen die zich in de afgelopen jaren voor 
dit werk hebben ingezet van harte willen 
bedanken; ik heb jullie betrokkenheid 
bij het werk van de partij in ons gewest 

PvdA fractie, op ieder van de genoemde 
onderwerpen onze eigen kritische inbreng 
gehad, want de voorstellen van het college 
kunnen wat ons betreft vaak nog wat beter 
worden. Daarnaast zijn er moeilijke 
dossiers die echt nog niet tot een definitieve 
oplossing zijn gebracht, zoals een Duinpol-
derweg (een eventuele nieuwe wegverbin-
ding tussen bollenstreek en Haarlemmer-
meer, red.).

Op de goede weg
Al met al is wat mij betreft de conclusie dat 
we op dit moment op de goede weg lijken 
te zijn. Een politieke beoordeling daarvan 
maken we bij de volgende Algemene 
Beschouwingen bij de begroting 2017.

paar te noemen: 
• uitvoeringsagenda economie
• arbeidsmarktbeleid en daarmee ook de 

komst van de werkambassadeur
• uitwerking Nationaal Natuur Netwerk 

(uitbreiding met 250 hectare natuur 
per jaar)

• energietransitie naar meer duurzame 
energie

• waterrecreatie enz. 

Oppakken en verder gaan
Soms lastige dossiers zijn goed opgepakt 
en verdergebracht zoals Wind op Land, 
beleid ten aanzien van zonneweiden en de 
uitgangspunten voor de aanbesteding van 
de OV concessie Noord-Holland-Noord. 
De voorbereiding van de behandeling 
van nieuwe, soms erg ingewikkelde 
dossiers, zoals de gevolgen van de 
nieuwe omgevingswet, is opgestart. 

Kritisch blijven
Natuurlijk is er geen reden voor alleen 
juichverhalen. Allereerst hebben wij als 

Recent werd ik 
benaderd door 
een journalist 
met de vraag hoe 
wij het eerste 
jaar van de 
huidige coalitie 
beoordelen. Mijn 
antwoord was 

kort: “heel positief”. Immers, het 
coalitieakkoord dat vorig jaar is bereikt, is 
door onze partij goed ontvangen. Met name 
de ruimte voor investeringen in werk en 
arbeidsmarkt, natuur en duurzame energie, 
verbeterd openbaar vervoer en wonen, 
spreekt ons als Partij van de Arbeid aan. 

“Eerste jaar heel 
positief.”
Het afgelopen jaar heeft het college op 
veel terreinen de afspraken in het coalitie-
akkoord verder uitgewerkt. Om er maar een 

Een jaar verder
Door Xander den Uyl - fractievoorzitter PvdA Provinciale Staten Noord-Holland 

Grafelijkheidsduinen bij Den Helder
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veel jeugd, strategische ligging vlakbij 
uitvalswegen en Schiphol en de Haven. 
Baâdoud wil dat iedereen meedoet. Of 
het nu gaat om werk, vrijwilligerswerk, 
taal of studie. Thuis zitten in een isole-
ment is geen optie. 

“Praten met 
ondernemers 
heeft banen 
opgeleverd.”
Daar was natuurlijk wel perspectief voor 
nodig en zo is Baâdoud met het MKB 
en de grote bedrijven gaan praten. Zij 
willen een goede en betaalbare locatie 
en doordat Nieuw-West overal dichtbij 
zit (zoals Schiphol) is het een ideale 
plek voor ondernemers. Maar het moet 
wel een win-win situatie zijn. Wat goed 
is voor de mensen is goed voor Nieuw-
West. Zo is stadsdeel Nieuw-West samen 
met de provincie gestart met de Nieuw-
West Airport Express. Een opleiding- en 
werkproject voor Amsterdammers die 
aan de slag willen op Schiphol. Zo erva-
ren bewoners niet alleen de overlast van 
Schiphol maar ook de voordelen in de 
vorm van banen.  

Eerlijk werk
Daarna was het de beurt aan Europar-

Provinciaal 4

Op 19 maart was de regiodag van de 
PvdA Noord-Holland. De bijeenkomst 
stond in het teken van het thema werk. 
Als toepasselijke plek was er gekozen 
voor het nieuwe schoolgebouw van het 
Junior Calvijn College in Amsterdam 
Nieuw-West. Naast het programma over 
werk werd er op 19 maart ook een aantal 
nieuwe bestuursleden gekozen voor het 
Gewestelijk bestuur. Een druk program-
ma met veel inhoud.

Meedoen
De ochtend werd afgetrapt door Rian van 
Dam als voorzitter van het Gewestelijk 
bestuur. Daarna nam Sandra Doeven-
dans (fractielid) de presentatie over. De 
eerste spreker was stadsdeelvoorzitter 
Achmed Baâdoud. Hij begon met het 
tonen van een filmpje over de vele 
mogelijkheden die Nieuw-West biedt: 

Werk: op de regiodag van 19 maart stond 
werk centraal. Door Sandra Doevendans en Adnan Tekin - Statenleden

lementariër Paul Tang. Hij vertelde over 
hoe belangrijk eerlijk werk is en maakte 
daarbij een koppeling naar belasting-
ontwijkende bedrijven. Hoe belangrijk 
het is dat er goede regelgeving vanuit 
Europa is zodat er geen sprake kan zijn 
van moderne slavernij, belastingont-
duiking en dat er eerlijke kansen zijn 
voor iedereen. Daarnaast biedt Europa 
door de innovatiemiddelen veel moge-
lijkheden om (nieuwe) banen te creëren. 
Daar kan en moet Noord-Holland ook 
van meeprofiteren. 

Kansen
Om een beter beeld te krijgen van de 
mismatch in het onderwijs in combi-
natie met de arbeidsmarkt gaf Quirien 
van Ojen, secretaris van de Techniekraad 
Noord-Holland, een introductie over 
waar de kansen en uitdagingen liggen. 

Tijdens de lunch was er een bijeenkomst over het Oekraïne referendum met Marit May

Zo zijn er te weinig hoogopgeleide 
technische studenten, maar veranderd
de techniek ook naar een bredere 
technische inzet van toepassingen en 
mogelijkheden. Zo zijn technici nodig 
op de werkvloer in bijna alle sectoren. 
Dit komt door de snelle veranderingen 
in de maatschappij (o.a. vergrijzing) en 
de automatisering.

