Werk
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Belangrijk item verkiezingsprogramma: werkambassadeur
Dook van den Boer is aan de slag
gegaan.

Denk mee over de nieuwe
aanbesteding OV in de kop van
Noord-Holland.

Op 19 maart gaat het over werk
maken met werk.

Provinciaal
Nr. 1 - maart 2016

Werk
De aanstaande Regiodag op zaterdag 19
maart staat in het teken van het thema
werk. Als we spreken over verheffing
dan is werk één van de middelen om
mensen te verheffen. Daarom is werk
een van de prioriteiten voor de Statenfractie in Noord-Holland waar we flink
op gaan inzetten.

Social Return
De afgelopen periode hebben we al
veel gedaan: Social Return is nu vast
onderdeel van het Provinciaal inkoopbeleid; we hebben, dankzij onze inzet,
extra stage- en leerwerkplekken kunnen
creëren; er zijn 200 banen gecreëerd
voor jongeren met een jeugdzorgindica-

Door Sandra Doevendans en Adnan Tekin

tie en we hebben het initiatief genomen
om jongeren trainingen in werknemersvaardigheden te kunnen laten volgen.

Teveel mensen zitten thuis
Er zijn nog teveel Noord-Hollanders
met een (te) grote afstand tot de arbeidsmarkt. Of dit nu komt doordat mensen
al jaren bij hetzelfde bedrijf hebben
gewerkt en door een reorganisatie op
straat komen te staan of door (leeftijd)
discriminatie op de arbeidsmarkt niet
aan de bak komen, het is een feit dat er
nog teveel mensen thuis zitten. Jongeren
kunnen geen stageplekken vinden en
werkgevers kijken teveel naar diploma’s
in plaats van competenties en talenten

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

in overweging te nemen. De fractie
heeft zwaar ingezet op het thema werk.
Wij zijn dan ook verheugd dat Tjeerd
Talsma de portefeuille werk heeft. In
ons verkiezingsprogramma hebben
wij gepleit voor het aanstellen van een
Provinciaal werkambassadeur. Inmiddels is deze aangesteld en aan de slag.
Zijn hoofdtaak is om de zogenaamde
mismatch tussen de arbeidsmarkt en het
onderwijs aan te pakken.

Economische motor
Onze provincie biedt ongekende mogelijkheden. Noord-Holland is één van
Lees verder op pagina 2
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de drijvende economische motoren
van Nederland. Met haar diversiteit aan
bedrijven voorop: Schiphol, de Haven,
Greenport, Aalsmeer, Tata, de vele start
ups, het MKB, Microsoft etc.
Waar is er nu precies wat nodig? Welke
branches zijn juist nu op zoek naar
nieuwe werknemers? Zeker als we
kijken naar Noord-Hollanders boven
de 45 jaar en jongeren is er veel vraag
naar werk. Daar gaan wij ons gedurende
de komende 4 jaar ook weer hard voor
maken.
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Waarin onderscheiden wij ons?
Door Xander den Uyl - fractievoorzitter PvdA Provinciale Staten Noord-Holland

Reflecteren

De havens bieden nog altijd veel werkgelegenheid

Van werk naar werk
Of we het nu hebben over Mohammed,
Wesley of Georgio die geen stageplek
kunnen vinden of Achmed, Piet en Sylvia die na een reorganisatie op straat zijn
komen te staan, hoe zorgen we ervoor
dat jongeren hun opleiding kunnen
afronden en daarna klaargestoomd zijn
voor de arbeidsmarkt? Hoe zorgen we
ervoor dat ouderen kunnen aantonen dat
zij in hun werkzame leven al veel hebben geleerd zonder dat zij daar het benodigde diploma voor hebben? Vroeger
had Tata een eigen opleidingscentrum.

Jarig
We vieren in
februari
het 70 - jarig
bestaan van
onze partij.
Ik vind dat we
onszelf daarmee mogen
feliciteren.
We kunnen
trots zijn op
onze lange historie en de bijdrage van
sociaal-democratie aan de Nederlandse samenleving. Vele prominente,
kleurrijke en deskundige bestuurders
en volksvertegenwoordigers hebben
we de afgelopen 70 jaar afgeleverd.
Ook in de huidige bestuursperiode
op rijks-, provinciaal en gemeentelijk
niveau zijn vele PvdA politici actief.
Deze 70ste verjaardag is een mooie
mijlpaal, die we zeker mogen vieren.
Ook, of juist nu het in de peilingen
met onze partij een stuk minder gaat.
De sociaal-democratie en de Partij
van de Arbeid doen er toe, en dat
moet zeker zo blijven. De staat van
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Daarin kregen de werknemers van Tata
een assessment om te zien wat nu echt
het niveau was van de werknemer. Welke
competenties bezat iemand en wat is
de groeicapaciteit van deze persoon?
Deze aanpak zorgde ervoor dat veel
werknemers omhoog konden groeien
in het bedrijf. Een leven lang leren.
Daar zouden we weer naartoe moeten.
Daarom zullen wij ons als fractie gaan
inzetten om te kijken wat de mogelijkheden zijn om meer mensen aan het
werk te krijgen.

de vereniging heeft na 70 jaar hier en
daar wel wat onderhoud nodig. In 2017
zijn Tweede Kamer verkiezingen en
in 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen, belangrijk om daar als
partij weer zichtbaar en actief te zijn.
Campagne voeren, sterke en herkenbare lijsten voor de gemeenteraden,
goede en onderscheidende programma’s. Kortom, er zal weer veel werk
verzet moeten worden door de leden
in afdelingen in ons gewest. Niet voor
elke afdeling is dat even gemakkelijk
en haalbaar. In meerdere afdelingen is
het kader en aantal actieve leden zeer
beperkt. Vitale en actieve afdelingen
zijn een noodzaak voor een sterke en
invloedrijke PvdA, landelijk, provinciaal en lokaal. Ik ben overtuigd van
de waarde van een sterke PvdA, zeker
ook op lokaal niveau. Daar waar lokaal
politiek bedreven wordt, moet de PvdA
vertegenwoordigd zijn. Het gewest
heeft een rol in het ondersteunen van
afdelingen in Noord Holland. Het staat
ook met stip bovenaan in ons werkprogramma voor 2016. Samen met
de fractie van Provinciale Staten en de
leden van het gewestbestuur willen we
per regio, samen met de afdelingen en
fracties, meer en beter samenwerken.

