
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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Praat o.a. mee over de verkiezings-
programma’s.

Regiodag6
Maak werk van een echt 
F-netwerk.

Fietsbeleid
Gedeputeerde Adnan Tekin over 
luchtkwaliteit en er echt iets aan 
doen.

5Lucht

De aanpak van de bodemdaling heeft 
niet alleen de volle aandacht van de 
Provincie en de waterschappen, het 
staat politiek ook stevig op de agenda 
bij Provinciale Staten. De commissie 
NLWM ging begin april op studiereis 
naar Duitsland om zich te verdiepen in 
veenweiden en bodemdaling. 
Aukelien Jellema, Nico Papineau Salm 
en Lars Voskuil gingen namens de PvdA 
fractie mee op reis.

Groene weides
Een groot deel van de bodem in onze 
provincie bestaat uit veen. Dikke pakket-
ten plantenresten van soms wel 8-10 
meter dik, die in de kletsnatte moeras-

bodem van onze delta niet wegrotten 
maar ‘veen’ werden. Door de eeuwen 
heen werden deze veengronden steeds 
verder in cultuur gebracht. Dat gebeurde 
door het veen af te graven voor turf, maar
vaak ook door het geschikt te maken 
voor agrarisch gebruik. Dat levert een 
prachtig en herkenbaar landschap op, 
met uitgestrekte groene weides waarin 
koeien bedachtzaam kauwend inhoud 
geven aan het Noord-Hollandse land. 

Grondwaterstand verlaagd
Toch is het niet alleen maar schoonheid 
in de veenweiden. Om landbouw en 
veeteelt mogelijk te maken moet de 
grondwaterstand verlaagd worden. 
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Bodemdaling
en de weg naar boven
Door Aukelien Jellema en Lars Voskuil - Statenleden

Koeien houden niet van natte hoeven en 
de steeds zwaardere landbouwmachines 
hebben vaste grond nodig om te kunnen 
werken. Daarom wordt het water wegge-
pompt en een waterpeil aangehouden 
dat past bij de functie van het land. Het 
peil volgt de functie zogezegd. 

Veen verdwijnt
Door het water weg te pompen, komt 
het veen echter droog te staan en komen 
de plantenresten in contact met de 
lucht. Wat eeuwenlang door het water 
werd tegen gehouden, gebeurt nu wel: 
het veen rot weg. Doordat het veen 
wegrot, daalt de bodem, gemiddeld met 
1cm per jaar. Op sommige plaatsen in 
Noord-Holland lag het maaiveld vroeger 
6m-8m hoger dan nu. 
Lees verder op de volgende pagina
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Vervolg voorpagina
Doordat de bodem daalt, moet er weer 
meer water weggepompt worden, 
waardoor weer meer veen droog komt te 
staan, dat ook weer wegrot. En zo zakt 
Noord-Holland in een vicieuze cirkel van 
bemaling en verrotting, langzaam maar 
zeker omlaag.

Dijk verzwakt 
Door de bodemdaling komt ook het 
land achter de dijken steeds lager te 
liggen. Dat heeft weer gevolgen voor de 
stabiliteit van de dijken. Het land aan 
de binnenkant zakt weg en verzwakt 
de basis, terwijl aan de buitenzijde het 
water steeds harder op de dijk drukt. De 
veranderende weersomstandigheden, 
met steeds heftigere buiten en veel 
wateroverlast, maken het een steeds 
grotere uitdaging om de stabiliteit van de 
dijken en de veiligheid te garanderen. 

Broeikasgassen
Naast de bodemdaling heeft het wegrot-
ten van het veen nog een ander belang-
rijk nadeel. Bij dit proces komt een grote 
hoeveelheid CO2 vrij en bovendien 
methaan en lachgas. Broeikasgassen die 
bijdragen aan de klimaatveranderingen
die wij juist op alle mogelijke manieren
proberen terug te dringen. Op dit 
moment is de bodemdaling goed voor 
ongeveer 2% van de CO2-uitstoot in 

Noord-Holland. Dat klinkt als weinig, 
maar zodra kolencentrales sluiten, stijgt 
dit percentage richting 10%.

Stop de pompen?
De oplossing lijkt simpel: houd op met 
pompen, zet het land weer onder water 
en de afbraak van het veen, de bodem-
daling en de uitstoot van broeikasgas-
sen stopt. Op zich is dat juist, maar het 
onder water zetten van het land betekent 
dat het niet meer bruikbaar is voor land-
bouw en veeteelt zoals dat nu gebeurt. 
De Noord-Hollandse economie is voor 
60% afhankelijk van de landbouw, dus 
deze maatregel heeft verstrekkende 
gevolgen, ook voor de werkgelegenheid. 
Daarom moet gezocht worden naar 
nieuwe landbouwtechnieken en gewas-
sen die wel goed gedijen op de natte, 
zurige veengrond. 

Gewassen aanpassen
Een van de mogelijkheden om natte 
veenweidegrond toch economisch 
rendabel als landbouwgrond te gebrui-
ken, is de natte teelt of ‘paludicultuur’ 
van veenmos of lisdodden, de bekende 
rietsigaren. Deze planten gedijen uitste-
kend met hun wortels in het water op de 
schrale veenweidegronden. Daarnaast 
dragen zij bij aan een verbetering van de 
kwaliteit van het oppervlaktewater door-
dat ze allerlei verontreinigingen eruit 

filteren. De planten leveren bijvoorbeeld 
grondstoffen voor bouwmaterialen. De 
eerste schattingen laten zien dat een 
hectare natte-teelt meer opbrengt dan 
een hectare weidegebied nu doet. Daar 
liggen dus kansen, maar het moet wel 
eerst verder ontwikkeld worden.

Doen wat kan
Voor onze fractie staat vast dat we de 
bodemdaling en uitstoot uit het veen 
moeten aanpakken. Dat betekent dat 
wij van een ‘peil volgt functie’ aanpak, 
naar een ‘functie volgt peil’ benadering 
moeten gaan. De noodzakelijke hoogte 
van de waterstand bepaalt wat er met het 
land gedaan kan worden, in plaats van 
dat de waterstand wordt aangepast aan 
het gebruik.

Extra budget
Deze omschakeling is een proces van de 
lange adem, niet iets wat we in een paar 
maanden voor elkaar kunnen krijgen. 
Dat we ermee aan de slag moeten is 
duidelijk en dat wordt gelukkig breed 
onderschreven in de Staten. Zo is er voor 
de komende jaren een miljoen euro extra 
beschikbaar gesteld voor onderzoek naar 
oplossingen. De discussie gaat dan ook 
niet over óf het moet gebeuren, maar 
over het tempo waarin wij naar een 
nieuwe situatie zonder bodemdaling en 
uitstoot toe kunnen werken.

Door Rian van Dam - voorzitter gewest-
bestuur

Zaterdag 21 april heeft de gewestelijke 
vergadering een nieuw gewestbestuur 
benoemd.
Veel bekende gezichten zijn gebleven, 
maar we hebben ook 2 nieuwe bestuurs-
leden in ons midden kunnen verwelko-
men. We hebben afscheid genomen van 
een aantal zeer gewaardeerde gewest-
bestuurders en bedanken hen ook zeer 
voor hun inzet voor en bijdrage aan de 
partij. 

Afscheid
we hebben onder luid applaus afscheid 
genomen van: 
Eelco Taams, voor velen een bekende 
naam, hij heeft het secretariaat van het 
gewest vele jaren gedragen. 
Ed Bausch,een periode als vice-voorzitter 
en vertegenwoordiger van het gewest in 
de verenigingsraad.  

Linda Maasdijk, 2 jaar als penning-
meester, ze had deze functie tussentijds 
overgenomen. 
Maarten Aleva, deed met enthousiasme 
de organisatie van de PvdA leergangen, 
na overdracht van het pb  in het gewest 
opgepakt. 
Auke Ham, heeft als regiovertegenwoor-
diger de contacten met de afdelingen in 
de regio goed opgepakt.
Marianne Troostwijk, heeft door omstan-
digheden helaas minder tijd aan het 
bestuur kunnen besteden dan voorzien. 

Kleiner bestuur
In de gewestelijke vergadering van 
december 2017 is besloten om door te 
gaan met een kleiner bestuur. We heb-
ben nu 9 bestuursleden, in plaats van 
13. Ieder lid heeft een portefeuille die 
rechtstreeks een relatie heeft met het 
werkplan. Onze nieuwe secretaris is 
Thelma Pondaag en Bert Breij hebben 
we mogen verwelkomen als onze cam-

pagnecoördinator. Ze zijn direct in het 
diepe gegooid en met veel enthousiasme 
van start gegaan. Elders in de Provinciaal 
stellen zij zich kort aan u voor. We zijn 
blij dat we zulke fijne en capabele leden 
hebben kunnen aanspreken om een 
rol in het gewestelijk bestuur te willen 
oppakken. zeker met verkiezingen in
2019 is er volop werk aan de winkel!

