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Gedeputeerde Adnan Tekin over
de eerste maanden.

Goed opletten hoe dit ingevuld
gaat worden..

Praat mee over de Omgevingsvisie NH2050!
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Omgevingsvisie
NH2050

Bouw mee aan je eigen omgeving
Door Nico Papineau Salm - Statenlid

De ruimtelijke inrichting van onze provincie en gemeenten wordt nu gestuurd
door de wet Ruimtelijke Ordening, de
structuurvisie en verscheidene bestemmingsplannen. Dit gaat in 2019
ingrijpend veranderen. De nieuwe
omgevingswet wordt dan van kracht.

Bouw mee
Deze nieuwe omgevingswet probeert de
toekomstige ontwikkelingen en inrichting integraal te benaderen en meer
ruimte te bieden voor initiatieven van
bewoners, bedrijven en organisaties.

Voor de provincie komt er de
omgevingsvisie NH2050 en onderwijl
zijn gemeenten bezig om omgevingsplannen op te stellen voor hun gemeente. De PvdA NH vindt de omgevingsvisie
een uitstekende gelegenheid om vanuit
onze waarden actief mee te denken over
de toekomst van onze mooie provincie.
In de regiobijeenkomst ‘Bouw mee aan
je eigen omgeving’ op 24 juni a.s. staat
de inhoudelijke koers voor de
omgevingsvisie en gemeentelijke omgevingsplannen centraal.(kijk op de achterpagina voor het programma)

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

Proces
De provincie heeft in 2016 een startdocument gepubliceerd, gevolgd door fase
2 van verkenningen. In deze fase zijn de
trends en verwachte ontwikkelingen voor
de komende jaren opgehaald. Deze zijn
verwoord in het koersdocument dat in
juni besproken wordt in de Statencommissie Ruimte, Wonen en Water (RWW),
waarna vaststelling plaatsvindt in de PS
vergadering van oktober 2017. Op basis
van het koersdocument wordt de omgevingsvisie geschreven
Lees verder op pagina 2
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Vervolg van de voorpagina
waarover de besluitvorming staat gepland
in april 2018. Parallel hieraan loopt er
een actief participatietraject met burgers.
Zo is de Facebookpagina
@jouwnoordholland opgezet waar inwoners bijdragen kunnen leveren over de
toekomstige inrichting van de provincie.
Voor de PvdA is deze periode het goede
moment om met elkaar te praten over
de gewenste ontwikkelingen en deze
in de komende debatten naar voren te
brengen.

De omgevingswet zelf
De provincie heeft nu meerdere visies
zoals de structuurvisie, mobiliteitsvisie,
woonvisie, nota’s voor het groen, water
en een beleid voor duurzame ontwikkeling die allemaal de richting voor dat
bepaalde aspect aangeven.

“Er komt ruimte
in het beleid
voor initiatieven
van onderop.”
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De grote winst van de nieuwe landelijke
omgevingswet is dat al deze sectorale
documenten verdwijnen en worden
vervangen door een integrale omgevingsvisie op provinciaal niveau en plannen
voor gemeenten.
Daarnaast is het de bedoeling dat overbodige regels zoveel mogelijk verdwijnen.
Nog belangrijker is dat er meer ruimte
komt voor initiatieven van onderop.
Ook krijgen gemeenten meer eigen
beleidsruimte, wel moeten zij meer in
regionaal verband samen met andere
gemeenten beleid gaan maken. Dit geldt
bijvoorbeeld voor de afspraken over het
aantal en de categorie woningen alsook
de ruimte voor bedrijven in hun regio.
Ook gaat de rol van gemeenteraden en
provinciale staten veranderen. Zij krijgen
te maken met initiatieven vanuit de
samenleving. Zij kunnen dan niet meer
volstaan met de opmerking dat deze niet
binnen het vastgestelde beleid vallen.

Inhoudelijke koers
In de huidige fase krijgen inwoners
inspraak in wat voor Noord-Holland we
in 2050 willen wonen, werken, recreëren
en of we tegen die tijd de CO2 uitstoot
tot nul % willen hebben teruggebracht.
Dat zijn de centrale vragen waar ook een

partij als de PvdA een antwoord op moet
hebben. De gewenste ontwikkelingsrichting zal per regio in de provincie
verschillen. Zo is er in de Noordkop een
andere behoefte aan woningen dan in
het Gooi.

10 trends
De bedoeling van de bijeenkomst op 24
juni is te ‘bouwen aan visies per regio’ en
aan te geven wat de gewenste ontwikkelingsrichtingen zijn. Het is handig om
hierbij de 10 belangrijkste trends uit de
eerder gehouden verkenningen intensief
te betrekken. Deze trends zijn:
1. Klimaatverandering bedreigt onze
leefomgeving
2. Vergroting biodiversiteit
3. De vergrijzing, sterke migratie
4. De woningbehoefte.
5. Toename van sociaaleconomische
verschillen
6. Het afnemende vertrouwen van
burgers in politiek en overheid
7. Impact van mondiale ontwikkelingen op gebieden als landbouw,
natuur en productie
8. Uitputting van grondstoffen maken
de energietransitie naar hernieuwbare bronnen urgenter dan ooit
9. De behoefte aan andere vormen van
mobiliteit en de daarvoor noodzakelijke technologische veranderingen
10. Wonen, werken en recreëren in de
stad en stedelijke agglomeraties,
met tot gevolg druk op de stad en
het omliggende landschap.
Een uitgebreide beschrijving van deze
trends is te vinden op de website van de
provincie Noord-Holland, ‘omgevingsvisie’.
Na een bespreking over de gewenste
visies per regio is het de bedoeling om te
komen tot een pamflet van de PvdA NH
met daarin de belangrijkste keuzes.

De campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen komt er aan!

Van de geplande nieuwbouw in het Amstelkwartier in Amsterdam Oost,
wordt een groter deel van de woningen bestemd voor sociale huur dan
in het oorspronkelijke plan was afgesproken.

Het gewest heeft ook dit jaar weer een
klein budget om campagneactiviteiten
te ondersteunen. 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 gewestbestuur op
secretariaatgewestnh@pvda.nl
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Halverwege
Door Xander den Uyl - fractievoorzitter PvdA Provinciale Staten Noord-Holland
Tussen de
statenverkiezingen van
2015 en de
komende
verkiezing van
maart 2019 zijn
we halverwege
onze zittingsperiode in de Staten. Recent hebben we
in de fractie de balans opgemaakt van de
afgelopen twee jaar.

Balans opgemaakt
We zijn tevreden over het coalitieakkoord
en de uitwerking daarvan. Ook met de
zichtbare resultaten op bijvoorbeeld
natuurontwikkeling zijn we blij. We
hebben vorig jaar de afgesproken 250
hectare gerealiseerd.

“We zijn blij met
de zichtbare
resultaten na
2 jaar.”
Op arbeidsmarktbeleid is de, door de
PvdA voorgestelde, werkambassadeur

een succes. We werken hard aan meer
duurzame energie (bij de realisatie van
de afspraken over wind op land, hoort
Noord-Holland bij de top twee provincies).
Er wordt via de Kop Werkt met gemeenten geïnvesteerd in de Kop van NoordHolland en hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) in het Gooi en de IJmond
worden na jarenlange voorbereiding toch
gerealiseerd.

Wat kan beter
Maar er zijn ook zaken die beter kunnen.
De gevolgen van het klimaatakkoord
worden nog steeds onvoldoende zichtbaar
in het provinciaal beleid. De woningbouwontwikkeling in Noord-Holland
is weliswaar weer op gang gekomen,
maar er moet meer gebeuren om de
doelstellingen (240.000 woningen
erbij) te halen. De overlast van Schiphol
neemt niet af en de druk op de gemaakte
afspraken over ontwikkeling van de
luchthaven en over beperking van de
overlast neemt toe. De veiligheid op
Schiphol is een punt van zorg.
Onze eigen fractie heeft initiatieven
genomen op het gebied van klimaatwet
en anoniem solliciteren. Ook organiseren we binnenkort een fietssymposium
en zijn we volop bezig met de voorbereiding van de nieuwe omgevingswet en de

uitwerking van het landelijke Kustpact.
Toch willen wij in de fractie kijken of
wij meer initiatieven kunnen nemen en
waar nodig GS meer stimuleren om prioriteiten op het gebied van wonen, werk,
natuur en klimaat aan te pakken.

“Initiatieven
nemen en GS
stimuleren
prioriteiten te
stellen.”
Het gaat goed, maar het kan beter. Dat is
eigenlijk de conclusie van onze fractie.
Wij willen graag dat kiezers die bij de
laatste verkiezingen onze partij links
(of rechts) hebben laten liggen, bij de
volgende statenverkiezingen een positief
beeld over het optreden van de PvdA
in Provinciale Staten hebben. Hoe we
het gaan doen bij de verkiezingen in
2019? Niemand die het nog weet. Eerst
hebben we als partij de opgave om bij de
gemeenteraadsverkiezingen in 2018 een
goed resultaat te boeken, de provincie
komt daarna.

Samen schouders eronder!
Overal waar
lokaal politiek
wordt bedreven
moet de PvdA
actief zijn. Een
stelling die
ik vanuit de
grond van mijn
hart ondersteun. Wat mij
betreft ook
het uitgangspunt voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Dat zal gezien
de resultaten van de verkie-zingen
van afgelopen maart een lastige klus
worden. De traditie van de sociaaldemocratie in de lokale politiek is groot.
De toegevoegde waarde daarvan is ook
in deze tijd van ongelooflijk belang.
Linkse politiek heeft de laatste verkiezingen niet het verschil kunnen maken.

Populisme en rechts liberalisme hebben
meer weerslag gevonden bij de kiezers.
Woorden als solidariteit, mededogen,
acceptatie, hebben weinig weerklank
in de huidige samenleving. Ik denk dat
onze samenleving de waarden van de
sociaal-democratie juist nu heel hard
nodig heeft. Nieuwe vormen, nieuwe
woorden, nieuwe invulling zijn nodig
om het debat over deze waarden met
leden en kiezers weer vorm en inhoud te
geven. Hard nodig om vitaliteit in onze
eigen partij terug te brengen en hard
nodig om PvdA weer op de politieke
kaart te zetten. We zien als gewest het
belang om debat en discussie in de partij
en in de lokale politiek terug te brengen.
Het van waarden traject onderschrijven
we en rollen we uit in ons gewest. We
willen graag met de lokale afdelingen en
in de regio’s samenwerking stimuleren,

