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Iedereen moet meedoen en aan
het werk kunnen, vindt
Gedeputeerde Adnan Tekin.

De waterschappen gaan anticiperen op nieuwe klimaatuitdagingen.

De verkiezingsprogramma’s
worden besproken en lijsttrekkers
vastgesteld.
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Openbaar vervoer
voor iedereen in
Holland boven Amsterdam

Door Nico Papineau Salm - Statenlid

Afgelopen juli is het nieuwe
vervoerplan van Connexxion
voor Noord-Holland Noord van
kracht geworden. In de aanloop
daartoe is het de PvdA fractie
gelukt om extra geld te krijgen om
de dienstregeling op een aantal
punten te verbeteren.

Niet dekkend

We realiseren ons terdege dat het
vervoerplan niet gebiedsdekkend
is. Dit betekent dat er op diverse
plekken voor de bewoners geen

openbaar vervoer is. Dit ondanks
de vele buurtbussen die door
vrijwilligers worden gereden en de
formule van ‘Overal flex’ waar Connexxion mee is begonnen. Dat niet
iedereen vanuit huis met openbaar
vervoer kan reizen is mede het
gevolg van de manier waarop het
vervoer geregeld is. Het openbaar
vervoer, doelgroepenvervoer en het
WMO vervoer worden nu los van
elkaar gefinancierd en georganiseerd. Daarbij staat de toekomst
van de buurtbus onder druk, omdat
het steeds moeilijker wordt om vrijwillige chauffeurs te vinden. Een

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

situatie die anders en beter kan.
Het wordt tijd om te zorgen dat er
betaalbaar openbaar vervoer voor
iedereen komt, ongeacht of je in
een klein dorp of op een afgelegen
boerderij woont.

Één regie

Piet Heneweer, oprichter van de
NK Hopper (buurtbus) heeft nu, op
basis van zijn jarenlange ervaring,
een alternatief vervoerplan opgesteld
voor de gemeenten Den Helder,
Hollands Kroon en Schagen.
Lees verder op pagina 2
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De laatste loodjes

Vervolg voorpagina

De kern van zijn plan is om het
openbaar vervoer integraal te
benaderen, de schotten tussen de
diverse organisaties te slechten en
de beschikbare financiële middelen
te bundelen.
Daarnaast pleit hij voor vervoer via
vaste routes en flexibele routes met
flexbusjes en flextaxi’s.

Door Xander den Uyl - fractievoorzitter PvdA Provinciale Staten NH

Je reis bestellen via internet

Een ander belangrijk element is
dat alles wordt georganiseerd door
één regie/mobiliteitscentrale.
Daar kunnen klanten via app’s en
internet hun reis bestellen.

“Gemeenten
gaan er samen
mee aan de
slag.”
Het plan is inmiddels toegestuurd
naar de wethouders openbaar
vervoer van de drie gemeenten.

Zij hebben aangegeven om er mee
aan de slag te gaan, samen met
de provincie en Connexxion. De
PvdA Statenfractie ondersteunt
het alternatieve vervoerplan van
harte en hoopt dat de gemeenten
en gemeenteraden serieus gaan
onderzoeken wat haalbaar is. We
realiseren ons terdege dat het niet
eenvoudig is om tot zo’n inte-

graal systeem van betaalbaar ov te
komen. Maar niets doen betekent
simpelweg dat de bereikbaarheid in
het landelijk gebied steeds minder
wordt.
Inmiddels heeft een wethouder
van Drechterland belangstelling
getoond voor het alternatieve
vervoerplan voor zijn regio.

Ledendemocratie binnen het
gewest Noord-Holland
Door Hans Aertsen

Het gewestelijk bestuur van de
PvdA Noord-Holland toont zich
zeer actief in het verbeteren van de
ledendemocratie lokaal.

Meer betrokken

In het eerste halfjaar heeft het
gewestbestuur ledenpanels opgezet
om de mening van de leden te
vernemen als startpunt voor de
verdere discussie. In die discussies
op regiodagen en gewestelijke
vergaderingen bleek duidelijk
dat met die ledenpanels de
betrokkenheid van de leden sterk
toeneemt.

Mening

In de verdere aanloop naar de
verkiezingen van de Provinciale
Staten en de Waterschappen
worden de ledenpanels opnieuw
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ingezet, bijvoorbeeld voor het
becommentariëren van de conceptverkiezingsprogramma’s.

“Zoveel
mogelijk leden
hun mening
laten geven en
hun stem uit
laten brengen.”
Programma

Ook voor de vaststelling van het
verkiezingsprogramma en de
kandidatenlijst zullen verdere tools
van de ledendemocratie ingezet
worden. Op deze manier kunnen
zoveel mogelijk leden hun mening

Een bekend
Nederlands
gezegde luidt:
de laatste
loodjes
wegen het
zwaarst.
Dat geldt
ook voor
deze Statenperiode. Er ligt voor
de komende zes maanden, tot
de Statenverkiezingen, nog veel
op ons bordje. Twee omstreden
weginfrastructuurtrajecten
- onderdeel van het coalitieakkoord staan op de agenda. Dat zijn de
verbetering van de bereikbaarheid
van de Duin- en Bollenstreek,
waar onze fractie ook forse
verbetering en uitbreiding van
fietsinfrastructuur en openbaar
vervoer wil zien, naast twijfels over
tracékeuzes.

“Bereikbaarheid
mag niet ten
koste gaan van
leefbaarheid.”

Daarnaast is er de verbinding
A8-A9 waar verbetering van
leefbaarheid in de ene gemeente
natuurlijk niet ten koste mag
gaan van de leefbaarheid in een
andere gemeente, maar waar
bovenal aantasting van ons
cultureel erfgoed van de Stelling
van Amsterdam voor ons niet te
verteren is.