“De werk-
ambassadeur 
brengt mensen 
en organisaties 
met elkaar in 
contact.”
Markt
De laatste bijdrage was van onze eigen 
gedeputeerde Arbeidsmarkt & Onder-
wijs, Tjeerd Talsma. Hij gaf een reflectie 
op de gegeven introducties en vertelde 
over de werkambassadeur die dankzij 
de PvdA in Noord-Holland aan de slag 
gaat. De werkambassadeur gaat mensen 
en organisaties met elkaar in contact 
brengen. Daarnaast bekijkt hij de markt 
en is daarom op de hoogte van de kansen 
en uitdagingen.

Hierna was er een paneldiscussie onder 
leiding van Adnan Tekin, Statenlid en 
woordvoerder economie. Aan de hand 
van drie stellingen werd het publiek en 
de sprekers gevraagd met elkaar in debat 
te gaan. De drie stellingen luiden: 
 
1. De provincie zou middelen moeten 

vrijmaken om werkloze 45+ om-her- 
bij te laten scholen middels onder-
wijsvouchers

2. De provincie zou i.s.m. met de 
branchevereniging een imago-
campagne moeten opzetten om 
de technische sector te promoten 
(opleiding en werk)

3. De provincie zou meer initiatieven 
moeten stimuleren zoals het project 

Nieuw-West Airport Express,
        bijvoorbeeld in de Havens. 

Het publiek en de sprekers waren een-
duidig wat betreft extra inzet voor oudere 
werklozen. Deze groep moet extra 
aandacht krijgen om weer aan de slag te 
kunnen. Ze zijn gemotiveerd, hebben 
levenservaring maar krijgen soms geen 
eerlijke kans op de arbeidsmarkt. Een 
brede inzet van onderwijsvouchers kan 
daarbij helpen.  

Tot slot waren er nog korte woorden van 
de fractievoorzitter Xander den Uyl en 
actualiteiten bij de waterschappen. 
Kortom een volle agenda en veel infor-
matie om over na te denken!

Werk- en stageplekken voor 
Amsterdamse jongeren op Schiphol

Europarlementariër Paul Tang

Nieuwe bestuursleden in het gewestbestuur
Op de gewestelijke vergadering 
van 19 maart is de helft van het 
gewestbestuur opnieuw gekozen. De 
kandidaatstellingscommissie, onder 
leiding van Corrie Noom, heeft een 
voordracht gedaan die unaniem werd 
aangenomen.

De nieuwe leden zijn Farida Polsbroek, 
Bas Sepers,Mohamed Bejaoui, Jolijt de 
Jongh, Martin Kip (penningmeester) 
en Milena Hilstra.
Als opvolgers zijn gekozen: Dolf 
Veenboer, Marianne Ringma, Herman 
Dekker, Kees van Huit, Brano Condic, 
Shafaq Labib en Piet de Vries.

Rian van Dam (vz), Auke Ham, Ed 
Bausch, Eelco Taams (secr.), Linda 
Maasdijk, Maarten Aleva en Marianne 
Troostwijk zijn de zittende bestuurs-
leden. Hun termijn loopt over 2 jaar af.

Statenlid Adnan Tekin leidt de paneldiscussie
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aanslag van januari en eigenarenaanslag 
rond mei worden samengevoegd).
De door de PvdA-fractie in februari 
ingediende motie over TTIP, waarin zorg 
wordt uitgesproken over de gevolgen van 
een eventueel verdrag, wordt unaniem 
aangenomen.

In april 2016 is een extra krediet voor 
de zandige variant voor de Prins Hen-
drikdijk op Texel goedgekeurd door het 
bestuur. Als de procedures allemaal goed 
doorlopen worden en de aanbesteding 
lukt dan zal in 2018 net ten noordoosten 
van de aanlandplaats van de pont op 
Texel de Prins Hendrik Zanddijk worden 
gerealiseerd. De huidige dijk zal dan zijn 
functie verliezen net zoals bij de Honds 
Bossche is gebeurd. Op Texel zal bij de 
zandig oplossing echter de natuur over-
heersen en daarvoor is door het wadden-
fonds ook een grote subsidie verstrekt. 
Gehoopt wordt dat daar allerlei vogels op 
het strand gaan broeden en daardoor de 
verscheidenheid aan vogels op Texel nog 
meer zal toenemen. Dit stukje natuur zal 
vanuit vogelhutten te volgen zijn. Het is 
echter af te wachten wat zich zal ontwik-
kelen en hoe snel of langzaam dat gaat. 
De natuur zal dat landschap langzaam 
gaan vormen door de golf en windwer-
king. Net als bij Camperduin.

De ontwikkelingen bij het HHNK in 
2016 worden vervolgd in de volgende 
Provinciaal.

Een jaar PvdA-fractie in het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Door Fijko van der Laan - fractie-
lid HHNK

Na de verkiezingen van 18 maart 2015 
bleef de PvdA op dezelfde sterkte, 
namelijk drie zetels in het algemeen 
bestuur (college van hoofdingelanden), 
en bestaat uit Marjan Leijen, Kees Stam 
en Fijko van der Laan. Met succes werd 
vervolgens deelgenomen aan de onder-
handelingen voor de vorming van het 
dagelijks bestuur. Kees Stam, die al 
heemraad was in de vorige periode, kon 
dagelijks bestuurder blijven met water-
veiligheid als portefeuille. De fractie 
wordt ondersteund door Piet Oudega en 
Jos Dings.

Natuurlijke oplossingen
In het coalitieprogramma zijn de speer-
punten uit ons verkiezingsprogramma 
zo goed mogelijk verwerkt. Dat zijn voor 
waterveiligheid dat we zo goed mogelijk 
inspelen op klimaatverandering met 
investeringen in natuurlijke oplossingen 
voor kustversterking en waterberging. 
We willen regionale werkgelegenheid 
stimuleren. Verder aandacht voor een 
eerlijke verdeling van de lasten, inzetten 
op duurzaamheid en bescherming van 
de cultuurhistorische waarde van onze 
polders en waterwerken. Het coalitiepro-
gramma is in een gewestelijke vergade-
ring in mei 2015 goedgekeurd.

“Investeren in 
een natuurlijke 
oplossing.”
Gedurende 2015 zijn een aantal zaken 
tot stand gekomen:
• De Hondsbossche Duinen zijn 

opgeleverd. Een mooi voorbeeld van 
zachte kustversterking met natuur, 
waarbij is samengewerkt met de 
provincie.

• Het projectplan versterking Wad-
denzeedijk Texel met bijzondere 
aandacht voor de positie van (bui-
tendijks gelegen) NIOZ.

• Het grondwaterbeleidskader is 
vastgesteld (geen kopie meer van 
provinciaal beleid).

• Verschillende peilbesluiten en de 

legger wateren zijn geactualiseerd. 
• Verdergaande voorbereiding en 

discussie Versterking Markermeer-
dijken.