debatten faciliteren en ondersteuning verlenen. In deze Provinciaal
vertellen we over het instrument van
de ledendemocratie, dit kunnen we
inzetten om in de regio’s, samen met
afdelingen en leden debat en discussie
te organiseren. Nieuwe leden en
kandidaten zoeken voor de gemeenteraadsverkiezingen, ook daarin willen
en kunnen we ondersteuning verlenen.
Heb je vragen, wensen en ideeën, laat
ons dat weten, de regiocoördinatoren
staan klaar.
We hebben een hoop werk te doen aan
de basis van onze partij; “samen de
schouders eronder” en dan moet het
lukken!
Rian van Dam
voorzitter PvdA gewest Noord-Holland
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100 dagen als Gedeputeerde van Provinciale Staten
Noord-Holland Door Adnan Tekin - gedeputeerde provinciale staten nh
Mijn eerste paar
maanden als
gedeputeerde
zijn voorbij
gevlogen. In
de afgelopen
maanden heb
ik elk moment
benut om me
in te werken in
mijn portefeuilles. Gelukkig mag ik werk
doen dat ik leuk vind en waar ik m’n ei in
kwijt kan.

lang, maar missen bijvoorbeeld bepaalde
kwalificaties. Ze krijgen onder meer een
cursus Engels, sollicitatietrainingen of
ze leren wat personal branding is en
hoe ze dat moeten toepassen. In 2015
hebben bijna 100 deelnemers een baan
gevonden op Schiphol. In 2016 waren
dit er 57. En 130 zitten nog halverwege
het traject. De provincie ondersteunt dit
financieel, en daar ben ik trots op!

Stageplek
Omdat ik voorheen werkte als strategisch
adviseur werk en inkomen bij de
gemeente Amsterdam vind ik het
geweldig dat ik als gedeputeerde nu
het verschil kan maken op het gebied
van arbeidsmarkt en onderwijs. Om te
beginnen met het openstellen van een
stageplek in mijn eigen staf. Ik mag
werken in een van de mooiste gebouwen
van Nederland en met allemaal bijzondere mensen: de secretaresses, de
beleidsambtenaren, leden van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten.
Teveel op om te noemen. En dan heb ik
het nog niet eens over al die maatschappelijke organisaties en gemeentebesturen die ik dagelijks ontmoet. Ik wil
jongeren de kans bieden in aanraking te
komen met al deze mensen en organisaties, zodat zij hun blik en netwerk kunnen vergroten.

van den Boer, werken partners in deze
regio samen om de mismatch op de
arbeidsmarkt in deze regio aan te pakken. Hier is een convenant uit voort
gekomen. Een mooi succes dat we verder
willen uitbouwen.

“Techniek al
bekend maken
op de basisschool.”
Vroeg voorlichten over tehniek

Ook meiden kiezen steeds
vaker een technisch beroep

Samenwerken voor banen
Maar we doen ook veel op het gebied
van arbeidsmarkt en onderwijs, en dan
vooral gericht op techniek. Vorig jaar is
de provincie in de Kop van Noord-Holland begonnen met Tech@Connect.
Dankzij onze werkambassadeur, Dook

Onze focus ligt op techniek en daar
kun je niet vroeg genoeg bij zijn. De
provincie sponsort de Promotie Events
Techniek (PET) die gericht zijn op het
basisonderwijs. Hiermee helpen we
leerlingen in het basisonderwijs een
beeld te krijgen van techniek en hun
talenten te ontdekken. Laatst was ik op
werkbezoek bij één van deze events. Ik
werd rondgeleid en heb veel leerlingen
gesproken over hun ideeën en wat ze
wel of niet aanspreekt. Heel leerzaam
maar vooral ook leuk! We organiseren
in totaal 7 evenementen. Na Purmerend
en Zaanstad is het de beurt aan Hoorn,
Alkmaar, Den Helder, de regio’s Gooi en
Vecht en IJmond. Als gedeputeerde en
voormalig onderwijsmanager word ik
hier heel blij van!

Landbouw in het licht van Europa
Door Aukelien Jellema - Statenlid

Om eens te verkennen hoe de landbouw
en veeteelt zich in Noord-Holland
verhouden tot Europa en de Europese
regelgeving, heeft de Gewestelijke PvdAwerkgroep Europa Noord-Holland op 8
mei jl. een avond georganiseerd over de
agrarische sector in onze provincie.

Toekomst
Uitgenodigd op deze avond waren een
jonge veehouder, Frank Rooker, uit
Aartswoud, Nico Verduin van LTO Noord
Holland en ondergetekende.
Rooker gaf een uitgebreide presentatie
waarin hij weergaf hoe het familiebedrijf
zich ontwikkeld heeft. In de jaren ’50
door zijn opa gestart met enkele tientallen koeien, is de boerderij tot een
modern bedrijf uitgegroeid. De familie
Rooker staat op het punt om een nieuwe
stal te bouwen voor zo’n 175 koeien. Dat
zo’n ontwikkeling niet altijd van een
leien dakje gaat, bleek uit de weerstand
die enige jaren geleden ontstond vanuit
omwonenden. Het dorp zat niet op een
megastal te wachten. Dat noopte de
familie Rooker om de plannen bij te stellen waarmee de toekomst toch tegemoet
getreden kan worden.

“Weerstand
van omwonenden tegen
megastal.”
In de laatste anderhalf jaar echter is de
(Europese) regelgeving op het gebied van

“Jongeren
moeten hun
blik en netwerk
kunnen
vergroten.”
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Een moderne bedrijfsvoering is lastig rendabel te houden
vanwege scherpe regelgeving

fosfaat aangescherpt, één van de redenen
die het moeilijk maken om de bedrijfsvoering rendabel te houden.

