
NOORD-HOLLAND De Provinciaal is een uitgave van het gewestbestuur en de fractie van de 
Partij van de Arbeid Noord-Holland.  
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Op 24 september gaat het over 
zorg en wonen

Regiodag8
Praat mee over de nieuwe 
omgevingsvisie Noord-Holland
2050 op 21 september.

2050
Burgers gaan direct betrokken 
worden bij de besluitvorming van 
Provinciale Staten,

3Meedoen

“Ieder jaar dat het langer geleden is dat 
Jan Schaeffer overleden is, wordt de 
partij valer als het gaat om volkshuisves-
ting.” Een verzuchting van een partijge-
noot die de legendarische Amsterdamse 
wethouder en staatssecretaris nog heeft 
gekend. En hoewel je de partij en vele 
actievelingen op dat gebied zeer ernstig 
tekort doet met zo’n uitspraak, is hij toch 
ook herkenbaar, juist ook voor kiezers. 

De afgelopen jaren was de PvdA niet 
toonaangevend genoeg op het gebied van 
wonen en bleek het steeds moeilijker 

om de sociaaldemocratische waarden op 
woongebied (toegankelijkheid, betaal-
baarheid en zeggenschap) te realiseren. 
Juist om die reden presenteerden Adri 
Duivesteijn, Hans Spekman en Toon 
Geenen in het Parool het essay ‘Onze 
waarden voor het Wonen’, waarmee de 
PvdA met een heldere en brede visie 
kiest voor het verwezenlijken van deze 
waarden van toegankelijkheid, betaal-
baarheid en zeggenschap. 

De Provinciaal sprak met Toon Geenen, 
oud-voorzitter van de Jonge Socialisten 
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en oud-deelraadslid van Amsterdam 
Zuidoost. 

Waarom hebben jullie een nieuwe visie 
op woonpolitiek gemaakt? 
Ik vind dat de huren nu gewoon te hoog 
zijn. Het is niet meer normaal wat je 
betaalt voor een heel bescheiden woning. 
Niet alleen in Amsterdam, maar ook in 
Hoorn of Zaandam. Er zijn mensen bij 
die na de huur en de zorgkosten minder 
dan 200 euro overhouden. 

Lees verder op pagina 2

Wonende PvdA krijgt 
weer smoel op woongebied
Door Rina van Rooij

Nieuwbouw van sociale huurwoningen in de Kwakel
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Burgers invloed geven in de besluitvor-
ming is natuurlijk het lastigste. Wij zijn 
als provincie daar niet op ingericht en 
hebben er geen ervaring mee.
Statenleden moeten zich afvragen 
hoeveel invloed kan worden afgestaan 
aan belanghebbenden en moeten hier 
helder over zijn. Uit onderzoek komt 

“Burgers zo 
vroeg mogelijk 
mee laten 
denken.”

De representa-
tieve democra-
tie , waaronder 
ook onze 
Provinciale 
Staten, staat 
maatschappelijk

 ter discussie. 
Er is afstand 

tussen burgers en politiek. De recente 
nota van Diederik Samson en de Chris-
ten Unie over meer zeggenschap van 
burgers over de eigen leefomgeving 
probeert daar wat aan te doen. 

Zeggenschap burgers
Op provinciaal niveau zijn we op dit 
moment ook met het thema bezig. Bij 
ons is dat vooral gericht op burgerpar-
ticipatie. Zo mag ik deelnemen aan 
een commissie van de Staten die zich 
daarover buigt. 

“Provinciale 
commissie voor 
meer burger-
participatie.”

Definitie
De eerste vraag is natuurlijk wat precies 
moet worden verstaan onder burgerpar-
ticipatie. Een veelgebruikte definitie luidt 
als volgt: “burgerparticipatie is een proces 
waarmee een overheid haar inwoners op 
enigerlei wijze invloed laat uitoefenen op de 
ontwikkeling, uitvoering of evaluatie van 
beleid.”

Zoeken naar oplossingen
Het gaat om (werk)vormen die Pro-
vinciale Staten kunnen toepassen in 
de richting van burgers, gericht op de 
besluitvorming en gericht op een speci-
fiek onderwerp. De formele, wettelijk 
verplichte inspraakprocedures vallen 
niet onder de definitie. Het bereiken van 
belangenorganisaties en stakeholders 
door Provinciale Staten is makkelijk, 
maar de laag eronder, de burgers zelf, is 
spannender. 

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

Vervolg voorpagina 
Daar is niet van te leven. De PvdA moet 
dat nooit accepteren. Het moet dus echt 
anders, want iedereen verdient een dak 
boven zijn of haar hoofd. Daarom hebben
we dat essay geschreven. De plannen
die in ons essay staan, garanderen dat 
iedereen over een betaalbaar en passend 
huis kan beschikken.

Hoe werkt dat dan? 
Om ervoor te zorgen dat er voldoende 
huizen zijn, gaan we werken met een 
aanbodsnorm. De invoering van die 
norm moet ervoor zorgen dat er overal 
voldoende woonaanbod is. Gemeenten 
hebben de wettelijke verplichting om 
hiervoor te zorgen. De aanbodnorm is 
een objectieve norm, die gerelateerd is 
aan de bevolkingssamenstelling van de 
regio, en de verwachte demografische 
ontwikkeling. 

Is er een tekort aan passende woningen 
voor een bepaalde groep, dan is er een 
wettelijke verplichting woningen te 
bouwen. Is er aantoonbaar een overschot 
aan huizen, dan mogen woningen (al 
dan niet tijdelijk) tegen marktprijzen 
verhuurd of verkocht worden. 
Om ervoor te zorgen dat iedereen 
betaalbaar kan wonen willen we de 
woonquote instellen. De woonquote is 
het deel van het inkomen dat, volgens de 
NIBUD-normen, maximaal besteed kan 
worden aan de woning, en wordt mede 
gebaseerd op de huishoudsamenstelling. 
Naast de huur worden ook de energie-
kosten opgenomen in de woonquote. De 
verhuurder zal bij de vaststelling van de 
huur zich aan deze woonquote moeten 
houden, om de woning betaalbaar te 
houden voor de huurder.

Voor het ‘meepraten’ van burgers zijn veel digitale hulpmiddelen beschikbaar

trouwen van de kiezer (en de leden?) 
in de koers van onze club. Naast zorg 
brengt dit ook weer nieuwe energie, na 
de Tweede Kamerverkiezingen hebben 
we in 2018 gemeenteraads- en in 2019 
Staten- en waterschapsverkiezingen. Er 
staat het nodige op het spel. 