• Het Waterprogramma 2016-2021 
is in de laatste vergadering van het 
jaar vastgesteld. In dit programma 
zijn de ambities voor de komende 
6 jaar in beeld gebracht. In dialoog 
met het gebied is dit in een proces 
van 2 jaar tijd tot stand gekomen.  
Uitwerking vindt vooral thema- en 
gebiedsgericht plaats.

• Het kwijtscheldingsbeleid van 
HHNK is besproken en geëvalueerd. 
De regeling wordt vanaf 2016 ver-
ruimd voor AOW-ers. Daarnaast 
gaat het dagelijks bestuur studeren 
op mogelijkheden om ondernemers 
(op of onder bijstandsniveau) ook 
in de regeling op te nemen. Dit nav 
een motie die ondermeer door de 
PvdA is ingediend.

• De begroting 2016 is in november 
vastgesteld. Het coalitieakkoord is 
hierin verwerkt. De verhoging van 
de tarieven is beperkt gebleven tot 
gemiddeld 2 % waar in het coalitie 
akkoord nog sprake was van gemid-
deld 3%. 

• De 93 (meervoudige) onderhandse 
aanbestedingen zijn voor 63% 
gegund aan regionaal gevestigde 
ondernemers.

Voor 2016 zijn er ook een paar opval-
lende zaken.
De belastingplichtigen krijgen voortaan 
een gecombineerde aanslag (gebruikers-

Kees Stam, Marjan Leijen en Fijko van der Laan (vlnr)

meter Noord-Holland) Veel ecosystemen
zoals duinen, heide en graslanden 
leden aan versnippering, verdroging en 
vermesting. Alleen al de weidevogelstand 
was sinds 1970 met 60% teruggelopen. 
De natuur leed onder de overmatige 
stikstofdepositie.
Hoewel er ook wel wat lichtpuntjes 
waren, zoals toegenomen natuurareaal, 
was het geen florissante boedel die we 
van het Rijk overnamen. 

Groene plannen
Sinds de overname van de natuur heeft 
de provincie Noord-Holland een hele 
serie beleidsmaatregelen genomen, zoals 
de “Agenda Groen”, de overeenkomst 
“Groen Kapitaal” en het “actieplan 250 
ha NNN”. Ook in ons collegeakkoord 
staan heldere passages over de ambitie 
van Gedeputeerde Staten voor de natuur. 
En natuurlijk is er veel overleg, bijvoor-
beeld met de terreinbeheerders organisa-
ties zoals Landschap Noord-Holland en 
Staatsbosbeheer, de gebiedscommissies 
en met de vertegenwoordigers van de 
recreatieschappen. 

Veel overleg
Dus veel papier en veel gepraat. Als 
Gedeputeerde Natuur kan ik mijn dagen 
er goed mee vullen. 
Natuurlijk is het 
belangrijk om alles 
met iedereen af te 
stemmen, natuurlijk 
kunnen we natuur 
alleen maar verbe-
teren als we allemaal 
samenwerken, maar 
op dit moment levert 
het nog niet veel 
meer vogels op in de 
wei of bevers aan de 
oevers. 

Drie jaar geleden werd het Natuur-
akkoord op initiatief van onze staats-
secretaris Sharon Dijksma gesloten. In 
dit akkoord is vastgelegd dat het natuur-
beleid van het Rijk naar de Provincie 
wordt gedecentraliseerd. 

In een klap kreeg de Provincie de 
verantwoordelijkheid voor het ontwik-
kelen en beheren van het Natuurnetwerk 
Nederland (NNN), het verbeteren van 
biodiversiteit, het vernieuwen van het 
agrarisch natuurbeheer, het stimuleren 
van versterking van de natuur in de 
stad, in het water, op bedrijventerreinen, 
enzovoort.

Ook geld
Het akkoord bepaalde gelukkig ook dat 
deze gedecentraliseerde verantwoordelijk-
heid gepaard ging met overdracht van 
financiën, grond (BBL-gronden) en 
regelgeving.
Het is aardig om nu, na drie jaar, eens 
rond te kijken of het al zichtbaar is dat de 
Provincie Noord-Holland haar verant-
woordelijkheid heeft genomen. 

“Wat er van 
het Rijk is 
overgenomen 
stond er niet 
florissant bij.”
Overigens stond bij de overdracht naar 
de Provincie in 2013, die natuur er op 
verschillende onderdelen niet best voor.  
Van de oorspronkelijke biodiversiteit in 
Noord-Holland was nog maar 15% over. 
(zie rapport Alterra Biodiversiteits-graad-

Langzame ommekeer
De natuur is nu drie jaar van ons, 
de provincie. Dat wil zeggen, wij hebben 
de bestuurlijke verantwoordelijkheid. 
Wie heel goed kijkt ziet de langzame om-
mekeer. Per jaar realiseren we inderdaad 
meer dan 250 ha nieuw Natuurnetwerk. 
De sterke afname van bedreigde soorten 
vlakt af. Afgelopen zaterdag heb ik een 
van de vele Noord-Hollandse ecoducten 
mogen openen. Het enthousiasme om 
echt aan de gang te gaan om te plaggen, 
vogels te tellen, nesten te markeren, ’s 
nachts minder licht te maken, is er. 
De terreinbeheerders zeggen: de natuur 
is van ons. Ze hebben gelijk. Zij zorgen 
ervoor - vaak met vele vrijwilligers - dat 
de natuur niet verder terugloopt. 
Als de dieren zouden kunnen spreken 
zouden zij ongetwijfeld zeggen: “wij 
zijn de natuur, dus de natuur is van ons. 
Mensen blijf in jullie steden en laat de 
natuur aan ons”. Ook zij hebben gelijk.
Wat mij betreft is de natuur van u en mij 
en alles wat er in leeft. We zijn nu drie 
jaar verantwoordelijk en er is nog een 
lange weg te gaan.

De natuur is van ons 
 Door Tjeerd Talsma - Gedeputeerde Natuur en Milieu 

Rust voor weidevogels in het Ilperveld
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Door Nico Papineau Salm - Staten-
lid

Het Planbureau voor de Leefomgeving 
(PBL) stelt in haar rapport van 12 mei jl. 
dat het personen- en goederenvervoer 
in de komende decennia blijft groeien. 
Dit geldt vooral voor Noord-Holland 
waar het aantal inwoners toeneemt en 
er sprake is van groeiende werkgelegen-
heid. De provincie heeft de verantwoor-
delijkheid om de groei van de mobiliteit 
in goede en duurzame banen te leiden. 

