
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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Napraten over de verkiezingen op 
de gewestelijke vergadering op 25 
maart in Amsterdam.

Gewest4
Adnan Tekin is Tjeerd Talsma 
opgevolgd als gedeputeerde.

Opvolger
Hoe de ledendemocratie aan de 
man gebracht wordt vertelt Rian 
van Dam.

3Leden

Op woensdag 15 maart gaat heel 
Nederland naar de stembus voor de 
Tweede Kamerverkiezingen. Alle Tweede 
Kamerkandidaten van de PvdA staan 
natuurlijk voor de belangen van iedereen 
in heel Nederland. Maar kandidaten 

die iets met Noord-Holland hebben is 
natuurlijk wel leuk! Een aantal van hen 
vertelt op de pagina’s 6 en 7 meer over 
hun band met Noord-Holland. Spreekt 
hun verhaal u aan? Dan verdient een van 
hen misschien uw voorkeursstem wel.
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leiding van Lodewijk Asscher tot een 
succes te maken. 

“Samen vooruit 
voor een beter 
en eerlijker 
Nederland.”
Als ik dit schrijf zijn er nog achtendertig 
dagen te gaan tot de verkiezingen. Als u 
het leest zitten we dicht tegen 15 maart 
aan. We hebben steeds een heldere 
boodschap verkondigd en in mijn ogen 
een goede. Dankzij de inzet van onze 
partij en onze voorvrouwen en -mannen 
in de kamer en het kabinet gaat het 
economisch beter in Nederland. 
De verkiezingen gaan natuurlijk over 
meer dan economie en ook daar is de 
boodschap van Lodewijk en onze partij 
helder. We maken ons zorgen over onze 
toekomst. Over hoe kansen verdeeld 
zijn. Over hoe we met elkaar omgaan. 
We gaan voor een beter en eerlijker 
Nederland; samen vooruit.

trekt aan; de werkloosheid daalt en er 
zijn meer vaste banen gecreëerd (maar 
ook meer flexbanen). 

Knokken voor vaste banen
In de Provinciale Staten moeten we tot 
onze droefenis constateren dat ook de 
provincie soms meewerkt aan meer 
onzekere en slechte beloonde flexbanen, 
zoals bij de brug- en sluiswachters. Ook 
al knokken wij er voor, onze inzet en 
inbreng wordt niet altijd gevolgd in de 
Staten waar toch een rechtse meerder-
heid is. En zo zal het ook de komende 
vier jaar in Nederland gaan als we niet 
in staat zijn de verkiezingsstrijd onder 

De laatste 
weken ben ik 
inmiddels

 volop op 
campagne. Ik 
voer campagne 
in de afdeling 
waar ik woon, 
Haarlem. 

Campagne voeren in Haarlem is altijd 
leuk omdat er ruime ervaring in onze 
afdeling met canvassen is. Zo waren 
we op een zaterdag in de Delftwijk. Op 
meerdere plekken was er sprake van 
herkenning: “we hebben  jullie hier 
eerder gezien.” Delftwijk is een buurt in 
beweging met prachtige nieuwbouw en 
probleemrijke oudbouw.

 “Herkenning 
van de PvdA in 
de buurt.”
Wij vertalen dat in onze partij naar de 
landelijke politiek. We hebben het niet 
makkelijk als partij. Hoewel het steeds 
beter gaat in Nederland: de economie 

Samen vooruit
Door Xander den Uyl - fractievoorzitter PvdA Provinciale Staten Noord-Holland 

houdt. We willen het instrument van 
de ledendemocratie juist ook hiervoor 
inzetten. Niet alleen ter voorbereiding 
voor congressen en politieke ledenraad, 
maar ook om in te zetten om discussie 
in afdelingen en gewest aan te jagen en 
te stimuleren. 

Wat gaan we doen? 
We gaan aan de leden beter uitleggen 
wat de ledendemocratie inhoudt en hoe 
we dat gaan doen. Hiervoor sluiten we 
aan bij regio-bijeenkomsten. De eerste 
bijeenkomst is in West-Friesland geweest 
(zie pag. 8). 
Zijn er in uw regio of afdeling  bijeen-
komsten waar we informatie kunnen 
geven over ledendemocratie, dan komen 
we graag langs. We maken onderscheid 
in de voorbereidingen op een politieke 
ledenraad en die van een congres.
Verder ligt voor 2017 de nadruk op het 

al in een zo vroeg mogelijk stadium 
betrekken van de leden bij de aanzet 
tot discussie. Ook bijvoorbeeld als 
voorbereiding op de programma’s van 
de gemeenteraadsverkiezingen. 

Voorbereiding op het congres
We gaan meer werk maken van de 
voorbereiding vanuit de leden. Dit zal 
een combinatie worden van digitaal 
(online specifiek voor het gewest) 
en fysiek met bijeenkomsten. In die 
voorbereiding gaan we brainstormen 
over mogelijke amendementen en mo-
ties, natuurlijk mede afhankelijk van 
de onderwerpen van het congres. Dit 
noemen we het voorportaal voor het 
voorcongres. 
Vervolgens gaat een groep aan de slag 
om de discussies samen te vatten in 

Lees verder op pagina 5

Versterking ledendemocratie
In 2016 heeft 
het gewest 
Noord-Holland 
samen met 
Amsterdam 
gewerkt aan 
de nieuwe 
ledendemocra-
tie. Pilot is de 
voorbereiding 
op de Politieke 

Ledenraad van september 2016 geweest. 
Bij het landelijk congres in januari is bij 
het voorcongres een specifiek ledenpanel 
voor Noord-Holland ingezet. 
Voor 2017 heeft het gewest een actie-
plan opgezet om de ledendemocratie 
binnen het gewest verder te versterken.

Discussie stimuleren
Belangrijk voor onze partij is discussie 
met leden en kiezers over wat hen bezig 

Nieuwjaarsreceptie Hans Aertsen is 
Rode Kanjer 2016
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van het 
gewest is traditiegetrouw weer de Rode 
Kanjer uitgereikt. Er waren weer sterke 
kandidaten genomineerd. Deze keer 
is de keuze gevallen op Hans Aertsen 
(Amsterdam) die met name op het 
gebied van Ledendemocratie grote ver-
diensten heeft als voorloper op gebied 
van digitale instrumenten om de leden 
meer te betrekken bij politieke menings-
vorming en besluitvorming. In samen-
werking met het gewest bouwt hij zijn 
Amsterdamse ledenpanel nu uit tot 
een Noord-Hollandse aanpak van het 
online betrekken van onze leden bij de 
voorbereiding van bijvoorbeeld Congres-
sen en Politieke Ledenraad.

