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1. Jaarverslag van de voorzitter – Rian van Dam 
Na de bestuursverkiezing in maart zijn we met een nieuwe ploeg van start gegaan. De 
aandachtsgebieden zijn onder de bestuursleden verdeeld. Om het contact tussen gewest en 
regio’s te verbeteren hebben we de verschillende regio’s verbonden aan de 
regiocontactpersonen uit het bestuur. Samen met een fractielid van Provinciale Staten 
vormen zij duo’s die met de afdelingen in de regio’s aan de slag gaan om samenwerking en 
gezamenlijke activiteiten te stimuleren. Dit heeft o.a. geleid in West-Friesland tot een 
gezamenlijke verkiezingsactiviteit en in Zuid Kennemerland tot besprekingen over 
bestuurlijke fusie. 
Samen met de afdeling Amsterdam hebben we de pilot ledendemocratie opgestart. De 
besluitvorming van het congres heeft gezorgd voor het afschaffen van de gewestelijke 
afgevaardigden, ‘one man one vote’ voor congressen en politieke ledenraad en directe 
invloed op inbrengen van moties en amendementen. Wij willen graag leden weer actief 
betrekken bij discussie in de partij en weer een rol spelen in het maatschappelijk debat. Het 
instrument dat we samen met Amsterdam uitrollen over het gewest biedt de mogelijkheid 
om digitaal en fysiek debat optimaal met elkaar te verbinden. In 2016 hebben we een eerste 
ervaring opgedaan, verbeterpunten hebben we vertaald in een actieplan. Dit gaan we in 
2017 verder vormgeven.  
 

2. Verslag  2016 van de secretaris – Eelco Taams. 
In dit jaar zijn twee nieuwe zaken tot stand gekomen: 

- Het secretariaat wordt sinds januari ambtelijk ondersteund door Arina Angerman 
voor de voorbereiding en verslaglegging van de bestuursvergaderingen. In 2017 zal 
dit worden uitgebreid met ondersteuning bij de Gewestelijke Vergaderingen. 

- Er is in samenwerking met de afdeling Haarlem een Clubhuis betrokken in de Truus 
Oversteegenstraat waar we als onderhuurders van de afdeling onze 
bestuursvergaderingen en andere bijeenkomsten (werkgroepen, cursussen e.d.) 
houden. 

 



 

 

Bij veel activiteiten heeft het secretariaat een ondersteunende rol gespeeld. Er zijn een 
aantal punten die er hieronder kort aan de orde komen 
 
Provinciaal is in 2016 4 x verschenen onder redactie van Mirjam van Musscher en heeft weer 
veel waardering geoogst. De oplage is ongeveer 1000 en het tweede nummer is weer onder 
alle leden verspreid (10.000). 
 
Er zijn drie succesvolle regiodagen geweest waarvoor ondersteunende activiteiten zijn 
uitgevoerd.  
 
Het gewest heeft ook weer ondersteuning geboden bij regionale activiteiten van afdelingen 
en bemiddelend opgetreden bij afdelingen met problemen. Vermeldenswaard is ook dat het 
contact met de JS is hernieuwd. 
 
Er komen per jaar naar schatting enkele duizenden mailtjes binnen bij het secretariaat. Ook 
werden er regelmatig mailings verzorgd voor uiteenlopende activiteiten voor diverse 
activiteiten van gewest en van afdelingen of werkgroepen. 
 
Speciale aandacht was er voor de invoering van de Ledendemocratie waarvoor een aantal 
bijeenkomsten zijn belegd voor de voorbereidingsgroep onder leiding van Hans Aertsen en 
ook zijn er twee ‘voorcongressen’ gehouden  voor de politieke ledenraad in september en 
het congres in januari 2017. 
 
Tot slot hebben we ook de nodige aandacht besteed aan de verkiezingen voor de Tweede 
Kamer in 2017. Met name aan werving en selectie van kandidaten (waaronder lijstduwers 
per kieskring) en aan de ledendemocratie en voorcongres. Ook de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2018 werpen hun schaduw vooruit. Een start is gemaakt met 
de voorbereidingen van de Jan Schaperleergang die het gewest voor drie groepen gaat 
verzorgen. Het partijbestuur wil dat alle (nieuwe) kandidaten aan de cursus deelnemen. 
 
Een dieptepunt beleefde PvdA Noord-Holland door het overlijden van Tjeerd Talsma, onze 
gewaardeerde gedeputeerde. Hij werd opgevolgd door Adnan Tekin. 
 