Ook steun
Nico Verduin van LTO hield een betoog
over het Europese landbouwbeleid.
Regels vanuit Brussel zijn soms erg
lastig maar boeren krijgen ook veel steun
vanuit Europa, immers; 40% van de
Europese begroting wordt besteed aan
landbouw. De politiek, en daarmee ook
onze partij, zit daar ‘tussenin’. De PvdA
is voorvechter van behoud van werkgelegenheid, ook op het platteland. Maar
dat platteland moet ook leefbaar blijven,

Werken op Schiphol
In deze rol krijg ik ook de kans om
mooie projecten te bezoeken in onze
provincie. Zo was ik onlangs op werkbezoek bij het project Nieuw West
Airport Express waar werkloze Amsterdammers kans krijgen op een baan op
Schiphol. Veel van hen willen dit al heel

Met promotie-events worden jongeren al zo vroeg mogelijk geïnformeerd
over beroepen in de techniek

Frank Rooker vertelt over de ontwikkeling van het familiebedrijf

verduurzaming en vergroening zijn hard
nodig en voedselveiligheid heeft een
hoge prioriteit. Over deze zaken werd
een goede, bij tijd en wijle scherpe discussie gevoerd tijdens de bijeenkomst.
De provinciale politiek kan de Europese
regels waarvoor veel Noord-Hollandse
boeren zich gesteld zien niet mooier of
makkelijker maken. Maar kennisuitwisseling over en weer, bijvoorbeeld over
natuur, weidevogels of natuur-inclusief
boeren, kunnen het boerenbedrijf wel
toekomstbestendiger maken.
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Busvervoer in Noord-Holland
rolstoelproof

Door Marieke van Duijn en Nico Papineau Salm - Statenleden

De provincie gaat gemeenten oproepen
haar bushaltes op te hogen en daarmee
rolstoeltoegankelijk te maken. Tevens zal
worden onderzocht of hiervoor opnieuw
een subsidieregeling opengesteld kan
worden.

Ook buurtbussen
Deze toezegging deed gedeputeerde Post
van mobiliteit na vragen van PvdA en

CDA over de toegankelijkheid van het
openbaar vervoer in
de provincie. In de
commissie Mobiliteit
werd op verzoek van
de partijen gediscussieerd over de
toegankelijkheid van
het openbaar
vervoer en de buurtbussen in het
bijzonder. Marieke
van Duijn (PvdA):
“We zijn blij met de
belofte van de gedeputeerde dat ze bereid is om te kijken of
er nog geld over is en dat ze gemeenten
actief wil stimuleren om meer bushaltes
toegankelijk te maken. We hopen dat
zoveel mogelijk gemeenten van dit aanbod gebruik zullen maken.“
Dennis Heijnen (CDA): “Goed openbaar
vervoer is onmisbaar voor alle inwoners
van onze provincie, dus ook voor
inwoners met een fysieke beperking.

Zelf in je mobiliteit voorzien is voor
veel mensen een belangrijk gevoel van
vrijheid. Daar waar openbaar vervoer
niet toegankelijk is moeten we samen
kijken of aanvullende maatregelen nodig
zijn.” Twee insprekers die in een rolstoel
zitten, vertelden tijdens de commissie
hun ervaringen.

Vervolg
Volgens de provincie zijn er verschillende juridische redenen die buurtbussen
beletten om rolstoelgebruikers te
vervoeren, zoals wettelijke aansprakelijkheid van de vervoerder en het feit dat
wordt gewerkt met ongediplomeerde,
vrijwilligers. Nico Papineau Salm
(PvdA): “Wij verwelkomen de uitnodiging van de gedeputeerde dat ze samen
met de indieners de diverse dilemma’s
omtrent de toegankelijkheid van buurtbussen nogmaals zal bespreken.” Na dit
gesprek zullen de partijen kijken welke
vervolgstappen ze zullen zetten.

Versterking ledendemocratie
Al eerder hebben wij bericht over een
actieplan vanuit het gewestelijk bestuur
voor de versterking van de ledendemocratie binnen het gewest. Inmiddels
heeft de Kerngroep Ledendemocratie
van het gewest het actieplan vastgesteld.

Roadshow
We gaan de leden beter uitleggen wat
de ledendemocratie inhoudt. Dat gaan
we doen met een roadshow waarin we
niet alleen uitleggen wat de ledendemocratie binnen de partij inhoudt en
hoe we dat specifiek in het gewest gaan
doen, maar ook gaan we er praktisch
mee aan de slag. Het gewestelijk
bestuur gaat ter voorbereiding van de
afdelingen op de gemeenteraadsverkiezingen eind juni/begin juli regiobijeenkomsten organiseren. We starten met
de uitleg over de ledendemocratie en
de plannen voor het gewest. Vervolgens
gaan we praktisch aan de slag; we gaan

dan met elkaar in discussie over issues
van het gewest/de regio en/of over de
koers van de partij. Deze discussie zal
moeten uitmonden in moties waarover
gestemd gaat worden. Alle moties die
tijdens de regiobijeenkomsten worden
aangenomen zullen we bundelen en
online in een ledenpanel aan alle leden
van het gewest voorleggen. De uitkomsten van dat ledenpanel worden vervolgens besproken op een ledenbijeenkomst van het gewest na de
zomervakantie. Dit dient dan als een
pilot voor het voorcongres. We gaan dan
ook de moties bespreken en afhankelijk
van de discussie formuleren we nieuwe
moties die in stemming worden gebracht. Op deze manier kunnen wij ook
het draaiboek voor het voorcongres
samenstellen en uitproberen.