In vele afdelingen bereidt men zich 
al voor op het voeren van campagne. 
Er zijn echter ook meerdere afdelin-
gen die moeite hebben om het hoofd 
boven water te houden. Weinig leden, 
en zeker weinig actieve leden, geen of 
weinig bestuurlijk kader. Deze kwets-
baarheid is slecht voor de partij, slecht 
voor de sociaal-democratie. Willen we 
de inkomensongelijkheid aanpakken, 
de tweedeling in de maatschappij
verminderen en solidariteit weer 
terugbrengen in onze samenleving dan 
is een sterke PvdA noodzaak. 

Als PvdA moeten we, zeker in cam-
pagnetijd, in onze gehele provincie 
zichtbaar zijn. Het gewestbestuur 
en de PS-fractie hebben de handen 
ineen geslagen. samen met de 
afdelingen in de verschillende regio’s 
willen we kijken wat nodig is om 
de komende campagnes acties en 
activiteiten te organiseren en onze 
kiezers te mobiliseren. We kijken 
waar meer samenwerking mogelijk 
is en faciliteren bijeenkomsten en 
onderlinge uitwisseling. Zijn er 
vragen met betrekking tot inzet en 
ondersteuning of extra activiteiten, 
laat ons dat weten, neem contact op 
met je eigen regio-coördinator. 

Alle hens aan dek!

Rian van Dam
voorzitter PvdA gewest Noord-
Holland

Alle hens aan dek!
Na de zomer, 
teleurstellend 
of niet, maken 
we ons weer 
op voor een 
nieuw politiek 
jaar. Een druk 
en spannend 
politiek jaar. 

Maart 2017 
zijn de Tweede Kamer-
verkiezingen, de voorbereidingen zijn 
in volle gang. Er wordt hard gewerkt 
aan een verkiezingsprogramma, veel 
partijgenoten zijn op zoek naar onder-
steuning voor een plaats op de lijst. 
Ondertussen staat de partij er niet 
echt florissant voor. De peilingen - het 
zijn maar peilingen - zijn niet al te 
best. Schermutselingen rondom het 
lijsttrekkerschap. Afbrokkelend ver-

Voorstel voor betaalbare ‘Tiny houses’ in Aalsmeer

Welk doel
Burgerparticipatie kan verschillende 
doelen dienen; zoals klankborden; het 
ophalen van kennis; informatie uitwis-
seling; draagvlak/acceptatie creëren; 
burgers invloed geven in de besluitvor-
ming. 

“Provincie heeft 
geen ervaring 
met directe 
invloed van 
burgers.”

naar voren dat burgerparticipatie eerder 
succes heeft wanneer het vroeg in de 
beleidscyclus plaatsvindt en burgers 
daadwerkelijk invloed hebben op de 
resultaten.

Mooie opdracht
Voor ons als Staten een mooie, maar ook 
moeilijke opdracht. Het geven van echte 
invloed aan burgers past bij de koers 
die onze partij heeft ingezet: de burger 
meer zeggenschap geven over de eigen 
leefomgeving.

Mooie idealen, maar hoe realistisch zijn 
de plannen?
Ik hoop dat de plannen uit het essay 
onverkort in het verkiezingsprogramma 
komen. Dat zijn we huurders die nu veel 
te veel betalen ook verplicht. En daarna 
is het afwachten op het kiezersoordeel. 
Onze plannen zijn realistisch, we hebben
er zelfs financieel naar gekeken en dat 
zag er goed uit. Maar het is natuurlijk 
wel een radicale breuk met de huidige 
situatie waarin rechtse trends steeds 
meer markt toelaten en sociaal huurders 
in het verdomhoekje willen laten verpie-
teren. Als we ervoor knokken, zouden we 
nog wel eens aan het langste eind kun-
nen trekken: onze plannen sluiten aan 
bij wat iedereen eigenlijk wil, namelijk 
betaalbaar en goed wonen. Toon Geenen
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In Castricum werd in 1995 archeo-
logisch onderzoek verricht, waarbij 
onder andere het skelet van een jonge 
vrouw, die midden vierde eeuw moet 
hebben geleefd, werd gevonden. Ze 
werd Hilde genoemd. Haar recon-
structie en nog veel meer is te zien in 
het provinciale archeologiecentrum 
Huis van Hilde, vlakbij het station van 
Castricum.

De nieuwe Natuurwet en biodiversiteit 
zijn de thema’s op de regiodag van 25 juni in 
Castricum. Door Farida Polsbroek, lid gewestelijk bestuur Noord-Holland

In vergelijking met andere EU landen is 
de druk op biodiversiteit in Nederland 
enorm hoog. De voornaamste oorzaken 
hiervan zijn, naast landbouw, de verstede-
lijking en de hoge industriegraad.
De Wet natuurbescherming is gebaseerd 
op Europese natuurwetgeving en is een 
grote hervormingswet welke drie 
bestaande wetten vervangt. 
Het natuurbeleid wordt onder deze wet 
gedecentraliseerd van het Rijk naar de 
provincies. 

Tweede Kamerlid Henk Leenders

Bescherming
De kern van deze nieuwe wet is de 
bescherming van soorten en gebieden. 
Natuurontwikkeling samen met mensen, 
dat is goed voor zowel de economie als 
biodiversiteit. Een bijzonder punt van 
aandacht is het bouwen in het achter-

land. De minister gaat hierover samen 
met maatschappelijke partijen en provin-
cies in gesprek.

“Landbouw 
meer richten op 
kwaliteit dan 
kwantiteit.”
Inclusieve landbouw
Henk Leenders besteedt ook aandacht 
aan natuurinclusieve landbouw. Dit is 
een grote verandering in het denken van 
boeren: meer gericht op kwaliteit dan 
op kwantiteit. Deze transitie neemt circa 
tien jaar in beslag. Een belangrijk aan-
dachtspunt hierin zijn de tegengestelde 
belangen.

Natuur in de stad
En ten slotte pakt Henk samen met Lutz 
Jacobi het onderwerp groen en water in 
de stad op. Dit is eveneens van belang 
voor het realiseren van biodiversiteit, 
betere gezondheid en betere waterafvoer 
Henk Leenders vindt het een dilemma, 
dat het onze partij niet lukt de goede 
dingen voor het voetlicht te brengen. Het 
is vaak ook lastig om jezelf niet te verde-
digen. (Kijk op PvdA.nl voor de nota 
Water en Groen in de stad door Henk 
Leenders en Lutz.Jacobi)

Provinciaal 4

De meest recente regiodag werd op 
zaterdag 25 juni gehouden in het ‘Huis 
van Hilde’ in Castricum. Voorzitter van 
het gewest Noord-Holland, Rian van 
Dam, verwelkomt de ongeveer vijftig 
aanwezigen in deze toepasselijke locatie 
waarna diverse sprekers de deelnemers 
meenemen in het thema Natuurwet en 
biodiversiteit.