Het nieuwe bestuur is als volgt samen-
gesteld:
 
Rian van Dam; voorzitter
Martin Kip; Penningmeester
Thelma Pondaag; secretaris
Bas Sepers; vice voorzitter, vertegen-
woordiger verenigingsraad en politieke 
ledenraad
Jolijt Jongh; waterschappen
Farida Polsbroek; regiodagen, voorcon-
gressen en ledendemocratie
Milena Hilstra; ondersteuning afdelin-
gen en conflictbemiddeling
Mohamed Bejaoui; scholing en opleiding
Bert Breij; Campagnecoördinatie.

Nieuw gewestbestuur
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beeld bij de invulling van de Omgevings-
visie. De fractie is vol enthousiasme 
bezig in dit laatste jaar. Wij houden er 
natuurlijk rekening mee dat de Provinci-
ale Statenverkiezingen steeds dichterbij 
komen. 

“Laten zien 
wat we hebben 
bereikt.”

Wat wij doen in de Staten hangt ook 
samen met ons nieuwe provinciale 
programma en de komende verkiezings-
campagnes. Want wat ons betreft gaan 
die verkiezingen volgend jaar maart niet 
alleen over wat we willen gaan doen, 
maar juist ook over wat we als PvdA in 
Noord Holland bereikt hebben.

en PVV om Schiphol maar te laten groei-
en, een keus voor economische korte 
termijngewin boven duurzame groei en 
welbevinden. Want dat is waar de PvdA 
voor staat; een gezonde leefomgeving, 
waarin mensen goed en betaalbaar kun-
nen wonen. Waar de natuur nooit verder 
dan een kwartier fietsen weg is. Waar 
aandacht is voor schone lucht en ook 
rust en stilte. Wij werken hard om een 
overgang van traditionele vervuilende 
energiebronnen naar schone energie te 
realiseren. Een gezonde leefomgeving is 
iets dat voor iedereen bereikbaar moet 
zijn, ook voor mensen met een smalle 
beurs.

Campagne
Voor de PvdA fractie is er nog voldoende 
te doen de komende maanden. Bijvoor-

De PvdA fractie 
is begonnen 
aan haar laatste 
jaar van deze 
statenperiode. 
In het fraaie 
Schagen heeft 
de fractie 
medio mei 

teruggekeken op het afgelopen jaar en 
ook nagedacht over wat we nog willen 
bereiken het komende jaar. 

Veel bereikt
We mogen trots zijn op het feit dat 
Noord Holland nu dankzij onze inzet 
een fietsinclusief beleid voert; dat 
dankzij onze motie veel geld is vrijge-
maakt voor de energietransitie, voor 
natuur en leefomgeving en versnelling
van de woningbouwopgaaf; dat we 
voorstellen hebben gerealiseerd om de 
OV concessie in Noord-Holland Noord te 
verbeteren; dat de door ons ingebrachte 
werkambassadeur de aanjager van ver-
sterking van de arbeidsmarkt in Noord 
Holland is. 

Schipholdilemma’s
In onze terugblik was er veel aandacht 
voor Schiphol. De toenemende overlast 
en risico’s van lawaai en fijnstof. Maar 
ook de discussie, aangevuurd door VVD 

Gezonde leefomgeving
Door Xander den Uyl - fractievoorzitter PvdA Provinciale Staten NH

heel ander beeld dan nu. In 12 jaar kan 
er veel veranderen, veel meer versnip-
pering, sterkere polarisatie en opkomst 
van de  lokale partijen. Tegelijkertijd kan 
ik mij niet voorstellen dat onze sociaal-
democratische normen en waarden nog 
maar bij een beperkte groep kiezers 
gewaardeerd worden. Daar liggen kansen 
en dat betekent werk aan de winkel!

Voor de provincie worden de komende 
maanden weer spannend, volgend jaar 
maart verkiezingen voor Provinciale 
Staten en waterschappen. We zijn druk 
met de voorbereidingen, zoals u in deze 
Provinciaal kunt lezen. Om daar een 
succes van te maken, hebben we uw 
hulp hard nodig. Met goede en lokaal 

verankerde kandidaten voor de lijsten, 
meld je straks aan! Met herkenbare en 
gedragen verkiezingsprogramma’s. U 
heeft al enthousiast gereageerd op de 
ledenpanels. En uiteraard straks een 
sterke en bevlogen campagne, met 
herkenbare onderwerpen, 
sociaal-democratische oplossingen en 
herkenbare kandidaten. 
Wij staan klaar, u ook?

Rian van Dam
voorzitter PvdA gewest Noord-Holland

Samen schouders eronder!
Op een enkele 
gemeente na 
zijn de colleges 
in onze Noord- 
Hollandse 
gemeenten 
gevormd. De 
uitslag was 
natuurlijk over 
het geheel 
genomen 

teleurstellend, maar relatief hebben we 
het in de collegevorming goed gedaan. 
Dat geeft de burger moed! 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen 
2006, een topuitslag voor ons, hadden 
we virtueel 60 kamerzetels. Dat is een 
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Gewestelijke vergadering op 21 april 
2018 in Castricum Door Thelma Pondaag - secretaris gewestbestuur

Zwemmen in open water
Het Waterschap AGV (Amstel Gooi en 
Vecht) focust op het bevorderen van de 
waterkwaliteit, zodat we weer kunnen 
zwemmen in de Amstel, en het vermin-
deren van medicijnresten en gewasbe-
schermingsmiddelen in het rioolwater. 
Ook pleit de PvdA voor een meer 
kostendekkende en eerlijke leges tussen 
particulieren en (grote) ondernemers. 

Biodiverse bermen
Het Waterschap HHNK (Hoogheem-
raadschap Hollands Noorderkwartier) 
heeft een eigen website https://hhnk.
pvda.nl met nieuwsbrief. Bij de verzwa-
ring van de Markermeerdijken is 
gekozen om met externe partijen plannen
te ontwikkelen en uit te voeren. 
Bij Ecologisch beheer van de bermen 
heeft de PvdA samen met Water Natuurlijk 
activiteiten gestimuleerd die de biodiver-
siteit bevorderen. 

Gemeenteraadsverkiezingen
Waar heeft het aan gelegen dat de PvdA 
in het algemeen teleurstellende resul-
taten heeft gehaald? Toch blijven we 
in sommige gemeenten gelijk, bij een 
enkele krijgen we er een zetel bij.
Gevolgen van het landelijk beleid? Ja, dat 
ook natuurlijk.
De inhoud op lokaal niveau (linkser 
programma met armoedebestrijding) en 
kwaliteit (continue campagne en inzet 
sociale media) van lokale campagnes 
zoals die in Haarlem lijken het verschil 
te maken. 

Maar in Hollands Kroon (48.000 inwo-
ners met 22 kernen) met een positieve 
en actieve afdeling verloor de PvdA toch. 
Zowel in Amsterdam, Haarlem, Zaan-
stad als in Alkmaar deden heel veel 
jonge mensen mee aan de GR cam-
pagne. De inzet is om deze relatief grote 
groep jongeren te behouden en te benut-
ten in de 2019 campagnes.

“Vrouwen 
stemmen 
linkser.”
Landelijk stemden er 60% van de 
mannen en 50% van de vrouwen (= 
opkomst). Hierdoor verloor de PvdA 
stemmen omdat uit onderzoek blijkt dat 
vrouwen linkser stemmen dan mannen. 
Dit betekent onder andere voor de 
komende verkiezingen voor PS en 
Waterschappen dat er gefocust moet 
worden op opkomstbevordering van 
vrouwelijke kiezers. Ook moet de vraag 
beantwoord worden hoe we kiezers die 
op Denk of Bij1 stemden, terug kunnen 
halen.
Belangrijk voor de komende campagne 
is ook communicatie en het zichtbaar 
maken van de behaalde successen in PS 
en Waterschappen. Het zou goed zijn als 
‘Key workers’ zoals verpleegkundigen, 
leerkrachten en politieagenten op de 
lijsten komen. 

Provinciaal 4

Er waren ongeveer 40 leden aanwezig bij 
de Gewestelijke vergadering op die zon-
nige zaterdagochtend op 21 april 2018.
Naast het formele gedeelte, waarbij 
onder meer het Jaarverslag en de Jaar-
rekening 2017 en de Begroting 2018 
werden vastgesteld, werd er onder dank 
en applaus afscheid genomen van de 
bestuursleden Ed Bausch, Linda Maas-
dijk en Maarten Aleva en de afwezige 
leden Eelco Taams, Auke Ham en 
Marianne Troostwijk.
Met de door het Gewestbestuur voorge-
dragen kandidaten voor het bestuur, als 
secretaris Thelma Pondaag en als 
bestuurslid met portefeuille Campagne 
Bert Breij, wordt door de vergadering 
akkoord gegaan.