Omgevingsvisie

Voor de komende verkiezingen
op 20 maart 2019 willen wij

Grote drukte op provinciale wegen in de Duin- en Bollenstreek

kenbaar maken en hun stem
uitbrengen.

Samen de campagne in!

Inzet

We lopen
al enige tijd
warm. De
gemeenteraadsverkiezingen zijn
net achter
de rug,
herindelingsverkiezingen
in november,
en Provinciale Staten en
waterschappen zijn in maart 2019
aan de beurt. Dat klinkt best nog
ver weg, maar de voorbereidingen
zijn al in volle gang. De
kandidaatstellingscommisies
zijn aan het werk. We gebruiken
het ledenpanel om uw mening
te horen over de politieke

Het bestuur van het gewest NoordHolland is met deze volle inzet op
de ledendemocratie en lichtend
voorbeeld voor andere gewesten!

de Provinciale Omgevingsvisie
vaststellen en daar is zeker het
laatste woord niet over gezegd.
Al met al is de nodige wijsheid
nodig om deze coalitieperiode
tot een goed einde te brengen.
Onze fractie gaat er voor. Ik zou
zeggen: volg ons op de voet en
doe actief mee in de komende
verkiezingscampagne van de PvdA
Noord-Holland.

koers die we in de provincie en
waterschappen moeten varen. Met
onze Noord-Hollandse leden, van
onze leden en voor onze kiezers
waarvan vele er nog steeds een
rood PvdA hart hebben. Onze
koers moet weer helder rood zijn,
persoonlijk en strijdbaar. Het
gewestelijk campagneteam loopt
zich warm, maar kan dat uiteraard
niet zonder hulp en steun van u als
leden en de lokake afdelingen.
We gaan de komende tijd daarvoor
een beroep doen op u en ik weet
zeker dat we op uw steun kunnen
rekenen. De coalitie staat op een
fors verlies in de laatste peilingen.
De beloofde koopkrachtstijging
van 1.5% is bij lange na niet
voldoende. De keuze om de 2

miljard van de dividendbelasting
aan buitenlandse investeerders
te besteden in plaats van aan de
leerkracht, de verpleegkundige
of politieagent is niet de onze
en zullen we in de komende tijd
blijven bestrijden. We staan voor
een inclusieve samenleving,
waarin iedereen er toe doet!
Een duurzame samenleving die
voor iedereen betaalbaar is. Een
solidaire samenleving waarin de
sterkste schouders de zwaarste
lasten dragen!
Ik reken op u!
Rian van Dam
voorzitter PvdA gewest NoordHolland
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Mag iedereen meedoen? Ja!
en iedereen is nodig!

Vooroordelen

“De groep
werklozen is
helaas nog
steeds groot.”
Versnellen

We hebben helaas nog altijd een
grote groep werklozen in NoordHolland die heel graag willen
en kunnen werken maar niet
aan de slag komen. Dit zijn vaak
jongeren, 45-plussers en praktisch
opgeleiden, ondanks dat het steeds
beter gaat op de Noord-Hollandse
arbeidsmarkt. In 2017 telde NoordHolland 1.536.256 gevulde banen
tegenover 1.487.800 in 2016
en 73.000 werklozen tegenover
82.000 in 2016. Deze cijfers tonen
de urgentie aan om te versnellen.

Versnippering tegengaan

Zo hebben we deze zomer
als provincie de focus
verscherpt op ons ‘inclusieve
arbeidsmarktbeleid’. Een van
de redenen is dat werkgevers
maar ook werkzoekenden bij ons
aankloppen omdat ze zich door
de vele loketten, regelgeving en

100 jaar vrouwenkiesrecht in 2019
Door Rina van Rooij - Statenlid

Door Adnan Tekin - gedeputeerde

Je zou denken dat iedereen die wil
werken in Nederland aan een baan
kan komen. In theorie klopt dit
wel, maar helaas blijkt de praktijk
weerbarstiger.
Ik kijk wel eens naar het
tv-programma Steenrijk, Straatarm
waarin een minder bedeeld gezin
een week van huis ruilt met
een goed bedeeld gezin. In de
interviews achteraf hoor je vaak dat
beide gezinnen vooroordelen over
en weer hebben. De vooroordelen
die er over minder bedeelden zijn
hoor ik wel vaker. Ze zijn lui en
hebben het allemaal aan zichzelf
te danken. Na zo’n ervaring zijn de
ogen geopend en ziet men in dat
mensen zeker willen werken (vaak
als vrijwilliger) maar door ziekte of
anderszins het vaak niet kunnen.
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Vooral in de bouw is er een enorme behoefte aan arbeidskrachten

initiatieven belemmerd voelen
om te kunnen ondernemen. Zij
zien door de bomen het bos niet
meer en kunnen daardoor niet
aan voldoende gekwalificeerd
personeel komen. Zij vinden dat er
beter moet worden samengewerkt
en dat versnippering moet
worden tegengegaan. Met de
ambities op het terrein van
o.a. de energietransitie en
woningbouwopgave kunnen wij
het ons niet permitteren dat NoordHollanders langs de kant staan.
Omdat wij als provincie een steeds
actievere rol spelen op de NoordHollandse arbeidsmarkt is aan ons
(vanuit de arbeidsmarkt) gevraagd
om een nog stevigere rol te spelen
in bijvoorbeeld het aanjagen van
regionale samenwerking. Zie het
als een regisseur met focus op
(korte termijn) resultaten maar ook
dat wij onze rol als ‘trendwatcher’
meer moeten inzetten en
beschikbaar stellen.

“Werkgevers
willen zelf
zoeken in de
kaartenbakken.”