De Haven van Amsterdam, Schiphol,
Aalsmeer met al zijn bloemenveilingen, Tata en andere grote bedrijven
zijn ook aan het veranderen. Dit biedt
uitgelezen kansen om nieuwe wegen in
te slaan, mensen van werk naar werk
te begeleiden en verder te strijden om
het 200 banenplan te laten slagen. We
hebben ervoor gezorgd dat er voor deze
statenperiode geld vrij is gemaakt om in
te zetten voor werk en dat gaan we doen
ook.

Kijken of we elkaar inhoudelijk en
met de politieke onderwerpen kunnen ondersteunen en versterken.
Ook samen inventariseren hoe we in
de verschillende regio’s de samenwerking tussen en met de verschillende afdelingen kunnen stimuleren. In een aantal regio’s wordt al
bestuurlijk samengewerkt, mooie
voorbeelden hoe de bestuurlijke activiteiten gebundeld kunnen worden,
daarmee wordt de bestuurslast verdeeld, blijft de PvdA in de gemeente politiek zichtbaar en kunnen
we onze volksvertegenwoordigende
taak goed uitvoeren. Een mooie
basis om ook in campagnetijd slim
met de beschikbare middelen en
menskracht te kunnen omgaan.

Het is al weer
bijna een jaar
geleden dat
de provinciale Statenverkiezingen
plaatsvonden.
Ondanks een
fors zetelverlies kwam onze partij terug
in de coalitie. Met een coalitieakkoord
waarin veel van onze ambities op het
gebied van werk, wonen, natuur en
duurzaamheid terug te vinden zijn. Ik
noem deze thema’s, omdat dit de onderwerpen zijn waarin onze fractie zich de
komende tijd wil onderscheiden.

“werk, wonen,
natuur en
duurzaamheid
zijn speerpunten.”

In onze partij heeft het “Van Waarde”
traject ons geholpen om te reflecteren op
de vraag waarom we er zijn als PvdA en
wat wij willen bereiken. Dat geldt ook in
de provincie.

Initiatieven

We willen goede werkcontacten met
onze collega-raadsfracties in de verschillende regio’s en werken met het gewestelijk bestuur aan versterking van onze
partijorganisatie. Ambities genoeg om te
laten zien waarin onze partij zich voor de
burgers van Noord-Holland onderscheidt
van anderen.

De fractie is in het nieuwe jaar begonnen
met een heidag (in
het kreatief pakhuis
in Zaandijk, wat
een leuke locatie).
Op die dag hebben
we gewerkt aan een
nadere uitwerking
van onze prioriteiten op de thema’s
duurzaamheid, werk,
wonen en groen. We
hebben mogelijke
initiatieven van onze
fractie besproken.

Ambities
Onze fractie legt
regelmatig werkbezoeken af en daar
gaan we mee door.

Werkgelegenheid moet op allerlei manieren gestimuleerd worden

De werkambassadeur is aan de slag
Half januari is Dook van den Boer door
de Provincie Noord-Holland benoemd
tot provinciaal werkambassadeur. Het
aanstellen van de werkambassadeur was
één van de belangrijkste punten in het
verkiezingsprogramma van de Provinciale Staten fractie van de PvdA in 2015
welke is vastgelegd in het provinciale
coalitieakkoord ‘Ruimte voor groei’.

Met vereende krachten gaat het ons
lukken, daar ben ik van overtuigd.
Reageer op de initiatieven, neem zelf
actief contact op met ons, denk mee
en doe mee! Dan ben ik er van overtuigd dat we nog vele verjaardagsfeestjes kunnen vieren

Twee jaar

Rian van Dam
voorzitter PvdA gewest NoordHolland

Stage- en leerwerkplekken

De werkambassadeur zal de provincie
gedurende twee jaar vertegenwoordigen
op het gebied van arbeidsmarkt en
onderwijs en zal onder andere werken
aan een betere aansluiting op de arbeidsmarkt voor studenten.

Adnan Tekin, woordvoerder economie
van de Noord-Hollandse PvdA fractie: “Onze fractie is verheugd dat het

aanstelling van de werkambassadeur zal
helpen om de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt te verbeteren
en dat meer stage- en leerwerkplekken
zullen worden gecreëerd.”

Kansen zoeken

Werkambassadeur Dook van den Boer
gelukt is om één van de belangrijkste
speerpunten uit ons laatste verkiezingsprogramma zo snel te verwezenlijken.
We hebben er alle vertrouwen in dat de

De heer Van den Boer was lange tijd
directeur bij Tata Steel en maakt nu
onder andere deel uit van de Raad van
Commissarissen van Havenbedrijf Amsterdam en de Raad van Advies van UNC
Plus Delta en WorldEmp.
De werkambassadeur draagt bij aan de
uitvoering van het provinciaal beleid
door het aanjagen van bestaande
initiatieven en het onder de aandacht
brengen van kansen, mogelijkheden en
relevante ontwikkelingen.
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Een jaar na de transities Thema op de
regiodag van 12 december in Hoorn.