Het nieuwe jaar is gezellig begonnen 
met een informeel samenzijn. Zondag 8 
januari was er een nieuwjaarsreceptie in 
Lion d’Or in Haarlem. De afdeling Haar-
lem en het gewestbestuur organiseerden 
dit samen.
Er waren warme woorden en uiteraard 
een vooruitblik op de campagne en de 
aanstaande Tweede Kamerverkiezingen 

van gewestvoorzitter Rian van Dam. 
Namens de afdeling Haarlem sprak 
Jeroen Fritz. Ook Tweede Kamerkandi-
daat Gijs van Dijk en gedeputeerde
Adnan Tekin hielden een korte toespraak.
Door het gewestbestuur werd de Rode 
Kanjer uitgereikt en de afdeling Haarlem 
zette een aantal actieve burgers in het 
zonnetje.

Hou Mijn.PvdA.nl 
up to date!
Leden kunnen zelf de gegevens in de 
ledenadministratie up-to-date houden. 
Door in te loggen op Mijn.PvdA.nl 
kun je bijvoorbeeld wijzingen in adres, 
mailadres, functie e.d. aanbrengen.  Con-
troleer eens of de informatie nog klopt 
en pas het zonodig aan. Dat voorkomt 
fouten in de communicatie.

De campagne komt er weer aan! 
Het gewest heeft ook dit jaar weer een 
klein budget om campagne-activiteiten 

te doen. Heb je een goed idee of wil 
je affiches aanschaffen, laat het ons 
weten, dan kijken we wat we voor 

jullie kunnen doen. Mail het gewest op 
secretariaatgewestnh@pvda.nl

Tweede Kamerkandidaat Gijs van Dijk Gedeputeerde Adnan Tekin
Rode Kanjer Hans Aertsen met 
gewestvoorzitter Rian van Dam

De afdeling Haarlem en Heemstede heeft deze inwoners in het zonnetje 
gezet vanwege hun verdiensten voor de samenleving

Jeroen Fritz, fractievoorzitter Haarlem spreekt de aanwezigen toe
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Het werk gaat door aan de slag als 
Gedeputeerde van Provinciale Staten Noord-Holland 
Door Adnan Tekin - gedeputeerde provinciale staten nh

de onderdelen van mijn portefeuille en 
ben onder de indruk van onze ambte-
naren. Ze zijn slim, scherp, bevlogen, 
maar ook bescheiden.

Inwerkperiode
Het eerste externe optreden wat ik als 
gedeputeerde op mij heb genomen, 
betrof het dagelijks bestuur van de 
omgevingsdienst Noordzeekanaal-
gebied. Tjeerd heeft het tot stand 
komen van de omgevingsdiensten nog 
bestuurlijk begeleid. Natuurlijk was er 
tijdens het overleg aandacht voor zijn 
overlijden. Overal waar ik kom dragen 
mensen Tjeerd een warm hart toe. Dat 
is mooi om te merken en ontroert.
Het eerste besluit dat ik door Gede-
puteerde Staten mocht loodsen, 
betrof het verbod op varend ontgas-
sen. Tjeerd en de verantwoordelijke 
ambtenaren hebben dit een jaar lang 
voorbereid. Het is van belang dat 
dit verbod er nu gaat komen om de 
luchtkwaliteit in Noord-Holland verder 
te beschermen. Het varend ontgassen 
is schadelijk voor de luchtkwaliteit en 
daardoor schadelijk voor mens en dier. 
Tjeerd kan met recht trots zijn.
Inmiddels hebben Provinciale Staten 
unaniem ingestemd en gaat het verbod 
per 1 maart 2017 in. 

Grutto
De eerste samenwerkingsovereen-
komst die ik mocht tekenen betrof het 
gebiedsakkoord voor De Kampen in 
het Gooi. Ik heb door de samenwer-

kingsovereenkomst kennis kunnen 
maken met de natuurpartners in het 
veld en een overwinning geboekt voor 
de grutto, een belangrijke weidevogel 
in Noord-Holland. Het leefgebied van 
de grutto en daarmee de grutto zelf 
staat onder druk. Hopelijk biedt dit 
gebiedsakkoord weer perspectief.

Arbeidsmarkt & Onderwijs
Als Statenlid hield ik mij de afgelo-
pen jaren bezig met Arbeidsmarkt 
& Onderwijs en samen met Tjeerd 
konden we mooie slagen slaan. We 
waren beiden erg trots over de komst 
van de werkambassadeur wat in het 
coalitieakkoord is afgesproken. Tijdens 
een rondetafelgesprek heb ik kennis
gemaakt met onderwijspartners, 
ondernemers en gemeenten in en 
rondom Alkmaar. Onder de bezielende 
leiding van de werkambassadeur Dook 
van den Boer hebben we een eerste 
stap gezet naar een structurele samen-
werking. Zodat men in de regio nog 
beter gebruik gaat maken van elkaars 
expertise.

Trots
Ik zal het werk van Tjeerd met trots 
voortzetten. Ik heb er alle vertrouwen 
in dat dit goed gaat komen, samen 
met het team waarmee ik mag werken. 
Nu het economisch weer beter gaat, 
komen natuurprojecten meer onder 
druk te staan. Daarom wil ik graag 
verbindingen leggen tussen mijn 
portefeuille en andere portefeuilles, 
omdat ik denk dat je dan niet alleen 
het dossier vooruit kan helpen, maar 
ook Noord-Holland. 
Daarnaast wil ik over alle dossiers die 
ik heb, een eigen sausje gieten. Ik 
ben iemand die eigen ideeën heeft, en 
dingen voor elkaar wil krijgen. Want ik 
ben hier niet gekomen om op de tent 
te passen. Als ze dat hadden gewild, 
hadden ze iemand anders moeten 
vragen. En ik ben sociaaldemocraat, 
dus ik hoop dat mensen ook merken 
aan mij; ja, dat is een PvdA’er. Je zit 
gewoon in het college natuurlijk, maar 
ik ben en blijf sociaaldemocraat.

Provinciaal 4

Inmiddels 
ruim twee 
maanden 
ben ik gede-
puteerde. In 
mijn nieuwe 
functie zal 
ik mij onder 
andere bezig-
houden met 

het arbeidsmarktbeleid. Dat is voor 
mij bekend terrein. Waar ik nu nog 
minder bekend mee ben, zijn de 
thema’s natuur en milieu.
Ik zie er dan ook naar uit om op deze 
thema’s meters te maken, mij te 
laten verrassen en nieuwe zaken te 
ontdekken. Ik zit nog volop in mijn 
inwerkperiode. 