Investeren

Eind vorige maand deed het
Economisch Forum Holland boven
Amsterdam een oproep aan de
politiek om iets te doen aan de
bureaucratie bij het zoeken van de
juiste mensen. Zij krijgen geen
toegang tot de ’kaartenbakken’ van
gemeenten en UWV maar willen
dit wel om zelf de juiste mensen te
vinden. Ze zoeken vooral personeel
voor de lange termijn en zijn
bereid om in hen te investeren.
En dat is wat veel mensen nodig
hebben. Dat zij gezien en gehoord
worden. Dat zij volwaardig
meedoen in onze samenleving en
daaraan bijdragen.

Regelluw

Ik steun het pleidooi van het
Economisch Forum Holland boven
Amsterdam van harte. Er moet
ook beter worden samengewerkt
en ik pleit er dan ook voor dat het
kabinet meer ruimte geeft om
pilots te draaien in een regelluwe
omgeving. Laat werkgevers met het
UWV en gemeenten samen in die
kaartenbakken kijken. Uiteindelijk
hebben we allemaal hetzelfde doel:
Noord-Hollanders weer duurzaam
aan het werk helpen zodat èn
werkgevers èn werknemers hiervan
kunnen profiteren.

100 jaar geleden, in 1918, was het
Suze Groeneweg die als eerste
vrouw in de Tweede Kamer kwam,
voor de SDAP. Toen was er nog
slechts passief kiesrecht. De wet
Marchant zorgde ervoor dat in
1919 ook het actieve kiesrecht voor
vrouwen in werking trad. Een van
de grote voorvechters hiervan was
Aletta Jacobs. Het eerste meisje
dat toegang kreeg tot de HBS (als
toehoorder), de eerste vrouwelijke
student en de eerste vrouwelijke
arts. Sindsdien is er veel gebeurd
en hebben veel vrouwen, maar
ook mannen gestreden voor de
emancipatie, de gelijke rechten
voor mannen en vrouwen. En
in het hier en nu is er toch nog
steeds sprake van een achterstand.
Overigens geldt dat niet alleen
voor vrouwen, maar voor veel meer
groepen in onze samenleving.

Stijgende lijn

Diversiteit vraagt continu om onze
aandacht. Vrouwen zijn nog steeds
ondervertegenwoordigd in politieke
functies. Gelukkig zien we wel een
positief stijgende lijn. Bij de laatste
gemeenteraadsverkiezing steeg het
percentage vrouwen van 28% naar
34%. Provinciale Staten NH doet
het relatief aardig maar nog altijd is
er een verschil tussen mannen en
vrouwen van 40/60%. Dat moet en
kan dus beter.

“De resultaten
zijn beter bij een
gelijke balans
tussen mannen
en vrouwen.”
Naast emancipatorische achterstand
is het zo dat het wel degelijk effect
heeft op het functioneren van een
politiek gremium. De masculiene
kwaliteiten zijn vooral gericht op
denken en focussen op meetbaarheid, controle en resultaat.
Daarentegen focussen feminiene
kwaliteiten zich op contextbewustzijn , draagvlak, maatschappij-

bewustzijn en
participatie.
Onderzoek heeft
aangetoond dat een
disbalans wel
degelijk effecten heeft
en dat bij een situatie
die meer in balans is
de resultaten beter
zijn. De specifieke
kwaliteiten van
mannen en
vrouwen zijn derhalve
complementair.

Aandacht

Op initiatief van
de PvdA besteden
Provinciale Staten
op meerdere wijzen
aandacht aan de
viering van 100
jaar vrouwenkiesrecht. Op 10 september
organiseerde de werkgroep die
hiervoor is opgericht een Statendag
met interessante sprekers en een
goede discussie waardoor we
allemaal weer even bewust zijn van
de situatie en onze eigen rol en
verantwoordelijkheid hierin.

Tentoonstelling

Half januari t/m eind maart wordt
er op de Dreef een tentoonstelling
ingericht over 100 jaar vrouwenkiesrecht in Noord-Holland. Mocht
u nog een interessant artikel,
beeldmateriaal of een voorwerp in
uw bezit hebben dat u beschikbaar
wilt stellen dan kunt u contact
met ons opnemen (rinavanrooij@
hotmail.com).

Prijs

Er wordt een prijs ingesteld voor
vrouwen die van bijzondere
betekenis zijn voor de NoordHollandse vrouwen in de politiek.
Deze penning wordt 5 jaar achter
elkaar uitgereikt rondom de datum
van internationale vrouwendag.
Binnenkort wordt hier meer over
bekendgemaakt, o.a. hoe mensen
kunnen worden voorgedragen.
Momenteel is er door het
vertrek van Johan Remkes een
vacature voor Commissaris van
de Koning in Noord-Holland.

Suze Groeneweg, in 1918 de eerste
vrouw in de Tweede Kamer

In de Statenvergadering van 12
september jl heb ik namens mijn
fractie een pleidooi gehouden
voor een vrouw op deze positie en
vrouwen nadrukkelijk opgeroepen
om te solliciteren. Van de 12
provincies heeft alleen Drenthe
nu een vrouwelijke commissaris.
1 Op de 12 is slechts 8%. Bij de
burgemeesters ligt dit op 20%.
Het was goed om te horen dat
Minister Kajsa Ollongren, die
aanwezig was bij deze vergadering,
deze oproep van harte ondersteunde. De verwachting is dat eind
december de nieuwe Commissaris
bekend wordt gemaakt. Het zou
toch een mooi signaal zijn als dit
een vrouw is.
En om nog maar eens met een
prachtig citaat van Els Borst (19322014) te eindigen:

“Politiek is
te belangrijk
om alleen aan
mannen over te
laten “.