Natuureducatie
Dagvoorzitter Aukelien Jellema houdt 
een inspirerende inleiding over de bijna 
honderdjarige Corry Mutters. Corry Mut-
ters woont haar leven lang in Den Helder 
en is al 70 jaar lid van de PvdA. In haar 
jonge jaren was ze lid van de Arbeiders 
Jeugd Centrale (AJC). De jongerenclub 
waar je bij hoorde als je uit een rood nest 
kwam. Daar stond Natuureducatie gelijk 
aan emancipatie. AJC-Jongeren gingen 
op vakantie naar kampeerlocatie de Rode 
nederzetting.

“Druk op natuur 
is hoog in 
Nederland.”
Portefeuille natuur
Tweede Kamerlid Henk Leenders, de 
portefeuillehouder natuur en landbouw, 
informeert de aanwezigen over een aan-
tal interessante onderwerpen:

Aandachtig publiek in het Huis van Hilde in Castricum

Hoe stimuleren we burgers om te komen
tot groenere tuinen? Speerpunt is dak- 
en gevelgroen. In Frankrijk is hiervoor 
een wet aangenomen. De PvdA wil 
beginnen met een norm.

“Mensen in 
beweging 
brengen voor 
natuur.”
Groen kapitaal
Tetje Falentijn (Landschap Noord-
Holland) en Florinda Nieuwenhuis 
(Gemeente Amsterdam) bespreken de 
praktijk in de rest van Noord-Holland 
en in Amsterdam. Het Landschap 
Noord-Holland levert groene diensten en 
ondersteunt al jarenlang vrijwilligers in 
natuurgebieden. ‘Groen kapitaal’ is een 
programma van de provincie en heeft tot 
doel om meer mensen te bewegen om 
zich in gaan zetten voor meer biodiver-
siteit. Tetje vertelt dat het aantal soorten 
planten, bloemen en de balans tussen 
planten en dieren binnen het ecosysteem 
belangrijk zijn in het kader van biodiver-
siteit. De Wieringermeer bijvoorbeeld is 
agrarisch gebied en heeft daardoor meer 
monocultuur. Florinda Nieuwenhuis, 
beleidsmedewerker natuur en ecologie, 
geeft aan dat het noodzakelijk is verbin-
ding te maken met andere gemeenten. 
Amsterdam stimuleert graag vrijwilligers-
organisaties die zorgen voor ecologische 
diversiteit en bewoners met ideeën en 
initiatieven van onderop. In Amsterdam 
is behoefte aan groen, dus mensen doen 

er veel voor. De vraag speelt wel hoe het 
nieuwe evenementenbeleid zich ver-
houdt tot biodiversiteit. 

Lange termijn
Gedeputeerde Tjeerd Talsma sluit het 
ochtendprogramma af. Hij vertelt dat de 
decentralisatie van de Nieuwe natuurwet 
van Rijk naar Provincie twee jaar geleden 
begon. Van belang is de kunst van het 
loslaten en het proces de tijd geven; 
biodiversiteit is een kwestie van langere 
termijn denken. Tjeerd is van mening 
dat partijgenote Sharon Dijksma een 
goede wet heeft ontwikkeld die kaders 
geeft en de mogelijkheid biedt tot maat-
werk voor diverse provincies, aangezien 
iedere provincie specifieke vraagstukken 
heeft. Voor Gedeputeerde Staten van 
Noord- Holland zijn dit de achttien 
Natura 2000 gebieden in Noord-Holland.

Heldere taal
Een bijzonder punt van aandacht is om 
meer eenheid te brengen in de termi-
nologie, zodat de burgers het proces 
kunnen volgen. Dit levert meteen een 
aandachtspunt op voor het nieuwe 
verkiezingsprogramma: natuur en wat 
willen we daarmee? 

Excursies
Na een uitstekend verzorgde lunch ver-
trok een deel van de deelnemers met twee 
IVN-gidsen voor een wandeling door de 
duinen. Een ander deel had een rond-
leiding door het Huis van Hilde. 
Daarmee kwam een eind aan een 
geslaagde regiodag. En, niet onbelangrijk
… het bleef droog!

Door Eelco Taams - secretaris 
gewestelijk bestuur

Het secretariaat van het gewest werkt 
met de gegevens die in de landelijke 
ledenadministratie staan. Er komen vaak 
Provinciaals retour doordat de adres-
gegevens niet kloppen. Ook wijzigingen 
in functies worden niet altijd bijgewerkt. 
Elk lid kan zelf via Mijn.PvdA.nl zorgen 
voor correcte gegevens in de leden-
administratie. 

Geef je e-mailadres door
Ook zijn er veel leden die geen e-mail 
adres in de ledenadministratie hebben
vermeld. Nu de ledendemocratie zijn 
beslag krijgt is het zeer de moeite 
waard om de mailings van het gewest te 
kunnen ontvangen want langs die weg 
zullen de leden in staat worden gesteld 
om mee te discussiëren in het leden-
panel over bijvoorbeeld congresstukken 
en gewestelijke kwesties. Op basis van 
het ‘one man, one vote’ principe kan ook 
elektronisch worden meegestemd.
   

MijnPvdA.nl
vind je op de homepage van 
PvdA.nl, in het menu onder 

aan de pagina, onder het 
kopje ‘Handig’.

Inloggen wijst zich vanzelf en 
bij vragen kun je altijd mailen 

of bellen.

Hou MijnPvdA.nl up to date!
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Al lang bestaan er plannen (nu onderin 
een la) om van de Horstermeer weer 
een meer te maken. Het probleem dat 
duurzaam moet worden opgelost is de 
grote hoeveelheid kwel met een hoog 
zoutgehalte uit dieper gelegen grondlagen. 

Malen kost veel geld
Het brakke water wordt nu uitgemalen 
op de Vecht. Dat kost veel geld en is 
bovendien slecht voor de waterkwaliteit 
in het gebied en dus voor de opbrengst 
van de tuinderijen en graslanden en 
voor de natuurgebieden. Veel goedkoper 
zou zijn geweest als we na de oorlog de 
onder water gezette polder niet hadden 
drooggemalen.