Provinciaal 5

Nr. 1 - maart 2016

Duurzame Donderdag
Door Sandra Doevendans, statenlid Noord-Holland

Door Rina van Rooij, statenlid Noord-Holland
Onze fractie in de Provinciale Staten
heeft onlangs ‘Duurzame Donderdag’
gelanceerd. Via dit platform op onze
website en onze Facebook pagina zullen
we u iedere donderdag
proberen te inspireren op het gebied
van duurzaamheid. Eenmaal per maand
zullen we ook iemand aan het woord
laten om te vertellen wat hij of zij van
duurzaamheid vindt.

Leren over duurzaamheid

Levendige discussie met een goed gevulde zaal
De transities van Rijk en Provincie
naar gemeenten gaan over de wmo,
de jeugdzorg en de participatiewet. De
zorg dichtbij is de achtergrond van deze
ontwikkeling.

cratische controle niet goed kan worden
uitgevoerd, dat er teveel administratieve
rompslomp is en dat dit deze financiële
verantwoordelijkheid ten koste gaat van
het welzijnsbeleid in de gemeenten.

Noodkreet

Winst voor cliënten

Maar het gaat om meer dan alleen decentralisatie, het gaat ook om transformatie.
En het wordt door gemeenten vooral ook
gevoeld als een bezuiniging. Eind 2015
luidden ambtenaren nog een noodkreet
dat de overgehevelde budgetten ontoereikend zouden zijn.

Cees Huisman, voorzitter van de Raad
van bestuur van MEE Noordwest-Holland is positief gestemd over de transities. MEE levert ondersteuning in 26
gemeenten aan cliënten met een beperking. Cees bekijkt het vooral vanuit het
belang van de cliënt. En daar ervaart hij
zeker winst ten opzichte van de oude
situatie. Wel waarschuwt hij dat er niet
in de valkuil van een nieuwe bureaucratie moet worden getrapt en dat er voor
een goed functioneren zeker 3 tot 4 jaar
zal verstrijken.

“Administratieve
rompslomp en
bureaucratie
zijn pijnpunten.”
De centrale vraag was of de plannen het
gewenste resultaat hebben opgeleverd.
En hoewel alle sprekers met een positieve blik naar het transitiedossier kijken
bleken er toch ook zeker verschillen in
opvatting.

Administratieve druk
Jetty Voermans, oud wethouder en
fractievoorzitter in Zeevang deed de
aftrap en begon te zeggen dat het geen
vrolijk verhaal was. De pijnpunten liggen
voor haar vooral in het feit dat de demo-

Maatwerk mag
Ben Blonk is wethouder in Schagen en
met zijn bevlogenheid en enthousiasme
wist hij de zaal te boeien. Hij schetste
een realistisch verhaal. Het verliep in het
begin nog niet zo soepel, maar er was
in zijn gemeente vooral een mouwenopstropen-en-doen mentaliteit. Een probleem vindt hij wel dat de wetgeving nog
niet helemaal op elkaar is afgestemd:
zorgverzekeringswet en wet langdurige
zorg versus WMO en Jeugdwet. In de
gemeente Schagen zijn veel initiatieven
gestart en vooral de wijkteams draaien
op volle toeren. Ben is duidelijk een
verbinder. Zo zoekt hij de combinatie

onderwijs-maatschappelijke begeleidingwerkervaring. Onderwijs en bedrijfsleven. Wees inventief, maatwerk mag,
wees daarvoor vooral niet bang.

Draagvlak
Tot slot Kreeg ons Tweede Kamerlid
Marith Volp het woord. Zij is tevens
huisarts in Amsterdam. Zij schetste nog
even waarom het allemaal zo is ontstaan
en het politieke draagvlak. Daarnaast
heeft zij er in de praktijk ook mee te
maken.

Levendige bijeenkomst
De sprekers gingen vervolgens met de
zaal in debat. Het maakte heel wat los
waaruit blijkt dat het een onderwerp is
waar we ons allemaal zeer betrokken bij
voelen. Al met al een levendige bijeenkomst en een goed gevulde zaal.

Tweede Kamerlid Marith Volp - Rebel

Sinds mei vorig jaar ben ik portefeuillehouder voor de fractie op het thema
duurzaamheid. Ik leer elke dag bij over
duurzaamheid wat iets heel anders lijkt
dan de inclusieve samenleving waar ik
me normaal gesproken mee bezig houd.
Toch heb ik in deze korte tijd al geleerd
dat duurzaamheid juist heel belangrijk
is voor de inclusieve samenleving. Het
opwarmen van de aarde zorgt immers
ook voor klimaatvluchtelingen.

geven, dus ik zal niets verklappen,
behalve dat het erg interessant is om
eens naar te kijken. Fris en ontwapenend
gemaakt. Voor een voorproefje kun je
hier de trailer bekijken:
http://tinyurl.com/me43z6n

Zelf iets doen
Nu is het natuurlijk niet zo dat alle
problemen op het gebied van milieu en
duurzaamheid zo groot zijn dat we zelf
niets meer kunnen doen. Uiteraard
kunnen wij ook iets doen. Een dagje
minder vlees en vis eten, spaarzamer
omgaan met het water zoals bij het
douchen, maar ook nadenken over hoe
je energie kunt besparen. Los van het

idealistische idee levert het namelijk
ook pegels op. Zelf haal ik altijd al mijn
stekkers uit het stopcontact behalve
die van de koelkast en de vriezer. Dit
scheelt mij toch euro’s aan het einde
van het jaar. Ik geloof namelijk dat we
juist voor duurzaamheid voor iedereen
moeten gaan. Ook voor de mensen met
een kleine portemonnee. Juist omdat het
iets kan opleveren. Gedragsverandering
komt vaak door er eerst een positieve
ervaring mee te hebben. Hoe beter dan
als je het in je portemonnee voelt?