Provinciaal 6

Nr. 2 - oktober 2018

Waterschap in tijden van droogte
Door Marjan Leijen - algemeen bestuurslid Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

De meest in het oog springende
taken van het waterschap zijn
bescherming tegen wateroverlast
en waterveiligheid. Onze zorg over
teveel water van boven en van
buitenaf is onlosmakelijk verbonden
met het feit dat Noord-Holland voor
90% beneden zeeniveau is gelegen.
Wateroverlast zit in een klein
hoekje als we onze waterkeringen
en ons watersysteem - sloten, pompen
en gemalen - niet op orde hebben.

Neerslagtekort

Afgelopen zomer hebben we echter
gezien dat ook een tekort aan
water zeer nadelige gevolgen kan
hebben. Sinds 1976 is er niet meer
zo’n droog jaar geweest als nu. Het
neerslagtekort dat gemiddeld in het
droogteseizoen ca 150 mm is, is dit
jaar gestegen tot bijna 300 mm.
Er verdampt veel meer water dan
er aan neerslag valt.
Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier (HHNK) heeft net
als de andere waterschappen in
Nederland werk aan de winkel gehad.

Problemen

Droge tijden kunnen leiden tot
grote problemen. Verdroging bedreigt de (veen)dijken, de natuur en
de opbrengsten van de landbouw.
Bij verdroging van het veen zakt dit
nog sneller dan al het geval is. Ook
ligt het gevaar van verzilting op de
loer, wat oogstschade oplevert.

IJsselmeer

Als er onvoldoende neerslag valt,
wordt het benodigde water in het
gebied van HHNK ingelaten vanuit
het IJsselmeer en Markermeer.

Hun waterpeil was gedurende
lange tijd in de zomer hoog genoeg
om water onbeperkt in ons gebied
in te laten. Dat is een bijzonder
gelukkige omstandigheid geweest.
In het voorjaar zijn ze goed gevuld
geraakt via Rijn en IJssel. Behalve
HHNK betrekken nog 3 andere
waterschappen hun water uit het
IJssel- en Markermeer. In de loop
van augustus
is het peil flink
gezakt en vond er
regelmatig overleg
plaats tussen de
verschillende waterschappen over de
verdeling van het
water.

Overwegingen voor de lange
termijn

Droogtemaatregelen

stimuleren. Tegelijkertijd zal het
waterschap zich terdege moeten
voorbereiden op langdurige droogteperiodes: voldoende waterbuffer
in het IJsselmeer, goed onderhoud
van de watergangen om het watertransport gaande te houden, bewaking van de kwaliteit van de (veen)
dijken, goede afspraken met de
landbouw over maatregelen bij een
daadwerkelijk tekort aan zoet water.
Daarnaast kunnen en - wat ons
betreft - moeten gemeenten
een bijdrage leveren aan de
bescherming van ons gebied tegen
de gevolgen van droogte. Wij dagen
gemeenten uit om het vermogen
water op te vangen en vast te
houden te vergroten. Dat kan door
meer groen en minder verharding
in de bebouwing te realiseren,
maar ook door vergroting van
waterpartijen en waterlopen. Het
afkoppelen van regenwater voorziet
er in dat het water niet in het riool
maar in de bodem terecht komt.

Via een zogenaamde verdringingsreeks wordt, zodra dat aan de orde
is, binnen het werkgebied van het
waterschap een onttrekkingsverbod
ingesteld. Bepalend hierbij is de
mate van economische schade van
de functie die gebruik maakt van
het water.
HHNK heeft dat - op het moment
van dit schrijven - nog niet hoeven
doen omdat er voldoende water in
ons systeem ingelaten kon worden.
Waterkeringen (dijken en kades)
zijn voortdurend gecheckt op
scheurvorming. Waar nodig zijn
dijksloten via extra pompen op peil
gehouden. Op verschillende dijken
is een beweidingsverbod toegepast.
Objecten als bruggen en wegdelen
zijn natgehouden om schade te
beperken en functionaliteit te
waarborgen.
In verband met het
gevaar van toenemende verzilting is bij
overgangen van zoet
naar zout water het
schutregime van
sluizen aangepast.
Hierdoor dringt
minder zout water
binnen.
Vispassages worden
om dezelfde reden
goed in de gaten
gehouden.

De PvdA kiest voor een tweeledige
aanpak met betrekking tot droogte:
adaptatie en anticipatie. In sommige delen van ons werkgebied
is het verstandig om te kijken of
we de functies kunnen aanpassen
aan verzilte omstandigheden, door
bijvoorbeeld zilte teelten te
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Maatregelen bij droogte

Door Reinie Kaas - lid algemeen bestuur waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Naast HHNK zijn er nog twee
waterschappen deels werkzaam in
de provincie Noord-Holland: AGV
en Rijnland. Het Gooi ligt duidelijk
hoger dan zeeniveau en bestaat
nauwelijks uit klei of veen en heeft
minder sloten en rivieren om bij
droogte zoet water te leveren.
In het Gooi bestaat zelfs gevaar
voor uitzijging van grondwater naar
lager gelegen gebieden als regenwater niet zorgt voor aanvulling.

Rangorde behoeften

Al met al voldoende uitdagingen
om - hoe lekker een warme droge
zomer ook is - hardnekkige droogte
het hoofd te kunnen bieden.

Een onttrekkingsverbod voor water
wordt opgelegd naar gelang de
mate van economische schade.
Het is een wettelijke rangorde van
maatschappelijke en ecologische
behoeften. Veiligheid en natuur
gaan voor alles. Het belang van
veiligheid is goed uit te leggen. Wat
natuur betreft, hier kan droogvallen van beken en gronden en
zuurstofloosheid bij hitte zorgen
voor onherstelbare effecten.
Natuurlijk heeft de landbouw,
maar niet alleen die industrie, ook
problemen bij droogte. Die schade
is niet blijvend, “voordeel” voor
hen is, dat ze ieder jaar oogsten en
het volgende jaar het zelfde gebied
kunnen hergebruiken voor nieuwe
productie.