Mijn ontvangst op het provinciehuis 
was een warm bad. Natuurlijk was ik 
graag onder andere omstandigheden 
aan deze eervolle functie begonnen; 
het plotselinge en veel te jong over-
lijden van Tjeerd Talsma is een bittere 
realiteit. Het heeft ongeveer een week 
geduurd voor ik op de stoel achter 
het bureau kon zitten, dat was in het 
begin gewoon té raar. Het was Tjeerds 
kamer, zijn werkplek. Ik heb al die tijd 
aan tafel gezeten, waar ik bezoekers 
ontvang. 

“Door snel 
handelen 
ambtenaren 
verloopt mijn
inwerkperiode 
efficiënt.”
Maar wat zou Tjeerd trots zijn geweest 
op zijn oud-collega’s en medewerkers 
die mij warm welkom heetten. Wat 
een geweldig team trof ik aan. Ik ben 
dankbaar voor het snelle handelen van 
de ambtenaren om mijn inwerkperiode
zo makkelijk en efficiënt mogelijk 
te maken. Ik heb inmiddels al vele 
inwerksessies gehad op de verschillen-

Gebiedsakkoord beschermt de 
grutto in de Kampen

Tijdens de Provinciale Staten vergade-
ring van 6 februari jl. hebben Marieke 
van Duijn en Nico Papineau Salm een 
motie ingediend waarin zij Gedepu-
teerde Staten vragen om te onderzoe-
ken of het provinciale buurtbusbeleid 
dusdanig aangepast kan worden zodat 
buurtbussen binnen redelijke termijn 
rolstoeltoegankelijk kunnen worden 
gemaakt. Eerder hadden zij hier ook al 
vragen over ingediend.

Zelfstandig verplaatsen
De PvdA, gesteund door het CDA 
Noord-Holland, vindt dat openbaar 
vervoer toegankelijk moet zijn voor 
iedereen. Dit staat ook zo in het 
verkiezingsprogramma van 2015. 
Daarbij is toegankelijkheid voor kwets-
bare doelgroepen een belangrijk
uitgangspunt. Mensen kunnen zich 
hierdoor zelfstandig verplaatsen 
en hebben zo betere toegang tot de 
arbeidsmarkt en een socialer leven. 

“Alternatieven 
zijn lang niet 
altijd volwaardig.”
Op dit moment zijn veel buurtbussen
niet toegankelijk voor rolstoelge-
bruikers. Dit is in strijd met het VN 
verdrag inzake de rechten van mensen 
met een beperking. Alternatieven zoals 

doelgroepenvervoer via de gemeente, 
bieden lang niet altijd een volwaardig 
alternatief, onder andere omdat dit 
vaak meer reistijd voor de passagier 
betekent.

Meenemen in de concessie
PvdA Statenlid Marieke van Duijn: “Ik 
ben geschrokken van de signalen van 
rolstoelgebruikers die ergens niet of 
met heel veel moeite kunnen komen, 
omdat zij geen gebruik kunnen maken 
van de buurtbus. Wij willen dat de 
provincie gaat kijken hoe dit verbeterd 
kan worden, want OV moet voor ieder-
een toegankelijk zijn!”
Mede indiener en collega Statenlid 
Nico Papineau Salm voegt daar aan 
toe: “.Ik realiseer mij dat buurtbussen
niet op stel en sprong geschikt 

gemaakt kunnen worden en ook moet 
er overleg met de chauffeurs van de 
bussen komen. Maar het is belangrijk 
dat bij het ingaan van de nieuwe con-
cessie Openbaar Vervoer NH- Noord 
medio 2018 de buurtbussen rolstoel-
toegankelijk zijn.”

In commissie bespreken
Naar aanleiding van de inzet, vragen
en motie, heeft de gedeputeerde 
toegezegd hier in de commissie 
Mobiliteit & Financiën op terug te 
komen, zodat daar alle informatie kan 
worden besproken en kan worden 
gekeken wat er nodig is om er voor te 
zorgen dat buurtbussen toegankelijk 
worden voor rolstoelgebruikers.

Openbaar vervoer voor iedereen: 
Buurtbus moet rolstoeltoegankelijk zijn
Door Marieke van Duijn en Nico Papineau Salm - Statenleden

In de provincie Gelderland zijn al buurtbussen in gebruik genomen die 
ook toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers

We gaan dan met de leden in discussie 
over het thema van de politieke leden-
raad. Uitkomst van die discussie zouden
bijvoorbeeld concept-moties kunnen 
zijn. Die worden aan het ledenpanel 
voorgelegd en vervolgens via de Leden-
Kamer landelijk. Een goede planning 
is een voorwaarde voor het welslagen 
hiervan.
Houdt de informatie vanuit het gewest 
goed in de gaten, dan kan u op tijd 
meedoen in discussie en debat. 

Contact
Mocht u vanuit uw afdeling of regio in-
teresse hebben om de ledendemocratie 

actief in te zetten dan kunt u contact 
opnemen met Mohamed Bejaoui of 
Hans Aertsen.
Zij zullen de verdere concrete uit-
werking van het actieplan Versterking 
ledendemocratie 2017 coördineren. Zij 
zijn ook aanspreekpunt voor vragen en 
wensen.

Mohamed:  m.bejaoui@hotmail.nl
Hans: hans.aertsen@bestuurpvdaam-
sterdam.nl

Rian van Dam
voorzitter PvdA gewest Noord-Holland

Vervolg van pagina 3

conceptversies die we met het inzetten 
van het Ledenpanel verder willen aan-
scherpen. De resultaten zullen bespro-
ken worden in de voorcongressen. Er 
komt een draaiboek om zo de voorbe-
reiding verder te structureren en het 
voor de leden duidelijk te maken. 

Politieke ledenraad
De voorbereiding vanuit het gewest 
op een politieke ledenraad verloopt 
simpeler dan de voorbereiding op het 
congres. We willen insteken op een 
fysieke bijeenkomst ter voorbereiding. 
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moeite hun weg 
weten te vinden 
in ons land. 
Ouders die met 
de handen in het 
haar zitten,
omdat hun 
kinderen niet 
naar school gaan. 
Ouderen die 
moeite hebben hun plek te vinden in 
onze snel veranderende samenleving.
Als huisarts luister ik en help ik mijn 
patiënten waar ik kan. Maar als politica 

Provinciaal 6

Kandidaten TK uit Noord-Hollland 
Alle Tweede-Kamerkandidaten staan voor de belangen van iedereen in heel Nederland. Maar kandidaten die iets met Noord-
Holland hebben is natuurlijk wel leuk! Een aantal van hen vertelt meer over hun band met Noord-Holland.