Samenstelling bestuur 
Conform het rooster van aftreden is in maart een deel van het bestuur middels verkiezingen 
vernieuwd. Tussen haakjes het jaar van aftreden. 
 
Dagelijks Bestuur 
Rian van Dam (voorzitter) (2020) 
Eelco Taams (secretaris) (2018) 
Martin Kip (penningmeester), (2020) tot GV maart 2016 Linda Maasdijk 
Ed Bausch (vicevoorzitter) (2018) 
 
Algemene Bestuurleden in 2016 
Maarten Aleva (2018) 
Auke Ham (2018) 
Linda Maasdijk (2018) 



 

 

Marianne Troostwijk (2018) 
Mohamed Bejaoui (2020) 
Milena Hilstra (2020) 
Jolijt de Jongh (2020) 
Farida Polsbroek (2020) 
Bas Sepers (2020) 
 
CLB 
Ronald Vennik (wethouder Velsen) 
 
Afgetreden in 2016 zijn: 
Songül Akkaya 
Huseyin Erarslan (nu actief in de Statenfractie) 
Mirjam van Musscher (blijft wel Provinciaal doen) 
Onno van der Vlerk 
 
Vaste Genodigden bestuursvergadering. 
Naast de fractievoorzitter (Xander den Uyl) en worden ook Noord-Hollandse leden van 
Eerste Kamer (na het aftreden van Joyce Sylvester in 2015 Nico Schrijver) en Tweede Kamer 
uitgenodigd en ook Ronald Vennik (CLB). Wisselend zijn  fractieleden aanwezig tijden de 
bestuursvergaderingen. Vanaf 2014 worden ook onze Waterschapsbestuurders uitgenodigd 
en zijn regelmatig aanwezig. 
 
Gewestelijke Vergaderingen.  
Er vonden in dit jaar 3 Gewestelijke Vergaderingen plaats, 3 Regiodagen, een 
nieuwjaarsbijeenkomst en 2 voorcongressen. Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst werd Jan 
Dolf Abraham tot Rode Kanjer van Noord-Holland 2015 gekozen. 
 
Vergaderingen Gewestelijke Bestuur 
Er zijn in 2016 9 vergaderingen van het GB gehouden en een aantal DB-vergaderingen. De 
vergaderingen vonden meestal plaats in Lion d'Or in Haarlem en vanaf mei in het Clubhuis. 
Tijdens de vergaderingen is er door de Regiocontactpersonen verslag gedaan van 
gebeurtenissen in de Regio’s en werd de voortgang in de portefeuilles besproken. 
 
Ook heeft het bestuur een Heidag gehouden om in de nieuwe samenstelling een goede start 
te kunnen maken en plannen voor de toekomst op de rails te zetten.   
 
Fractieleden brachten tijdens de bestuursvergaderingen verslag uit van al het nieuws uit de 
Statenfractie. Marith Volp komt vooral op de Regiodagen en was er bij 
campagneactiviteiten.  Aanwezigheid van fractie is goed, onze CLB vertegenwoordiger, en de 
vertegenwoordigers van de waterschappen zijn ook regelmatig aanwezig. De 
vertegenwoordigers van Eerste Kamer en Tweede Kamer zijn niet of nauwelijks aanwezig bij 
bestuursvergaderingen m.u.v. Nico Schrijver. 
 
Begin 2017 had het Gewest 10.015  leden in 50 afdelingen. Dat zijn er 507 meer dan vorig 
jaar. De dalende trend werd doorbroken door de wervingsactie rond de 



 

 

lijsttrekkerverkiezingen. Het aantal afdelingen  is afgenomen door fusies vanwege 
gemeentelijke herindelingen.  
 

3. Toelichting Jaarrekening Gewest Noord- Holland voor 2016 
       De Jaarrekening is als bijlage toegevoegd. 
 
Balansgegevens 
Ten opzichte van 2015 is het kapitaal van de afdeling gestegen met € 4.000. Dit is het 
resultaat van € 5.000 minder inkomsten en € 9.000 minder aan uitgaven, wat resulteert in 
een positief saldo t.o.v. de begroting van € 4.000. 
Het totale vermogen van de afdeling stijgt hierdoor van € 135.000 naar € 139.000. 
Voor de komende Statenverkiezing is een voorziening getroffen van € 45.000, stand 31-12-
2015. 
De verwachte uitgaven voor deze verkiezing zijn € 85.000, derhalve wordt voorgesteld met 
nog één jaarschijf te gaan t.l.v. 2016 € 20.000 toe te voegen aan dit fonds. 
 