Successen van de PS fractie
Xander den Uyl gaf een inkijkje in 
hetgeen de PS-fractie in de afgelopen tijd 
voor elkaar heeft gekregen.
Mede dankzij een door de PvdA ontwik-
kelde en aangenomen motie werd 69 
miljoen uit de reserves beschikbaar 
voor energietransitie, stiltegebieden en 
woningbouw.
Succes behaalde PS-fractie in de afgelo-
pen periode met OV-knooppunten voor 
betere bereikbaarheid van OV, veilig 
fietsen en auto’s, en de concessie Noord-
Holland Noord met inzet van buurtbus-
sen.
Verder is de PvdA met D66 in PS voor 
het vaststellen van een raadgevend, cor-
rectief Referendum Verordening over 
besluiten van Provinciale Staten en heeft 
de fractie voorkeur voor een vrouw als 
nieuwe Commissaris van de Koning die 
Johan Remkes gaat opvolgen.

Schiphol in zee?
Buitengaats bouwen van Schiphol is 
een droom en geen uitgewerkt voorstel, 
zo deelde gedeputeerde Adnan Tekin 
mee. Hij wil eerst de feiten op tafel. De 
uitkomsten van de MER moeten eerst 
afgewacht worden. Adnan is nu vooral 
bezig met de kortere termijn: afweging
geluidsoverlast en wonen, zoals de 
slapeloosheid door nachtvluchten aan 
het begin en het einde van de nacht 
en het beter nakomen van de papieren 
afspraak dat 90% van de vluchten met 
glijvluchten binnenkomt. 

Team Schagen aan het canvassen voor de gemeenteraadsverkiezingen
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Ik werd heel blij van het nieuws dat het 
CBS onlangs bracht: ‘Aantal werkenden 
verder toegenomen’. Nog meer Neder-
landers en ook Noord-Hollanders gehol-
pen aan werk. Groei is van alle tijden, is 
iets natuurlijks en het zit in onze genen. 

Groei heeft gevolgen
We willen altijd meer. Als ik kijk naar 
mijn portefeuille Natuur wil ik ieder jaar 
meer natuur creëren, 250 hectare per 
jaar wel te verstaan. Maar groei is niet 
altijd en overal wenselijk. Er zit ook een 
schaduwzijde aan. 
Zoals bij economische groei. Die kan 
namelijk grote gevolgen hebben voor 
onze luchtkwaliteit. Onze welvaart wordt 
niet alleen gemeten door het bruto bin-
nenlands product (BBP). Er wordt ook 
gekeken naar onderwijs, vertrouwen 
en milieu, zo blijkt uit de Monitor ‘de 
brede Welvaart’ van het CBS. Hoewel we  
allemaal hetzelfde willen als het gaat om 
luchtkwaliteit, wordt het toch een ‘wicked
problem’ genoemd omdat er geen sim-
pele oplossing is. Ook de oorzaken zijn 
complex. En als provincie gaan we niet 
overal over. Maar zo zwart-wit is het niet. 
In de afgelopen periode heb ik meerdere 
zaken aangekaart terwijl dit geen provin-
ciale bevoegdheid is. Zoals een verbod 
op varend ontgassen en het aanpakken 
van diffuus lood in de bodem.

Zo min mogelijk is de norm
Er is ook discussie en onduidelijkheid 
of we met de luchtkwaliteit wel aan de 
‘norm’ voldoen. De Partij voor de Dieren 
gaf onlangs aan dat de luchtkwaliteit 
in de provincie Noord-Holland onder 
druk staat. Vooral op plaatsen waar 
veel mensen wonen en werken. Op 
de meeste plaatsen in Noord-Holland 
wordt wel voldaan aan de EU-norm voor 
luchtkwaliteit, behalve in de binnenstad 
van Amsterdam. Een mooie klus voor 
Sharon Dijksma die genoemd is als 
nieuwe wethouder en zich onder andere 
met luchtkwaliteit gaat bezig houden. 
Dat Tata Steel en het sluizencomplex 
extra aandacht nodig hebben voor het 
verbeteren van de luchtkwaliteit zal ook 
niemand verrassen. Via het Nationaal 
Actieplan Luchtkwaliteit (NAL) gaan 
we hiermee aan de slag. Dit actieplan 
wordt dit jaar door het Rijk opgesteld 
en als provincie zijn wij hierbij nauw 
betrokken. De ambitie van dit plan gaat 
verder dan de EU-normen en streeft op 

termijn naar de WHO-advieswaarden. 
Dit moet alleen niet de nieuwe norm 
worden, aangezien er ook onder de 
WHO-waarden gezondheidseffecten zijn.

“Ook internatio-
nale afspraken 
maken.”
Hoe lager de concentraties zijn hoe 
beter dit is voor de gezondheid, maar de 
WHO-waarde is een mooi streven naar 
een betere en gezondere leefomgeving 
Maar wat kunnen we nog meer doen?  
We hebben maar op een klein deel 
invloed om de luchtkwaliteit te ver-
beteren. Een groot deel van de problemen
komt namelijk uit het buitenland. Dat 
betekent niet dat we niets hoeven te 
doen. Een goed voorbeeld hiervan vind 

ik de aanpak om het (schadelijke) ontgas-
sen van binnenvaartschepen te verbie-
den. Dit doe ik samen met meerdere 
provincies. Er waren eerder nog geen 
internationale en nationale afspraken 
gemaakt. Maar door het instellen van 
provinciale verboden en door druk op 
het Kabinet is het gelukt hierover inter-
nationale afspraken te maken. Nu zijn 
we hard bezig (met het Rijk en de sector) 
om de invoering van het internationaal 
verbod in 2020 in goede banen te leiden. 
Zo breiden we in Noord-Holland het 
E-nose netwerk flink uit, zijn we bijna 
zover dat de vergunning voor een ontgas-
singsinstallatie rond is en werken we aan 
toezicht en handhaving. 
Recent heeft het IMO (International 
Maritime Organization) besloten ook een 
bijdrage te willen leveren aan de klimaat-
doelen van Parijs. 

Luchtvaart moet aanpassen
Op dit moment is er nog één sector die 
buiten schot blijft: de luchtvaartsector. 
Willen we echte stappen vooruit zetten 
met de Parijse doelen dan moet de 
luchtvaart ook bijdragen door op mondi-
aal niveau klimaatafspraken te maken. 
De tijd dat de luchtvaartsector vraagt en 
wij (overheden) draaien ligt toch echt 
achter ons. Johan Cruijff zou in dit geval 
gezegd hebben: “Je moet schieten om te 
kunnen scoren”.

Betere lucht vraagt om actie
Door Adnan Tekin - gedeputeerde

Het installeren van 
snuffelapparatuur langs het 
Noordzeekanaal
om milieuvervuiling op te 
sporen
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Een fietsinclusief Noord-Holland 
Door Marieke van Duijn - Statenlid

Voordat ik lid werd van de Statenfractie 
van de PvdA Noord-Holland, ben ik de 
provincie doorgefietst met De Frisse 
Windtour. Inmiddels zijn we niet alleen 
ruim 3 jaar, maar ook vele pleidooien, 
acties, gesprekken, fietskilometers en 
overleggen verder. De inzet van de PvdA, 
samen met gelukkig steeds meer partijen, 
heeft er voor gezorgd dat het beleid van 
de provincie Noord-Holland steeds fiets-
inclusiever wordt. 

In de nieuwe nota over fietsbeleid staan 
een aantal ambities waar de PvdA hard 
voor heeft gestreden: 
• het oplossen van knelpunten en zo 
bijdragen aan een beter fietsnetwerk
• samen met de regio een netwerk van 

doorfietsroutes realiseren, 
met daarbij voorrang voor 
de fietser
• versterken van de combi-
natie fiets-OV
• betere verkeersveiligheid 
en doorstroming voor 
fietsers
• goed kaart- en routeinfor-
matiemateriaal
• smartmobility, innovatie  

          en onderzoek ten bate van 
de fietser
• en de provincie als actief regisseur als 
het gaat om verbinden. 
Kortom: fietsen aantrekkelijker maken 
en meer prioriteit voor fietsbeleid! 

Prioriteit aan uitvoering
Dit proces heeft lang geduurd. De 
PvdA vindt het belangrijk dat er nu 
prioriteit gegeven gaat worden aan de 
uitvoering. Veel regio’s, en met name de 
Randstad slibben dicht als je kijkt naar 
verkeersdrukte. De fiets wordt steeds 
vaker gezien als goed alternatief voor de 
auto, zeker voor afstanden tot 15 km. In 
Nederland woont 61% van de werkende 
bevolking binnen 15 kilometer van het werk. 
Toch geeft slechts zo’n kwart van deze 

Ik zie een ongelofelijk enthousiast 
kader, dat samen de schouders onder 
onze partij wil zetten. Onze sociaal-
democratische waarden doen er toe en 
moeten uitgedragen worden. We hebben 
u allen nodig voor een succesvolle cam-
pagne en een goede verkiezingsuitslag!