Onder water zetten nog duurder
Tegenwoordig is er tenminste één partij, 
Water Natuurlijk, die vindt dat het peil in 
de polder verhoogd moet worden. Ze wil-
len een natuurgebied. Peilverhoging is 
verhullend taalgebruik voor onder water 
zetten. Een dure zaak voor de provincie
om de vele bedrijven, bewoners en 
landeigenaren uit te kopen. Bovendien 
is de Horstermeer een polder waar in 
ieder geval al 50 jaar geen peilverlaging 
heeft plaatsgevonden om bodemdaling 
te compenseren. Bodemdaling is één 
van de argumenten om de functie van 
een gebied te willen veranderen: van 
agrarisch, naar natuur door het onder 
water te zetten.

Andere plannen
Bij het waterschap Amstel, Gooi en 
Vecht, dat mede kan profiteren van de 
uitvoerende organisatie het watercyclus-
bedrijf Waternet (know-how in zowel 
drinkwaterbereiding als riolering als 
waterschapstaken: afvalwaterzuivering 
en waterkwaliteit), bestaan andere plan-
nen om de polder te verduurzamen. Er 
is een proef gestart om op verschillende 
plaatsen, met name in het midden van 
de polder, de zoute kwel uit de diepe 
bodemlagen op te pompen. 

“Minder 
pompen nodig 
in duurzaam 
plan.”
Het zoute deel van de grondwaterspiegel 
(zout water is zwaarder) in de polder-
sloten daalt en er komt een laag zoet 
water boven te liggen, bestaande uit reg-
enwater en kwel vanuit het omringende 
oppervlaktewater. Van oudsher was bij 
de tuinders in de polder bekend dat het 
slootwater niet goed was voor de gewas-
sen. Ze hadden daarom regenwater-
bassins op hun percelen. 
Het gemaal van de polder hoeft in de 
duurzame plannen minder, en dan zoet 

water, uit te pompen. Van het opge-
pompte brakke water wordt via een 
leiding naar de waterfabriek in Wees-
perkarspel drinkwater gemaakt. Het 
overblijvende zout kan op de rioolwater-
zuivering in Weesp worden verwerkt. 
Het hele Vechtplassengebied heeft er 
voordeel van. Er wordt geen brak kwel-
water meer op de Vecht geloosd. 

Win-win
Drinkwater maken vanuit de brakke kwel 
betekent ook dat een deel van het vele 
zoete kwelwater uit de Bethunepolder, 
waar nu drinkwater van wordt gemaakt, 
kan worden gebruikt voor verbetering
van de waterkwaliteit in de ernaast 
gelegen Loosdrechtse plassen. Gebieds-
vreemd water inlaten vanuit Vecht of 
Amsterdam-Rijn kanaal is niet meer 
nodig. Er hoeft veel minder water uit het 
Markermeer te worden ingenomen. Dat 
water is nu nodig als tegenstroom op de 
Vecht om het brakke water bij Nigtevecht 
richting het Amsterdam-Rijn kanaal te 
dwingen, zodat het niet de waterkwaliteit 
in het gebied tussen Markermeer en de 
Horstermeer negatief kan beïnvloeden, 
waaronder het Naardermeer.
Dat scheelt een hele plas zoet Marker-
meer water, dat dan door andere 
aanliggende waterschappen kan worden 
gebruikt. 
Wie kan tegen deze bronaanpak en dus 
duurzame oplossing van de brakke kwel 
zijn??
We duimen dat de pilot brengt wat wij er 
nu van verwachten.

Duurzame Horstermeer, of: 
het temmen van de brakke kwel
Door Reinie Kaas, duo AB lid en Lenie van Vliet – Smit, fractievoorzitter Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Linksboven: het gewestelijk 
bestuur vergadert voortaan 
in het Haarlemse PvdA club-
huis aan de Truus Overstee-
genstraat 169

Links: Bas Sepers (ab Haar-
lem), Eerste Kamerlid Nico 

Clubhuis Haarlem in gebruik

Zullen de ontsierende regenwater-
bassins van tuinders overbodig worden?

ICT aandachtspunt
Punten van aandacht zijn bijvoorbeeld 
de ondersteuning op ICT-gebied; het 
beheren van de website. Een idee is 
om hiervoor HBO- of MBO-studenten 
Informatica te benaderen. En het vinden 
van mensen voor afdelingsbesturen en 
andere activiteiten. 

Debat
Vanuit Aalsmeer is geopperd het ‘Van 
Waarde Debat’ nieuw leven in te blazen. 
Op 4 oktober organiseert de afdeling

een bijeenkomst 
met Jeroen Fritz 
(fractievoorzit-
ter Haarlem) in 
de Oude Veiling 
over het Van 
Waarde Debat.

Aalsmeer had 
op 25 mei een 
bijeenkomst met 

Bert Mulder over sociaal-democratie 
en arbeid.

Kamerlid op bezoek
De PvdA Diemen is het nieuwe 
politieke seizoen op 29 augustus 
begonnen met een bijeenkomst in De 
Omval. Samen met kamerlid Ed Groot 
is er aandacht besteed aan de politieke 
actualiteit in Diemen en in Nederland.
Ed Groot zet zich als Kamerlid in het 
bijzonder in voor een (financieel) beter 
functionerende woningmarkt en een 
rechtvaardiger pensioenstelsel. Ook 
was er aandacht voor de onwenselijk-
heid van marktwerking in de zorg en 
de komende begroting van zowel het 
Rijk als de gemeente Diemen.

Auke Ham
Farida Polsbroek
Leden gewestelijk bestuur

Regio-activiteiten BAM
Bestuurskring Amstel-Meerlanden

In mei was de eerste bijeenkomst van 
de bestuurskring Amstel-Meerlanden. 
We hebben aan de hand van presenta-
ties nader kennis gemaakt met elkaar 
en de diverse gemeenten die we verteg-
enwoordigen. Afspraak is om periodiek 
bijeen te komen aan de hand van een 
thema, of actualiteiten.

Schiphol
De eerstvolgende bijeenkomst is 
gepland op 26 oktober. Het thema is 
‘Schiphol’ en Amstelveen is gastheer. 
Op diverse momenten in september 
versturen we save-the-dates, zodra loca-
tie en sprekers definitief bekend zijn. 
Henk Bleekemoolen van Amstelveen 
zorgt voor een agenda. De officiële uit-
nodiging versturen we op 5 oktober.
Ook hebben we vanuit het gewest 
contact met afzonderlijke afdelingen 
om met actieve leden na te gaan wat 
nodig is om de betreffende afdeling te 
ondersteunen. De Horstermeerpolder grenst aan de Vecht

Schrijver en Menno Fieret van de Jonge 
Socialisten.