19: Ilco vd Linde
Jaarlijks genieten 150 duizend mensen 
op Bevrijdingsdag van Bevrijdingspop in 
Haarlem. Dat is niet alleen het grootste 
culturele festival van Noord-Holland, waar 
bands en media vanuit de hele wereld 
naar toe komen, maar ook het grootste 
Bevrijdingsfestival van Nederland. Als 
initiatiefnemer heeft Ilco van der Linde 

(1963) 15 jaar 
lang aan de 
basis gestaan 
van dit grote 
succes. Ook is 
hij de initiatief-
nemer van de 
Kunstbende in 
Noord-Holland 

(dat duizenden jongeren betrekt bij kunst 
en cultuur), het jaarlijkse Bevrijdings-
concert voor Carré op de Amstel, het 
dance4life project (dat duizenden scho-
lieren in Noord-Holland betrekt bij het 
terugdringen van HIV en Aids) en het 
Mandelahuisje, dat aan het IJ in Amster-
dam inwoners van Noord-Holland gratis 
helpt bij conflictbemiddeling. 

41: Bob Deen Ik heb me 
kandidaat gesteld voor de Tweede Kamer 
om voor de PvdA te knokken voor een 
veilige en eerlijke wereld. Juist in een 
periode van onzekerheid, onrecht en 
instabiliteit is dat van belang. Noord-

Holland Noord 
is een hele 
internationale 
regio met 
de blik naar 
buiten. Het is 
een regio die 
veel exporteert 
en met de 

marine in Den Helder ook een belangrijke 
bijdrage levert aan een veilige wereld. 

Maar tegelijkertijd maken Noord-Hol-
landers zich net als ik zorgen over wat 
er internationaal gaande is. Op straat in 
dorpen zoals Kolhorn en Anna Paulowna 
heb ik gemerkt dat mensen niet alleen 
worstelen met problemen als werkgele-
genheid, zorg en bereikbaar-heid, maar 
ook mijn zorgen delen om wat er in de 
wereld gaande is. Daarom wil ik deze 
campagne de verbinding leggen tussen 
Noord-Holland Noord, Den Haag en de 
wereld. 
Met mijn kennis van het buitenland 
en mijn band met de regio denk ik de 
schakel te kunnen zijn tussen Noord-
Holland Noord, Den Haag en de 
wereld. Ik ben geboren in Den Helder, 

opgegroeid in Nieuwe Niedorp en ging 
naar school in Schagen. Ik ben politiek 
actief geworden tijdens mijn studie 
internationale betrekkingen. Nu werk ik 
al een aantal jaar in Den Haag voor de 
Organisatie voor Veiligheid en Samen-
werking in Europa en zet ik me in om 
conflicten te voorkomen. Mijn hart 
ligt bij de regio Noord-Holland Noord, 
die me heeft gemaakt tot wie ik ben. 
Noord-Hollanders zijn recht door zee, 
openhartig en direct, maar gaan ook met 
veel respect met elkaar om. Ik kom er 
nog steeds vaak en voer graag campagne 
met de afdelingen van de Noordkop en 
West-Friesland, waar mijn schoonfamilie 
woont.

5: Gijs van Dijk
Texel is een van de mooiste plekken 
van Nederland. Het waddengebied, de 
Noordzee, de uitgestrekte natuurgebie-
den. Veel mensen komen van het eiland 

genieten, de 
mensen die 
er wonen zijn 
daar hartstikke 
trots op. Toch 
is een eiland 
kwetsbaar. Niet 
alleen de 
natuur maar 

ook de kwaliteit van de voorzieningen 
zijn kwetsbaar. Goed onderwijs, zorg 
dichtbij, vast en zeker werk en betaal-
bare woningen zijn geen vanzelfsprek-
endheid op het eiland. 
Met een krimpende bevolking en een 
groeiend toerisme moeten we op Texel 
voortdurend het evenwicht blijven 
vinden. Een bloeiende economie moet 
hand in hand gaan met uitstekende 
woon-, werk- en leefomstandigheden. 
Een prachtig, maar kwetsbaar 
natuurgebied moet hand in hand gaan 
met duurzame recreatie en toerisme. 
Werk op Texel is veelal seizoengebon-

den, maar ook dan moet er fatsoenlijk 
betaald worden en willen mensen 
zekerheid om een leven op te kunnen 
bouwen. Dit kan alleen met een sterke 
Partij van de Arbeid die economische 
voorspoed eerlijk en duurzaam wil 
verdelen zodat iedereen mee kan doen.
Het kwetsbare waddenevenwicht kan 
door een krachtige politiek, lokaal 
en landelijk, voor de komende jaren 
beschermd en verbeterd worden. Daar 
wil ik mij de komende jaren hard voor 
inzetten. Texel en het waddengebied 
kunnen op mij rekenen!

30: Mirthe Biemans  
Het Nederland waar ik trots op ben is 
het Nederland waar we omkijken naar 
elkaar en iedereen erbij hoort. Ook als je 
niet het meeste gewilde talent, de dikste 
bankrekening of de juiste achternaam 
hebt.
Daarom werk ik nu bij Humanitas, waar 
we tienduizenden mensen in een kwets-
bare situatie helpen om zelf verder te 
kunnen. Daarom zette ik in het Midden-
Oosten vredesprojecten op met Palestijnse 
en Israëlische vrouwen en kinderen. 
En daarom zette ik dit jaar, met zoveel 
bevlogen mensen, Stroom Nederland op. 
Om sociale initiatieven te versterken die 

bijdragen aan een land waar iedereen 
volwaardig kan meedoen.

En dat is uiteindelijk waarom ik juist 
nu politiek 
de schouders 
eronder wil 
zetten. We 
moeten ons nu 
niet laten leiden 
door angst, 
maar door ver-
trouwen in wie 
we zijn en wat 
we kunnen. Het gaat om de beste kansen 
voor al onze kinderen, werk dat loont, 

vrijheid om te zijn wie je bent en een 
samenleving waar iedereen erbij hoort 
en meedoet. Het gaat om een land waar 
iedereen iets moois van het leven kan 
maken. In de Tweede Kamer wil ik me 
daarvoor inzetten.
Ik wil ook meer jongeren bij de politiek 
betrekken, want één derde stemt niet en 
jongeren zijn amper lid van een politieke 
partij. Terwijl het ook om hun toekomst 
gaat. Daarom heb ik Maak de Toekomst 
opgezet; een leuke laagdrempelige 
manier voor jongeren om mee te denken 
over de beste ideeën voor de toekomst. 
We reizen alle provincies af. Kom je ook? 
www.maakdetoekomst.org

23: Jeroen Recourt 
Het water, de 
duinen en 
de klei: dat is 
waaruit Noord-
Hollanders zijn 
gemaakt, van 
Texelaar, West-
Fries tot Haar-
lemmer. Noord-
Hollanders zijn 

aanpakkers, doeners; geen schreeuwers. 
Toch is het nodig dat ook Noord-Holland 

in de Tweede Kamer wordt gehoord. De 
haven van Den Helder mag niet doo-
dbloeden, Tatasteel IJmuiden moet kun-
nen blijven vernieuwen en ontwikkelen 
en de kerncentrale in Petten moet 100% 
veilig zijn om het belangrijke werk voor 
kankerpatiënten te kunnen blijven doen.  
 
