
PvdA Noord-Holland Verslag Gewestelijke Vergadering 

concept Verslag versie 26.6   

 

Datum zaterdag 23 juni 2018 

Plaats  Huis van Hilde te Castricum 

 

Ongeveer 30 aanwezigen wonen de Gewestelijke vergadering van 12.30-14.00 

uur bij. 

De stukken voor deze Regiodag en Gewestelijke vergadering staan net als 

concept verslag van 21 april op de website van PvdA Noord-Holland bij gedeelte 

Bestuur. 

 

1. concept Verslag Gewestelijke vergadering op 21 april 2018 was goed 

en wordt vastgesteld.  

 

2. Politieke actualiteit 

→ In de Provinciale Staten is een discussie gaande rond de nieuwe nucleaire 

centrale in Petten, PALLAS-reactor. PS fractie vindt het betalen van de derde 

tranche OK. Voor Omgevingsvisie i.o. is het thema wonen richting 2050 heel 

cruciaal. PS fractie faciliteert in wk 26 twee inspraak bijeenkomsten over 

Ontwerp Omgevingsvisie! De discussie over de verbinding tussen de A8 en A9 

speelt al 30 jaar. PS fractie wil zorgvuldig met mensen en cultureel erfgoed 

omgaan. GS besluit pas definitief als landschapsplan klaar is. 

→ Waterschap HHNK wil van de Wegen af en heeft ze inclusief middelen al 

overgedragen aan de gemeente Alkmaar. De afgelopen jaren was er veel gedoe 

rond de versterking van de waddendijk op Texel en het binnendijks brengen van 

het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ). Het goede 

resultaat is gevierd met uitreiking van een rode kei aan bestuurder Kees Stam.  

→ Waterschap AGV voerde in de afgelopen periode een lastige discussie over 

‘wat is een eerlijke / sociale verdeling van de kosten’ (kwijtscheldingsbeleid). 

Inmiddels is het kwijtscheldingsbeleid met een breed draagvlak aangenomen. 

Voor het in aanmerking komen van deze kwijtschelding tellen ontvangen 

inkomsten door kinderopvangtoeslag niet mee. 

Voor het verminderen van de lozing van medicijnresten en 

gewasbeschermingsmiddelen in het rioolwater is een motie aangenomen om dit 

binnen een half jaar te gaan handhaven.  

 

3. Ledendemocratie van onderop 

  

Het doel van een ledenpanel is meningen te vernemen en betrokkenheid van de 

leden te vergroten. Positieve resultaten: 1. door informatie te geven over 

Waterschappen in de ledenpanels willen meer mensen gaan stemmen en 2. dat 

13% van de leden van de PvdA in Noord-Holland participeerde in het ledenpanel 

over verkiezingsthema’s voor Provinciale Staten. De leden vinden dat PS zich het 

meeste kan profileren op thema’s als Wonen en Duurzaamheid. Een hele grote 

https://noordholland.pvda.nl/bestuur/
https://hhnk.pvda.nl/nieuws/rode-kei-uitgereikt/


meerderheid van de respondenten (M/V) is 50 jaar en ouder. Er namen bijna 

2.500 leden deel aan vier ledenpanels (inclusief die over ‘ouderen’). Het aantal 

niet-leden kan nog groeien. Belangrijke aandachtspunten zijn: 1. uitkomsten van 

ledenpanels zijn een enorme schat aan informatie en 2. terugkoppeling van de 

resultaten in bijvoorbeeld De Provinciaal. 

 

Ledenpanels zijn startpunt voor verdere discussie, zoals vandaag de workshops 

tijdens de Regiodag. Het instrument ledenpanel is eerder ook ingezet in de 

afdelingen Haarlem, Zaanstad en Hoorn. PvdA Noord-Holland is daarmee een 

lichtend voorbeeld voor andere gewesten en afdelingen! 

 

De afgelopen twee jaar laat zien dat de acceptatie van het instrument 

ledenpanel groeit. De duidelijke antwoorden helpen mee in het schrijven van de 

concept verkiezingsprogramma’s. Biodiversiteit als thema springt er uit bij zowel 

de Waterschappen als bij de provincie Noord-Holland. 

 

Afspraak:  

Een aparte bijeenkomst en ledenpanel organiseren over Schiphol inclusief 

aandacht voor de vraag wat hoort bij de gemeenten en wat hoort bij de 

provincie. 

 

4. Profielen van leden en opdrachten aan kandidaatstellingscommissie 

Provinciale Staten en Waterschappen worden met applaus vastgesteld.  

Ze staan net als de vastgestelde procedure voor deze verkiezingen op de 

website van PvdA Noord-Holland. De 6 leden van beide 

kandidaatstellingscommissies zijn nog niet bekend. 

Er wordt o.a. gekozen voor lijstduwers per kieskring en een maximaal aantal 

kandidaten per lijst.  

Kandidaten worden geworven door het Gewest Bestuur onder de PvdA leden 

(inclusief die van de JS) en via verspreiding van oproepen door aanwezigen 

Gewestelijke Vergadering en door fractievoorzitters, wethouders, voorzitters en 

secretarissen van de afdelingen onder haar / zijn netwerken. 
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