Uitgangspunten
De PvdA fractie opereert bij het mobili-
teitsbeleid volgens de volgende uitgangs-
punten: 
• een goed netwerk van duurzaam 

openbaar vervoer
• uitbreiding en verbetering van het 

fietsnetwerk waaronder het aanleg-
gen van fietssnelwegen

• in gang gezette infrastructuur pro-
jecten (zoals de verbinding A8-A9) 
worden afgemaakt

• luchtvervuiling en geluidsoverlast 
langs wegen terugdringen. 

Hieronder een aantal voorbeelden van 
hoe de PvdA fractie zich in het eerste 
jaar van deze Statenperiode sterk heeft 
gemaakt voor een betere bereikbaarheid 
in de Provincie.

Openbaar vervoer
De PvdA Statenfractie heeft de Openbaar 

Vervoer (OV) pilot op Texel 
gesteund. Dit was een relevante proef 
op het eiland Texel waarbij vervoer op 
maat wordt geboden. Geen lege bussen 
volgens dienstregeling laten rijden maar 
reizigers laten aangeven wanneer zij 
vervoer nodig hebben.  

“OV-chipkaart 
moet men ook 
op Texel kunnen 
gebruiken.”
OV op maat
De PvdA vond het vanaf het begin een 
slechte zaak dat de OV-chipkaart in het 
kader van de pilot niet gebruikt kon 
worden. Het ziet er nu naar uit dat het 
systeem van vervoer op maat wordt 
voortgezet maar dat nu wel gebruik kan 
worden gemaakt van de OV-chipkaart. 
Bij de bespreking van de eisen voor de 
nieuwe concessie voor het OV in Noord-
Holland Noord is gesteld dat ‘het OV 

op maat’ ook in dit gebied moet worden 
ingevoerd. Hiermee wordt de huidige 
dienstverlening gehandhaafd en, waar 
mogelijk, verder uitgebreid. 

Emissievrije bussen
Verder heeft onze fractie aangedrongen
om zo snel mogelijk over te gaan op 
‘zero emissie’ bussen en hebben we 
de actie van inwoners uit de IJmond 
ondersteund om de dienstregeling van 
de Kennemer spoorlijn niet uit te kleden 
maar deze te intensiveren. Ook zijn we 
onlangs samen met de fracties in 
Utrecht, Flevoland en Almere in actie 
gekomen om de spitsbuslijn 150 van 
Almere naar de Uithof in Utrecht ook na 
8 juli te laten rijden. 
U kunt de petitie hiervoor ondertekenen 
op https://bus150.petities.nl

Fietsbeleid
Een belangrijk speerpunt van de huidige 
fractie. De fiets is uitstekend geschikt als 
voor- en natransport naar OV stations, 
waarbij er goede en veilige fietsenstallin-
gen moeten zijn en er OV-fietsen 
gehuurd kunnen worden. De PvdA heeft 
het initiatief van de D66 fractie van harte 
ondersteund om te komen met een pilot 
voor OV-fietsen bij busstations. 

Fietssnelweg
Het netwerk van fietspaden in Noord-
Holland kan en moet sterk verbeterd 
worden. De PvdA fractie zet zich dan 
ook actief in voor de fietssnelweg van 
Haarlem naar Amsterdam. 

“Actieve inzet 
voor fietssnel-
weg Haarlem-
Amsterdam.”
Enkele maanden geleden is het ini-
tiatiefvoorstel van GroenLinks om de 
fietsinfrastructuur en het fietsbeleid in 
de hele provincie in kaart te brengen 
aangenomen. De uitwerking hiervan 
door Gedeputeerde Staten is een be-
langrijk document voor de PvdA om te 
komen met initiatieven voor uitbreiding 
en verbetering. Belangrijke knelpunten 

Goede bereikbaarheid: een 
speerpunt van de PvdA Noord-Holland

NS station Bloemendaal

zijn er in de duin- en bollenstreek in 
het zuiden van de provincie. De fiets-
veiligheid is hier ver onder de maat.

“Er zijn nu nog 
2 varianten voor 
aansluiting van 
A8 op de A9.”
Infrastructuur voor auto’s
Een recent voorbeeld hiervan is de 
discussie over de verbinding A8-A9. 
Automobilisten die vanuit het zuiden 
van de provincie Noord-Holland naar 
het strand van Castricum of Alkmaar 
rijden kennen de ‘bottleneck’ in deze 
route (A8 en N246) bij Krommenie. 
Hier moeten auto’s over een stuk weg 
met veel stoplichten met grote nadelige 
effecten voor de bewoners. Er is sprake 
van geluidsoverlast, luchtvervuiling en 
het is gevaarlijk om over te steken voor 
voetgangers en fietsers. 

Kansrijk
Na een bereikbaarheidsstudie is door 
gemeenten in de regio (Zaanstad, 
Heemskerk, Beverwijk, Velsen) en de 
provincie in 2014 een planstudie gestart 
naar mogelijke oplossingen. Op basis 
van de resultaten van deze studie heeft 
Gedeputeerde Staten besloten om nader 
onderzoek te doen naar de twee meest 
kansrijke varianten. De eerste betreft
de variant die de bestaande route volgt 
en dan bij Krommenie verdiept wordt 
aangelegd. De tweede variant is de 

zogenaamde Heemskerkvariant. Hierbij 
wordt de A8 doorgetrokken door het 
landelijk en agrarisch gebied om vervol-
gens bij het pompstation Heemskerk op 
de rijksweg A9 uit te komen. 
Voor beide varianten wordt nu een 
volledige Maatschappelijke Kosten-Baten 
Analyse(MKBA) opgesteld. Daarna zal in 
april 2017 de definitieve keuze worden 
gemaakt voor het voorkeursalternatief. 

Gevolgen
De PvdA fractie ondersteunt deze aanpak 
van GS. We hebben daarbij wel aange-
geven dat bij de uitwerking van de vari-
ant door Krommenie goed moet worden 

gekeken naar een goede leefbaarheid en 
verbetering van de luchtkwaliteit. 

“Alle effecten 
goed in beeld 
brengen.”
Bij de variant door het open gebied 
moeten de effecten voor de daar aan-
wezige agrariërs goed in beeld worden 
gebracht en ook de economische waarde 
van het landschap voor recreatie, cultuur 
en historie.