De afgelopen zes jaren heb ik als Haar-
lemmer de belangen van Noord-Holland 
gediend. Ik heb, samen met burge-
meesters en wethouders, in de Tweede 
Kamer gestreden voor onze mooie 

provincie. En dat wil ik blijven doen. Ik 
kom uit Noord-Holland en dus ben ook 
ik geen schreeuwer maar een doener. 
De komende jaren moet er geld naar 
Noord-Holland voor een betere bereik-
baarheid over de weg en per spoor, en 
om vaste banen te creëren. En er moet 
geld naar de kop van Noord-Holland om 
met 5G-internet, beter openbaar vervoer 
en een vitaliteitsfonds de krimp tegen te 
gaan. Want Nederland houdt niet op bij 
de Randstad.

Deze succesvolle projecten zeggen alles 
over Ilco: hij is visionair, ondernemend, 
sociaal bewogen, vol daadkracht, staat 
onvermoeibaar op de bres voor vrijheid en 
mensenrechten, hij is nauw verbonden
met maatschappelijke organisaties, 
overtuigd van de kracht van muziek en 
altijd aan de slag voor betere kansen voor 
jongeren. 
Ilco gebruikt graag de stelling van de 

vroegere Amsterdamse PvdA wethouder 
Jan Schaeffer: “In geouwehoer kun je niet 
wonen.” Het spreekt voor zich dat deze 
succesvolle sociale ondernemer een 
enorme ‘do-power’ naar Den Haag zal 
brengen, waar de inwoners van Noord-
Holland zonder twijfel weer heel veel baat 
bij zullen hebben. 
Ilco van der Linde is geboren en getogen
in Haarlem, waar hij ook acht jaar 

gemeenteraadslid is geweest. In deze stad 
heeft hij voor zijn werk de Zilveren Ere-
medaille van Verdiensten ontvangen.
Secretaris-Generaal Ban Ki-moon ver-
strekte hem een Oorkonde van Verdien-
sten voor zijn internationale vredesproject 
MasterPeace. Het Global Peace Forum 
verstrekte onze Noord-Hollander de 
‘Luxembourg Peace Prize’. Op dit moment
 woont Ilco in Amsterdam-Noord. 

14: Marith Volp 
Al ruim 11 jaar werk ik als huisarts in 
Slotermeer, Amsterdam Nieuw West. 
Ook nadat ik in 2013 Kamerlid werd 
ben ik nog spreekuur blijven houden 
en zie ik nog wekelijks mijn patiënten. 
Amsterdammers die zich zorgen maken 
over hun gezondheid, over naasten die 
ziek zijn, over medicijngebruik. Goed 
luisteren en mensen een helpende hand 
bieden, dat is wat ik als huisarts doe.
Maar in die 11 jaar heb ik nog veel meer 
gezien. Amsterdammers die niet in
Nederland geboren zijn en maar met 

kan ik voor veel meer mensen iets 
betekenen. Werken aan een samen-
leving waar plek is voor iedereen. 
Waarin ouderen de zorg krijgen die ze 
verdienen. En waarin generaties niet 
tegenover elkaar, maar naast elkaar 
staan. Waarin we de meest kwetsbaren 
blijven zien en helpen. Dat is waarom 
ik zowel huisarts als Tweede Kamerlid 
ben en wil blijven. En alles wat ik zie en 
hoor in mijn woonplaats Haarlem en de 
huisartsenpraktijk in Amsterdam is mijn 
drijfveer in Den Haag.

18: Emine Bozkurt 
Noord-Holland is mijn thuis. Ik groeide
op in Poelenburg, een Zaanse wijk waar
veel migranten hun eerste thuis in 
Neder-land vonden. Als kind uit een 
‘gastarbeiders-
gezin’ merkte ik dat er lage verwachtin-
gen waren van migrantenkinderen. Maar 
het was altijd de PvdA die daar tegen 
streed. Die stond voor gelijke kansen, 
verheffing en emancipatie. Voor een 
land waar hard werken beloond wordt, 
waar je hulp krijgt als je een keertje 
pech hebt en waar je zelf vrij bent en die 

vrijheid ook een ander gunt.
Ik heb mijn kansen kunnen pakken, 
een goede opleiding gehad en mag 
me nu kandidaat-Kamerlid noemen. 
Maar dit is nog niet voor iedereen weg-
gelegd. Noord-Holland is Nederland 
in het klein. Om mij heen zie ik nog 
teveel armoede, schuldenproblematiek, 
polarisatie tussen bevolkingsgroepen en 
discriminatie. Nog teveel mensen worden 
hierdoor uitgesloten, terwijl alle kinderen 
hun dromen moeten kunnen najagen. 
Als Kamerlid uit Zaandam en Noord-
Holland wil ik uw stem zijn. Ik wil het 

geluid van onze provincie verwoorden 
en met mijn collega’s naar oplossingen 
zoeken. Ik wil onze idealen verdedigen 
en strijden voor gelijke rechten voor 
iedereen. Tegen de politiek van verdeeld-
heid en ieder voor 
zich. Voor een 
toekomst waarin 
plaats is voor 
iedereen die iets 
moois wil maken 
van Nederland. 
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Anoniem
Door Sandra Doevendans - Statenlid

Als Statenlid sta ik voor de inclusieve 
samenleving en zal daarom namens 
onze Noord-Hollandse fractie het 
initiatiefvoorstel ‘Anoniem Solliciteren’ 
indienen. Dit voorstel is geïnspireerd 
op ons Tweede Kamerverkiezingspro-
gramma waarin wij de enige partij zijn 
die dit heeft vastgesteld in het partijpro-
gramma. 