We zijn druk bezig met de verkiezings-
programma’s. U heeft allen een uitnodi-
ging ontvangen voor het ledenpanel. 
Op deze nieuwe manier heeft u invloed 
kunnen uitoefenen op de inhoud van de 
programma’s van de waterschappen en 
de Provinciale Staten. Op de regiodag 
van 23 juni kunt u verder meepraten over 
de belangrijke thema’s in de program-
ma’s. De planning is om de concept 
verkiezingsprogramma’s in september 
gereed te hebben; dan heeft u ook nog 
de gelegenheid moties en amende-
menten in te dienen via het ledenpanel; 

op 13 oktober staat een voorcongres 
gepland. 

23 juni stelt de gewestelijke vergade-
ring ook de functieprofielen voor fractie-
leden en lijsttrekker vast. De periode 
om u kandidaat te stellen loopt van 1 
juli tot 1 september. We hopen op vele 
aanmeldingen. De kandidaatstellings-
commissies zullen na de zomervakan-
tie aan het werk gaan om mooie en 
evenwichtige lijsten samen te stellen. 
De commissies komen eerst met de 
voordracht voor lijsttrekkers en daarna 
zullen de volledige lijsten worden 
samengesteld. De procedures zijn in 
de gewestelijke vergadering van 21 
april vastgesteld.

Rian van Dam
voorzitter PvdA gewest Noord-Holland

Provinciale- en waterschapsverkiezingen
De gemeenteraadsverkiezingen zijn in 
de meeste gemeenten net zo’n beetje 
afgerond en dan zijn we alweer volop 
aan de bak met de volgende ronde in de 
strijd. We hebben het in de gemeente-
-raadsverkiezingen naar verwachting
redelijk gedaan in NoordHolland, maar 
we zijn in vergelijking met een aantal 
jaren terug veel van onze kiezers en 
invloed verloren. Dat biedt voor de 
volgende verkiezingen kansen en uit-
dagingen. 

We zijn als gewestbestuur al met de 
voorbereidingen begonnen. Onze 
nieuwe campagnecoördinator, Bert 
Breij, is bezig met het opstellen van 
een campagneplan, mede gebaseerd 
op de ervaringen die afdelingen hebben 
opgedaan in de gemeenteraadsverkie-
zingen. Daar gaat u de komende tijd 
ongetwijfeld meer over horen. 

mensen aan regelmatig op de fiets naar 
hun werk te reizen. En dan nog afgezien 
van op scooters rijdende scholieren. 
Hoe mooi zou het zijn als een deel van 
deze mensen letterlijk in beweging zou 
komen en vaker de fiets zou pakken? 
Zelf gezonder worden en tegelijk bijdra-
gen aan een gezonde leefomgeving met 
minder schadelijke uitlaatgassen?  

“Maak werk van 
een F-net.”
Het F-net
En als het aan de PvdA ligt, wordt fietsen 
voortaan nog veel aantrekkelijker als 
de provincie werk gaat maken van het 
realiseren van een F-net. Het F-net 
moet voor fietsers worden wat het R-net 
voor het OV is: een samenhangend en 
betrouwbaar netwerk, met grensover-
schrijdende aansluitingen, waardoor je 
op een gezonde, veilige en snelle manier 
op je plaats van bestemming kan komen. 
Goede samenwerking van de Randstede-
lijke overheden biedt een basis om deze 
uitdaging samen aan te gaan. 
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Wat heeft PvdA HHNK bereikt in 
de afgelopen periode?
• Er is een visie op ons watererfgoed 
gekomen. Daarmee staan we nadrukke-
lijk stil bij de betekenis van het erfgoed 
en de inzet van erfgoed in voorlichting, 
educatie en waterbewustzijn.
• Een verruiming van de kwijtscheldings-
regeling is geregeld voor AOWers. Ook is 
de regeling van toepassing gemaakt voor 
ondernemers die onder bijstandsniveau 
verdienen. Tevens komen huiseigenaren 
die ‘onder water staan’ in aanmerking 
voor kwijtschelding.
• Een ambitieus Klimaat- en Energiepro-
gramma is tot stand gekomen mede 
dankzij PvdA. We streven naar een ener-
gieneutraal HHNK in 2025 en zetten 
vol in op een transitie naar duurzame 
energieopwekking.

“Stadsstrand is 
onderdeel van 
dijkversterking.”
• De PvdA stuurt erop dat de uitvoering
van kerntaken zoals waterveiligheid 
wordt gecombineerd met natuur en 
recreatie. Mooi recent voorbeeld is het 
stadsstrand in Hoorn als onderdeel van 
de versterking van de Markermeerdijken.
• Aandacht voor behoud van biodiversi-
teit door natuurvriendelijke invulling van 
de beheertaken van het waterschap. We 
houden in de gaten of het schap hieraan 
daadwerkelijk een bijdrage levert.
• PvdA heeft voor elkaar gekregen dat 
social return als voorwaarde is gesteld bij 
inkoop en aanbesteding. We verschillen 
nog wat van mening over de invulling 
hiervan binnen ons schap en houden 
vinger aan de pols.
• Microplastics in ons oppervlaktewater 
is zeer ongewenst. Door de PvdA is dit 
onderwerp toegevoegd aan de urgente 
onderwerpen binnen de taak schoon 
water.

Wat is onze invloed en daadkracht
De PvdA doet mee op alle fronten en 
maakt gebruik van deze relaties.
Op links is de PvdA de enige partij die in 
alle bestuurslagen is vertegenwoordigd; 
gemeenten, provincie, rijk en water-
schappen. Ook is de PvdA bij veel andere 
maatschappelijke organisaties betrokken. 

Daardoor is PvdA HHNK in staat om 
dingen voor elkaar te krijgen.

Wat zijn onze - voorlopige - 
speerpunten
• Tegengaan van bodemdaling. ‘Functie 
volgt peil’ willen we helder neerzetten. 
Dat heeft wel zijn gevolgen! Maar het 
behoud van de veenweidegebieden met 
hun natuurfunctie en het verlagen van 
de CO2-uitstoot door het oxideren van 
het veen zijn ons dit waard.
• Gebiedsgericht werken in samenwer-
king met alle belanghebbenden. 
• Waterrobuuste inrichting stad en land: 
water nadrukkelijk als rode draad be-
schouwen in ruimtelijke opgaven. 
• Behalve water ook groen stimuleren 
in het stedelijk gebied. Groene daken 
en gevels, groenstroken, ontstening en 
veel andere initiatieven maken de stad 
bestand tegen wateroverlast, watertekort 
en hittestress.

• Biodiversiteit waarborgen in de taak-
uitoefening van het waterschap
• Inwonersparticipatie vergroten
• Strengere eisen in het inkoop- en aan-
bestedingsbeleid, met duurzaamheid en 
social return als voorwaarden. Participa-
tiebanen realiseren.
• Circulaire economie en energietransitie 
vormgeven: het waterschap van het gas 
af, gedroogd slib in de dijken verwerken. 
Zonne-energie en windmolens op 
onze gebouwen, waterbergingen en 
waterzuiveringen. Warmte van HVC en 
Hoogovens benutten.
• Waterkwaliteit: enerzijds voorkomen 
dat gewasbeschermers, microplastics en 
medicijnresten in het afvalwater komen 
door bijvoorbeeld Pharmafilters te eisen 
bij instellingen en ziekenhuizen. Ander-
zijds goed onderzoeken of een extra 
zuiveringstrap toegevoegd kan worden 
aan waterzuiveringen.
• Dijkversterking altijd uitvoeren in 
combinatie met natuur en recreatieve 
mogelijkheden.
• Cultureel erfgoed bewaren en educatief 
inzetten. We willen onze erfgoedvisie 
concreet gaan uitwerken en uitvoeren.
• Waterbewustzijn via communicatie en 
educatie versterken.

Enquête verkiezingsprogramma
Er zijn 369 reacties binnengekomen op 
de vragenlijst over het verkiezingspro-
gramma van PvdA HHNK. De reacties 
komen voor het merendeel van PvdA 
leden die in een stad of in een dorp 
wonen (50/50). Ze zijn voor 72 % 60 
jaar of ouder.

De uitkomsten en ook de individuele 
aanvullingen worden verder besproken 
op de regiobijeenkomst op 23 juni a.s. 