Zelf tips?
Ik nodig iedereen van harte uit om een
bijdrage te leveren aan onze duurzame
donderdag. Wilt u een duurzame tip
geven of wilt u iets anders delen op het
gebied van duurzaamheid? Mail ons dan
via: PVDA@noord-holland.nl

“Een dagje
minder vlees of
vis eten helpt al.”
Gas door koeien
Laatst heb ik de documentaire ‘Cowspiracy’ gekeken. Wat een shock was dat.
Vroeger hoorde ik wel dat koeien veel
gassen verspreiden, maar deze documentaire laat het erg goed en duidelijk
zien. Ik wil natuurlijk geen spoiler

Uitreiking Roel de Wit prijs
Door Nico Papineau Salm - statenlid
Noord-Holland

In 2014 werd de allereerste Roel de
Witprijs uitgereikt door de PvdA NoordHolland. De prijs is vernoemd naar
voormalig Commissaris der Koningin en
burgemeester van Alkmaar, Roel de Wit.
Door middel van dit eerbewijs wil de
PvdA de herinnering aan zijn verdiensten op het gebied van landschap, natuur
en recreatie levend houden.

Veel aanmeldingen
Op 1 februari jl. waren 21 aanmeldingen

binnengekomen. Ruim 10 meer dan in
2014. Dit betekent dat de Roel de Wit
prijs bekender is geworden.
Voor donderdag 17 maart a.s. zal een
onafhankelijke jury, bestaande uit Luc
Kohsiek (Dijkgraaf HHNK), Frans Tielrooij (oud gedeputeerde van de provincie
Noord-Holland) en Marijke van Schendelen (lid Adviescommissie Ruimtelijke
Kwaliteit provincie Noord-Holland) 3 tot
4 genomineerden selecteren.

Uitreiking
Tijdens een feestelijke bijeenkomst op
donderdag 17 maart 2016 zal aan de

winnaar de 2e Roel de Witprijs worden
overhandigd door voormalig ministerpresident Wim Kok.
De prijs bestaat uit een speciaal ontworpen beeldje van de Amsterdamse
kunstenaar Rob Schreefel.
De bijeenkomst wordt opgeluisterd door
muziek van het gezelschap ‘Zo kan ’t
ook’, bestaande uit Tineke Brinkman en
Jozeph Vlaar en vindt plaats vanaf 14.00
uur in het mooie bezoekerscentrum De
Kennemer Duinen in het Nationaal Park
in Overveen.
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Werkbezoek aan Den Helder
Door Aukelien Jellema - Statenlid

Op een (in Den Helder altijd winderige)
maandagochtend werd onze fractie verwacht in Food Fort Westoever.
Westoever is onderdeel van de oude
Stelling van Den Helder en stond alweer
zo’n 20 jaar leeg toen Helderse ondernemer Dave Kleine het bijna euvele plan
opvatte om van het fort een restaurant,
bezoekerscentrum maar bovenal groene,
circulaire onderneming te maken.

Nieuw in oud
Daarna werd de fractie verwacht in
theater De Kampanje, Den Helders
gloednieuwe schouwburg, gesitueerd
op de oude Rijkswerf Willemsoord. In
één van de oude industriële gebouwen is
hier in de afgelopen jaren een compleet
theater gebouwd, als een soort glazen
doos binnen de stokoude muren van een

‘Knoop-in-de-zakdoek’ prijs voor
Tjeerd Talsma
Niets is mooier dan bouwen aan de
natuur! De ambitie van de provincie
Nood-Holland om het Natuurnetwerk
Nederland (voorheen EHS) met 250
ha per jaar te vergroten is bijzonder en
past natuurlijk heel goed in onze PvdA
beloften aan de kiezer.

Ambitie waarmaken
maritieme fabriekshal.

Natuureducatie
Daarna trok de fractie door naar de Helderse Vallei, een natuurcentrum aan de
zuidrand van Den Helder, gelegen tegen
bos en duinen. De Helderse Vallei is ontstaan uit het gemeentelijke educatie centrum De Groene Poolster die een aantal
jaren geleden volstrekt uit haar jasje was

gegroeid. Vanuit de gemeente, enthousiast ondersteund door o.a. PvdA-fracties
uit vorige Helderse gemeenteraden, ligt
nu nabij de natuurgebieden De Donkere
Duinen en Mariëndal, de Helderse Vallei. Inmiddels is het centrum uitgebreid
met een kinderboerderij, een Klimvallei,
een vlindertuin, een blote-voeten-pad,
een uitkijktoren en kan men er zelfs op
locatie trouwen.

Even voorstellen: Ronald Vennik
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Als verantwoordelijk Gedeputeerde
voor Natuur en Milieu besef ik wel dat
diezelfde kiezers, natuurorganisaties en
het Rijk er scherp op zullen letten dat die
ambitie ook wordt waargemaakt.

Doorgaan
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de
Noord-Hollandse natuurbeheerders werd
het belang van het inrichten van nieuwe
natuur allemaal nog eens onderstreept
door het uitreiken van de ‘Knoop-in-deZakdoek’ prijs. De wisseltrofee is een

beeldje in de vorm van een knoop ,dat
ieder jaar wordt uitgereikt tijdens de
nieuwjaarsreceptie van het terrein
beheerdersoverleg. Men had besloten dit
jaar de prijs aan mij te gunnen. Een blijk
van waardering die ik natuurlijk deel met
het team van provinciale ambtenaren
die me daar in ondersteunen. De prijs
is dan ook een aanmoediging om niet te
vergeten met dit werk door te gaan.