Rechtsboven: Gewestelijk bestuurs-
voorzitter Rian van Dam en gewestelijk 
bestuurslid Farida Polsbroek proberen 
de zithoek uit.
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Geld en klimaat in het Hoogheemraad-

schap Hollands Noorderkwartier 
Door Fijko van der Laan - fractielid HHNK

In mei 2016 is de jaarrekening 2015 
goedgekeurd, een jaarrekening met een 
positief saldo. Mooi, zou je zeggen. Toch 
vindt de fractie een overschot aan het 
eind van een jaar niet zonder meer een 
verdienste. Net zo min vinden wij dat 
een nadelig saldo slecht zou zijn. 
Het gaat er om wat we gepresteerd heb-
ben. Of we dat goed en volgens afspraak 
hebben gedaan. Binnen de gestelde 
financiële kaders. Iets overhouden kan 
namelijk betekenen dat we dingen niet 
hebben gedaan.
Het resultaat 2015 bestaat voor een aan-
zienlijk deel uit eenmalige ‘meevallers’. 
Ze zijn niet veroorzaakt door uitgesteld 
werk. Prima dus.
De organisatie heeft het afgelopen 
begrotingsjaar naar onze opvatting goed 
verantwoord. De PvdA ziet graag dat de 
prestaties ‘jaarscherper’ geformuleerd 

worden. We kunnen dan nog beter 
beoordelen of we het geld van de burgers 
goed hebben uitgegeven.

Hoe duurzaam?
Begin april besprak het AB Klimaat en 
energie. Aan de hand van een discussie-
nota werd gesproken over drie mogelijke 
ambitieniveaus. Bij de minst uitgebre-
ide ambitie worden kosten en baten 
voortdurend tegen elkaar afgewogen 
van te nemen maatregelen door HHNK. 
Met deze ambitie wordt voldaan aan de 
landelijk afgesproken meerjarenafspraak 
energie efficiëntie (MJA3), samen met 
de andere waterschappen. Het midden 
ambitieniveau gaat ervan uit dat HHNK 
zelfstandig de doelstellingen haalt uit 
het landelijk overeengekomen akkoord, 
dus onafhankelijk van wat de overige 
waterschappen doen. Dit vergt wel extra 

maatregelen en geld. Als derde moge-
lijkheid is er de ambitie om het meest 
duurzame waterschap te worden, onder 
meer door in 2030 voor 100% in eigen 
energiebehoefte te voorzien (eigen 
windturbines, zonneweides, warmte uit 
water enz.). Dit impliceert dat HHNK 
niet alleen waterschap is maar ook 
energieproducent. En wat als er nog een 
paar waterschappen dezelfde doelstel-
ling gaan hanteren, waar eindigt dan de 
‘wedstrijd’?
De PvdA-fractie heeft op basis van deze 
gedachtewisseling gepleit voor ambitie-
niveau 2; daarmee voldoen we aan de 
afgesproken doelstellingen voor energie- 
efficiëntie, reductie van CO2 uitstoot 
en bereiden we ons ook al voor op de 
klimaatafspraken van Parijs.

Op weg naar meer samenwerking PvdA-afdelingen 
in regio Westfriesland Door Nico Papineau Salm - Statenlid

Op 3 juni jl was er een geslaagde bij-
eenkomst van PvdA-afdelingen, leden 
van gemeenteraden uit de regio West-
Friesland en Statenleden. 

Een van de taken van het gewest is het 
ondersteunen van afdelingen. Per regio 
zijn een bestuurlid en fractielid actief als 
regiocoördinatoren. Samen met actieve 
(bestuurs/fractie) leden organiseren 
we dan ongeveer tweemaal per jaar 
een bestuurlijke of politieke bijeen-
komst. Het initiatief in West-Friesland  
kwam van raadslid Simon Broersma uit 
Hoorn. In deze regio liggen de gemeen-
ten Hoorn, Enkhuizen, Stedebroec, 
Drechterland, Opmeer - Koggenland 
en Medemblik. Aanleiding voor deze 
bijeenkomst was o.a. het afnemend aan-
tal actieve leden in enkele afdelingen, 
werkdruk bij gemeenteraadfracties en 
het bespreken van de komende verkie-
zingscampagnes. Het leuke is dat we 
verenigingszaken en politieke onderwer-
pen met elkaar kunnen combineren.

Huisvesting statushouders
Jos Feijtel, oud-burgemeester van 
Medemblik, begon de bijeenkomst met 
een helder overzicht van de stand van 
zaken met de huisvesting van status-
houders in de gemeenten in West-
Friesland. Uit het overzicht kwam naar 
voren dat de situatie per gemeente sterk 

verschilt. Enkele liggen op schema met 
het beschikbaar stellen van woningen. 
Andere moeten nog veel doen om het 
afgesproken aantal woningen in 2016 
beschikbaar te stellen. De PvdA, en dus 
ook de fracties in West-Friesland vinden 
het belangrijk dat erkende vluchtelingen 
zo snel mogelijk integreren in de 
Nederlandse samenleving. Woonruimte
is daarvoor een essentiële voorwaarde. 
Aan het eind van de discussie is af-
gesproken dat iedere fractie in de 
gemeenteraad aan de orde stelt wat de 
stand van zaken is en welke acties er 
van het gemeentebestuur nodig zijn om 
voor 2016/2017 voldoende woningen te 
realiseren.