Water is van iedereen
Door Marjan Leijen - lid Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Aandacht voor biodiversiteit bij 
uitvoering beheertaken

Impressie van het nieuwe stadsstrand bij Hoorn
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In de afgelopen tijd heeft het gewest 
PvdA Noord-Holland verschillende 
ledenpanels kort achter elkaar gehouden. 
Allereerst was er in april het ledenpanel 
ter voorbereiding van het voorcongres 
dat het bestuur PvdA Noord-Holland 
heeft gehouden. Zie verder het stukje 
elders over de voorbereiding van het con-
gres en de moties van Noord-Holland.

Het bestuur PvdA Noord-Holland heeft 
samen met de fracties van de Waterschap-
pen en de Provinciale Staten besloten 
om de ledenpanels in de procedure 
van de verkiezingen in 2019 een aantal 
keren in te zetten. Dit is ook tijdens de 
gewestelijke vergadering van 21 april j.l. 
toegelicht.

Prioriteiten
In de eerste ronde in mei werden de 
panels ingezet om de leden én kiezers 
van Noord Holland al in een vroeg 
stadium bij het opstellen van de verkie-
zingsprogramma te betrekken en zicht 
te krijgen om de prioriteiten van het 
verkiezingsprogramma. 

Succes
Deze eerste ronde was meteen een groot 
succes. De deelname was groot. Aan het 
panel voor het verkiezingsprogramma 
van het waterschap HHNK hebben in 
totaal 369 respondenten deelgenomen 
aan die van het waterschap AGV in totaal 
526 en die van de Provinciale Staten 
maar liefst 930!
Dat geeft aan dat leden het belangrijk 
vinden om op deze manier hun mening 
te geven.

Het heeft veel informatie opgeleverd die 
de fracties nu aan het analyseren zijn. 
Op de regiodag worden de uitkomsten 
van de panels en de analyses gepresen-
teerd. Die vormen dan tevens een start-
punt voor verdere discussie.

Seniorenpanel wonen
Binnenkort start er ook een ledenpanel 
van de werkgroep Provinciaal Senioren-
overleg (PSO) PvdA Noord-Holland met 
vragen over nieuwe wegen naar wonen 
tot 2040 ter voorbereiding op de dis-
cussie op de Regiodag 23 juni 2018.

Ledenpanels Door Hans Aertsen - lid

ongetwijfeld pijn van zullen hebben, 
moeten worden teruggehaald. Dat moet 
en kan! 

We gaan ons (weer) helemaal regionaal
inleven. U kent uw steden, dorpen, 
straten, omgeving zelf het best. U weet 
wat er nodig is, waar ieder om vraagt.  
Als het om goed werk gaat, goed wonen 
een goede leefbare omgeving, of anders-
zins. Niemand uitgezonderd, want dat 
doen wij als PvdA-ers van oudsher nooit. 
Heel duidelijk zal weer worden naar welk 
doel we streven. Er komt nog het verkiez-
ingsprogramma, maar u zult daar lokaal 
uw eigen invulling aan kunnen geven. 

Zeer binnenkort verschijnt er een 
campagneplan en uiteraard wordt u 
dan geïnformeerd. Duidelijk is dat dit 
campagneplan zal aangeven wat er van 
u als leden en kader verwacht wordt en 
hoe we dat gaan ondersteunen. Stelt u 
nu al een lokale campagnecoördinator 
aan, evalueer nog eens hoe u het met de 

gemeenteraadsverkiezingen deed, heb 
de eerste gesprekken met elkaar over 
hoe u de PS/Waterschapverkiezingen 
denkt aan te pakken. Wetend dat de 
grote kracht van de afdelingen zelf 
moet komen. Denk al na of u elkaar als 
afdelingen kunt helpen. Begin alvast.  
Laat niet na ons campagneteam, want 
dat staat al bijna klaar, uit te nodigen. 

Heeft u een campagnecoördinator
benoemd dan kan die Bert Breij 
mailen als er inspirerende ideeën zijn 
of vragen opwellen. Kan natuurlijk 
ook als die coördinator er nog niet is. 
Het emailadres is: bertbreij@xs4all.
nl  Grote kans dat u eerdaags verken-
nend door het campagneteam wordt 
opgebeld hoe het in de afdeling ervoor 
staat als het om de verkiezingen gaat. 
Winnen doe je samen, daar kunt u 
zeker van zijn. Meedoen dus. 

Rian van Dam
voorzitter PvdA gewest Noord-Holland

We gaan er tegenaan!
Tot onze grote vreugde valt te consta-
teren dat leden en besturen er tegenaan 
willen gaan om met volle kracht winst 
te behalen tijdens de komende provin-
ciale verkiezingen (en ook die voor de 
waterschappen). Van doemdenken geen 
spoor! Ook al heeft het tegen gezeten 
en moet er nog heel veel werk worden 
verricht. 

20 Maart 2019 lijkt veraf, maar de 
tijd gaat snel en we gaan ons perfect 
voorbereiden. Op 1 november wordt 
– weliswaar nog ingehouden - met de 
verkiezingscampagne begonnen. De 
laatste weken voor 20 maart barsten we 
volledig los. Met steeds maar één doel: 
een zeer duidelijke winst op 20 maart, 
het vertrouwen van velen houden, 
krijgen en terugkrijgen. Van ouder en 
jonger. Daarvoor is de compassie van 
u, leden en kaderleden onmisbaar, u 
zult uw rode hart laten zien, en zij die 
met een rood hart (even) niet op Partij 
van de Arbeid hebben gestemd, en daar 

Waar zit de 
PvdA in het 
college B&W? 
We doen mee in:
Alkmaar
Amsterdam
Beemster (comb GL)
Haarlem
Haarlemmermeer
Heemstede
Huizen
Langedijk
Medenblik
Purmerend , nog niet bekend
Schagen
Stedebroec
Uitgeest
Velsen
Waterland
Wormerland
Zaanstad, nog niet bekend

Veel succes!
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In 2016 is de provincie een intensief 
traject gestart om eind 2018 de Omgev-
ingsvisie NH2050 te kunnen vaststellen. 

Visie op de omgeving
In de omgevingswet die de Tweede 
Kamer heeft aangenomen, is geregeld 
dat provincies een omgevingsvisie met 
verordeningen moeten opstellen. In zo’n 
omgevingsvisie wordt integraal een koers 
uitgezet richting de toekomst. Een koers 
waarin antwoorden worden gegeven op 
ontwikkelingen die op ons afkomen. Het 
gaat dan om antwoorden op zaken zoals 
klimaatverandering, energietransitie, 
grote behoefte aan woningen, bodem-
daling in het veengebied, afgenomen 
biodiversiteit en meer duurzame vormen 
van mobiliteit. De PvdA Noord-Holland 
vindt deze integraliteit een goede zaak 
waarbij een duurzame inrichting van de 
samenleving uitgangspunt is.  
De conceptversie Omgevingsvisie 
NH2050 is op 18 juni a.s beschikbaar 
voor inspraak gedurende een periode 
van 6 weken. 

Duurzame koers
De PvdA fractie is positief over het nu 
voorliggende document. Er is duidelijk 
gekozen om te gaan voor een duurzame 
toekomst met als hoofdambitie: balans 
tussen economische groei (voldoende 
werkgelegenheid) en leefbaarheid. De 
keuze voor een gezonde leefomgeving 
staat daarbij bovenaan. Een keuze die 

ook in meerderheid wordt gedeeld door 
de inwoners van onze provincie. Dit 
betekent dat er ingezet wordt op gezonde
lucht, voldoende natuur, behoud van 
karakteristieke landschappen, meer 
biodiversiteit en natuur inclusieve land-
bouw. 

“Meer aandacht 
voor lightrail en 
fietsnetwerk’”
We vinden wel dat er meer aandacht 
moet zijn voor meerdere lightrail 
verbindingen en het uitrollen van een 
fietsnetwerk door de hele provincie 
voor woon-werkverkeer. En omdat het 
noodzakelijk is om de overlast van 
Schiphol terug te dringen, moet de reali-
satie van snelle treinverbindingen met 
Europese hoofdsteden een plek in deze 
visie krijgen.