“250 ha natuur
realiseren is de
ondergrens.”
Voor mij is het realiseren van 250 ha per
jaar een ondergrens. Vorige jaar is dat
gelukt en is zelfs 300 ha nieuwe natuur
aan het Natuurnetwerk toegevoegd.

Wethouder gemeente Velsen en vertegenwoordiger gewest bij het CLB
Het Centrum
voor Lokaal
Bestuur is dé
bestuurdersvereniging
van de PvdA.
Alle PvdAvolksvertegenwoordigers en
bestuurders
van gemeenten,
provincies en waterschappen zijn lid
van het CLB. Aspirant volksvertegenwoordigers of -bestuurders en PvdAleden die dit geweest zijn, kunnen
buitengewoon lid worden.
Het CLB is een netwerkorganisatie.
Wij brengen onze leden in contact
met elkaar, met politici in de andere
bestuurslagen en in de Tweede Kamer.
Binden en verbinden van mensen en
hun kennis en ervaringen is de core
business van het CLB.
Dat doet het CLB concreet door:
•
het activeren en ondersteunen van
netwerken van en voor leden van
de vereniging en PvdA’ers in andere
bestuurslagen
•
het organiseren van activiteiten

•

•

•

•

voor inhoudelijke voeding van onze
leden
het bieden van een platform voor
discussie voor lokale en regionale
politici
het ontwikkelen en publiceren van
standpunten door en voor lokale en
regionale politiek
het geven van informatie en advies
en het doen van praktijkgericht
onderzoek
het vervullen van een makelaarsrol
in relatie tot de opleidingsbehoefte
van de leden van het CLB en
aspirant-leden.

Sinds november mag ik het gewest
Noord-Holland vertegenwoordigen in
het algemeen bestuur van het CLB. Dat
klinkt nog een beetje statisch en lijkt
op zijn minst eenrichtingsverkeer. Dat
is nu juist niet de bedoeling zoals jullie
hierboven gelezen hebben. Het leggen
van verbindingen met onze afdelingen
en regio’s en natuurlijk het gewestelijk
bestuur zie ik als een belangrijke opgave.
Waar mogelijk woon ik bijvoorbeeld
de vergaderingen van het gewestelijk
bestuur bij. Een nog fris initiatief waar ik
erg enthousiast over ben en waar moge-

lijk ondersteun, zijn de periodieke
bijeenkomsten in Kennemerland. Twee
keer per jaar een moment waarop de
PvdA-afdelingen uit Zuid-Kennemerland en de IJmond elkaar ontmoeten.
Met een inhoudelijke deel en een minstens zo belangrijk informeel samenzijn. Dit initiatief wordt getrokken door
de afdelingsvoorzitters van Haarlem
en Velsen en ons Statenlid Jan Nieuwenburg. Wat mij betreft een vorm
die voor meer regio’s interessant kan
zijn. En, eerlijk is eerlijk, een vorm die
het voor mij ook makkelijker maakt
om de provincie te bedienen. Een
van de speerpunten is wat mij betreft
het verder implementeren van ‘Van
Waarde’. Een misschien in sommige
opzichten nog te theoretisch concept
wat zich echter prima leent voor een
praktische vertaling in ons politieke
handelen, zeker op lokaal niveau.

Afgeplagd weiland bij Catrijp
waar de voedselrijke toplaag is
verwijderd

Gedeputeerde Tjeerd Talsma met de
‘Knoop-in-je-Zakdoek’ trofee

Nieuwe natuur
Een mooi voorbeeld van die nieuwe
natuur is de Catrijpermoor bij Bergen.
Daar hebben we 46 ha weiland ingericht
als natuurgebied met een nadruk op
weidevogelleefgebied.
Het zal nog een hele klus worden, maar
ik ga er van uit dat we dit jaar in ieder
geval de ondergrens realiseren en met de
waardering en steun in de rug voor deze
ambitie in de vorm van de ‘Knoop-in-deZakdoek’ moet het zeker lukken.
Tjeerd Talsma - gedeputeerde Natuur en
Milieu

Via deze weg nodig ik jullie van harte
uit om mij te benaderen met vragen
en suggesties. Gebruik daarvoor het
email-adres: clbnh20@gmail.com

Ronald Vennik
Met de openingshandeling stroomde schoon kwelwater de Catrijpermoor in
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Openbaar vervoer: goed en
milieuvriendelijk in de kop van Noord-Holland

Door Nico Papineau Salm - statenlid Noord-Holland

Een van de speerpunten van de PvdA
Noord-Holland is goed openbaar vervoer
voor iedereen. In de Provinciale Staten
kijken we daarom steeds goed naar de
plannen van het college van Gedeputeerde Staten inzake Openbaar Vervoer
(OV).

Speerpunten
Voor ons zijn de belangrijke punten:
•
bussen moeten zo milieuvriendelijk
mogelijk zijn
•
ook in het landelijk gebied moet er
goed OV zijn
•
naast reguliere lijnen moet tevens
vervoer ‘op afroep’ beschikbaar zijn
•
we willen goede aansluitende
dienstregelingen
•
de OV chipkaart moet overal geldig
zijn
•
er moet adequaat scholierenvervoer
geboden worden.

Eisen formuleren
Een goed moment om naar de kwaliteit
van het OV te kijken is wanneer er voor
een OV-gebied een nieuwe concessie
verleend wordt door de provincie.
Provinciale Staten kunnen dan de
eisen formuleren waaraan de concessie
moet voldoen. Nu is er een nieuwe
concessie in aantocht voor het gebied
Noord-Holland Noord. Hierin vallen de

gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum,
Den Helder, Drechterland, Enkhuizen,
Heerhugowaard, Heiloo, Hollands
Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk,
Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede
Broec en Texel. In 2016 worden de
uitgangspunten en het programma van
eisen vastgesteld. In 2017 gunt GS vervolgens de concessie aan de winnende
vervoerder waarna medio 2018 de
uitvoering van de nieuwe concessie start.