Ledendemocratie in de afdeling
We bieden de afdelingen ook de mogelijkheid om de ledendemocratie in te gaan

zetten in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Zo heeft de
Kerngroep Ledendemocratie een stappenplan voor de afdelingen ontwikkeld
over werken met het digitale ledenpanel om de meningen van de leden te
peilen over thema’s van het (concept)
verkiezingsprogramma e.d.
De Kerngroep Ledendemocratie zal
dit proces voor de afdelingen ondersteunen. We zullen dit ook tijdens de
roadshow verder uitleggen.
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Werkbezoek aan de onderzeedienst
van de Koninklijke Marine
Door Peter de Vrij - gemeenteraadslid Den Helder

Op initiatief van Angelien Eijsink en
Sultan Günal-Gezer, beiden destijds nog
woordvoerders defensie van de PvdAfractie in de Tweede Kamer werd er
op woensdag 1 maart een werkbezoek
gebracht aan de Koninklijke Marine met
bijzondere aandacht voor de Onderzeedienst.

Ook een grote afvaardiging van partijgenoten vanuit Hollands Kroon en Schagen
was aanwezig. Den Helder was met een
grote delegatie vertegenwoordigd.
Andries Pruiksma en Peter de Vrij
namens de fractie en Andrea van
Herwijnen en Maja de Jong namens de
afdeling.

Brede belangstelling

Onderzeeboot

Voor het werkbezoek was ruim belangstelling vanuit de Tweede Kamerfractie
waaronder naast beide woordvoerders
onder andere Jeroen Recourt, Henk
Leenders en Ed Groot. Ook belangstelling
van de partijgenoten die op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer stonden zoals
Gijs van Dijk, Ilco van der Linden, Bob
Deen en Wimar Bolhuis. De Provinciale
PvdA Statenfractie was vertegenwoordigd door Aukelien Jellema.

Doel van het bezoek was kennismaking
met de werkzaamheden van de Koninklijke
Marine binnen de huidige geopolitieke
ontwikkelingen. Plaatsvervangend Commandant Zeestrijdkrachten Schout bij
Nacht Rob Kramer gaf een inleiding over
de inzet, de internationale samenwerking
en de toekomst. Na deze inleiding

vertrok het gehele gezelschap naar de
traditiekamer van de Onderzeedienst.
Daar werd een uiteenzetting gegeven
over de werkzaamheden die de Onderzeedienst verricht. Daarnaast was er
ruim aandacht voor de vervanging van
de huidige onderzeeboten van de
Walrusklasse. Hierna werd een bezoek
aan een van de onderzeeboten afgelegd.

Uitzwaaien
De gehele delegatie was voor het vertrek
naar huis nog getuige van het vertrek
van een van Zijner Majesteits onderzeeboten naar zee. Een indrukwekkend
moment om mee te maken. Ook de in de
marinehaven rondzwemmende bultrugwalvis kon nog gespot worden.

Brede delegatie
partijgenoten
maakt kennis
met de Marine
in Den Helder.

Aanmelden
Houd de informatie vanuit het gewest
goed in de gaten, dan kunt u op tijd
meedoen. Mocht u vanuit uw afdeling
of regio interesse hebben om de
ledendemocratie actief in te zetten dan
kunt u contact opnemen met Mohamed Bejaoui (m.bejaoui@hotmail.
nl) of Hans Aertsen (hans.aertsen@
haictspecialist.nl).

De Koninklijke Marine was zeer verheugd over de grote opkomst tijdens het PvdA werkbezoek
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Fietssymposium Noord-Holland
succesvol

kustinrichting van Noord-Holland nodig!

Een middag waarop de energie bruiste,
vele partijgenoten en andere geïnteresseerden met verschillende achtergronden
bij elkaar kwamen, met maar 1 doel: een
fiets-aantrekkelijkere provincie. Het was
een succesvol symposium met een grote
opkomst.

Op 19 juni staat het ‘Toekomstperspectief Noordzeekust’ geagendeerd voor de
Provinciale Statencommissie Ruimte,
Wonen en Water. De vertaling van het
Nationale Kustpact dat de provincie in
februari heeft mede ondertekend.

Drie partijen

Zonering?

Als statenlid vind ik fietsen een absolute
prioriteit. Helaas ontbreekt in NoordHolland goed beleid op het gebied van
fietsen. Daarom organiseerden we met
drie partijen, PvdA, D66 en GroenLinks op vrijdag 19 mei het provinciale
fietssymposium in Haarlem.
Onze bedoeling was om zoveel mogelijk
partijen bij elkaar te brengen om een
start te maken met het realiseren van
een fietsbeleid voor de hele provincie,
met de nodige innovaties die tegenwoordig mogelijk zijn. Dat is goed gelukt.
Niet alleen was er een flink aantal
statenleden van verschillende partijen
aanwezig, ook gemeenten waren goed
vertegenwoordigd. De vele vertegenwoordigers van belangenorganisaties en
onderzoeksbureaus zorgden voor een
groot kennisnetwerk.