Inspraak voorbereiden
De keuze om veel duurzame energie 
op te wekken, steunen we van harte. Zo 
moet er ruimte komen voor windtur-
bines op bedrijventerreinen en alle platte 
daken worden voorzien van zonnepa-
nelen. In de omgevingsvisie krijgen de 
gemeenten in regioverband de ruimte 
om meer eigen beleidskeuzes te maken. 
‘Wat lokaal kan en regionaal moet’ is  

daarvoor het principe. Daarom is het 
belangrijk dat PvdA fracties en leden in 
gemeenten zich verdiepen in deze visie 
en, waar relevant, een inspraakreactie in-
dienen. Met het oog daarop zijn er twee 
PvdA bijeenkomsten georganiseerd:
dinsdagavond 26 juni om 19.30 uur. 
Commissiekamer 1 in provinciehuis, 
Dreef, Haarlem
donderdagavond 28 juni om 19.30 uur. 
Pand Raak, Laan 21, 1741 EA Schagen

 Graag per mail aan Sonja Kagie laten 
weten wie er komen: kagies@noord-
holland.nl

Ontwerp omgevingsvisie NH2018 
op 18 juni in de inspraak Door Nico Papineau Salm - Statenlid

Behoud karakteristiek landschap

“Amsterdammer van geboorte en er ook 
getogen (De Pijp). Meer dan 40 jaar 
lid, sociaaldemocraat. Afkomstig KVP-
jongeren.
Was journalist, reclamechef, marketing-
man, hoofd voorlichting van de FNV 
(Industriebond) en hoofd Diensten en 
Communicatie van de Belastingdienst, 
daarna directeur/werkgever van een 
eigen communicatiebureau (Weesp). 
Ben psycholoog, econoom, bedrijfs-
kundige. Bij menige campagne van de 
Partij in het wat verdere verleden actief 
nauw betrokken geweest.  Voel me zeer 

uitgedaagd om mijn partij volgend 
jaar tijdens de staten- tevens water-
schapverkiezingen als campagnecoör-
dinator, samen met jonger en ouder, de 
overwinning te bezorgen.” 

Bert is bereikbaar via bertbreij@xs4all.nl

Maak kennis met Bert Breij
de nieuwe campagnecoördinator
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Deze resten zijn ongezond voor de 
natuur, met name voor waterdieren. 

De vervuiler betaalt
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) 
is in 2000 ingesteld om de Europese 
waterkwaliteit te bevorderen. Het is 
echter onbegonnen werk om de resten 
die al in het oppervlaktewater aanwezig 
zijn en deels van bovenstrooms via Rijn, 
Maas en Eems in onze delta komen, te 
zuiveren. Dus moet het verwijderen van 
microverontreinigingen eerder in de 
keten gebeuren.
Dat zou kunnen door in ieder geval die 
(genees)middelen die op de Europese pri-
oritaire lijst voorkomen, zoals diclo-fenac; 
een speciale pijnstiller, hormoonachtige 
stoffen en schimmeldodende huidcrèmes 
receptplichtig te maken. Ook zouden 
ziekenhuizen en verpleeg-huizen hun 
afvalwater, samen met nog ander zieken-
huisafval ter plekke kunnen zuiveren met 
een zuiveringsinstallatie die Pharmafil-
ter® wordt genoemd. 
Dan geldt in ieder geval de slogan “de 
vervuiler betaalt”. Deze installatie heeft 
mede als voordeel dat er minder zieken-
huisinfecties voorkomen.

Riolering overstroomt
Maar de grote bulk van de medicijnen 
en andere verontreinigingen komt uit de 
woonwijken via de riolering. In veel ge-
meenten is het zo dat regenwater-opvang 
nog niet afgekoppeld is van de riolering. 
Bij hoosbuien stroomt de riolering over, 
waardoor ongezuiverd afvalwater direct 
op het oppervlakte-water terecht komt. 
Hier heeft de gemeente een taak.
De waterschappen zien het als hun taak 
om te kijken of er mogelijkheden zijn 

om de zuivering te verbeteren met een 
extra zuiveringstrap. Daarom worden 
er experimenten gedaan met verschil-
lende soorten extra zuiveringstrappen. 
De meest efficiënte en kosteneffectieve 
trap is echter nog niet gevonden. Wel is 
duidelijk dat extra zuivering een enorme 
investeringsinspanning gaat kosten.
Toch, als hier moet gelden “de vervuiler 
betaalt” wie is dan verantwoordelijk voor 
die kosten die de zuiveringsheffing fors 
kunnen verhogen? Wij als PvdA vinden 
het oneerlijk als dat alleen de inwoners 
van het waterschap zouden zijn, want 
voor iedereen kost een vervuilingseen-
heid evenveel. De heffing is niet 
inkomensafhankelijk gemaakt, zoals bij 
onze landelijke belastingen.

Verwijderingsbijdrage
Daarom denken wij als PvdA dat er voor 
de microverontreinigingen een verwijde-
ringsbijdrage zou moeten komen, zoals 
nu al geldt voor auto’s en electrische 
apparaten. De bijdrage kan dan een vast 
onderdeel van de te verwerven micro-
verontreinigingen worden, die in een 
speciaal fonds komen waaruit de in-
vesteringen kunnen worden betaald. 
Wij willen Europa en de Tweede Kamer 
oproepen te onderzoeken of dit mogelijk
is en of de inning via apotheek en 
drogist/supermarkt kan gebeuren. 
Is dat oneerlijk voor chronisch zieke 
en oudere mensen? Wij denken van 
niet. Via de zorgverzekeraar wordt de 
verwijderingsbijdrage een onlosmakelijk 
deel van het aanschafbedrag van het 
medicijn. De zorgpremie wordt deels 
betaald naar rato van het inkomen. 
Minder draagkrachtigen worden deels 
gecompenseerd door een zorgtoeslag. En 
veel gebruikers van reguliere medicijnen 
worden niet benadeeld, want er bestaat 
een medicijnvergoeding en aan de eigen 
bijdrage is een maximum. Niet-gebruikte 
medicijnen terugbrengen zou dan 
beloond kunnen worden door de ver-
wijderingsbijdrage terug te geven. 
Ziekenhuisapotheken zouden hun 
bijdrage kunnen gebruiken om te in-
vesteren in een Pharmafilter®. 
En de pharmaceutische industrie wordt 
hopelijk getriggerd om beter afbreekbare 
medicijnen te produceren.

Medicijnen zijn van veel waarde voor 
zieke mensen; voor veel kwalen is er een 
oplossing in de vorm van medicatie.
Maar “what goes in, must come out”. 

Bijdrage zuivering
Restproducten van de ingenomen 
medicijnen verlaten het lichaam via 
urine en ontlasting en komen zo via het 
gemeentelijke riool op de rioolwater-
zuiverings-installaties (rwzi) van het 
waterschap terecht. Soms wordt de volle 
dosering van overgebleven medicijnen 
ook via toilet of gootsteen gedumpt.

“Microveront-
reinigingen in 
ons oppervlakte-
water.”
Wij vragen een systeem voor verwijde-
ringsbijdragen te onderzoeken, zodat 
dit kan bijdragen aan de financiering 
van hoge investeringen in de zuiverings-
installaties en blijft gelden: “de vervuiler 
betaalt”.

Ongezonde resten
De rwzi’s zijn niet toegerust om medicijn-
resten af te breken en dus zitten er in het 
effluent (gezuiverd water) nog resten van 
de geneeskrachtige of bacteriedodende 
stof. Samen met andere microveront-
reinigingen zoals “gewasbeschermings-
middelen” en microplastics (haargel, 
tandpasta, fleece kleding etc) wordt het 
effluent geloosd op het oppervlakte-
water. 

Gezonde mensen de natuur ook?
Door Reinie Kaas en Egbert de Vries - leden algemeen bestuur waterschap Amstel, Gooi en Vecht
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gebruikers hun inbreng geven over het 
gebied. Onder leiding van medewerkers 
van een onderzoeksbureau werd in sub-
groepen gediscussieerd over het gebruik 
van Grootslag West en over de gewenste 
ontwikkelrichting. 
De meeste stakeholders aan déze 
Stiltetafel waren mensen met een econo-
misch belang in het gebied. Er waren 
agrariërs, tuinders, een eigenaar van een 
camping. Dit bepaalde de discussie in 
de subgroepen aanzienlijk. De provincie 
had deze stiltetafel georganiseerd om te 
bezien of Grootslag West zou kunnen
worden teruggebracht tot Oasegebied. 
Maar de stakeholders aan deze Stiltetafel 
leken daar niet zoveel behoefte aan 
hebben. Agrariërs vreesden voor jacht-
beperking, de campingeigenaar voor 
geluidsbeperkingen en de eigenaar 
van een stuk grond in het gebied voor 
beperkingen ten aanzien van het verkeer. 

Andere kijk
Er waren ook deelnemers aan de 
Stiltetafel die natuurbeschermers waren. 
En een aantal omwonenden die veel prijs 
stellen op de natuur en de (betrekkelijke) 
rust in het gebied. Zij brachten in dat 
de natuurwaarde en rust van Grootslag 
West alleen om hun intrinsieke waarde 
het beschermen al meer dan waard zijn. 

Zo stonden gebruikers met verschillende 
belangen min of meer ‘tegenover elkaar’, 
op deze Stiltetafel-middag. 