Mail ons!
Gedurende de komende jaren blijft 
het verbeteren van de bereikbaarheid 
voor gebruikers van het openbaar 
vervoer, de fiets en de auto een 
speerpunt voor de PvdA fractie. 
Wanneer u als lezer suggesties heeft 
voor verbeteringen of knelpunten 
ervaart kunt u die kenbaar maken 
aan de fractie via: 
PVDA@Noord-Holland.nl

De snelweg A8 stopt nu bij Assendelft. Onderzocht worden nu de mogelijkheden van 
verlenging via route 2 en route 5
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Door Bea de Buisonjé - fractielid 
waterschap Amstel, Gooi en Vecht 

Door klimaatverandering zullen er in 
kortere tijd forsere buien vallen die voor 
wateroverlast en volle sloten kunnen
zorgen. Wat te 
doen als er zo veel 
neerslag valt dat 
het niet meer lukt 
om het water weg 
te pompen uit de 
polders en vanuit de 
boezems naar zee? 
Als Amsterdam door 
te hoog water in de 
Amstel onder water 
dreigt te lopen? In 
dat geval zal de pol-
der De Rondehoep 
(ten zuidoosten van 
Amstelveen) onder 
water worden gezet 
(geïnundeerd). Dit 
besloot de provincie 
Noord-Holland al in 
2009. 

Alleen in het uiterste geval
Als er zo veel regen valt dat we de overlast 
niet meer weg kunnen pompen, ont-
staat er een probleem. Onder normale 
omstandigheden laten we het overmatige 
regenwater in Amstelland via de Amstel 
en het Noordzeekanaal bij IJmuiden bij eb 
in zee stromen. Kan dit niet, doordat de 
zee lange tijd te hoog staat, dan pompen 
we het water bij gemaal Zeeburg naar het 
Markermeer. En we vragen de buurwa-
terschappen niet langer water op ons 
systeem (onze boezem) te lozen. Mocht 
het water in de Amstel desondanks stijgen 
dan is het moment gekomen om de dijk 
van De Rondehoep door te steken. De 
kans hierop is berekend op eens in de 
honderd jaar.
In dat geval komt er gemiddeld 27 centi-
meter water in de polder te staan. Kan het 
water weer worden gespuid, dan wordt de 
polder leeggepompt. Dat zal een aantal 
weken in beslag nemen. Daarna kan de 
schade worden opgemaakt die fors zal 
kunnen zijn. Dat alleen al is een reden om 
alleen in het uiterste geval de polder onder 
water te zetten.

Door Marieke van Duijn 

Noord-Holland mag zich rijk rekenen
met relatief veel ‘eigen’ Tweede Kamer-
leden. Bij lokale afdelingen is echter 
nauwelijks bekend om wie het gaat en 
wat hun rol zou kunnen zijn. 

Het Gewestelijk Bestuur zag in dat 
hierdoor veel kansen gemist worden. 
Kansen om de verbinding tussen 
PvdA-Kamerleden en hun provincie-
genoten te versterken. Enerzijds om 

hedendaags beleid beter uit te leggen 
en anderzijds om hier de discussie 
over aan te gaan.  
Een aantal van onze Noord-Hollandse 
landsvertegenwoordigers zet zich 
speciaal in voor de lokale afdelingen 
in Noord-Holland. Samen met de 
Noord-Hollandse leden willen zij de 
zichtbaarheid van de PvdA vergroten 
en makkelijk aanspreekbaar zijn voor 
provinciale zaken die het landelijk 
belang raken. Ook vinden ze het fijn 
om zelf geïnformeerd te worden. 

Tweede Kamerleden
zetten zich in voor Noord-Holland

Sjoera Dikkers (Haarlem)
070-3182707
s.dikkers@tweedekamer.nl

Ed Groot (Amsterdam)
070-3182782
e.groot@tweedekamer.nl

Jeroen Recourt (Haarlem)
070-3182781
j.recourt@tweedekamer.nl

Ahmed Marcouch (Amsterdam)
070-3182763
a.marcouch@tweedekamer.nl

Jan Vos (Amsterdam)
070-3182773
j.c.vos@tweedekamer.nl

Marith Volp (Haarlem)
070-3182761
m.volp@tweedekamer.nl

Vragen, een debat, lezing 

of campagneactiviteiten?

Nodig uw 

Noord-Hollandse 

kamerlid in uw 

afdeling uit:

Als het water niet meer weg 
kan en Amsterdam bedreigt

Niet alleen technisch
De keuze voor De Rondehoep als cala-
miteitenberging is begrijpelijk, omdat er 
relatief weinig woningen zijn, die voor het 
grootste deel langs de buitenrand, relatief 
hoog aan de dijk liggen. Maar dat neemt 

niet weg dat er mensen wonen, die er hun 
brood verdienen. 
Terwijl er onderzoek wordt gedaan naar 
de technische gevolgen van het inunderen 
van de polder moet de gemeente Ouder-
Amstel het bestemmingsplan wijzigen 
en zullen er veel gesprekken zijn met de 

betrokkenen: de bewoners, de landbou-
worganisatie LTO en anderen die een 
belang in de polder hebben. Dat het een 
complex geheel is, is voor alle betrokkenen 
duidelijk. 

Inmiddels is de plek 
van de inlaat in de 
Amsteldijk bekend. 
Gereguleerde inlaat 
van water moet 
de schade aan de 
polder beperken en 
maakt dat we het 
‘gat’ snel kunnen 
sluiten. Ondertus-
sen wordt met de 
bewoners op indivi-
duele basis bespro-
ken welke bescher-
mende maatregelen 
zij nodig hebben. 
Dat het allemaal zo 
lang duurt, baart 
ons als fractie 
zorgen. Mocht het 
nodig zijn, dan zal 

de polder ook nu al 
onder water worden 

gezet, maar zonder de voorzieningen die 
de gevolgen kunnen beperken. Gemeente 
en waterschap kunnen en moeten er 
gezamenlijk hard aan werken zodat een 
eventueel rampscenario voor iedereen 
minder rampzalig zal uitpakken.

Door het gemaal bij Zeeburg wordt overtollig water naar het Markermeer gepompt

Waterberging in polder de Rondehoep bij calamiteit
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Door Marieke van Duijn - Statenlid

Maandagmiddag 9 mei. heeft de PvdA 
Haarlemmermeer de Statenfractie rond-
geleid in haar eigen gemeente. Hierbij 
werd o.a. gekeken naar mobiliteit en 
inrichtingsplannen van het landschap. 

Omlegging A9 en risico fietsers 
door ‘foutje’
De omlegging van de A9 bij Badhoeve-
dorp had als doel dat het dorp straks niet 
meer in tweeën gesneden wordt en dat 
er minder overlast is voor omwonenden. 
Momenteel zijn er echter zorgen over 
de veiligheid, veroorzaakt door bezuini-
gingen in het lopende proces. De eerder 
geplande tunnel bijvoorbeeld, is vanwege 
de hoge kosten, reeds vervangen door 
een viaduct dat weer dichterbij de bebou-
wing is aangelegd dan aanvankelijk 
gepland. 