Hoge werkdruk
Het tweede deel van de bijeenkomst ging 
over situatie van de PvdA-afdelingen in 
de afzonderlijke gemeenten. De alge-
mene situatie is behoorlijk zorgelijk. Het 
aantal leden en daarmee ook de actieve 
leden neemt af. Bij enkele gemeenter-
aadsfracties is de werkdruk erg hoog, 
zijn er geen duo-raadsleden. Als oploss-
ing voor deze situatie is in de gemeente 
Drechterland gekozen om ‘Progressief 
Drechterland’ te vormen en dat bevalt 
goed. Iedereen vindt dat er met het 
oog op de toekomst, meer en beter 
samengewerkt moet worden tussen de 
afdelingen. Dit is zeker nodig met de 

campagne voor de Tweede 
Kamerverkiezingen in 2017 en de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2018 
in aantocht. Samenwerking tus-
sen fracties kan rond inhoudelijke 
onderwerpen als de diverse gemeen-
telijke regelingen op korte termijn 
opgepakt worden. Voor de Tweede 
Kamerverkiezingen in maart 2017 is 
een gezamenlijke campagne 
nodig waarin er voor wordt gezorgd 
dat in alle dorpen en steden de PvdA 
zichtbaar aanwezig is op straat. Ge-
lukkig voldoende suggesties om de 
samenwerking en daarmee de PvdA 
in West-Friesland te versterken. Op 
17 september van 10.00 tot 12.00 uur 
is in het gemeentehuis van Hoorn de 
volgende bijeenkomst.
 Hierbij is dan ook iemand van 
het landelijk campagne team van 
de PvdA aanwezig. Leden uit deze 
regio die actief mee willen doen, 
kunnen contact opnemen met hun 
afdelingsbestuur, Simon Broersma 
(s.broersma@hoorn.nl) of Nico 
Papineau Salm(info@nicosalm.nl)

Regiobijeenkomst 
West-Friesland

Zaterdag 17 september
10.00 uur 

gemeentehuis Hoorn

De komst van de Omgevingswet leidt tot 
een wezenlijke verandering van de ruim-
telijke ordening. Dit gaat ook gelden 
voor het ruimtelijke beleid en daarmee 
de inrichting van onze mooie provincie 
Noord-Holland. Hiertoe gaat de provin-
cie een omgevingsvisie opstellen. Deze 
visie moet gericht zijn op een duurzame 
economische structuur met daarbij bor-
ging van de kwaliteit en veiligheid van 
de leefomgeving. Provinciale Staten van 
Noord-Holland hebben onlangs de start-
notitie vastgesteld met daarin het traject 
om eind 2018 te komen tot vaststelling 
van de omgevingsvisie Noord-Holland 
2050. (www.noord-holland.nl) 

Uitdaging
Voor de PvdA Noord-Holland is een 
goede ruimtelijke inrichting van de 
provincie altijd al een heel belangrijk 
aandachtspunt en dat geldt zeker ook 
voor de komende periode. Belangrijke 
aandachtspunten zijn: behoud van het 
open landschap, goede bereikbaarheid, 
duurzame economie, duurzame energie-

opwekking, voldoende woningen en een 
goed functionerend Natuur Netwerk 
Nederland. 
De uitdaging bij het opstellen van de 
omgevingsvisie wordt om integraal te 
kijken naar de provincie en te komen tot 
samenhang in het beleid voor de fysieke 
leefomgeving door integratie van be-
staande provinciale plannen. Belangrijk 
is dat dit niet van ‘bovenaf’ gebeurd, 
maar dat trends in de samenleving wor-
den benoemd samen met gemeenten, 
bewoners en maatschappelijke organisa-
ties. Op basis van deze trends komt dan 
de omgevingsvisie Noord-Holland 2050 
tot stand. De periode tot en met decem-
ber 2016 is de fase van de verkenningen.  
Een ander gevolg van de omgevingswet 

is dat de verhouding tussen gemeenten 
en de provincie anders wordt. Gemeen-
ten krijgen meer ruimte voor hun eigen 
omgevingsplannen. De PvdA gaat actief 
mee doen in het traject van de totstand-
koming van de omgevingsvisie 2050. De 
fractie wil dit graag samen met raads-
leden, wethouders en betrokken leden 
doen. 

Op weg naar de nieuwe omgevingsvisie 
‘Noord-Holland 2050’ Door Nico Papineau Salm - Statenlid

Praat mee over de 
Omgevingsvisie 2050

woensdag 21 september,
19.00 uur, commissiekamer 1 in 

het Provinciehuis.
Aanmelden via info@nicosalm.nl

Karakteristiek open landschap in Noord-Holland

Door José Lapré - fractieondersteuner

Gedeputeerde Staten Noord-Holland 
hebben onlangs antwoord gegeven op de 
kritische vragen die op 13 juni jl. waren 
ingediend door PvdA NH Statenlid Nico 
Papineau Salm over de gevolgen van de 
bouwdrift aan de Noord-Hollandse kust.

Gevolgen voor natuur
De vragen gingen over de gevolgen van 
verdere kustbebouwing op de kwaliteit
van de kustbescherming, op de ontwikke-
ling van kwetsbare natuur en de beleving 
van open ruimte. Ook stelde Nico het 
gebrek aan regie vanuit de overheid (rijk 
en provincie) aan de kaak. 

De antwoorden stelden de fractie niet 
voldoende gerust.

Inventarisatie
De fractie is inmiddels druk doende 
geweest met het inventariseren van de 
zorgen van de Noord-Hollandse natuur- 
en milieu organisaties over deze ontwik-
kelingen. Zo woonde Rina van Rooij op 
9 juli jl. een bijeenkomst in Castricum 
bij op uitnodiging van “Bescherm de 
kust” die zich inzetten om de kwaliteit 
van de kust te behouden.
Op 11 juli zijn onze fractieleden Lars 
Voskuil, Rina van Rooij en Aukelien Jel-
lema op uitnodiging van Landschap NH, 
Natuurmonumenten, PWN, Stichting 

Duinbehoud en de Natuur en Milieu-
federatie NH op werkbezoek geweest 
naar de kop van Noord-Holland. Hierbij 
deden ze o.a. Julianadorp, Grote Keeten 
en Callantsoog aan.
De aanwezige organisaties uitten hun 
zorgen over de toenemende bouwdrift 
langs de Noord-Hollandse kust en vroe-
gen de aanwezige Statenfracties of de 
provincie een leidende rol wil nemen in 
de regie van het kustbeleid. 
De provincie zou hierin een grote rol 
kunnen spelen door beleid voor de kust-
streek vast te leggen in de omgevings-
visie (2018) en in de PRV (Provinciale 
Ruimtelijke Verordening) om het ook 
een wettelijk kader te geven.

Zorgen over kustbebouwing
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Agenda

Colofon
Aan dit nummer werkten mee: Rian van 
Dam, Auke Ham, Aukelien Jellema, Reinie 
Kaas, Fijko van der Laan, José Lapré,
Mirjam van Musscher, Jan Nieuwenburg, 
Nico Papineau Salm, Farida Polsbroek,  
Rina van Rooij, Eelco Taams, Xander den Uyl 
en Lenie van Vliet-Smit.