“Het is goed 
zoals het is 
in Grootslag 
West.”
Het adagium luidt doorgaans “You don’t 
know what you’ve got until it’s gone’. 
Maar een flink deel van de bezoekers van 
deze Stiltetafel-middag over Grootslag 
West leek daar toch iets anders over te 
denken. Het gebied mag dan geen echt 
Stiltegebied (meer) zijn, de rust mag in 
de afgelopen jaren dan weinig gehand-
haafd zijn, men vond het wel goed zoals 
het nu is. Daarmee werd maar weer eens 
duidelijk dat het voor overheden soms 
moeilijk gissen is naar de voorkeur van 
bewoners en stakeholders. Aan het einde 
van de middag kondigde het onderzoeks-
bureau aan wat nader onderzoek te gaan 
doen en nog een informatiebijeenkomst 
te organiseren voor omwonenden. 
Het kan nog alle kanten op… met de 
overwegingen rond Grootslag West. 

Stilte in Grootslag West 
Door Aukelien Jellema - Statenlid

In 2016 kwam de Randstedelijke Reken-
kamer met haar onderzoeksrapport 
over Stiltegebieden in Noord-Holland. 
Stiltegebieden zijn beschermde gebieden
waarin natuurlijke geluiden overheersen.

Rust
De gebieden zijn niet helemaal van 
geluid (bijvoorbeeld auto’s op een 
nabijgelegen autoweg of vliegtuigen) 
verschoond, maar deze geluiden blijven 
wel onder een streng vastgestelde norm. 
Stiltegebieden zijn er voor de recreant 
die van rust houdt. 

Oasegebied
In het rapport bracht de Rekenkamer 
advies uit aan Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland (GS). Er werd voorg-
esteld om een keuze te maken over het 
behouden en/of benutten van de besta-
ande stiltegebieden. GS heeft vervol-
gens de Natuur- en Milieufederatie NH 
opdracht gegeven om een zogenaamd 
herijkingsonderzoek te doen waarna GS 
beleid heeft geformuleerd: van de 39 
stiltegebieden in de provincie werden 
er 3 als échte stiltegebieden (de zoge-
naamde Topgebieden) aangewezen. 

“Er zijn nog 
maar 3 èchte 
stiltegebieden.”
Direct daaronder zijn de meeste stiltege-
bieden herbenoemd tot Oasegebieden 
en 3 gebieden kwamen op een lijstje ‘te 
heroverwegen’ te staan omdat in deze 
gebieden inmiddels zóveel geluid over-
heerst dat van een Stilte- of Oasegebied 
geen sprake meer is. 
Over één van de deze te heroverwegen
gebieden - Grootslag West, nabij 
Bovenkarspel - werd op 15 mei jl. een 
zogenaamde Stiltetafel georganiseerd. 
Tal van belanghebbenden praatten aan 
deze tafel mee over de vraag óf - en zo ja 
hóe - Grootslag West terug zou kunnen 
worden getransformeerd naar een gebied 
waar stilte overheerst. 

Inbreng
Onze gedeputeerde Adnan Tekin opende 
de Stiltetafel met de woorden dat de 
Provincie graag ziet dat omwonenden en 
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Door Nico Papineau Salm - Statenlid

Verbetering doorstroming A8 A9 en 
leefbaarheid Krommenie- Assendelft is 
een project van de provincie Noord-
Holland en gemeenten Velsen, Beverwijk,
Heemskerk, Uitgeest en Zaanstad. Zij 
vormen de stuurgroep A8/A9. 
De bedoeling is om te zorgen voor een 
betere doorstroming van de rijksweg A8 
naar de rijksweg A9 Heel noodzakelijk 
voor de verbetering van de leefbaarheid 
in Krommenie/Assendelft. 

Drie varianten
Het autoverkeer gaat nu van de A8 door 
beide dorpen en komt dan bij Uitgeest 
op de A9. In Krommenie/Assendelft 
leidt dit al jaren tot geluidsoverlast en 
slechte luchtkwaliteit. De Stuurgroep 
heeft in 2017 drie varianten gepresen-
teerd. De Golfbaanvariant en de Heems-
kerkvariant gaan door het open, groene 
gebied en door de Stelling van Amster-
dam. 

“Stelling van 
Amsterdam niet 
aantasten.”
Door Nederland is deze op de UNESCO
Werelderfgoedlijst geplaatst. Het 
ICOMOS (werkgroep van de UNESCO) 
heeft in 2017 laten weten dat de beide 

varianten door het open landschap de 
stelling aantasten en daarom niet hun 
goedkeuring krijgen. De PvdA-fractie is 
het daarmee eens en vindt dat de status 
van de stelling in stand moet blijven. Na 
overleg tussen regering/de provincie en 
UNESCO is er afgesproken dat er een 
landschapsplan wordt opgesteld en dat 
dan beoordeeld wordt of bij het ontwerp 
voor een weg door het groen de stelling
zo optimaal mogelijk kan worden 
ingepast. 

Landschapsplan
De PvdA-fractie is blij met deze tussen-
stap, waarbij de plaats van de stelling als 
onderdeel van het landschap eindelijk als 
belangrijke factor wordt meegenomen. 
Bij de bespreking in de commissie van 

Verbetering: doorstroming A8 naar 
de A9 en leefbaarheid in Krommenie

de Staten hebben we wel gesteld dat het 
landschapsplan over het gehele gebied 
van beide varianten plus het deel van het 
opstelterrein van ProRail bij Uitgeest 
moet gaan. Bij zo’n landschapsplan 
moeten bewoners en organisaties als de 
Stichting het Oer-IJ betrokken worden. 
Verder hebben wij er bij GS sterk op 
aangedrongen om te wachten met het 
kiezen van een voorkeursvariant tot 
het landschapsplan beschikbaar is en 
er duidelijkheid is over de leefbaarheid 
in Broekpolder. Wij vinden het daarom 
jammer dat Gedeputeerde Staten eind 
mei haar voorkeur voor de Golfbaan-
variant heeft uitgesproken.

Fort bij Krommeniedijk, Keelzijde

Renovatiewerkzaamheden aan fort Krommeniedijk
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Noord-Holland is een diverse provincie, 
ook in de achtergrond van haar inwo-
ners. Deze diversiteit willen wij als PvdA 
Noord-Holland ook terugzien in de per-
soneelsbestanden van de bedrijven in de 
provincie. Een inclusieve arbeidsmarkt is 
het streven. Dit kun je naar onze mening 
alleen bewerkstelligen als je dit zelf ook 
doet! Daarom hebben Statenleden San-
dra Doevendans en Xander den Uyl het 
initiatiefvoorstel ‘Anoniem Solliciteren’ 
ingediend. 

Doen we genoeg?
In de commissie van mei 2018 heeft 
Sandra Doevendans dit voorstel 
verdedigd. Dit omdat het pre-advies van 
Gedeputeerde Staten was om het niet 
te doen, want we doen al genoeg. Dit 
negatieve pre-advies van Gedeputeerde 
Staten heeft ervoor gezorgd dat Sandra 
Doevendans in de commissie ook 
benadrukte dat de PvdA Noord-Holland 
juist heel graag een pilot zou willen 
uitvoeren. Juist in de hogere schalen van 
de functies is steeds minder diversiteit te 
zien. Dit gaat niet alleen over etniciteit, 
maar ook over leeftijd en geaardheid.

“Diversiteit is 
juist in hogere 
schalen minder 
te zien.”

Eerst onderzoek niet mogelijk
Veel partijen waren het met ons eens. 
Sommigen vinden dat de provincie 
eerst moet onderzoeken wat de stand 
van zaken is. Dit laatste is natuurlijk 
niet mogelijk. Mede omdat geaardheid 
en etniciteit niet opgegeven hoeven te 
worden. Het draait immers om kwaliteit. 
Daarom heeft Sandra Doevendans de 
Gedeputeerde Staten gevraagd om een 
pilot uit te voeren om bepaalde doel-
groepen juist meer kansen te geven 
binnen de provincie. Er worden al veel 
pilots gedaan met betrekking tot 
anoniem solliciteren. Die houden we 

nauwlettend in de gaten houden, maar 
we willen tot die tijd niet stil zitten.

Pilot
De PvdA Noord-Holland wil juist een 
inclusieve werkomgeving creëren bij 
de Provincie. Niet alleen voor de werk-
nemers binnen de provincie, maar ook 
als voorbeeldfunctie naar Noord-Hol-
landse bedrijven toe. We wachten nu op 
het vervolg van Gedeputeerde Staten en 
houden jullie natuurlijk op de hoogte! 
Goed nieuws dus. Wij zullen hier 
bovenop blijven zitten, maar we vieren 

alvast een feestje dat de provincie in 
ieder geval gaat kijken naar een pilot om 
de provincie inclusiever te maken voor 
iedereen. Zo zijn we weer een stap dich-
terbij een inclusieve provincie!

“Met een pilot 
kunnen we zien 
of het werkt.”