“Veiligheid van 
fietsers in het 
geding.”
Deze 6-meter hoge ‘slinger’, zorgt niet 
alleen voor lichtoverlast bij omwonenden 
vanwege de koplampen van passe-rende 
auto’s, maar ook is de veiligheid van fiet-
sers in het geding. De rijbaan voor auto’s 
is te smal om elkaar op een redelijke 
manier te passeren en uitwijkend ver-
keer kan makkelijk op het fietspad ter-
echt komen. Maatregelen om eventuele 

ongelukken en zelfs gevolgen voor de 
onderliggende A9 (vanwege de lage rai-
ling) te voorkomen blijven vooralsnog uit. 
Duidelijk is dat dit scherp in de gaten 
gehouden moet worden en dat hierbij in 
eerste instantie de aandacht uitgaat naar 
de kwetsbare weggebruikers. 
 
Schipholweg
We passeerden tijdens onze rit ook de 
Schipholweg bij Badhoevedorp. Hier 
geldt momenteel een maximumsnel-
heid van 80. Echter, de sportvelden voor 
het dorp zullen binnenkort gevestigd 
worden aan de overkant van deze weg, 
waardoor veel mensen en kinderen 
moeten oversteken. 
De dorpsraad heeft bij 
de Provincie gepleit voor 
afwaardering van dit deel 
van de Schipholweg naar 
50 km/u maar heeft tot nu 
toe nog geen toezegging 
gekregen. Ook hier houdt 
de PvdA de bescherming 
van de omgeving en het 
zogenaamde ‘langzaam 
verkeer’ goed in de gaten. 

PARK21: verbinding 
stad -platteland
In het kader van de ontwik-
keling van PARK21 in de 
gemeente bezochten de 
fracties vier boeren die zich 
hebben verenigd in de 
Coöperatieve Vereniging 
Beheer Groep PARK21. 
Op een stuk grond van 

Vorig jaar maart trad ik toe tot 
Provinciale Staten van Noord-
Holland nadat ik acht jaar 
raadslid en vervolgens acht 
jaar wethouder in Haarlem was 
geweest. Op 23 mei as. treed 
ik helaas terug en word ik zeer 
goed opgevolgd door Nico 
Papineau Salm.

Op 19 mei as. krijgt de mooie 
stad Hoorn een Nieuwe(n)
Burg(emeester)! 

Het afgelopen jaar was ik vier maanden 
wethouder In Hoorn en verving ik par-
tijgenoot en wethouder Judith de Jong. 
Ik leerde Hoorn en West-Friesland 
kennen als een geweldige stad en regio 
om voor te werken, te wonen en met 
ons gezin te gaan leven. Judith kwam 
na haar bevalling van twee prachtige 
dochters terug als wethouder. Vanaf 
oktober kon ik mij dus naast andere 
werkzaamheden weer volledig richten 
op het Statenwerk.

Natuurlijk had ik de belangen van 
Hoorn en West-Friesland ook in Pro-
vinciale Staten kunnen blijven dienen. 
Maar de stad Hoorn liet mij niet los 
toen duidelijk werd dat Hoorn een 
nieuwe burgemeester zocht als gevolg 
van het vertrek van D66-burgemeester 
Onno van Veldhuizen naar Enschede in 
oktober vorig jaar. Het Statenlidmaat-
schap is helaas niet verenigbaar met 
mijn werkzaamheden als burgemeester 
die geacht wordt boven de partijen te 
staan. 

Natuurlijk wil ik alle leden 
danken voor het vertrouwen 
bij mijn kandidaatstelling voor 
de Statenverkiezingen in maart 
vorig jaar. 

Met een prachtige en indrukwekkende 
verkiezingscampagne waarin ik snel 
alle hoeken van onze mooie provincie 
leerde kennen, mocht ik als nummer 
7 met nog zes andere fractieleden de 
PvdA vertegenwoordigen. Ook de vele 
werkbezoeken bij veel betrokken inwo-
ners, ondernemers en lokale bestuur-

ders in onze mooie provincie waren 
indrukwekkend en leerzaam en hebben 
mij laten zien hoe mooi en kansrijk 
onze provincie is.

De PvdA-kiezers in Noord-Holland ben 
ik dankbaar voor hun (vele voorkeurs-)
stemmen en voor de mooie ervaringen 
in Provinciale Staten. In de zestien jaar 
ervoor mocht ik dankzij de steun van 
vele duizenden kiezers actief zijn in het 
lokaal- en daarna provinciaal bestuur 
voor de PvdA. Dat vond ik eervol, 
indrukwekkend om te doen, dat kostte 
veel energie, maar kreeg er ook heel 
veel energie voor terug. Dank daarvoor!

De ervaringen kon ik het afgelopen 
jaar delen met Xander, Rina, Adnan, 
Aukelien, Sandra, Marieke en Nico in 
de fractie van de PvdA. 

We werden snel een mooi 
en goed team dat hecht met 
elkaar samenwerkte met een 
scherp oog om onze provincie 
elke dag nog steeds sterker en 
socialer te maken. 

Zonder twijfel zetten zij die missie de 
komende jaren met kracht voort, met 
de komst van Lars als duo-Statenlid. 

Natuurlijk dank ik ook onze gedepu-
teerde Tjeerd en onze geweldige onder-
steuners Inger, Sonja en José voor de 
goede samenwerking. 

Met veel plezier was ik woordvoerder 
in Provinciale Staten voor ruimtelijke 
ordening en wonen en, namens de 
Staten, voorzitter van de Program-
maraad Randstedelijke Rekenkamer 
voor Noord-en Zuid-Holland, Utrecht 
en Flevoland. Degene die mijn werk 
overneemt wacht een inspannende en 
mooie tijd met veel indrukken van de 
provincie in verband met de vorming 
van de Provinciale omgevingsvisie, de 
strijd voor betaalbaar en goed wonen 
voor iedereen en de onderzoeken 
die door de Programmaraad worden 
begeleid door Statenleden van de vier 
provincies.

Ook dank ik alle andere 48 leden en de 
duo’s van Provinciale Staten met wie 
de samenwerking kort, krachtig maar 
zeer goed was en de zeven college-
leden die dagelijks werk maken om de 
provincie goed te besturen. 

Uiteraard hoop en zal ik in 
mijn nieuwe rol veel te maken 
hebben met de provincie 
Noord-Holland en verheug mij 
op voortzetting van die samen-
werking in het belang van 
Hoorn en West-Friesland. 