Code oranje

Op 3 augustus schaalde waterschap
Amstel Gooi en Vecht op naar code
oranje, met veelvuldig landelijk
en regionaal overleg over verdeling
van het zoete water. In het hoofdwatersysteem waren nog geen
beperkingen; inlaat als gebruikelijk
in de zomer. Drinkwaterlevering
liep geen gevaar. Wel werd aan de
burgers gevraagd om geen water te
verspillen.
Natuurlijk werden dijkinspecties
gedaan om scheuren in dijken
vroegtijdig te signaleren. De afschuiving van de veendijk bij Wilnis ligt
nog vers in ons geheugen.
Weliswaar zijn de veendijken nadien
versterkt met een beschermende
kleilaag, maar je kunt niet weten.
In de Watergraafsmeer (-5,5 meter)
in Amsterdam ontstond een
extreem lage waterstand. Normaal
pompen gemalen continu water

Gevolgen van langdurige droogte

uit de polder (max 2000 liter/
sec). Deze zomer moest water
worden ingelaten om te verversen.
Ongeveer 6 miljoen liter water per
dag. Daarmee steeg het peil per
etmaal zo’n 2 centimeter tot het
gebruikelijke peil was bereikt.

Antiverziltingsmaatregelen

Later werd meer water ingelaten
vanuit de Lek op het AmsterdamRijnkanaal om de oprukkende
zouttong vanuit IJmuiden terug
te dringen. Ook werd een bellenscherm geplaatst bij Zeeburg met
hetzelfde doel. Dit is een buis met
gaatjes waar perslucht uitkomt op
de bodem van het kanaal. Het
zoute water komt daardoor omhoog
en vermengt zich met zoet water
om afgevoerd te worden naar
IJmuiden. Deze maatregel was
onvoldoende om verzilting tegen te
gaan van het oostelijke gebied met
kwetsbare natuurgebieden als het
Naardermeer.

“Water
inpompen om
brak water te
weren.”
In de zomermaanden moet
sowieso water uit het Markermeer
bij de Zeesluis van Muiden onder
vrij verval worden ingelaten om de
stroming van de Vecht met brak
water uit de Horstermeer te
dwingen bij Nigtevecht het A-R
kanaal te kiezen. Nu was dat onvol-

doende, bij de Zeesluis werden
pompen geplaatst om water in te
laten, want voor vrij verval was het
peil in het Markermeer te laag geworden. Bij de zeesluizen van
IJmuiden werden 2 bellenschermen
geplaatst en het schutregiem
werd aangepast tot een maximale
wachttijd tot 1.5 uur. “Leeg-omschutten” werd zo veel mogelijk
beperkt om het zoute zeewater
buiten te houden. Een maatregel
die ook Rijnland ten goede komt.

Sluis stremmen

Zelf nam Rijnland de maatregel
die niet iedereen blij maakte:
stremming van de Grote Sluis
Spaarndam en de Leidsevaart in
Heemstede voor de recreatievaart.
Dit om te voorkomen dat met het
schutten van de sluizen te veel
zout water uit het Noordzeekanaal
Rijnland binnen komt. Voor de
kwekers van bollen en bomen was
dit goed nieuws.
Een antiverziltingsmaatregel
van HHNK was zout water van
de bodem van het IJsselmeer
bij Den Oever over te pompen
naar de Wadden. In het zuiden
van AGV werd een tijdelijke
dam bij Woerdense Verlaat in de
Heinoomsvaart gebouwd om te
verhinderen dat brak water de
Vinkeveense Plassen instroomt

Waterkwaliteitsproblemen

Door het warme weer zonder
verfrissende regenbuien werd het
oppervlakte-water fors warmer.
Lees verder op de volgende pagina
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Vervolg van pagina 7
Daardoor ontstond steeds meer
blauwalg en botulisme en moest op
plaatsen een zwemverbod worden
ingesteld, want beide leveren een
gezondheidsgevaar op.
Zuurstofgebrek door de hitte levert
dode vissen op. Zonder regen zijn
er onvoldoende mogelijkheden om
dit probleem op te lossen. Lange
tijd droogte en daarna plotselinge
heftige regenbuien, kan ook voor
waterkwaliteitsproblemen zorgen.
De jaarlijkse Amsterdam City
swim moest worden afgelast omdat
door de regen de riooloverstorten
overliepen met ongezuiverd
rioolwater. Bovendien was de
stroming in de Amstel heel traag
door weinig watertoevoer, binnen
3 dagen na de stortbui was nog
lang niet alle vuil afgevoerd
uit de Amstel en de grachten.
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Droogteschade

We begrijpen de frustratie van
akkerbouwers en veetelers over
de water schaarste die hun
opbrengsten sterk vermindert.
Water onttrekken bij een verbod
betekent echter dat ze voor
anderen water weghalen, ook de
waterdieren horen daartoe.
In principe zijn de waterschappen
niet aansprakelijk voor de schade
bij extreem weer. Tegen de schade
kunnen de boeren zich verzekeren.

Klimaatadaptatie

Voor de toekomst kunnen agrariërs
zich beschermen tegen waterschaarste door op hun terrein te
zorgen voor bergingsmogelijkheden
van regenwater.
Als de Provincie in het Ruimtelijke
Ordeningsbeleid opneemt dat
water sturend is bij RO plannen,
kunnen gemeenten, bedrijven

en particulieren helpen met
oplossingen bij wateroverlast en
bij problemen door langdurige
droogte. Ook moet beseft worden
dat klimaatverandering vraagt om
maatregelen die geld kosten.
Helaas wegen die kosten vaak
relatief het zwaarst op de schouders
van armen, ouderen en zieke
mensen. We moeten er dus voor
zorgen dat die zwaardere lasten
op de schouders van de sterkeren
blijven drukken.
We dagen onze fractie in de Staten
uit om de discussie over verdroging
en klimaatverandering te starten.
Als verdrogingsbestrijding niet
wordt gerealiseerd, dan heeft dat
gevolgen voor Natura 2000 doelen
waarvoor een resultaatverplichting
geldt. In de projectvoorstellen van
de gebiedscommissie speelt voor
zover we weten verdroging geen
(leidende) rol.