Pilot Anoniem solliciteren in de 

provincie Noord-Holland gaat er komen! 
Door Sandra Doevendans - Statenlid



   zaterdag 23 juni 2018

Regiodag 
in Castricum

Agenda

Colofon
Aan dit nummer werkten mee: Hans 
Aertsen,Bert Breij, Rian van Dam, Marieke 
van Duijn, Aukelien Jellema, Reinie Kaas, 
Marjan Leijen, Mirjam van Musscher, 
Nico Papineau Salm, Farida Polsbroek, 
Thelma Pondaag, Adnan Tekin,  Xander 
den Uyl, Lars Voskuil en Egbert de Vries.

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 - 14 september 2018

Redactionele bijdragen over provin-
ciale zaken of ingezonden brieven 
zijn welkom! Stuur voor 14 septem-
ber in naar mirjam@mus.nl

Juni
11 -13.00 uur Provinciale Staten
18 - 13.15 uur commissie M&F
       18.15 uur commissie EEB  
20-19.30 uur fractievergadering
23 - 09.30 uur Regiodag in Castricum
25 - 13.15 uur commissie NLM
      18.15 uur commissie RWW
26 - 19:30 uur bijeenk. Omgevingsvisie 
Provinciehuis
28 - 19:30 uur bijeenk. Omgevingsvisie in 
Schagen

Juli
02 -19.30 uur fractievergadering 
09 -10.00 uur Provinciale Staten
16 -13.00 uur Provinciale Staten (uitloop)
18 -19.30 uur fractievergadering

September
04 - 20.00 uur Gewestelijk bestuur
05 - 19.30 uur fractievergadering 
17 - 13.15 uur commissie M&F
       18.15 uur commissie EEB 
19 - 19.30 uur fractievergadering 
24 - 13.15 uur commissie NLM
      18.15 uur commissie RWW

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. 

Nadat ik mijn praktijk als advocaat in 
februari 2018 had neergelegd, het kantoor 
in Wageningen had op- en uitgeruimd en 
ook de binnen- en buitenboel in mijn huis 
in Amsterdam had gedaan, realiseerde ik 
me, na een korte vakantie, dat ik me nog 
niet wilde neerleggen met het pensionada- 
bestaan. 

Sinds 1989 heb ik als sociaal advocaat 
gewerkt op het gebied van vreemdelingen-
en vluchtelingenrecht. In het verlengde 
ervan heb ik een lange periode als landelijk 
contactpersoon van de asieladvocatuur 
veel overleg gevoerd met de IND, het 
Ministerie voor (destijds nog) Veiligheid 
en Justitie en aanverwante organisaties. 
In februari 2017 heb ik enkele weken als 
vrijwilliger gewerkt voor de European 
Lawyers in Lesbos in kamp Moria. Een 
ervaring die me nog lang zal bijblijven.
Mijn werk was hectisch, veeleisend en 
zowel juridisch als maatschappelijk 
interessant. Kortom, ik was gewend om 
intensief en hard te werken, lange dagen 
te maken, maar altijd was dat met een 
grote betrokkenheid en bijna altijd met 
veel plezier.

Natuurlijk was het voor even leuk om 
dagelijks te kunnen uitslapen, in een 
joggingbroek op de bank naar Netflix te 
kijken, de Cinevillepas frequent te gebrui-
ken, af en toe te bridgen of zonder nare 
consequenties voor de volgende dag een 
avond door te zakken, maar dat begon 
allemaal al gauw te vervelen en ik bedacht 
dat ik zo niet tot mijn 85e of tot mijn 
dood door wilde, maar dat ik, hoewel 67, 
nog iets zinvols wilde doen.
De vacature voor secretaris van het 
gewestelijk bestuur van de PvdA kwam 
dus op het juiste moment.
Niet alleen omdat het soort functie me 
aansprak, maar ook omdat ik de partij 
al lang en nog steeds een warm hart 
toedraag

Begin jaren ’80 werkte ik enige tijd op het 

landelijk partijbureau aan de Witsenkade 
in Amsterdam, op de afdeling voorlich-
ting als campagnemedewerker.
Het was de tijd van Max van den Berg, 
Joop den Uyl en de kroonprinsen, Piet 
Knollema en de “spiegels en kralen” 
zoals de PvdA-parafernalia (wie herin-
nert zich nog de PvdA wuppies) zoals ze 
destijds oneerbiedig werden genoemd en 
er waren meer dan 110.000 leden. Kom 
daar nu nog maar eens om.
Ik ben sinds begin jaren’80 lid van de 
partij, na mijn werk bij het partijbureau 
“slapend” lid, ik volgde de politiek en de 
partij landelijk en in Amsterdam op een 
afstand, ik was al die tijd niet actief voor 
de partij en van het gewest Noord-Hol-
land wist en weet ik nog heel weinig. 
Desondanks en ondanks mijn gevorderde 
leeftijd ben ik benoemd tot secretaris van 
het bestuur. 
De sociaal-democratie is, naar mijn 
overtuiging, in de vorige eeuw van grote 
betekenis geweest voor veel mensen, ook 
voor mij persoonlijk, en het zou goed zijn 
als de PvdA in de toekomst weer in 
belangrijke mate die rol zou kunnen 
vervullen.
Ik hoop dat ik iets kan bijdragen aan het 
herstel van de partij, als “oude” nieuwe 
secretaris ga ik daar mijn uiterste best 
voor doen.

De nieuwe “oude” secretaris 
Door Thelma Pondaag - secretaris gewestbestuur



09.30 uur Inloop met koffie en thee 

10.00 uur Welkom, opening door 
dagvoorzitter Rina van Rooij

10.15 uur Workshop Provinciale 
Seniorenoverleg (PSO) PvdA NH 
Door Elly Offerman en Lenie de Fijter.
Hoe kunnen we de samenleving zo 
inrichten dat de kwaliteit van leven voor 
ouderen in de toekomst blijft gewaar-
borgd? En, hoe willen wij dat toekomstige 
generaties jong en oud prettig samen 
kunnen wonen in steden en dorpen.  
• Woonvormen voor ouderen
Inleiding Lars Voskuil woordvoerder 
Ruimte en Wonen  in Provinciale Staten.
Aan de hand van stellingen discussiëren 
over vormen van wonen voor ouderen.
• ledenpanel
Presentatie van de uitslag van het leden-

   zaterdag 23 juni 2018

Regiodag 
in Castricum

uitnodiging

panel door Hans Aertsen.
Aan de hand daarvan discussiëren en 
conclusies trekken.

Workshop Waterschappen 
Door Egbert de Vries, Marjan Leijen en 
Jolijt de Jongh.
Terugkoppeling ledenpanel verkiezings-
programma’s AGV en HHNK. Wat houdt 
het werk van een waterschapsbestuurder 
in: voorbeelden van sociaal democra-
tisch waterschap. Samenwerking tussen 
gemeenten en waterschappen, welke 
thema’s spelen op dit snijvlak. Meer-
waarde van elkaar opzoeken.
• ledenpanel
Presentatie van de uitslag van het leden-
panel door Hans Aertsen.
Aan de hand daarvan discussiëren en 
conclusies trekken.

11.45 uur Terugkoppeling workshops 

12.00 uur Pauze

12.30 uur Gewestelijke Vergadering  
Iedereen is van harte welkom
• mededelingen fractie Provinciale 

Staten en Waterschappen
• komende  verkiezingen 2019 Pro-

vinciale Staten oa. terugkoppeling 
resultaten Vragenlijst PvdA Noord-
Holland

• prioriteiten verkiezingsprogramma 
Provinciale Staten, Waterschappen 
en Europese verkiezingen.

   
I.v.m. de organisatie graag per email aan-
melden bij pvda@noord-holland.nl

Agenda

Workshops over wonen, 
waterschappen en 

de ledenpanels
Op zaterdag 23 juni organiseert de PvdA Noord-Holland een regiodag.

De inloop is vanaf 9.30 uur in het Huis van Hilde, Westerplein 6, Castricum.

Jullie zijn van harte welkom op de interactieve regiodag/gewestelijke vergadering op 
zaterdag 23 juni. Onder leiding van dagvoorzitter Rina van Rooij (Provinciale Staten) 
gaan wij met elkaar in gesprek over de  prioriteiten voor de verkiezingen in 2019 van 

Waterschappen, Provinciale Staten, Eerste Kamer en de Europese verkiezing. 
Daarnaast vindt een workshop plaats met de leden van het Provinciaal Ouderenover-

leg en de woordvoerder Wonen en Ruimte over de manier waarop wij met elkaar de 
samenleving kunnen inrichten, zodat de kwaliteit van leven voor ouderen gewaarborgd 

blijft. Hans Aertsen, presenteert de resultaten van de ledenpanels over de Water-
schaps- en Provinciale Statenverkiezingen en van het Provinciaal Ouderenoverleg. 

Kortom een gevarieerd programma , waarbij wij uitkijken naar jullie komst en bijdragen.

23 juni regiodag 
in het Huis van Hilde, 

Westerplein 6, Castricum

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