Noord-Holland is een provincie met een 
diversiteit aan inwoners. Het is daarom 
belangrijk dat al onze bewoners toegang 
hebben tot de arbeidsmarkt ongeacht 
hun leeftijd, geaardheid, lichamelijke 
gezondheid, geslacht, religie of afkomst. 
De diversiteit en kracht van onze Noord-

Hollandse bewoners is helaas niet altijd 
terug te zien in de verschillende lagen 
van de arbeidsmarkt. Net zo min als 
in de Statenzaal. Discriminatie op de 
arbeidsmarkt is, ondanks de inzet van 
onze minister van Sociale Zaken en 
partijleider, Lodewijk Asscher, nog niet 
opgelost. Leeftijdsdiscriminatie is een 
groot probleem. Veel 55-plussers solli-
citeren zich suf en worden vaak niet eens 
uitgenodigd, terwijl zij met hun talent 
en ervaring een belangrijke toegevoegde 
waarde zijn voor het bedrijfsleven. Ook 
Noord- Hollanders met een andere 
etnische achtergrond of een hoofddoek 
hebben het lastiger om een baan te 
vinden. 

De PvdA Noord-Holland ziet in bestrij-
ding van discriminatie op de arbeids-
markt een rol voor de Provincie weg-
gelegd.

Het is belangrijk dat het personeels-
bestand van de provincie een afspie-
geling is van de Noord-Hollandse 
(beroeps)bevolking. Provincie Noord-
Holland doet het al goed op dit 
gebied, maar het kan altijd beter. Het 
is belangrijk om ook van de organisa-
ties waar de provincie een subsidie- 
of inkooprelatie mee heeft, te vragen 
dat zij een personeelsbestand hebben 
dat aansluit bij deze diversiteit. 

Daarom pleit de PvdA Noord-Holland 
er voor om anoniem solliciteren in te 
voeren als onderdeel van het 
wervings- en selectiebeleid ten aan-
zien van vacatures binnen de 
provinciale organisatie en het 
expliciet opnemen ervan in de aan-
bestedingsvoorwaarden/ subsidie-
voorwaarden van onze provincie.

Er is al jarenlang discussie over een 
mogelijke verbinding tussen de rijks-
wegen A8 en A9. Wanneer je nu met de 
auto over de A8 vanuit Zaanstad richting 
Beverwijk of Alkmaar wilt moet je eerst 
langs de Nauernaschevaart, dan door 
Krommenie waarna je bij Uitgeest de A9 
op kunt rijden. 

Teveel overlast
PvdA Noord-Holland is voorstander van 
een verbinding tussen beide rijkswegen.
De huidige verkeerssituatie leidt namelijk 
tot grote problemen voor de inwoners 
van Krommenie en Assendelft. Er is 
sprake van geluidsoverlast, ongezonde 
luchtkwaliteit en files door het dorp 
waardoor het oversteken erg gevaarlijk 
is. Daarnaast staan automobilisten ’s 
morgens en ’s avonds lang in de file. 
De PvdA beoordeelt de komende plan-
nen voor een nieuwe verbinding op de 
volgende punten. 

Verbetering moet significant zijn
De situatie voor de bewoners in Krom-
menie moet ons inziens duidelijk 
verbeteren ten opzichte van de huidige 
situatie. Inmiddels hebben inwoners uit 
Krommenie een platform opgericht en 
een aantal rapporten opgesteld over de 
mogelijke gevolgen voor geluidsover-
last, gezondheid en leefbaarheid bij een 
oplossing door het dorp.  

Open karakter behouden
Bij een oplossing door het open, groene 
gebied moet goed rekening worden 
gehouden met het behouden van het 
open karakter, de mogelijkheden voor 
duurzame landbouw, de Stelling van 
Amsterdam en goede recreatieve (fiets)
routes. Ook in dit gebied zijn er bewo-
ners, waaronder een aantal agrariërs die 
zich inzetten voor het open houden van 
het landschap.

Drie alternatieven
In de afgelopen periode is er in opdracht 
van de stuurgroep van gemeenten en 
provincie uitvoerig onderzoek gedaan 
naar mogelijke oplossingen. Er zijn nu 
drie alternatieven gepresenteerd. Het 
gaat om het Nul-plus alternatief (door 
Krommenie/Assendelft), het 
Heemskerkalternatief en het Golfbaan-
alternatief. De alternatieven zijn te zien 

op www.verbindinga8-a9.nl. Voor de drie 
alternatieven wordt nu een MER (Milieu 
Effect Rapportage) uitgevoerd. De resul-
taten worden komende zomer verwacht 
waarna de stuurgroep een voorkeurs-
variant voorlegt aan Provinciale Staten 
en de omliggende gemeenteraden. 
Dat is het moment waarop de PvdA 
Statenfractie haar keuze maakt.

Samen optrekken
De PvdA Statenfractie en de gemeente-
raadsfracties uit de omliggende gemeen-
ten trekken in de komende periode 
gezamenlijk op. Het gaat om de gemeen-
ten Zaanstad, Uitgeest, Castricum, 
Heemskerk, Beverwijk en Velsen. 
Zo gaan we met meerdere mensen op 
bezoek bij het bewonersplatform in 
Krommenie om de gevolgen van het 

Nulplus alternatief te bespreken. Ook is 
er contact met vertegenwoordigers van 
het buurtschap Busch en Dam, LTO en 
de vereniging Open Polders Assendelft. 

“De Statenfrac-
tie is in contact 
met bewoners 
en gemeente-
raadsfracties.”
Wanneer andere groepen/organisaties 
hun visie en/of zorgen kenbaar willen 
maken, kunnen ze contact opnemen met 
Nico Papineau Salm (info@nicosalm.nl)

Opties voor de verbinding A8-A9 
vastgesteld Door Nico Papineau Salm - Statenlid

Bewoners vormen actiecomité’s

Tijdens de campagne voor de Water-
schapsverkiezingen werd het ons vaak 
gevraagd: Hoe sociaal-democratisch kan 
een waterschap zijn?  Hoe werkt een 
solidaire zuivering? Wat is een rode dijk?
Dat zijn goeie vragen. Het is vooral in 
de bedrijfsvoering binnen Hoogheem-
raadschap Hollands Noorderkwartier 
(HHNK) dat we als PvdA fractie invul-
ling kunnen geven aan onze uitgangs-
punten. Een paar voorbeelden maken dat 
duidelijk:

Kwijtschelding
In het collegeprogramma, waaraan wij 
hebben meegeschreven, is onder meer 
verruiming van het kwijtscheldings-
beleid opgenomen.
In de afgelopen 2 jaren is dat uitgewerkt. 
Allereerst is de norm binnen de regeling 
zodanig aangepast, dat AOW-ers er 
aanspraak op kunnen maken. Dat was 
eerder niet het geval. Tevens heeft het 
college gehoor gegeven aan verzoeken 
van de PvdA om ook ondernemers 
tegemoet te komen. Sinds kort (beter laat 
dan nooit) is ook voor hen de kwijtschel-
dingsregeling opengesteld. Zij die een 
inkomen hebben onder de bijstandnorm 
en gebruik maken van de regeling 
Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen 

(BBZ) kunnen verzoeken om kwijtschel-
ding.
Tenslotte, weer op initiatief van de PvdA, 
is het ook voor huizenbezitters die ‘onder 
water staan’ mogelijk geworden om vrij-
gesteld te worden van waterschaps-
belasting. 