Begrotingsgegevens 
Inkomsten 
Contributie politici; de inkomsten blijven achter omdat niet alle gekandideerde bestuurders 
de afdracht aan het Gewest hebben gedaan. 
 
Uitgaven 
Scholing; de uitgaven betreffen mediationkosten die het Gewest heeft gedaan voor 
bemiddeling bij een afdeling.  
Vergaderkosten; deze kosten vallen lager uit omdat veelvuldig gebruik is gemaakt van het 
clubhuis in Haarlem, waarvoor huur wordt betaald, in plaats van Lion d’Or.  
Ledenraadpleging; dit betreft de kosten van de pilot ledendemocratie, die niet waren 
begroot.  
  

4. Verslag Statenfractie - Xander den Uyl,  PvdA Noord-Holland Fractie  
Onze fractie is op 1 november jl. hard getroffen door het overlijden van onze gedeputeerde 
Tjeerd Talsma na een zeer kort ziekbed. We missen de enorme kennis en daadkracht van 
Tjeerd nog iedere dag maar hebben er alle vertrouwen in dat we in Adnan Tekin een 
waardige opvolger hebben gevonden. Vanwege de benoeming van Adnan hebben een aantal 
verschuivingen binnen de fractie plaatsgevonden. Zo is Rina van Rooij Adnan opgevolgd als 
vicefractievoorzitter en is Aukelien Jellema tot het fractiebestuur toegetreden als 
penningmeester. Ook is de bezetting van de commissies vanuit de fractie anders ingedeeld 
wat weer heeft geleid tot een herverdeling van de portefeuilles.  
  
De fractie heeft in oktober 2015 de keuze gemaakt om zich tijdens de huidige periode te 
richten op de speerpunten: werk, wonen, duurzaamheid en natuur en milieu. De regiodagen 
van het afgelopen jaar stonden daarom zoveel mogelijk in het teken van deze prioriteiten. 
Gedurende 2016 hebben we ons intensief bezig gehouden met zaken zoals de veiligheid 
rondom de kernreactor in Petten, kustbebouwing in NH en energiewinning in het 
waddengebied. Tevens hebben we de discussie rondom het beheer van de 
recreatieschappen in de Metropoolregio Amsterdam aangezwengeld. In het komende jaar 
zal de focus van onze fractie behalve op deze zaken ook liggen op de dit jaar te gunnen OV 



 

 

concessie NHN, de verbetering van het Noord-Hollandse fietsnetwerk en het tekort aan 
woningbouwlocaties. 
 

5. Waterschappen. 
De PvdA Noord-Holland wordt goed vertegenwoordigd in de waterschappen AGV en HHNK. 
Uitgangspunten zijn; betaalbaar, voldoende, veilig en schoon water. 
 
Dit zijn onze vertegenwoordigers: 
 
NNHK: 
Kees Stam – db lid 
Marjan van Leijen – fractievoorzitter 
Fijko van der Laan – fractielid 
 
AGV: 
Rolf Steenwinkel – db lid 
Leny van Vliet- Smit- fractievoorzitter 
Mirugia Sikkes – fractielid 
Egbert de Vries – fractielid 
Bea de Buisonje – fractielid 
Reinie Kaas – duolid 
 
In waterschap Rijnland (valt onder PvdA Zuid-Holland) is onze Haarlemse partijgenote Els 
Veenhoven lid van het waterschapsbestuur. 
 

6. Jaarverslag 2016  PvdA-fractie Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. 
De Ronde Hoep  
Het is na bijna 10 jaar gelukt om een begin te maken met de inrichting van de Ronde Hoep 
als calamiteitenpolder. Hiervoor is in 2016 de startnotitie aangenomen. Een algehele 
bescherming van de objecten in de polder met dijkjes hebben we daarbij afgewezen. Niet 
alleen omdat het te duur is vanwege de hoge onderhoudskosten, maar ook omdat het 
cultuurhistorisch niet wenselijk is. De Ronde Hoep is een uniek landschap, dat met de 
aanbreng van dijkjes ernstig verstoord zou worden. Voor de PvdA is het heel belangrijk 
geweest dat de inrichting gepaard gaat met een stimuleringsregeling. Hiervan kunnen de 
bewoners individueel gebruikmaken om hun bezittingen optimaal te beschermen. 
Rioolwaterzuiveringen 
Bijna de helft van het geld dat een Waterschap binnenkrijgt wordt besteed aan het zuiveren 
van afvalwater. Dat doen we op een steeds duurzamere manier, maar wel een kwestie van 
lang vooruit kijken.  Staan de zuiveringen op de juiste plek en hoe kan het beste zoveel 
mogelijk energie en grondstoffen uit het water worden gewonnen? Om die reden is heeft 
het Waterschap een plan gemaakt (het masterplan) waarbij 20 jaar vooruit wordt gekeken, 
voor een steeds duurzamere toekomst. 
Zwemmen in de Amstel 
Het was meer dan een eeuw lang bijna ondenkbaar: zwemmen in de Amstel en de grachten 
van Amsterdam. Volgens de APV nog steeds verboden, maar daar trekken de 
Amsterdammers zich steeds minder van aan, in steeds grotere getalen springen zij in het 
water. Dit is het resultaat van decennia lang werken aan een betere waterkwaliteit. Daar zijn 