Gemeenten betrokken
Ter voorbereiding op de bespreking van
de uitgangspunten in de commissie
mobiliteit van januari jl. zijn met succes onze PvdA-fracties in de betrokken
gemeenten gevraagd om commentaar.

“Veel aandacht
voor duurzaam
vervoer.”
Onze inzet bij deze concessie is nu: veel
aandacht voor duurzaam vervoer zodat
uiterlijk in 2025 het busvervoer
emissievrij is en de CO2 uitstoot drastisch omlaag gaat.
Veel ruimte voor vervoer ‘op maat/op
afroep’, dit mede op basis van de ervaringen met de pilot voor de ‘Texelhop-
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Kroon en Enkhuizen. Deze worden door
vrijwilligers gereden en intensief
gebruikt. Maar wanneer er sprake is van
sterke groei van het aantal passagiers
moeten dit volgens de PvdA altijd weer
reguliere lijnen worden.

per’. Tevens willen we dat deze pilot op
Texel wordt voortgezet (zie kader).

“Liever geen
aparte concessies maar
vervoersstromen
integreren.”

Het Programma van Eisen staat in
het voorjaar van 2016 op de agenda
van de commissie Mobiliteit. Heeft
u hiervoor suggesties, laat dit dan
tijdig weten.
Mailen kan naar Nico Papineau
Salm:
papineaun@noord-holland.nl

De buurtbus vertrekt o.a. vanaf station Schagen

Aparte conceccies?
De fractie heeft grote vraagtekens bij de
gedachte van GS om een onderscheid
te maken tussen ‘dikke en dunne stromen’’ en hiervoor aparte concessies te
verlenen. Wij denken dat dit ten koste
gaat van buslijnen in dunbevolkte
gebieden. Aan GS is gevraagd om te
onderzoeken of de nieuwe vervoerder
ook het doelgroepen vervoer (WMO)
kan gaan verzorgen, alhoewel de
ervaringen daarmee in het verleden
niet allemaal positief waren. Dit zou er
toe kunnen leiden dat er minder busjes
hoeven te rijden in een gemeente en dat
hierdoor kosten bespaard worden.

Texelhopper is buitengewoon effectief

Buurtbussen

Vraaggestuurd
De pilot is een initiatief van de Texelse
gemeenschap. Publieke en private partijen werken samen in de proef om meer
en beter openbaar vervoer op het eiland
te realiseren. Twee vaste buslijnen en
kriskras rijdende kleine busjes vormen
samen een nieuw ov-netwerk. De busjes
van Texelse taxiondernemers en Con-

Onderdeel van een concessie zijn ook de
buurtbussen in bijvoorbeeld Hollands

App-gestuurd flexvervoer met regiecentrale is geen toekomstmuziek, op Texel
werkt het al!
Nieuw ov-concept
Texelhopper is een nieuw ov-concept
van vaste buslijnen in combinatie met
vervoer op bestelling. Texelhopper geeft
de zekerheid van een vaste buslijn met
de flexibiliteit van vraagafhankelijk vervoer in één vervoersysteem.

nexxion rijden waar en wanneer er vraag
is. Reizigers moeten zich tenminste een
uur van tevoren melden bij het regiecentrum via website, app of telefoon.
Regiecentrum
De busjes rijden niet van deur tot deur,
maar tussen 150 geselecteerde en
duidelijke gemarkeerde opstapplaatsen.
Het regiecentrum bepaalt welke vervoerder de rit rijdt, welke route wordt
gereden en wie er samen in één voertuig
reizen. De centrale meldt de reizigers
hoe laat ze worden opgehaald en zullen
arriveren op de bestemming.
Vaste prijs
De prijs van een rit met Texelhopper is
3 euro per persoon, ongeacht route of
bestemming. De reizigers betalen vooraf,
bij de reservering, via iDeal of credit-

card. Ook kunnen ze een Texelhopperkaartje kopen bij een van de vele
verkooppunten. Daarnaast is er de
Texelhopperpas met barcode. Betalen
met de OV chipkaart wordt onderzocht.
Voorlopige resultaten
Het vervoersysteem kent een buitengewone grote betrouwbaarheid: 97
procent rijdt op tijd. En nu al, voordat
de toeristen komen, is de ritcombinatie met 2,6 tweemaal zo hoog als
het landelijke gemiddelde van 1,3 bij
collectief vraagafhankelijk vervoer.
Effectief
Het systeem heeft dus aangetoond
effectief te zijn. En daarmee biedt het
kansen voor de toekomst. Het kan
op termijn ook meerdere vervoersystemen met eigen kwaliteitseisen
bundelen, plannen en combineren,
zoals Wmo-vervoer en AWBZ-vervoer.
Omdat Texelhopper veel meer op- en
uitstapplaatsen kent (ruim 150 in
plaats van 40), gebruiken nu al verschillende doelgroepen de Texelhopper-busjes. Het geeft de reiziger meer
keuze én kwaliteit.
(bron: OV-magazine)

Op dit moment verzorgt
Connexxion in opdracht van de provincie
het busvervoer in de kop van Noord-Holland
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De Rosa-leergang de ervaringen van
een coach Door Rina van Rooij - Statenlid

Agenda
Maart
07 -13.00 uur Provinciale Staten
09 -19.30 uur fractievergadering
10 - 19.30 uur gewestelijk bestuur
14 - 13.15 uur commissie M&F
18.15 uur commissie EEB
19 - 09.30 uur Regiodag en Gewestelijke
ledenvergadering in Amsterdam
21 - 13.15 uur commissie NLM
18.15 uur commissie RWW
23 -19.30 uur fractievergadering

April

De introductiebijeenkomst van de Rosa-leergang

De Rosa leergang bestaat binnen de
partij al 32 jaar. De leergang is vernoemd
naar Rosa Luxemburg die in 1919 in Berlijn werd vermoord. Een Poolse politica
en (rebelse) filosofe.