Ook de gewestelijke vergadering met 
actieve PvdA-leden blijft voor mij een 
bron van inspiratie om af en toe aan-
wezig te zijn. Met veel plezier treed ik 
weer toe tot het lokaal bestuur in een 
van de mooiste steden van Noord-
Holland en natuurlijk is die stad aan 
het Markermeer voor álle inwoners van 
Noord-Holland een verplichte plek om 
te bezoeken. Graag tot ziens dus! 

Werkbezoek: mobiliteit en ruimtelijke 
ordening in de Haarlemmermeer

60 hectare hebben zij een deels 
agrarisch en deels recreatief initiatief 
ontwikkeld. In de zogenaamde ‘park-
landen’ kunnen belangstellenden hun 
eigen fruitbomen planten, helpen met 
aardappels rooien en de koeien de wei 
in zien gaan. Ook helpen de boeren de 
lokale voedselbank van de Haarlem-
mermeer met de donatie van aardap-
pels. Daarnaast zijn er zogenaamde 
‘slingerpaden’ door het graan gemaakt, 
waardoor deze plek voor een breed 
publiek toegankelijk is. Het was leuk om 
als fractie vast een voorproefje hierop te 
hebben genomen. 

Glastuinbouw en duurzame 
energie
Met de rode PvdA brandweerbus wordt 
tenslotte nog langs PrimA4a gereden, 
een 380 ha groot gebied onder de rook 
van Rijssenhout wat beschikbaar is voor 
glastuinbouw. Het gebied biedt glastuin-
ders een duurzame energie infrastruc-
tuur waar o.a. gebruik wordt gemaakt 
van warmte-koude opslag, restwarmte 
en gelijkspanning. Het is belangrijk dat 
bedrijven hier ook in blijven investeren 
en dat duurzame ontwikkelingen wor-
den omarmd en gefaciliteerd. 
 
We willen de gastvrije Haarlemmer-
meerse fractie hartelijk bedanken voor 
dit mooie werkbezoek. Leuk en leer-
zaam! 

Terugblik op en dank voor mooie 
samenwerking! Door Jan Nieuwenburg - Provinciale Statenlid

Op bezoek bij Park21 boeren

In de achtertuin van het Oude Raadhuis in Hoofddorp
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Door José Lapré - fractiemedewerker

Op donderdagmiddag 17 maart reikte 
voormalig minister-president Wim Kok 
de Roel de Witprijs uit aan de Vrijwil-
ligers van de ‘Commissie Excursies en 
Activiteiten Kop van Noord-Holland’.

In 2014, besloot het gewestelijk bestuur 
van de PvdA Noord-Holland een nieuwe 
prijs in te stellen: de Roel de Witprijs, 
genoemd naar de oud-commissaris van 
de Koningin, voormalig wethouder van 
Amsterdam en oud-burgemeester van 
Alkmaar. Dit om hem te eren vanwege 
zijn grote verdiensten op het gebied van 
landschap, natuur en recreatie. 

Natuurbelevenis
De jury, onder voorzitterschap van oud-
gedeputeerde van de provincie Noord-
Holland Frans Tielrooij, kende de prijs 
toe aan de vrijwilligers van de ‘Com-
missie Excursies en Activiteiten’ omdat 
zij jaarlijks 2000 mensen, waaronder 
veel jongeren een mooie belevenis van 
de natuur bezorgen. Een aanbeveling 
in het juryrapport is om een deel van de 

excursies ook in het agrarisch gebied te 
gaan organiseren

We gaan gewoon door
De winnaar kreeg uit handen van voor-
malig minister-president Wim Kok een 

oorkonde en een, speciaal voor deze prijs 
door de Amsterdamse kunstenaar Rob 
Schreefel ontworpen, stenen beeld. 

Baukje de Waal, een van de coördina-
toren van de commissie: “We zijn erg 
verrast. Maar we gaan natuurlijk gewoon 
dóór. Want we proberen steeds onder 
de aandacht te brengen: natuur is geen 
‘bodemloze put’, natuur is van levensbe-
lang, juist voor de jeugd! 

Aanmoediging
De 2e prijs ging naar Rustpunten voor 
iedereen op het platteland, de Stichting 
Beschermers Amstelland ontving de 3e 
prijs. 
De aanmoedigingsprijs was dit jaar voor 
de Buurttuin van Poelenburg.

Colofon
Aan dit nummer werkten mee:

Bea de Buisonjé, Rian van Dam, Sandra 
Doevendans, Marieke van Duijn, Aukelien 
Jellema, Mirjam van Musscher, Jan 
Nieuwenburg, Fijko van der Laan, José
Lapré, Nico Papineau Salm, Eelco Taams, 
Tjeerd Talsma, Adnan Tekin
en Xander den Uyl.

Foto’s o.a. José Lapré, Johan Stuart en Eelco Taams

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 3: 26 augustus 2016

Agenda
Juni
06 - 13.15 uur commissie M&F
       18.15 uur commissie EEB 
08 - 19.30 uur fractievergadering
13 -  13.15 uur commissie NLM
       18.15 uur commissie RWW
22 - 19.30 uur fractievergadering
25 - 09.30 uur Regiodag en Gewestelijke 
       vergadering in Castricum
27 - 10.00 uur Provinciale Staten 
28 - 19.30 uur gewestbestuur

Juli
04 - 13.00 uur Provinciale Staten 
06 - 19.30 uur fractievergadering

16 juli t/m 28 augustus zomerreces

Augustus
24 - 19.30 uur fractievergadering

Commissie- en Provinciale Staten-
vergaderingen zijn openbaar. 
Fractievergaderingen zijn toegankelijk 
voor leden van de PvdA. 
Wel graag van tevoren even aanmelden 
bij het fractiebureau. 

Alle bovengenoemde vergaderingen 
vinden plaats in het Provinciehuis. 
Het gewestbestuur vergadert in het PvdA 
clubhuis in de Truus Oversteegenstraat 
169 in Haarlem. 

Data onder voorbehoud. 
Actuele informatie vindt u op de 
websites www.noord-holland.nl en 
www.noordholland.pvda.nl

Redactionele bijdragen over provinciale 
zaken of ingezonden brieven zijn 
welkom! 
Stuur ze voor 26 augustus naar 
mirjam@mus.nl

Uitreiking Roel de Witprijs 2016 - 

De vrijwilligers van de ‘Commissie Excursies en activiteiten Kop van Noord-Holland’ 
krijgt de Roel de Witprijs uitgereikt door voormalig minister-president Wim Kok

Op 17 mei jl. is Jan Nieuwenburg geïn-
stalleerd als burgemeester van Hoorn. 
Natuurlijk gunnen wij hem dit van harte. 
Goed voor Jan, goed voor Hoorn, maar 
een verlies voor ons. Het afgelopen jaar 
hebben we Jan leren kennen als een hard 
werkende, initiatiefrijke politicus die een 
positieve bijdrage leverde in de Staten en 
vooral in onze fractie. Jan, het ga je goed 
in Hoorn!