Scientia Potentia Est: kennis is macht!
Afgelopen 15 september was het
de ‘Dag van de Democratie’.
Democratie is een groot goed,
maar werkt alleen als iedereen er
gebruik van kan maken. Naast
gebruik maken is kennis ook erg
belangrijk, zoals filosoof Francis
Bacon al zei in de 16e eeuw. Dat
vinden wij ook. Zo hebben we
vanuit de Provinciale werkgroep
Jeugdparticipatie, waar ik de eer
heb om voorzitter van te mogen
zijn, goed nagedacht over hoe we
ervoor zorgen dat er op allerlei
manieren aan kennisdeling
wordt gedaan om jongeren te
informeren en enthousiasmeren
over de Provinciale Staten.

Scholen op bezoek

We werken samen met Prodemos
zodat allerlei scholen een
rondleiding kunnen krijgen en
daarnaast het Provinciespel
kunnen spelen. Tijdens dit spel
is er altijd een Statenlid bij die
allerlei vragen kan beantwoorden
en daarnaast zijn er grote
puzzelstukken in de vorm van
de vraagstukken die bij ons in de
Provincie leven. Zo kunnen de
jongeren zelf de puzzelstukken

op een groot tapijt in de vorm van
Noord-Holland plaatsen om hun
visie op de begroting te geven. Bij
de scholenbezoeken hebben we
zelfs extra mogelijkheden moeten
creëren aangezien alles al voor de
zomer was volgeboekt.

Jongeren aan de slag

Daarnaast gaan we dit jaar voor de
derde keer de Provinciewedstrijd
Noord-Holland organiseren in
samenwerking met de Nationale
Jeugdraad. Hiervoor kunnen
middelbare scholen zich opgeven
met een klas om ook echt aan
de slag te gaan. De leerlingen
krijgen dan op school een les over
de taken van de Provincie om
op 20 november ook echt in het
Provinciehuis aan een casus te
werken. Dit vind ik zelf erg leuk,
omdat de jongeren echt aan de
slag gaan met een ambtenaar
en met de meest innovatieve en
creatieve ideeën komen. Deze
ideeën gaan ze dan pitchen voor
de jury en het winnende idee
krijgt de kans om dit verder uit te
werken. Als het idee dan verder
is uitgedacht komen de jongeren
dit nogmaals presenteren, maar

dan in de commissie waar het
thuishoort. En wie weet, wordt
het idee echt door Provinciale
Staten omarmd zoals één van de
vorige winnende ideeën.

Meld je nu aan

Er zijn nog een aantal plekken
dus ken jij of ben je een school
die mee wil doen? Meld je dan
snel aan. Meer informatie staat
op onze Provinciesite. Daar is
ook alle informatie te vinden
hoe je een Statenvergadering
mee kunt maken. Je krijgt dan
een rondleiding en gaat in
gesprek met twee Statenleden
die je het hemd van het lijf mag
vragen. Je bent dan de gast van
de Staten en mag onder andere
de prachtige slaapkamer van
Lodewijk Napoleon bezoeken.
Wie weet tot ziens tijdens een
bijeenkomst, de campagne of in
de Statenzaal!
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De toekomst van onze landbouw
Door Aukelien Jellema - Statenlid

In de afgelopen bijna 4 jaar,
waarin ik mij voor onze fractie
mocht verdiepen in de portefeuille
Natuur & Landbouw, ben ik bij
verschillende boerenbedrijven en
bij even zoveel natuur(beherende)
organisaties in onze provincie, op
werkbezoek geweest.
Kringloop
In deze Statenperiode is het accent
in toenemende mate verschoven
naar de voorkeur voor natuurinclusieve landbouw, het bevorderen
van de biodiversiteit en het terugdringen van het gebruik van
chemische bestrijdingsmiddelen.
We moeten (terug) naar een
kringlooplandbouw, vindt ook de
minister van Landbouw, Carola
Schouten.
Langs agrariërs trekkend, als fractielid met landbouw in de portefeuille,
hoor en zie je echter ook de
- laten we zeggen - ‘uitdagingen’
waarvoor boeren zich gesteld zien.
Boeren willen best, maar kunnen
soms moeilijk voldoen aan de
verwachtingen die politiek en
maatschappij aan hen stellen.
Eerder deze maand was ik met
leden van de commissie NLMW
(NatuurLandbouwMilieuWater)
bij een agrarisch bedrijf in Zuid
Holland, net over de provinciegrens. Het werkbezoek was
door LTO Noord Holland,
in samenwerking met onze
buurprovincie, georganiseerd.
De betreffende agrariër liet zien
dat hij qua duurzaamheid al zeer
veel gedaan had: energie voor zijn
eigen bedrijfsvoering wekt hij zelf

Bollenteelt naast een natuurgebied als de duinen
vraagt om aanpassing

op middels zonnecollectoren en
hij gaat op zeer korte termijn ook
van het gas af, voor zowel zijn
bedrijf als zijn woning. Hij werkt
met onderwaterdrainage, heeft
verschillende bomen en planten op
zijn erf om ook dit te ‘vergroenen’
en heeft uit liefhebberij een paddenpoel aangelegd en een bijenkolonie
(beheerd door een imker) op zijn
land.
Toch ging ik aan het eind van
het werkbezoek met een bezorgd
gevoel weg bij deze agrariër. Want
aan het eind van de rondleiding die
wij op zijn bedrijf kregen, werd
een klein quizje gedaan. De
agrariër liet een aantal producten
zien waarvan wij Statenleden
moesten raden waar de meeste
schadelijke stoffen in zaten.