Foto’s o.a. van 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 4 - 11 november 2016

De uitvoering van de congresbesluiten 
over de ledendemocratie is in Noord-
Holland voortvarend ter hand genomen. 
Dit in samenwerking met de Afdeling 
Amsterdam alwaar men al enige tijd 
ervaring heeft opgedaan met een eigen 
digitaal platform en een ledenpanel. We 

Redactionele bijdragen over 
provinciale zaken of ingezonden 
brieven zijn welkom! Stuur voor 11 
november in naar mirjam@mus.nl

van aspirant-studenten Techniek. Hier 
zijn we heel blij mee. Juist ook omdat 
het arbeidsmarktperspectief voor onze 
technische studenten heel goed is. Naast 
de concrete resultaten vanuit de actielijn 
Kiezen stond de delegatie stil bij de 
ontwikkelingen bij de andere actielijnen: 
Leren en Werken.

Praktijklokalen
Om bij Leren een helder beeld van tussen-
tijdse resultaten te krijgen stonden eerste- 
en tweedejaars MyTec-studenten klaar om 
hun ervaring te delen. Tijdens de rondlei-
ding werd het vernieuwde praktijklokaal 
Autotechniek bezocht waarin studenten 
werkten aan hun praktijkopdrachten. Bij 
het nieuwe praktijklokaal Werktuigbouw 
gaven Techniek-studenten een toelichting 
op de MyTec-onderwijsvorm, inclusief 
werken in de praktijk op de nieuwste 
machines. Ook gaf het Nova Raceteam bij 
monde van de teamcaptain uitleg wat ze 
allemaal leren bij dit project in samen-
werking met Tata Steel. 
 
Recente ontwikkelingen
In de vleugel van Bouwmensen Ken-
nemerland Zaanstreek Waterland gaf 
directeur Leo Schoenmaker toelichting 
op de meest recente ontwikkelingen bij 
Werken in de opverende bouwsector.
Bij Installatiewerk Noord-Holland 
gaf MyTec-student toelichting op zijn 
tweedejaars opdracht waarin hij als 
werktuigkundige samenwerkt met opera-
tionele technici. Tot slot bezochten de 
raadsleden, statenleden en wethouders 
de studenten Laboratoriumtechniek. Vier 
studenten gaven in hun nieuwe praktijk-

lokaal toelichting op hun stage-ervaring 
en internationale BPV.

Instroom stijgt
Ronald Vennik, wethouder van Velsen, 
was onder de indruk: “Mooi om te zien 
dat langzaam maar zeker de instroom 
naar technisch MBO stijgt binnen de 
Techport-regio”. Jaqueline Dorenbos, 
wethouder van de gemeente Beverwijk 
vult aan: “Zo’n kart van het Nova-race-
team kan 80 km/u, mooi resultaat als 
studenten Elektrotechniek en Werktuig-
bouwtechniek samenwerken”. Joyce 
Langenacker, wethouder van Haarlem 
“Techport Campus van Nova is echt 
een zeer goed voorbeeld van een hechte 
samenwerking tussen onderwijs en 
het bedrijfsleven in de Metropoolregio 
Amsterdam”.

Op vrijdag 20 mei jl. ontving Techport 
Campus in Beverwijk de PvdA-Kennemer-
land. Deze kwam voor de tweede keer bi-
jeen, vorige keer in Zuid-Kennemerland 
en nu in IJmond. 

Hecht netwerk
De PvdA-Kennemerland is inmiddels een 
hecht netwerk van regionale afdelings-
bestuursleden, gemeenteraadsleden, 
wethouders, leden van Provinciale Staten 
en Gedeputeerde Staten en andere part-
ners uit de regio. De PvdA-Kennemer-
land legt daarbij tevens elk half jaar een 
gezamenlijk werkbezoek af. Deze keer bij 
Techport. De PvdA Kennemerland was 
benieuwd naar de intensieve samenwer-
king tussen bedrijfsleven en onderwijs. 
Bij Techport Campus Beverwijk bleek dat 
goed zichtbaar. Jan Nieuwenburg, lid van 
de Provinciale Staten voor de PvdA, deed 
de aftrap. Lucas Land, PR Techport, in-
troduceerde kort Techport als regio, inno-
vatie bij Techport Industries en campus-
activiteiten vanuit Techport Campus. Leo 
Schoenmaker, directeur Bouwmensen 
Kennemerland Zaanstreek Waterland, 
vertegenwoordigde de bouwbedrijven.
 
Afstemming opleidingen
Hans Snijders, voorzitter van het College 
van Bestuur van het Nova College, gaf 
een toelichting op de visie binnen de 
Techport Campus, waar bedrijfsleven en 
Nova College nauw samenwerken om de 
inhoud van de opleidingen zoveel mo-
gelijk af te stemmen op de toekomstige 
arbeidsmarkt. Hans Snijders; “We zien 
sinds de start van Techport Campus
 een gestage groei in aanmeldingen 

PvdA Kennemerland op werkbezoek 

bij Techport Campus Door Jan Nieuwenburg - voormalig Statenlid

De delegatie van Kennemerland in het laboratoriumtechniek lokaal

nemen deze nieuwe taak heel serieus.
Onder leiding van Hans Aertsen en 
Mohammed Bejaoui is een voorberei-
dingsgroep bezig met een pilot voor de 
Politieke Ledenraad van 24 september. 
Het thema is dan Prinjesdag.  

Maak van de ledendemocratie een 
succes Door Eelco Taams - secretaris gewestelijk bestuur

Door Aukelien Jellema - Statenlid

Milena Hilstra, nieuwe voorzitter van de 
Kring Noord-Holland: “Ik geloof heel erg 
in het sociaal-democratische gedachtengoed 
en je leven inrichten vanuit een solidariteits-
principe”.

Milena is sinds enkele maanden de nieuwe 
voorzitter van de PvdA-Kring NHN. Ze 
heeft daarmee het stokje overgenomen 
van Mirjam van Musscher. De Kring is 
een al jaren functionerende bestuurlijke 
samenwerking tussen dus de vier PvdA-
afdelingen in de Kop van Noord-Holland: 
Texel, Den Helder, Hollands Kroon en 
Schagen.

Wie is Milena? Ik woon op Texel, ben 
35 jaar en heb twee kinderen. In het 
dagelijks leven werk ik als (gezins)coach 
en trainer en zet ik mij in voor diverse 
maatschappelijke projecten waarbij    
mijn expertise ligt in het verbinden van 
mensen en organisaties. In de periode 
van 2008-2010 was ik gemeenteraadslid 
voor de PvdA op Texel. Op dit moment 
ben ik lid van het gewestelijk bestuur.