 

 

we trots op, maar is de Amstel echt zo schoon geworden? Om eerlijk te zijn, dat moet en kan 
nog veel beter. De PvdA fractie van AGV heeft daarom een motie ingediend, niet om alleen 
te kijken naar locatie en emissie van de rioolwater-zuiveringen, maar ook om andere 
bronnen van vervuiling aan te pakken, zoals de uitspoeling van mest, bestrijdingsmiddelen 
en andere vervuilingsbronnen. De motie is door het dagelijks bestuur overgenomen, een 
nadere uitwerking volgt dit jaar. 
Pharmafilter bij het AMC te Amsterdam. 
Het is AGV gelukt om een belangrijke stap te zetten in de verwezenlijking van een decentrale 
zuivering bij het AMC. Niet alleen zal het afvalwater van het ziekenhuis op eigen terrein 
worden gezuiverd van medicijnresten, resistente en niet-resistente bacteriën en 
röntgencontrastmiddelen. Ook zal het gezuiverde water worden hergebruikt op het 
complex. Het ziekenhuis bespaart daarmee miljoenen liters kostbaar drinkwater, ook 
rioolbelasting hoeft niet meer te worden betaald. AGV zal deze zuivering beheren en leren of 
er nog meer innovaties mogelijk zijn. 
Kwijtschelding 
Waterschappen krijgen vrijwel al hun inkomsten door belastingen. Wij stellen ieder jaar het 
tarief vast waarbij ieder huishouden hetzelfde betaalt zonder rekening te houden met het 
inkomen.  Om die reden is het voor de PvdA belangrijk dat de laagste inkomens 
kwijtschelding krijgen. Vorig jaar hebben wij een notitie ingediend om te zorgen dat meer 
mensen kwijtschelding krijgen zoals ZZPers.  Dit jaar zullen wij zien of wij hier iedereen op 
meekrijgen.  Tenslotte hebben wij in onze voorstellen geregeld dat het waterschap beter 
zorgt dat mensen met schulden die daarom hun belasting niet betalen eerst worden 
doorverwezen naar het maatschappelijk werk in de gemeente waarna een betalingsregeling 
getroffen kan worden.  
 
Leny van Vliet-Smit, Rolf Steenwinkel, Mirugia Sikkens, Egbert de Vries, Bea de Buisonjé en 
Reinie Kaas. 
 

7.   Jaarverslag PvdA Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) 

 ttip motie 
o TTIP in de huidige opzet en vorm en de ISDS clausule in het bijzonder vormen 

een bedreiging voor het rechtsgebied van HHNK en kunnen schadelijk  zijn 
voor het eigen beleid, wet en regelgeving van het waterschap; oproep aan 
dagelijks bestuur om deze zorg uit te spreken in de richting van 
verantwoordelijke ministers. Motie werd unaniem gesteund. 

 cie bestuurlijke zaken 
o Vanuit de ad-hoc commissie bestuurlijke zaken zijn verschillende voorstellen 

gedaan mbt het functioneren van het bestuur. Diverse voorstellen zijn 
uitgevoerd, oa: iedere fractie mag steunfractieleden voor de cie's voordragen, 
de voorzitters van de commissies worden voorgedragen  uit het AB, na iedere 
bestuursvergadering worden fractieblogs geplaatst. 

 gastdocentschap Fijko en Marjan 
o Marjan en Fijko hebben zich beschikbaar gesteld om als gastdocent op te 

treden voor basisonderwijs en middelbaar onderwijs. Als voorbereiding op de 
Battle of the Beach heeft Fijko op twee basisscholen een drietal lessen 
waterveiligheid verzorgd voor groepen 6 en7. 