Na het toekomstperspectief volgt de
‘zonering van de kust’ waarbij delen
van de kust worden gereserveerd voor
natuur, natuurlijke dynamiek, ruimte
en waar geen recreatieve bebouwing is
toegestaan. De PvdA vindt dat de hele
kustzone integraal (strand, zeewering en
binnenduinrand) benaderd moet worden, het strand openbare ruimte moet
blijven en de binnenduinrand zoveel
mogelijk voor de natuur, het landschap
is. Ter voorbereiding op deze belangrijke
discussie bezocht de PvdA fractie NoordHolland onlangs twee strandlocaties.

Door Marieke van Duijn - Statenlid

“Qua fietsbeleid
lopen we achter
de ontwikkelingen aan.”
Strateeg en trendwatcher Johan Diepens
(Mobycon) waarschuwde dat we in
Nederland qua beleid erg achter de
ontwikkelingen aanlopen. Voorzitter
Haddassah de Boer liet vervolgens de
Nationale fietsadviseur Erik Tetteroo aan
het woord. Hij liet zien dat er landelijk
hard wordt gewerkt om hier iets aan te
doen, onder meer met de rijksagenda
Fiets 2017-2020.

Woon-werkverkeer op de fiets moet veel normaler worden

ook mooie innovaties. Een flow-verkeerslicht waarbij je je snelheid kan aanpassen aan het halen van groen licht. Ook
het fietsbeleid van de provincie ZuidHolland is ambitieus. Het streven om
25% van de mensen op de fiets te krijgen
en 20% minder fietsongelukken te
realiseren is zeer inspirerend. Gedeputeerde Floor Vermeulen (VVD) stak
Noord-Holland nog een hart onder de
riem: “Gewoon plannen maken, het geld
volgt wel”.
Andere presentaties over o.a.
snelfietsroutes en de positieve effecten
van fietsinvesteringen op de gezondheid,
luchtkwaliteit en ruimtegebruik waren
ook inspirerend. Het verhaal van Hugo
van der Steenhoven (Fietsersbond)
herinnerde ons er weer even aan dat een
gericht fietsbeleid hard nodig is omdat
veel mensen in ons land niet fietsen. Zo
fietst 75% van de mensen niet naar het
werk en bewegen de meeste kinderen
te weinig. Het is natuurlijk ook gek dat
meer werkgevers een vergoeding geven
aan werknemers die met het OV reizen
dan met de fiets.

Ambities
De middag werd vervolgd met drie
break-out sessies over regionale
fietsroutes, gedragsverandering en
ketenmobiliteit & smartmobility. Hier
werden veel ideeën opgehaald over het
hele routenetwerk en bijvoorbeeld voor
een goed deelfietsensysteem waardoor
het makkelijker wordt het laatste deel
van je reis af te leggen. Ook werd geconstateerd dat verkeersdata beter benut
moeten worden om de doorstroming van
fietsverkeer te bevorderen.
Met dank aan de waardevolle inbreng
van alle deelnemers kunnen we aan
de slag om te zorgen dat er in NoordHolland ook een actiever fietsbeleid van
de grond komt. We willen gezamenlijk
werken aan een voorstel voor een ambitieus fietsbeleid voor onze provincie.
Wordt vervolgd!
De links naar de presentaties, foto’s en
filmpjes en het verslag zijn te vinden op:
https://fietssymposium.wixsite.com/
nhfietst

Goede voorbeelden
Verschillende vooruitstrevende provincies kwamen hun goede voorbeelden
delen. Noord-Brabant vertelde bijvoorbeeld hoe je mensen verleidt om de fiets
te pakken in plaats van de auto en
Utrecht heeft behalve veel snelfietspaden

Grote belangstelling voor het fietssymposium

Duidelijke afspraken voor de
Door Nico Papineau Salm - Statenlid

“Het strand
moet openbare
ruimte blijven.”
In Petten bekeken we de mooie kustversterking in de vorm van een nieuw breed
strand en een hoog duin. Een knap
stukje werk van de gemeente, Rijkswaterstaat, waterschap Noord-Hollands
Noorder Kwartier en de provincie. Het
brede strand biedt de mogelijkheid om
van Petten nu een mooie badplaats te
maken en zo de leefbaarheid in het dorp
te vergroten. In het Uitvoeringsprogramma Kust staan een groot aantal plannen
om dit te realiseren maar de uitvoering
ligt stil omdat er een bezwaarprocedure
bij de Raad van State van het Zijper
Landschap loopt.
De PvdA fractie vindt het prima dat het
aantal jaarrondpaviljoens met drie wordt
uitgebreid, waaronder een sportpaviljoen
ter hoogte van het recreatiepark Watersnip.
Wij ondersteunen de oproep van de
Pettense dorpsraad aan Gedeputeerde
Staten om te kijken of er, hangende de
beroepsprocedure, een tijdelijke vergunning voor het sportpaviljoen kan worden
gegeven.
Wij kunnen ons absoluut niet vinden in

het onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Kust om 5 villa’s op het strand
te bouwen voor permanente bewoning.
Wonen op het strand staat haaks op
het belang van het strand als openbare
ruimte. De impact van de 80 geplande
strandhuisjes gaan we betrekken bij de
bespreking van de zonering langs de
hele kust.

“Evenementen
op strand gaan
voor veel overlast zorgen.”

Teveel evenementen

strandpaviljoens die dan ieder 6 evenementen per seizoen mogen organiseren.
Dit komt neer op 24 evenementen die
voor behoorlijke overlast zorgen. Dit idee
van een ‘bruisend strand’ staat haaks op
het voorstel van Natuurmonumenten,
Landschap Noord-Holland en het PWN
voor de kust. Zij zien het strand van
Castricum als een ‘familiestrand’. Gezien
de ligging van Castricum, met de grote
camping Bakkum vlak in de buurt kan
de PvdA fractie zich hier goed in vinden
en wil bezien of de huidige strandhuisjes
wel in dit concept passen.