Daarbij ging het om een flesje bier,
een pak koffie, een tube tandpasta
en ... een grote jerrycan Roundup.
U raadt het al; de tandpasta was
veruit het schadelijkst en daarmee
kreeg de Roundup een soort aura
van ‘nou, dat valt dan nog wel
mee’. Als Statenlid kreeg ik er een
unheimisch gevoel bij.
Ik wil best aannemen dat
tandpasta schadelijk voor het
milieu is. Maar het schizofrene
gevoel dat mij bekruipt bij een
agrariër die met zonnepanelen
en gasloos-zijn, duurzaamwijs
gesproken hartstikke goed bezig
is, maar de Roundup zonder veel
scrupules tentoonspreid, is voor
mij een teken dat we op sommige
vergroeningsonderdelen nog een
lange weg te gaan hebben.

Sandra Doevendans - Statenlid

Agrariers wekken steeds meer hun eigen stroom op
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Bereikbaarheid beter van de Duinen Bollenstreek en de Haarlemmermeer

Door Nico Papineau Salm - Statenlid

De Keukenhof zorgt voor veel verkeersdruk in de Duin- en Bollenstreek

Besturen van de provincies ZuidHolland en Noord-Holland praten
al jaren over de bereikbaarheidsproblemen in de Duin- en Bollenstreek en deHaarlemmermeer.
Dat is het gebied dat loopt van
Bloemendaal/Overveen in NoordHolland tot Sassenheim in ZuidHolland met o.a. de Keukenhof in
Lisse op het traject.

Veiligheid

De PvdA Statenfractie onderschrijft
de analyse dat het druk is met
vrachtverkeer en bezoekers aan de
Keukenhof. De veiligheid van de
smalle fietspaden en het openbaar
vervoer zijn onder de maat.
Tot twee jaar geleden was de
voorgestelde oplossing van de
besturen het aanleggen van een
oost-west wegverbinding(van
A4 naar N206). Naast deze
Duinpolderweg zou een HOV van
Schiphol via Lisse naar Noordwijk
worden gerealiseerd.

“Ook
fietsnetwerk en
meer ov horen
erbij.”
De beide Staten hebben er voor
gezorgd dat het project nu de naam
‘Bereikbaarheid HaarlemmermeerBollenstreek/Duinpolderweg’

draagt. En terecht, want het
verbeteren van de bereikbaarheid
regel je niet door een nieuwe
weg aan te leggen en een HOV
verbinding. Het uitbreiden en veilig
maken van het fietsnetwerk en
meer openbaar vervoer horen daar
absoluut bij.

Toch ander voorstel

Na diverse studies, het uitvoeren
van MER’s, advies van de
maatschappelijke adviesgroep en
voorstellen van de groep NOG Beter
2.0., kwamen beide provincies
eind 2017 met de keuze voor het
‘Voorlopig tracé Duinpolderweg’.
(zie kaartje) Dit is een verbinding
van de A4 naar de N208 via de
Nieuwe Bennebroekerweg en de
noordrand van Hillegom.
De aansluiting van daaruit op de
N206 bij de Zilk wordt voorlopig
uitgesteld en er komt een HOV
verbinding. Onze PvdA fractie kon
en kan goed leven met dit voorstel.
Ook omdat dit de voorkeursvariant
is van de meerderheid
van de maatschappelijke
adviesgroep. Het
voorstel moet wel
worden aangevuld met
concrete voorstellen
voor veilige fietspaden
en meer ov.
Op dit ‘Voorlopige tracé
Duinpolderweg’ zijn
enorm veel inspraakreacties binnengekomen.

Tot onze grote verbazing en teleurstelling kwamen beide provinciebesturen eind juni 2018 met
een ander besluit, het ‘Definitief
voorkeursalternatief Bereikbaarheid
Haarlemmermeer-Bollenstreek/
Duinpolderweg’ (brief kenmerk
1087581/1087584, prov. NH). In
onze ogen een verslechtering van
het eerdere voorstel, omdat er door
het open gebied tussen de N205 en
de N208 nieuw asfalt komt
(de zgn. Middenvariant), bij
Zwaanshoek een nieuwe verbinding èn een afsluiting van de
Bennebroekerdijk is gepland.
De inwoners van Zwaanshoek
zien hiermee hun dorp in
tweeën gedeeld èn deels moeilijk
bereikbaar worden. De nieuwe
rechtstreekse weg tussen de N205
en de N208 is een onnodige aantasting van het open karakteristieke
bollenlandschap. Bij de betrokken
Noord-Hollandse gemeenten is
geen draagvlak voor dit definitief
voorkeursalternatief. In de
bespreking in de commissie
Mobiliteit in september zal de
PvdA Statenfractie bij GS aandringen om alsnog te kiezen voor het
eerdere ‘voorlopig tracé
Duinpolderweg’, met mogelijk een
aquaduct onder de ringvaart bij
Hillegom en uitbreiding van het
fiets- en openbaar vervoernetwerk.
Hoe de besluitvorming uiteindelijk
zal verlopen is bij het schrijven van
dit artikel niet te voorspellen omdat
de Staten van Zuid-Holland hierover ook een besluit moet nemen.
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Kandidaat lijsttrekker PS: Adnan Tekin
Het Gewestelijk bestuur van de
Partij van de Arbeid NoordHolland heeft Gedeputeerde
Adnan Tekin voorgedragen als
beoogd lijsttrekker voor de
Provinciale Statenverkiezingen
van 2019. Voorzitter Rian van Dam
is blij met de keuze voor Tekin:
“we zijn blij met Adnan als boegbeeld voor onze partij, een ervaren
en bevlogen politicus met een
authentiek sociaal-democratische
stem”.
Het is de verwachting dat Tekin
door de leden op 13 oktober
officieel gekozen wordt tot lijsttrekker. Hij liet zelf op 23 juni al
weten graag als lijsttrekker de
verkiezingen in te gaan.
De beoogde lijsttrekkers voor de
waterschappen worden op een
later tijdstip bekend gemaakt.

Aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers
Door Marieke van Duijn - Statenlid

Zij fietste overal heen; kleine
stukjes, naar de bakker voor een
lekker vers brood en naar vriendinnen, iets verderop. En later, toen
de bus werd wegbezuinigd, fietste
mijn oma wat verder, want die zelfstandigheid, ja, “dat houdt je jong
hè”. 91 Was ze, toen ze vanuit het
dorp terug naar huis fietste en een
‘onhandige’ automobilist te dicht
langs haar reed... Mijn oma raakte
een paaltje, viel, en brak haar heup.
Tijdens de maanden van herstel
bleek steeds duidelijker dat mijn
oma niet meer zou gaan fietsen. En
dat heeft ze ook nooit meer gedaan.

Oplossingen

Lieve mensen, moeten we niet zo
nu en dan even op de rem gaan
staan en nadenken over hoe we
kunnen bijdragen aan de verkeersveiligheid? Al jaren neemt dit
aantal verkeersslachtoffers toe en
dat geldt vooral voor het deel fietsende ouderen. Dit zorgt voor veel
verdriet en angst en dat terwijl er
steeds meer moderne oplossingen
zijn! Die oplossingen realiseren,
daar zet de PvdA zich voor in.

Bescherming

Zo hebben we de provincie
gevraagd om samen met TNO te
bekijken welke proeven met
beschermende technologie er
gedaan kunnen worden ten bate
van fietsers. Bijvoorbeeld auto’s die
via zenders met fietsers in verbinding staan en automatisch kunnen
remmen. En nu de wegverlichting
steeds minder is bij fiets- en
wandelroutes, is het belangrijk om
gebruik te maken van duurzaam
reflecterend asfalt en belijningen.
Bewezen veiliger en ook nog eens
veel beter voor het milieu!

“fietsknelpunten
signaleren en
oplossen.”
In de provincies Groningen en
Friesland wordt dit al steeds vaker
toegepast en ook in Noord-Holland
heeft de PvdA hier onlangs een
kennisbijeenkomst over georganiseerd, waarna de provincie er
verder mee aan de slag kan.

In Noord-Holland bestaat ook een
lijst met fietsknelpunten en aan het
oplossen hiervan wordt gewerkt.

Signaleren

Maar knelpunten zijn natuurlijk
niet statisch, de PvdA blijft kritisch
rondkijken: Staat het licht lang
genoeg op groen en kan je, slecht
ter been, of met slecht zicht, ook
op tijd aan de overkant komen? En
die grote scheur in het pad, kan
die niet snel-weg? Mensen moeten
zich altijd zo veilig mogelijk
kunnen verplaatsen, ook zonder
‘blik’ om je heen. En ook werken
we samen met onder andere de
Fietsersbond om via ons politieke
netwerk bij het rijk aandacht te
vragen voor het belang van eenduidige regelgeving bij rotondes.
Idealiter zou voor alle rotondes
binnen de bebouwde kom immers moeten gelden dat kwetsbare
weggebruikers standaard voorrang
hebben. Gemotoriseerd wegverkeer
moet toch al afremmen. En in deze
drukke tijden kan het geen kwaad
om zo nu en dan wat op de rem te
gaan staan. En je bespaart er een
hoop leed mee!

uitnodiging

zaterdag 13 oktober 2018

voorcongres

over het verkiezingsprogramma
Op zaterdag 13 oktober 2018 organiseert de
Partij van de Arbeid Noord-Holland
een voorcongres.
Op dit voorcongres worden de verkiezingsprogramma’s besproken en worden de
lijsttrekkers gekozen voor de Provinciale
Staten en de waterschappen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en
Amstel, Gooi en Vecht.
Alle leden uit Noord-Holland zijn
welkom en hebben individueel stemrecht.
Het voorcongres is van 10:00 - 13:00 uur
en vindt plaats in het Huis van Hilde,
achter het station Castricum.

Panel per mail

Met de uitkomsten van het ledenpanel van mei 2018 en de discussie
op de regiodag van 23 juni j.l. is
een concept-verkiezingsprogramma
opgesteld door de fractie samen
met het gewestbestuur. Dit concept
programma en de programma’s
van de waterschappen leggen we
via een PvdA Panel voor aan de
leden om hun meningen, opmerkingen, aanvullingen en verbeteringen
te vernemen.
Hiervoor hebben de leden uit het
panel per mail een uitnodiging
ontvangen. .

Voorcongres

Op het voorcongres van zaterdag
13 oktober gaan we de gemaakte
opmerkingen, amendementen en
moties bespreken, waarbij sommige
door het bestuur en fractie zullen
worden overgenomen. Deze worden
dan niet besproken, sommigen met
dezelfde strekking zullen eventueel
worden gebundeld.
Op basis van de uitkomsten van het
voorcongres worden de uiteindelijke
verkiezingsprogramma’s opgesteld.
De leden stellen op de gewestelijke
vergadering van zaterdag 10 november 2018 de programma’s definitief
vast.

13 oktober voorcongres
10 november
gewestelijke vergadering
Vaststellen verkiezingsprogramma’s
en kandidatenlijsten

15 december regiodag/
gewestelijke vergadering
in het teken van de campagne!

Alles 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.
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Xander den Uyl,
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