Hoe lang (en waarom) ben je lid van de 
PvdA? Sinds mijn zestiende. Ik kom uit 
een rood nest en voel me thuis bij de par-
tij. Ik denk dat ik het sociaaldemocratisch 
gedachtengoed in mijn opvoeding heb 
meegekregen. 

Wat zijn je plannen met De Kring? Ik 
geloof dat coöperatie binnen de partij 
ècht noodzakelijk is om het geluid van de 
PvdA goed voor het voetlicht te brengen.
Ik geloof erg in gemeenschappelijk 
optrekken waar dat kan. Ik houd daarbij 
wel van het vinden van pragmatische 
oplossingen om kennis en ervaring te 
delen. Daarvoor hoef je niet altijd heel 
lang met elkaar te vergaderen, maar is 
het wèl nodig om elkaar te kennen. Ik 
denk wel dat ook een ‘Kring’ zich voort-
durend zou moeten blijven vernieuwen, 
om op een efficiënte wijze zichzelf te 
organiseren en aantrekkelijk en inspi-
rerend genoeg te blijven om je bij aan te 
sluiten...

Dus is jouw advies? Mijn advies is kortom
dat we onszelf verenigen en zoeken naar 
nieuwe manieren om onszelf te organi-
seren. Vanuit een ‘Kring’ voeding geven 
aan partijgenoten die actief zijn in de 
regionale politieke arena.  
Vanuit een duidelijk gemeenschappelijk 
doel; het sociaal-democratische geluid 
laten horen!

Milena 
Hilstra

Nieuwe voorzitter Kring Noordkop

September
07 -19.30 uur fractievergadering 
12 - 13.15 uur commissie M&F
       18.15 uur commissie EEB
19 - 13.15 uur commissie NLM
      18.15 uur commissie RWW
24 - 09.30 uur Regiodag in Diemen
26 -fractievergadering aansl. aan werkbez.
19 - 18.30 uur commissie NLM

Oktober
03 -10.00 uur Provinciale Staten 
06 - 19.30 uur gewestelijk bestuur
24 - 13.15 uur commissie M&F
      18.15 uur commissie EEB 
27- 13.15 uur commissie NLM
      18.15 uur commissie RWW

November
02 -19.30 uur fractievergadering
07 -10.00 uur Provinciale Staten 
08 - 19.30 uur gewestelijk bestuur
09 - 19.30 uur fractievergadering
14 -13.00 uur Provinciale Staten (uitloop)
16 -19.30 uur fractievergadering
21 - 13.15 uur commissie M&F
      18.15 uur commissie EEB 
28- 13.15 uur commissie NLM
      18.15 uur commissie RWW
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
 
Vergaderingen zijn openbaar. Fractiever-
gaderingen zijn toegankelijk voor leden 
van de PvdA (aanmelden bij fractie-
bureau). Statenvergaderingen vinden 
plaats in het Provinciehuis. Het gewest-
bestuur vergadert aan de Truus Overstee-
genstraat 139, Haarlem. 



9.30 uur Inloop
10.00 uur Ontvangst door Ed Bausch, 
 vice-vz gewestelijk bestuur
10.10 uur Inleiding Ard Sprinkhuizen, 
 Lector InHolland, heeft onder
 zoek gedaan naar de stand van 
 zaken van de transities in het 
 sociaal domein in NHN. 
10.40 uur Reflectie vanuit hun eigen rol 
 en positie door:
 Marith Volp, Tweede Kamerlid
 Mirjam Breed, directeur 
 MEE & de Wering
 Joyce Langenacker, wethouder 
 Haarlem

Agenda

   zaterdag 24 september 2016

Regiodag in Diemen
uitnodiging

Op zaterdag 24 september organiseert de 
PvdA Noord-Holland een regiodag over 
Zorg & Wonen. De inloop is vanaf 9.30 
uur in het Grand Café van Theater de 
Omval in Diemen.

In het ochtendgedeelte zal Ard Sprinkhui-
zen, Lector InHolland, ingaan op de 
resultaten en de dilemma’s van de 
transities in het sociaal domein in Noord-
Holland Noord.   
Nadat Marith Volp, Tweede Kamerlid, 
Mirjam Breed, Directeur-bestuurder van 
MEE & de Wering en Joyce Langenacker, 
wethouder Haarlem hier vanuit hun eigen 
rol en positie op hebben gereageerd volgt 
een discussie met de zaal.

Na de lunch gaan Jeroen Olthof, 
wethouder Zaanstad en Ronald Vennik, 
wethouder Velsen, in op hun ervaringen 
met de Regionale Actieprogramma’s 
Wonen.
Aan de hand van stellingen wordt daarna 
de discussie met de zaal gevoerd. De 
stellingen gaan over : is er voldoende 
kwalitatieve en kwantitatieve woonruimte 
voor ouderen wanneer de vergrijzing zijn 
piek beleeft. 
Na iedere stelling zal de Provinciale werk-
groep Ouderen kort haar bevindingen 
samenvatten.

11.10 uur Discussie met de zaal

11.40 uur Lunch

12.15 uur Korte inleiding Rina van Rooij, 
 Statenlid NH over Regionale 
 Actieprogramma’s Wonen
12.30 uur Ervaringen met de RAP door 
 Jeroen Olthof, wethouder 
 Zaanstad en Ronald Vennik, 
 wethouder Velsen
13.00 uur Forum met Ronald Vennik, 
 Jeroen Olthof, Michiel Mulder
 (oud gemeenteraadslid en
 en Bertus Spaansen (lid 
 Provinciaal Senioren Overleg)
 Aan de hand van stellingen 
 wordt de discussie met de zaal 
 gevoerd. Na iedere stelling 

Zaterdag 24 september 
2016

Regiodag in Grand Café Theater de 
Omval, Ouddiemerlaan 104, Diemen.

Inloop vanaf 9.30 uur.

U bent van harte welkom!
Locatie: Grand Café Theater de Omval, 
Ouddiemerlaan 104, Diemen.

Het theater ligt op 5 minuten lopen van 
station Diemen.
Betaald parkeren achter theater de Omval

 zal de Provinciale werkgroep 
 Ouderen kort haar bevindingen 
 samenvatten.
14.00 uur Afsluiting

Dagvoorzitter : Rina van Rooij
Dit programma is tot stand gekomen met 
medewerking van Rian van Dam, Farida 
Polsbroek, Rina van Rooij en de 
Provinciale Werkgroep Ouderen

Zorg & Wonen