 EU bezoek Brussel 



 

 

o Contact met  Europarlementariërs en lobbyisten UvW/Vewin in Brussel mbt 
Kader Richtlijn Water.  De follow up gaat plaatsvinden in Nederland. Door 
goede contacten met onze PvdA (S&D) collega's in Brussel hopen we op 
goede informatie-uitwisseling en betrokkenheid/invloed bij besluitvorming. 

 HWBP 
o In het kader van het HoogWater Beschermingsprogramma (HWBP) heeft de 

fractie ingestemd met de voorstellen voor de verplaatsing van gemalen 
Eierland en De Schans en een aanvullend krediet voor de Prins Hendrik 
Zanddijk (Waddendijk Texel). De verplaatsing van De schans zou eerst niet 
doorgaan maar na hernieuwd overleg is het waterschap toch tot 
overeenstemming gekomen met de bezwaarmakers. Een ander heikel punt in 
de Waddendijk Texel is de versterking ter plaatse van het Nioz. Op een totaal 
van ca. 212 M€ is er nog een financieel tekort van ongeveer 7 M€ om ook de 
primaire kering bij het Nioz te verplaatsen en zo dit belangrijke 
onderzoeksinstituut binnendijks te kunnen brengen.  

 participatie 
o De PvdA-fractie hecht veel waarde aan participatie. Op veel onderwerpen 

gebeurt al erg veel, bijvoorbeeld de gebiedsprocessen voor het opstellen van 
peilbesluiten en rond de HWBP projecten. Een goed voorbeeld is de 
dijkverhoging in Den Oever waar erg veel overleg met allerlei 
belangengroepen is gevoerd, bewoners zijn betrokken bij de locatiekeuze van 
de coupure en de verplaatsing van de visafslag. Bij het jaarlijkse 
watersymposium was de aandacht vooral gericht op jongeren. Het 
symposium werd dan ook in samenwerking met een aantal 
onderwijsinstellingen opgezet en vormgegeven. Daarmee wordt naar 
verwacht het waterbewustzijn versterkt. 

 overdracht wegen  
o HHNK is intensief bezig met de voorbereiding om het beheer van de wegen 

over te dragen aan de gemeenten. Het streven is om in ieder geval met de 
huidige colleges afspraken te maken en die na de gemeenteraadsverkiezingen 
uit te voeren. De PvdA-fractie steunt uiteraard dit streven aangezien 
wegenbeheer geen taak is voor het waterschap. Met de West-Friese 
gemeenten wordt een pilot voorbereid evenals met de gemeente Alkmaar. 
Voor Alkmaar geldt dat slechts een deel van de wegen in het buitengebied 
beheerd wordt door HHNK; in West-Friesland gaat het om zogenoemde 
‘voordeel’en ‘nadeel’gemeenten vandaar dat daar met de gemeenten 
gezamenlijk wordt overlegd. In het buitengebied van Schagen zijn rond Petten 
enkele wegen inmiddels overgedragen. Ook de strandslagen van Den Helder 
en Schagen zijn in eigendom overgedragen aan die gemeenten. Voor onze 
fractie is er een koppeling tussen de overdracht van het wegenbeheer en de 
overname van het beheer stedelijk water. 

 kwijtschelding  
o kwijtschelding voor AOWers, ondernemers met een bijstandsuitkering voor 

zelfstandigen (BBZ) en huiseigenaren (die onder water staan): naar aanleiding 
van moties van en gesteund door de PvdA in 2015 en 2016 is de 
kwijtscheldingsregeling in een aantal stappen verruimd. 

 fijnzeef rioolwaterzuivering Beemster 



 

 

o De rioolwaterzuivering in Beemster is uitgebreid met een fijnzeef waarmee 
aan de voorkant van het zuiveringsproces toiletpapier uit het afvalwater 
wordt gehaald. Hieruit wordt cellulose gewonnen en hergebruikt als 
grondstof voor diverse toepassingen. In oktober is een pop-up winkel open 
geweest met producten uit cellulose. 

 waterinnovatiefonds 
o HHNK heeft een waterinnovatiefonds voor initiatieven van regionale 

bedrijven die een financieringsbehoefte hebben en werkzaam zijn op het 
gebied van water-innovatieve projecten. Wij zijn van mening dat een overheid 
als het waterschap niet risicovol hoort te bankieren met geld van de burger in 
de vorm van een fonds. Desondanks staan wij sympathiek tegenover de 
intentie van dit initiatiefvoorstel van de fractie van de KvK, dat nog verder 
(financieel) uitgewerkt wordt.  