Het tweede bezoek aan het strand van
Castricum liet ons enorm schrikken
van de huidige toestand. Door de 4
aanwezige jaarrond paviljoens met heel
brede terrassen blijft slechts een smal
openbaar gedeelte over. Het waterschap
NHNK vindt in verband met een goede
zeewering dat de paviljoens verder van
de duinen moeten komen te staan. Het
gevolg is een nog smaller strand. Verder
staan naast de paviljoens aan beide
kanten een groot aantal strandhuisjes,
die ’s winters worden weggehaald.
Volgens de PvdA fractie Castricum zijn
er verder plannen om het strand in
beheer te geven van de eigenaren van de

Seizoensstrandhuisjes op het strand bij Castricum
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Werkbezoek aan SHIP het Sluis
Haven Informatie Punt in IJmuiden
Door Sandra Doevendans - Statenlid

meren onder het genot van een lekker
kopje koffie en een prachtig uitzicht!

IJmuiden
Na onze rondleiding door SHIP kregen
we van wethouder Ronald Vennik een
interessant verhaal over IJmuiden en
omgeving. En met Aukelien Jellema
in de fractie werd er uiteraard ook een
vergelijking met Den Helder gemaakt.
Nadat we op de hoogte waren van de
ontwikkelingen in Oud IJmuiden, de
HOV en woningbouwvraagstukken
zijn we gaan lunchen bij L’Amuse. Een
winkel met heerlijke kazen en zalige
koffie. Samen met de buurondernemers
hebben we heerlijk versgebakken brood
gekregen met allerlei tapas en natuurlijk
kaas.

Ontwikkeling jachthaven
Vrijdag 12 mei zijn we met een delegatie
van de fractie naar IJmuiden gegaan voor
een werkbezoek. We kregen een warm
welkom van de wethouder Ronald Vennik,
bestuursvoorzitter Martijn Mewe,
raadsleden Marianne Poen en Ahmet Karateke en oud-fractievoorzitter Karel Ockeloen. De ochtend begon regenachtig,
maar binnen bij SHIP kregen we een
erg interessante rondleiding van Cees de
Baare over de nieuwe sluis die gebouwd
wordt. We hebben veel geleerd over de
diversiteit van de werkzaamheden en de
medewerkers. Wat mijn hart al meteen
sneller liet kloppen.

Inspiratie
Er zijn meer dan 75.000 banen in het
Noordzeekanaalgebied. Daarom is het
leuk om in SHIP foto’s te zien van een
aantal van die medewerkers met informatie over hun werk en opleidingsachtergrond. Een zeer inspirerende omgeving
dus. Bij het bouwen van de nieuwe
sluis komt heel veel kijken. Er wordt
gebruik gemaakt van veel technische
hoogstandjes en er ligt een grote focus
op duurzaam en circulair. Ik zou dit hier
kunnen beschrijven, maar eigenlijk raad
ik iedereen aan om bij SHIP langs te
gaan en zich te laten inspireren en infor-

Daarna zijn we als afsluiting naar
IJmuiden aan Zee gegaan. Daar kregen
we van Marijn Spoelstra een kijkje in
het nieuw te realiseren plan rondom de
jachthaven van IJmuiden aan Zee. Het
plan is om daar een dorpsachtige kern
te creëren waarbij de elementen van het
gebied het uitgangspunt zijn. Dat wil
zeggen, natuur, zee en industrie horen
bij het gebied en zijn juist de kracht. Ik
werd er heel enthousiast van. Gebiedsontwikkeling nieuwe stijl. Stukje voor
stukje met draagvlak in de omgeving.
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Agenda
Juni
06- 20.00 uur Gewestelijk bestuur
10 - Waterschapbijeenk., zie hiernaast
12 - 13.15 uur commissie M&F
18.15 uur commissie EEB
19 - 13.15 uur commissie NLM
18.15 uur commissie RWW
24 - 10.00 uur Regiodag in Castricum
26-19.30 uur fractievergadering

Water en Groen in dorp, wijk en
stad Door Reinie Kaas - Duo-lid waterschap AGV

Juli
10 - 10.00 uur Provinciale Staten
17 -19.30 uur fractievergadering

September
06 - 19.30 uur fractievergadering
07 - 20.00 uur Gewestelijk bestuur
11 - 13.15 uur commissie M&F
18.15 uur commissie EEB
18 - 13.15 uur commissie NLM
18.15 uur commissie RWW
25 - 19.30 uur fractievergadering

Oktober
2 -10.00 uur Provinciale Staten
11 - 19.30 uur fractievergadering
30 - 19.30 uur fractievergadering
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.