Social Return
Een ander punt is de ‘social return’ bij 
aanbestedingen. Veel gemeenten, 
provincies en het rijk hebben dat in hun 
aanbestedingsbeleid opgenomen. Bij 
een werk van omvang wordt dan van 
de inschrijvers gevraagd om een deel 
van hun inspanningen ook te richten 
op mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. Dat kan stages en ook 
werk opleveren voor werklozen of voor 
mensen met een beperking. Daarmee 
kan een investerende overheid zoals ons 
waterschap een nuttige functie vervul-
len voor groepen die niet gemakkelijk 
aan het werk komen. In het aanbeste-
dingsbeleid van het schap was dit echter 
niet opgenomen. Een verzoek van onze 
fractie om dat alsnog te realiseren is 
overgenomen. HHNK zal nu, waar 
mogelijk, bij aanbestedingen ‘social 
return’ gaan eisen. 

En hoe het zit met solidaire zuivering 
en rode dijken? Meer daarover in de 
volgende Provinciaal.

De sterkste schouders in het 
waterschap Door Marjan Leijen - fractievoorzitter PvdA-HHNK

Naar het nul-plusalternatief (paars), het Heemskerkalternatief (blauw) en het Golf-
baanalternatief (oranje) wordt nader onderzoek gedaan. De andere alternatieven 
(grijs) worden niet verder onderzocht.

De Markermeerdijk bij Uitdam
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Agenda

Colofon
Aan dit nummer werkten mee: Rian van 
Dam, Sandra Doevendans, Marieke van 
Duijn, Mirjam van Musscher, José Lapré, 
Marjan Leijen, Nico Papineau Salm, 
Adnan Tekin, Eelco Taams en Xander den 
Uyl.

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 - 12 mei 2017

Redactionele bijdragen over provin-
ciale zaken of ingezonden brieven 
zijn welkom! Stuur voor 12 mei in 
naar mirjam@mus.nl

met andere afdelingen in de regio? 
De aanwezigen zien mogelijkheden in 
een “regionaal” verkiezingsprogramma. 
Lokale afdelingen hebben veel gemeen-
schappelijk en het voorbeeld verkiezings-
programma van het CLB kan als kapstok 
gebruikt worden. 
Andere ideeën om samen te werken 
zijn bijvoorbeeld draaiboek/begroting/
jaarplan gemeenschappelijk oppakken en 
regionale vergaderingen om inhoudelijke 
thema’s te bespreken.

Ledendemocratie
Hans Aertsen en Rian van Dam namen 
het stokje over met het thema leden-de-
mocratie. 
Zoals de ledendemocratie nu wordt 
ingezet is het voor de meeste leden nog 
tamelijk ingewikkeld. De bedoeling is 
om dit beter in te zetten om de discussie 
(over bepaalde onderwerpen) met de 
leden te vergemakkelijken. Het idee is dat 
als men met leden in discussie gaat, de 
leden zich meer betrokken voelen bij de 
partij. Het kan nu optimaal geschieden
door een combinatie van fysiek en digi-
taal. We gaan als gewest met een actieve 
groep het gewest in met deze boodschap. 
Mohammed Bejaoui en Hans Aertsen 
zijn de trekkers van dot proces. Als 
gewest houden we ter voorbereiding op 
congressen en politieke ledenraad een 
digitale peiling en fysieke bijeenkomsten 
in de vorm van voorcongressen. Voor het 

betrekken van leden bij de inhoudelijke 
debatten in de afdelingen kunnen we 
het instrument van de ledendemocratie 
ook goed toepassen. Hans geeft hier- 
over een toelichting. De methode zou 
uitstekend toegepast kunnen worden in 
de voorbereidingen van gemeentelijke 
verkiezingsprogramma’s van volgend 
jaar.

Campagne
Na de koffiepauze verwelkomen we Bob 
Deen. Hij heeft veel ervaring op het 
gebied van internationale vraagstukken 
en wil graag betrokken zijn bij Noord-
Holland Noord. We delen met elkaar de 
noodzaak tot het voeren van campagne, 
in alle afdelingen in West-Friesland. 
De eerste gemeenschappelijke actie 
wordt ter plekke afgesproken; zaterdag 
4 maart gaan de 7 afdelingen samen 
campagne voeren. De campagnecoör-
dinatoren o.l.v. Simon Broersma plan-
nen een campagneslinger in circa  5 
dorpen/steden. De afdelingen zorgen 
voor mensen, route, materiaal, koffie en 
broodjes. Het gewest biedt aan om de 
huur van het busje te financieren.

Daarna gaan we met z’n allen in het 
bekende rode jasje de straat op. Al met al 
een zeer geslaagde middag.

Zaterdag 4 februari troffen de zeven 
Westfriese afdelingen elkaar in het bow-
ling-centrum de Huesmolen in Hoorn. 
Daarbij ook namens het gewestbestuur 
Rian van Dam en Provinciale Statenlid 
Nico Papineau Salm. 

Samen vooruit
Alle aanwezigen onderkennen de 
noodzaak om meer samen te werken. We 
staan er nog niet positief voor in de pei-
lingen en willen we ook bij de gemeen-
teraadsverkiezingen een vuist kunnen 
maken, moet er wel wat gebeuren. In de 
kleine(re) afdelingen is er te weinig kader 
en ook nauwelijks animo om de lijsten te 
vullen. 