 begroting 
o Voordurend zoeken we de juiste balans tussen ambities (wat gaan we 

allemaal doen), schulden (welke kosten worden vooruitgeschoven door te 
lenen) en belastingopbrengst (hoeveel geld vragen we aan de burgers). Onze 
ambities staan overeind. Er is voor 2017 zelfs ruimte gevonden voor extra 
inspanningen op een aantal terreinen zoals verduurzaming, zuivering 
medicijnresten, communicatie/waterbewustzijn. Onze schuldenpositie is 
verbeterd doordat we minder lenen en langzamerhand meer uit de 
exploitatie betalen. Tenslotte is het ook nog gelukt om de noodzakelijke 
belastingopbrengst op hetzelfde niveau te houden als vorig jaar. Dat wil 
zeggen dat de tarieven gemiddeld gelijk kunnen blijven en we een 0 % stijging 
hanteren.  

o toezeggingen op verzoeken van de PvdA bij begrotingsbehandeling: behalve 
verscherpte aandacht voor medicijnresten in afval- en oppervlaktewater, ook 
microplastics betrekken bij dit punt. Geen-spijt maatregelen zullen genomen 
worden op het vlak van cultureel erfgoed zolang hiervoor nog geen beleid is 
vastgesteld. 

  social return 
o amendement op de paragraaf social return van het inkoop- en 

aanbestedingsbeleid: social return wordt nu als voorwaarde gesteld in plaats 
van als 'te onderzoeken mogelijkheid' bij inkoop en aanbesteding. Hierdoor is 
social return geen vrijblijvendheid maar kent een inspanningsverplichting. 
Amendement werd unaniem aangenomen. 

 peilbesluiten, legger, waterplannen 
o In de loop van het jaar zijn er vijf peilbesluiten genomen die de PvdA-fractie 

heeft gesteund. Uit de inspraaknota was gebleken dat er bijzonder weinig 
opmerkingen en/of zienswijzen waren ingediend. Tevens is er een jaarlijkse 
herziening van peilbesluiten vastgesteld waarbij op 12 locaties kleine 
correcties zijn doorgevoerd. 

o De legger wateren is zoals gebruikelijk opnieuw vastgesteld. In de legger 
worden de verantwoordelijkheden voor het onderhoud van de waterlopen 
toegedeeld; het betreft een jaarlijkse aanscherping waardoor het document 
elk jaar weer iets wordt verbeterd. 



 

 

o Met Medemblik en Enkhuizen en ook Landsmeer zijn waterplannen 
overeengekomen. Vanuit onze fractie is voor Medemblik/Enkhuizen daarbij 
aangedrongen op meer urgentie bij het ontkoppelen van hemelwater van het 
riool. Het waterplan Landsmeer ademde wat dat laatste betreft een andere 
sfeer. Nogmaals hebben wij aangegeven dat er een link bestaat tussen de 
overname stedelijk water door HHNK en bijvoorbeeld meer voortvarendheid 
bij ontkoppelen, naast de overdracht wegenbeheer aan de gemeenten. De 
waterplannen zijn wat de PvdA betreft een mooi middel een en ander in 
onderlinge samenhang te regelen.  

 Kaderrichtlijn water.  
o Begin 2016 heeft het algemeen bestuur ingestemd met een programma 

krediet van 4,7M€ voor het uitvoeren van maatregelen in het KRW 
programma. Dat programma loopt van 2016 tot 2021 en behelst onder meer 
aanleg natuurvriendelijke oevers, vispassages en het monitoren van de 
waterkwaliteit. In dezelfde periode worden ook inkomsten verwacht van 2 
M€ zodat netto er door HHNK 2,6 M€ wordt geoormerkt voor het KRW 
programma. 

   
Marjan Leijen 
 

8. Scholing 
Het afgelopen jaar hebben we de Rosaleergang geëvalueerd en vervolgens de 
mogelijkheden onderzocht om in de toekomst in het gewest Noord-Holland eigen 
leergangen of korte cursussen op te zetten waar de leden in Noord-Holland zich voor in 
zouden kunnen schrijven. Dit is iets waar we in de toekomst verder naar willen kijken. 
Daarnaast zijn we begonnen met de voorbereidingen van de Jan Schaperleergang die in het 
voorjaar van 2017 weer van start gaat als voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen. 
 
Maarten Aleva 
Algemeen bestuurslid scholing 
 
 