Redactionele bijdragen over provinciale zaken of ingezonden brieven
zijn welkom! Stuur voor 10 november in naar mirjam@mus.nl

Over bovenstaand thema wordt op 10
juni a.s. door de woordvoerder water in
de provincie NH en de leden van de 3
inliggende waterschappen een bijeenkomst georganiseerd voor geïnteresseerde PvdA-leden, inclusief die in het
Utrechtse deel van AGV.
Met name voor die leden die zich bezig
houden met de komende verkiezingsprogramma’s voor de gemeenten belooft het
een interessante bijeenkomst te worden
met prominente PvdA-ers, en andere
kenners van het thema klimaatbestendigheid.
Waren tot voor kort alleen de boeren
geïnteresseerd in de aan- en afvoer van
water in hun polders, nu zullen ook de
bestuurders in de hoger gelegen stedelijke
gebieden en in de uitbreidingsgebieden
in lager gelegen delen van de gemeente
er aandacht aan moeten besteden.
Klimaatverandering lijkt sneller te gaan
dan aanvankelijk gedacht. Een aantal
gemeenten heeft al ervaring met ernstige
wateroverlast gehad in de jaren 2014 –
2016. Maar ook droogte en hitte, 2016
was het warmste jaar ooit, kunnen voor
ernstige, o.a. gezondheidsproblemen,
zorgen. Verstening van de
publieke en private omgeving zorgt voor

forse opwarming; dat vraagt om meer
verkoelend groen en meer water. Dat
vergt aanpassing van de fysieke inrichting van het stedelijke gebied en publieke
samenwerking in de ruimtelijke ordening.

Sprekers
Voor deze bijeenkomst hebben Lutz Jacobi en Henk Leenders, de schrijvers van
de nota Groen en water in de stad en oud
Tweede Kamerleden toegezegd te komen.
Hans Oosters, dijkgraaf, voorzitter van de
Unie van Waterschappen en lid van ons
waterbestuurdersnetwerk zal aanwezig
zijn. Iemand van de tuincentrabranche
komt met ideeën voor watervriendelijke
tuinen en een aantal waterschappers zullen voorbeelden geven van de praktische
gevolgen van ernstige wateroverlast.
Er zal tijd zijn voor vragen en discussie
over stellingen om ideeën te genereren
die een plaats waard zijn in de verkiezingsprogramma’s.
Per slot van rekening is de afvoer, maar
liever nog de berging van regenwater een
wettelijke taak van de gemeenten.
Dus: 10 juni, 10-12 uur in No Limit,
Geldershoofd 80 1103 BG Amsterdam,
vlakbij metrostation Ganzenhoef.
Svp aanmelden bij egbertdv@xs4all.nl

Colofon
Aan dit nummer werkten mee: Hans Aertsen, Eindredactie en lay-out Mirjam van Musscher
Telefoon 0224 - 552067 / 06-515 32 469
Rian van Dam, Sandra Doevendans,
Marieke van Duijn, Aukelien Jellema, Reinie Aanleveren kopij via mirjam@mus.nl
Kaas, Mirjam van Musscher, José Lapré,
Nico Papineau Salm, Adnan Tekin,
Eelco Taams en Xander den Uyl.

Deadline kopij voor Provinciaal nr 3 - 10 november 2017

uitnodiging

zaterdag 24 juni 2017

Regiodag
in Castricum

Praat mee over de
omgevingsvisie NH2050
Op zaterdag 24 juni organiseert de PvdA
Noord-Holland een regiodag over de
omgevingsvisie NH2050.
De inloop is vanaf 9.30 uur in het Huis
van Hilde, Westerplein 6, aan de achterzijde van het NS station Castricum.

Ecoduct in het Gooi

Agenda
Het programma is als volgt:
09.30 uur Inloop
10.00 uur Welkom
10.15 uur Toelichting op de omgevingswet en de gevolgen daarvan
voor de provincie en gemeenten, door Ton Bossink van het
projectteam Omgevingsvisie
NH
10.35 uur Plenaire discussie over de
gevolgen voor de werkwijze en
de kansen van de gemeenteraden en provinciale staten.
11.00 uur Koffiepauze

11.15 uur Per regio de gewenste ontwikkeling bespreken. In 3
bespreekrondes wordt dit
beeld besproken en verder
uitgebouwd. 			
Iedereen kan dus ‘meebouwen’
aan verschillende regio’s.
Lars Voskuil, fractievoorzitter Gooise
Meren en statenlid zal zijn visie voor
regio het Gooi en Amstel-Meerlanden
neerzetten
Ronald Vennik, PvdA wethouder Velsen
zal dit doen voor de IJmond, Kennemerland en Haarlem.
Eric Hercules, PvdA wethouder op Texel
geeft zijn visie op het noordelijk deel van
de provincie, inclusief Texel.
Pim Bliek, fractievoorzitter PvdA in EdamVolendam gaat in op de regio Waterland,
Purmerend en Hoorn.

De ochtend begint met een toelichting
op de nieuwe omgevingswet en wat daarvan de gevolgen zijn voor de provincie
en gemeenten. De uitleg wordt gegeven
door Ton Bossink van het projectteam
Omgevingsvisie NH.
Daarna volgt er een discussie met de
zaal over de gevolgen en vooral de
kansen die er zijn voor een andere werkwijze bij provincie en gemeenten. Daarna
zullen de gewenste ontwikkelingen per
regio verder verkend gaan worden.
Praat en denk mee en kom zaterdag
24 juni naar het Huis van Hilde.

12.30 uur Plenaire bespreking. Per regio
worden de 2 belangrijkste
ontwikkelingen in ‘pitch’
gepresenteerd. Bespreken
vervolgactiviteiten.
13.00 uur Einde
I.v.m. de organisatie graag per email aanmelden bij pvda@noord-holland.nl

24 Juni regiodag
in het Huis van Hilde,
Westerplein 6, Castricum

Het Huis van Hilde ligt aan de
achterzijde van NS station Castricum. Parkeren bij Huis van Hilde
en NS station Castricum is gratis.