Oriënteren
Tijdens de Rosa leergang kunnen leden
van de PvdA zich oriënteren op wat de
Partij en de vereniging inhoudt en onderzoeken wat zij binnen de partij zouden
willen/kunnen
betekenen.
Het is de
eerste keer dat
de leergang is
georganiseerd
samen met de
gewesten. Dit
resulteerde in
een mix van
landelijke en
regionale bijeenkomsten.
Voor ons
gewest meldden zich zo’n
40 deelnemers, waarvan
de meeste
jonger dan 30.

Rosa Luxemburg spreekt
op het Internationaal
Socialistisch
Congres in
Stuttgart in
1907

Gastsprekers
Naast de coördinator (Maarten Aleva)
werden er coaches gevraagd voor de
begeleiding van de deelnemers. Ik mocht
die rol ook vervullen en vond het heel
inspirerend om met zoveel enthousiaste
mensen te werken. Het was iedere keer
weer een feestje. In het begin was het
even zoeken naar de juiste rol, maar samen met de andere drie coaches : Freek
en Nico Papinau Salm en Jan Nieuwenburg, hebben wij de cursisten door de
bijeenkomsten geleid en hen wegwijs
gemaakt binnen de partij.

de bijeenkomsten met de coaches waar er
specifieker werd in gegaan op wat iedereen
zou willen doen en welke mogelijke ingangen er zijn.”

Evalueren
Gaandeweg de leergang werd de deelname helaas iets minder. We gaan dit
na de laatste bijeenkomst op 30 april
nog uitgebreid evalueren om te kijken
hoe we het nog kunnen verbeteren
zodat meer cursisten ook de eindstreep
bereiken.

Lien :

“Gastsprekers
boden een kijkje
achter de schermen.”

“Ik ben met de Rosa leergang begonnen
omdat ik wil onderzoeken hoe ik actief
kan worden voor de PvdA. Mijn beeld is
bevestigd dat de PvdA bij mij past. Wij
kregen een presentatie over “Van Waarde”.
Toen dacht ik : ja, ik kan het zonder meer
onderschrijven”

Tijdens de bijeenkomsten waren er
regelmatig gastsprekers die een kijkje
achter de schermen boden, of het nou
gaat om het werk in de Tweede Kamer,
de gemeenteraad, Provinciale Staten, de
Jonge Socialisten etc.

In april vindt de laatste landelijke bijeenkomst plaats . Ik hoop dat onze cursisten
dan een beter beeld hebben van de partij,
weten wat ze willen gaan doen en ik
hoop ze in de toekomst nog heel vaak
ergens te ontmoeten met ze te debatteren en te genieten van deze nieuwe
generatie leden.

Iris :
“ik vond de lezingen en praatjes van mensen
binnen de partij over een bepaald onderwerp
het leukst; de lezing van Jacqueline Cramer
over circulaire economie, Marjolein Moorman over haar werkzaamheden voor de
partij, het college van Monika Sie Dhian Ho
en het college over de geschiedenis van de
PvdA van Adriaan Veldhuizen. Daarnaast

Nieuwe generatie

Wil je ook deelnemen aan een
Rosa-leergang? Kijk dan voor meer
informatie op pvda.nl. Aanmelden
kan via het partijbureau.
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04 -13.00 uur Provinciale Staten
05 - 19.30 uur gewestelijk bestuur
06 -19.30 uur fractievergadering
11 - 13.15 uur commissie M&F
18.15 uur commissie EEB
18- 13.15 uur commissie NLM
18.15 uur commissie RWW
20 -19.30 uur fractievergadering

Mei
09 -19.30 uur fractievergadering
18 - 19.30 uur fractievergadering
19 - 19.30 uur gewestelijk bestuur
30 -19.30 uur fractievergadering
EEB: Economie, Energie en Bestuur
M & F: Mobiliteit en Financiën
NLM: Natuur, Landbouw en Milieu
RWW: Ruimte, Wonen en Water
Commissie- en Provinciale Statenvergaderingen zijn openbaar.
Fractievergaderingen zijn toegankelijk
voor leden van de PvdA. Graag aanmelden bij het fractiebureau.
Alle bovengenoemde vergaderingen
vinden plaats in het Provinciehuis.
Het gewestbestuur vergadert in Lion
d’Or, Kruisweg 34, Haarlem.

Redactionele bijdragen over
provinciale zaken of ingezonden
brieven zijn welkom! Stuur voor 13
mei in naar mirjam@mus.nl

Sta 6 april op voor de democratie:
Stem voor! Door Paul Tang - europarlementariër

Het verdrag gaat over vrede en stabiliteit
en over onafhankelijkheid van Vladimir
Poetin. En het is in de verste verte
geen stap richting lidmaatschap van de
Europese Unie. De samenwerking brengt
stabiliteit en veiligheid aan onze buitengrenzen dichterbij. Voor die stabiliteit
hebben de Oekraïners zich inmiddels al
uitgesproken, eerst via de pro-Europaprotesten op het Maidanplein en daarna
via de stembus. Juist in een periode waar
crisis, oorlog en massale vluchtelingenstromen ons land en Europa dreigen te
ontwrichten, is het van groot belang dat
we bondgenootschappen sluiten met
welwillende krachten en landen.