“Samen een 
regionaal 
verkiezings-
programma 
opstellen.”
Er wordt gediscussieerd over hoe die 
samenwerking vorm moet krijgen. 
Lokale herkenbaarheid en ook diversiteit
blijft belangrijk Hoe combineren we 
samenwerking met andere partijen in de 
eigen gemeente met samenwerking

Samen op campagne 4 maart 
Westfriese afdelingen slaan de handen ineen
Door Rian van Dam - voorzitter gewestbestuur

Maart
06- 19.30 uur fractievergadering
13 - 10.00 uur Provinciale Staten 
20 - 13.15 uur commissie M&F
       18.15 uur commissie EEB 
22 -19.30 uur fractievergadering 
25- 09.30 uur Gewestelijke vergadering
27  13.15 uur commissie NLM
      18.15 uur commissie RWW

April
03 -19.30 uur fractievergadering
06 - 09.30 uur Gewestelijk bestuur
10 - 10.00 uur Provinciale Staten 

Mei
03 -19.30 uur fractievergadering
08 - 13.15 uur commissie M&F
       18.15 uur commissie EEB 
15 - 13.15 uur commissie NLM
      18.15 uur commissie RWW
17 - 19.30 uur fractievergadering
29 -10.00 uur Provinciale Staten 

Commissies:
EEB: Economie, Energie en Bestuur
M & F: Mobiliteit en Financiën
NLM: Natuur, Landbouw en Milieu
RWW: Ruimte, Wonen en Water
 
Vergaderingen zijn openbaar. 
Fractievergaderingen zijn toegankelijk 
voor leden van de PvdA (aanmelden bij 
fractiebureau). 
Statenvergaderingen vinden plaats in het 
Provinciehuis. 
Het gewestbestuur vergadert aan de 
Truus Oversteegenstraat 139, Haarlem. 

Tijdens de Provinciale Statenvergadering 
van maandag 6 februari jl. is Lars Voskuil 
geïnstalleerd als lid van de Provinciale 
Staten van Noord-Holland. Lars volgt 
Adnan Tekin op die op 12 december jl. 
is geïnstalleerd als PvdA Gedeputeerde 
Natuur, Milieu, Schiphol en Arbeids-
markt. De opvolger van Lars als duo-
commissielid is Huseyin Erarslan. 
 
Lars Voskuil
Lars Voskuil uit Naarden was tot vandaag 
duo-commissielid in de Statencommis-
sie Ruimte, Wonen en Water en woord-
voerder voor de PvdA fractie op het 
gebied van ruimte en wonen. Hij zal dit 
werk als volledig Statenlid voortzetten. 
Naast Statenlid is Lars sinds 2006 ook 
raadslid in de gemeente Gooise Meren. 

Hueseyin Erarslan
Huseyin werkt sinds 2002 als milieu-
opsporingsambtenaar in het veld voor 
de gemeente Amsterdam, wat tevens 
zijn woonplaats is. Hij zal onze fractie 
gaan vertegenwoordigen in de commissie 
Natuur, Landbouw en Milieu. Huseyin 
wil zich in de provincie inzetten voor een 
milieuvriendelijke provincie. Concreet 
gezegd: schone lucht, bodem en water; 
het beschermen van natuur en landschap 
en daarnaast dierenwelzijn, biodiversiteit, 
de sanering van asbest en verontreinigde 
grond. 

Installatie PvdA Statenlid 
Lars Voskuil en duo-commissielid 
Huseyin Erarslan

Duo-commissielid Hueseyin Erarslan (l) en Statenlid Lars Voskuil (r)

Veel succes!
Samen campagne voeren in Hoorn



Op zaterdag 25 maart is er een Gewes-
telijke vergadering in het Calvijn College, 
Pieter Calandlaan 3 in Amsterdam. Onder 
andere zal de provinciale actualiteit voor 
het voetlicht komen en zal een nieuw 
gekozen kamerlid gastpreker zijn met 
een terugblik op de verkiezingen en de 
actuele stand van zaken. Verder wordt 
het jaarverslag en de jaarrekening 2016 
gepresenteerd.
Voor de invulling van de Regiodagen 
wordt gezocht naar een nieuwe invulling. 
Nieuws daarover volgt.

Agenda

Onze kersverse gedeputeerde Adnan 
Tekin heeft de ‘Knoop in de Zakdoek’ in 
ontvangst genomen tijdens de nieuw-
jaarsreceptie van de natuurbeherende 
organisaties. Met deze prijs moedigen 
de natuurbeheerders de winnaar aan om 
goede voornemens uit te spreken over 
het behoud en ontwikkeling van natuur.

Adnan ontving de “Knoop in de Zakdoek” 
uit handen van Riena Tienkamp, voorzit-
ter van het Terreinbeheerdersoverleg 
Noord-Holland (TBO). Volgens haar 
ontving Adnan de prijs als eerbetoon aan 
de in november 2016 overleden gedepu-
teerde Tjeerd Talsma en als aanmoedi-
gingsprijs om het goede werk voor natuur 
voort te zetten.

“Prijs is eer-
betoon aan werk 
van Tjeerd 
Talsma.”
In een eerste reactie zei Adnan: “Het 
is een eer om ‘de Knoop’ te krijgen en 
ik ben erg enthousiast over de stappen 
die al zijn gezet om de natuur in Noord-
Holland te beschermen en te verrijken. Ik 
hoop het goede werk van Tjeerd Talsma 
voort te kunnen zetten. De samenwer-
king met de natuurbeherende organisa-

9.30 uur Inloop
10.00 uur Ontvangst door Rian van Dam, 
 voorzitter gewestelijk bestuur
1.  Opening
2.  Mededelingen
3.  Actualiteit provincie
4.  gastspreker nieuw kamerlid

Zaterdag 25 maart 2017
Gewestelijke vergadering 

in het Calvijn College, 
Pieter Calandlaan 3 in Amsterdam.

Inloop vanaf 9.30 uur, 
aanvang 10.00 uur. 

ties heeft al tot mooie resultaten geleid. 
Zo ligt er een actieplan Metropolitaan 
Landschap waarin veel aandacht is voor 
toekomstbestendige een aantrekkelijke 
veenweidegebieden. De realisatie van 
het Nationaal Natuur Netwerk is in volle 
gang en we zetten ons in om het be-
nodigde tempo voor de realisatie er in 
te houden. Ook is er voor het eerst een 
bezoekersonderzoek uitgevoerd voor 
natuur en recreatiegebieden. Dit onder-

zoek geeft ons een beter beeld van de 
wensen van bezoekers aan die gebieden. 
De uitkomsten van dit onderzoek willen 
wij combineren met een onderzoek naar 
de natuurwaarden in de recreatiege-
bieden. Dit helpt ons bij het onderling 
afstemmen en het verder vorm geven 
van de natuur- en recreatiegebieden in 
Noord-Holland.”

5.  Jaarverslag 2016
6.  Jaarrekening 2016
7.  Rondvraag
12.00 uur Sluiting.

Gewestelijke vergadering

PvdA gedeputeerde Adnan Tekin 
krijgt natuurprijs ‘Knoop in de 
Zakdoek’

Gedeputeerde Adnan Tekin ontvangt de ‘Knoop in je zakdoek’ 
prijs uit handen van voorzitter Riena Tienkamp Fo
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