Verschuivingen
Door het vertrek van Jan Nieuwenburg 
hebben een aantal verschuivingen in 
de fractie plaatsgevonden. Marieke van 
Duijn is weer aan de slag gegaan. Nico 
Papineau Salm, die haar tijdelijk heeft 
vervangen, is op maandag 23 mei als 
vervanger van Jan geïnstalleerd als vol-
waardig Statenlid. Lars Voskuil vervangt 
Nico als duo commissielid en neemt 
inhoudelijk de taken van Jan over in de 
Commissie Ruimte, Wonen en Werken 
(RWW). Met de komst van Lars is ook 
het Gooi weer vertegenwoordigd in de 
fractie. Elk nadeel heeft zoals altijd weer 
zijn voordeel. De regio-indeling voor onze 
fractie met de daaraan gekoppelde bestu-
ursleden ziet er nu als onderstaand uit.
We willen Lars van harte welkom heten in 
onze fractie en wensen hem en Nico veel 
succes in de komende jaren.

Regio   fractie   bestuur

Noordkop  Aukelien Jellema  Milena Hilstra
West-Friesland  Nico Papineau Salm  Marianne Troostwijk
Noord-Kennemerland Sandra Doevendans Ed Bausch
Zuid-Kennemerland  Xander den Uyl  Jolijt de Jongh, Bas Sepers
Zaanstreek-Waterland  Rina van Rooy  Eelco Taams
Amstel- en Meerlanden Marieke van Duijn Auke Ham, Farida Polsbroek
Gooi en Vechtstreek Lars Voskuil  Maarten Aleva
Amsterdam  Adnan Tekin  Linda Maasdijk, 
      Mohamed Bejaoui

Vertrek van Jan Nieuwenburg 
een verlies voor de fractie 
Door Xander den Uyl - fractievoorzitter PvdA Provinciale Staten NH

Nico Papineau Salm

Lars Voskuil

Clubhuis Haarlem 
Het gewest gaat samenwerken 
met de afdeling Haarlem. Die 
beschikken vanaf 5 juni over een 
clubhuis aan de Truus Overstee-
genstraat 169 in Haarlem. Die 
ruimte gaat het gewestbestuur 
ook gebruiken voor vergaderin-
gen van het bestuur en werk-
groepen. 
Op de foto is Adri Kemps 
(Haarlem) nog druk doende met de 
afwerking.

Vlnr: Baukje de Waal, Margreet Koelewijn, Chris van der Vliet en Henk Arts.



bieden wordt hier al hard aan gewerkt, 
maar in de gebieden daar buiten(binnen 
dorpen, landbouwgebieden) gebeurt er 
nog veel te weinig. Onze gedeputeerde 
Tjeerd Talsma wil een actief beleid om 
hier verandering in te brengen. Hij heeft 
daartoe onlangs de agenda Groen Kapi-
taal gepresenteerd. 
Tetje Falentijn (Landschap Noord-Hol-
land) zal ingaan op de mogelijkheden om 
concreet in actie te komen voor verbete-
ring van de biodiversiteit.

Henk Leenders (Tweede Kamerlid) zal in 
zijn inleiding ingaan op de belangrijkste 
veranderingen t.o.v. de huidige situatie. 
Daarna bespreekt hij de kansen voor de 
PvdA Noord-Holland.

Vergroten biodiversiteit
De afgelopen jaren is de biodiversiteit 
in onze provincie hard hollend achteruit 
gegaan. Op diverse plekken is een saai 
landschap ontstaan. Voor een gezonde 
toekomst is het nodig dat hier verande-
ring in komt. In de officiële natuurge-

9.30 uur Inloop

10.00 uur Inleiding ‘nieuwe Natuurwet’ door 
Henk Leenders. Hij is Tweede Kamerlid voor 
de PvdA en woordvoerder Natuur. Hij zal de 
belangrijkste punten uit de wet toelichten 
en vooral ingaan op wat dit betekent voor 
gemeenten en provincie. 

11.00 uur Tetje Falentijn, Landschap Noord-

Programma

   zaterdag 25 juni 2016 

Regiodag in Castricum
uitnodiging

Holland. 
Hoe kunnen we zorgen dat veel meer 
mensen zich inzetten voor verbetering van 
de biodiversiteit?

12.00 uur Tjeerd Talsma, PvdA gedepu-
teerde natuur en landschap over speerpun-
ten van zijn beleid.
Discussie met de aanwezigen.

12.30 uur Mededelingen vanuit de fractie en 
het gewestbestuur.

13.00 – 13.30 uur Lunch

In het kader van de eerder ingezette 
decentralisatie van het Natuurbeleid 
wordt in de nieuwe Natuurwet geregeld 
wat de taken en verantwoordelijkheden 
van de provincie en gemeenten zijn. De 
wet wordt van kracht m.i.v. januari 2017. 
Ter voorbereiding hiervan is het belang-
rijk dat de PvdA Noord-Holland zich 
verdiept in de wet maar vooral dat we 
kijken naar welke kansen er zijn voor de 
provincie en de gemeenten om de 
kwaliteit van natuur en landschap te 
versterken. 

Op zaterdag 25 juni 2016 
organiseert de Partij van de 
Arbeid Noord-Holland een 
regiodag over de nieuwe 
Natuurwet en verbetering van 
de biodiversiteit. 

De bijeenkomst begint vanaf 
9.30 uur in het Huis van Hilde 
in Castricum, Westerplein 6, 
direct naast station NS.

Om 13.30 uur starten twee boeiende 
onderdelen. Een rondleiding door het 
Huis van Hilde of een excursie door het 
duingebied dat grenst aan het Huis van 
Hilde door een IVN gids. 

De nieuwe Natuurwet en 
biodiversiteit in Noord-Holland

Aanmelden voor de bijeenkomst en 
voor de duinexcursie of de rondlei-
ding Huis van Hilde graag per mail 
vóór 20 juni 2016 bij Sonja Kagie 

(kagies@noord-holland.nl) 

Het gelukkig zeer biodiverse Wildrijk bij Sint Maartensvlotbrug

13.30 – 15.30 uur Rondleiding door Huis van 
Hilde of een excursie o.l.v. IVN gids in de 
duinen van Castricum.

Deze regiobijeenkomst wordt georganiseerd 
door Aukelien Jellema, Farida Polsbroek, 
Sonja Kagie en Nico Papineau Salm.