gelijkgeschakeld met de beter ontwikkelde en meer democratische Europese
instellingen en wetten.
Dit punt wordt beter dan wie dan ook
begrepen door Poetin. In 2014 hebben
Brussel en de toenmalig Oekraïense
president Janoekovitsj op het punt
gestaan het verdrag te ondertekenen.
Op het allerlaatste moment verleidde
Moskou Kiev met een miljardendeal,
en werd het akkoord afgeketst. Het laat
zien waar Poetins werkelijke belang ligt:
bij een verdeeld en niet-democratisch
Oekraïne. Dat staat diametraal tegenover
ons belang. Want het belang van
Oekraïne is het onze. Instabiliteit aan
onze buitengrenzen is nu al de oorzaak
van onze grootste uitdagingen.
Nederland heeft net als andere Europese
landen geen behoefte aan mislukte staten
aan de grenzen van de Unie, vooral niet
één van 45 miljoen inwoners die direct
aan vier lidstaten grenst.

Meer democratisering

Strijd waard

De samenwerking kan op twee manieren
bijdragen aan een democratischer en
stabieler Oekraïne. In de eerste plaats
is het een belangrijk politiek signaal dat
wij achter de roep om democratie van de
Oekraïense bevolking staan. In de tweede
plaats bevat het verdrag concrete maatregelen voor meer democratisering: de
Oekraïense instituties worden geleidelijk

Het zou een historische misser zijn om
de situatie in Oekraïne op zijn beloop
te laten, democratie en veiligheid niet te
stimuleren maar te verzwakken, Poetin
vrij spel te geven en onze handel niet te
laten profiteren van een sterker Oekraïne.
Dat is een democratische strijd waard,
een referendum en een ja-stem.

Het referendum over het associatie-verdrag met Oekraïne is een kans om ons uit
te spreken vóór democratie en stabiliteit.
Dat is goed voor Nederland,
de Europese Unie én Oekraïne.

Stabiliteit

St Michaelsklooster met daarachter modern Kiev

Colofon
Aan dit nummer werkten mee: Rian van
Dam, Sandra Doevendans, Aukelien
Jellema, Mirjam van Musscher, Nico
Papineau Salm, Paul Tang, Rina van Rooij,
Eelco Taams, Adnan Tekin, Xander den Uyl
en Ronald Vennik.

Foto’s o.a. van Aukelien Jellema 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 2 - 13 mei 2016

zaterdag 19 maart 2016
uitnodiging
Regiodag in Amsterdam

Op zaterdag 19 maart aanstaande zal het
gewestelijk bestuur met de Statenfractie
een regiodag organiseren over het thema
Werk. Verschillende sprekers zullen hun
visie geven op het onderwerp. Hieronder
zijn Paul Tang - Europarlementariër PvdA
en Tjeerd Talsma, PvdA - Gedeputeerde
Werk Noord-Holland.
De bijeenkomst zal plaatsvinden in het
Calvijn College, Pieter Calandlaan 3 in
Amsterdam.
We nodigen u graag uit om mee te
discussiëren.

Gewestelijke vergadering
De Gewestelijke Vergadering van 19
maart staat in het teken van de bestuursverkiezingen. Er is ruime belangstelling
voor de plaatsen die beschikbaar komen.
Sinds 2014 wordt het gewestbestuur
getrapt gekozen. Een keer in de twee jaar
komt de helft (6 of 7) van de plaatsen
beschikbaar. Je wordt voor vier jaar
gekozen.
De verkiezing vindt zoveel mogelijk
plaats volgens de nieuwe regels van
de PvdA. Alle leden mogen stemmen
volgens het ‘one man, one vote’principe.
Voorts staat een lunchbijeenkomst op de
agenda met Marit May over het Oekraine
referendum.

Er zijn nog teveel Noord-Hollanders met
een (te) grote afstand tot de arbeidsmarkt. Of dit nu komt doordat mensen al
jaren bij hetzelfde bedrijf hebben gewerkt
en door een reorganisatie op straat
komen te staan of door (leeftijds)discriminatie op de arbeidsmarkt niet aan de
bak komen.
Het is een feit dat er nog teveel mensen
thuis zitten. Jongeren kunnen geen
stageplekken vinden en werkgevers kijken
teveel naar diploma’s in plaats van
competenties en talenten.
De fractie heeft zwaar ingezet op het
thema werk.

Agenda
9.30 uur Inloop
10.00 uur Opening door voorzitter Rian
van Dam
12.30 uur Lunch: bijeenkomst met
Marit May over het Oekraïne
referendum
13.30 uur Gewestelijke vergadering:
vaststellen agenda, verslag
vorige vergadering, actualiteit
Provinciale Staten
14.45 uur jaarverslag, jaarrekening,
verslag kascontrôle

Onze provincie biedt ongekende mogelijkheden. Noord-Holland is een van
de drijvende economische motoren
van Nederland. Met zijn diversiteit aan
bedrijven voorop: Schiphol, de Haven,
Greenport, Aalsmeer, Tata, de vele start
ups, het MKB, Microsoft etc.
Waar is er nu precies wat nodig. Welke
branches zijn nu juist op zoek naar
nieuwe werknemers. Zeker als we kijken
naar Noord-Hollanders boven de 45 jaar
en jongeren is er veel vraag naar werk.
Daar gaan wij ons de komende 4 jaar ook
weer hard voor maken.

15.15 uur bestuursverkiezingen, voordracht, presentatie,
stemmingen.
16.00 uur afsluiting en borrel.
Deze regiodag wordt georganiseerd door
Sandra Doevendans en Adnan Tekin.

Zaterdag 19 maart 2016
Regiodag en gewestelijke vergadering
in het Calvijn College Amsterdam,
Pieter Calandlaan 3,
1065 KH Amsterdam.
Inloop vanaf 9.30 uur.

