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

13
Houdt onze stranden vrij van 
vakantiehuisjes.

Stranden8
Een divers team staat 
enthousiast klaar voor de 
nieuwe periode 2019-2023.

Nieuw team
Xander den Uyl zet op een rijtje 
wat er allemaal bereikt is. En dat 
is een flinke waslijst!

6Resultaat

Door Adnan Tekin - lijsttrekker

Op 20 maart 2019 is het zover: 
verkiezingen! We gaan stemmen voor 
de leden van Provinciale Staten die op 
hun beurt de leden van de Eerste Kamer 
kiezen. Een zogenaamde getrapte 
verkiezing. Daarnaast zijn er ook water-
schapsverkiezingen.

Wat doet de provincie?
Ik krijg vaak de vraag waar de provincie 
en in mijn geval een Gedeputeerde 
verantwoordelijk voor is. Ik begrijp deze 
vraag. De provincie is niet de eerste 
overheid. Dat zijn de gemeenten die 
regelmatig contact hebben met burgers. 

Voor het verlengen of aanvragen van 
een paspoort of rijbewijs. Voor het 
aanvragen van een parkeervergunning 
of een vergunning voor een dakkapel. 
De provincie heeft in vergelijking met 
gemeenten minder contacten met haar 
inwoners. Dat is ook niet zo vreemd. 
De provincie is een middenbestuur die 
gaat over de ruimtelijke ontwikkeling 
in het buitengebied, over provinciale 
wegen, openbaar vervoer, natuur in het 
buitengebied en over bovenregionale 
opgaven. Vaak ben je dan in gesprek 
met gemeentebestuurders, waterschap-
pen en organisaties zoals Rijkswaterstaat, 
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Op naar 20 maart 2019!
Samen de campagne in voor de verkiezingen!

natuurorganisaties, LTO. 
De afgelopen twee jaar maak ik dagelijks 
mee wat het belang is van een bestuurlijk 
orgaan die bovenregionaal belangen 
afweegt en boven de partijen onder-
werpen aankaart, aanjaagt en vastlegt. 
Ik geef een paar actuele voorbeelden 
vanuit mijn eigen portefeuille Natuur, 
Milieu, Schiphol en Arbeidsmarkt. 

Arbeidsmarkt
In ons verkiezingsprogramma stond dat 
wij een provinciaal werkambassadeur 
willen. Die is er ook gekomen. 
Lees verder op pagina 2
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Vervolg voorpagina
Met zijn komst hebben we een scher-
pere invulling kunnen geven aan een 
betere aansluiting van arbeidsmarkt met 
onderwijs. De werkambassadeur kijkt 
niet alleen naar individuele belangen 
maar weegt alle belangen af en kijkt 
bovenregionaal naar de opgaven. Een 
mooi voorbeeld is de totstandkoming 
van Terra Technica in Alkmaar. Een 
HBO campus Duurzame Energie die er 
niet was gekomen zonder de inzet van 
de werkambassadeur.  

Natuur
Sinds het Natuurpact zijn provincies 
verantwoordelijk voor het Natuur 
Netwerk Nederland (NNN). Provincies 
zijn met uitstek de bestuurslaag die op 
regionale schaal een integrale samen-
werking tot stand kunnen brengen. 
En dat is hard nodig om het NNN af te 
maken, maar ook om ervoor te zorgen 
dat we de dalende trend van biodiversite-

it een halt toeroepen. Een paar aansprek-
ende voorbeelden zijn de gebiedsaanpak 
Oostelijke Vechtplassen waar al 20 jaar 
gesproken werd over het bagger-
probleem, maar door deze aanpak wordt 
èn het baggerprobleem aangepakt èn 
meer natuur gecreëerd. Maar ook de 
Stuurgroep Gooi en Vecht is een mooi 
voorbeeld. Aanleiding waren de vele 
infraprojecten in deze regio. Onder 
voorzitterschap van de provincie hebben 
we o.a. natuurverbindingen kunnen 
aanleggen die daarvoor niet voor 
mogelijk werden gehouden. En is daar-
door de bever weer terug in en rond het 
Naardermeer. 

Milieu
Als laatste zou ik hier nog willen noemen 
het verbod op varend ontgassen. 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 internationale 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 ontgassingsinstallatie rond is en 
werken we aan toezicht en handhaving. 
20 Maart gaat dus niet alleen over de 
Eerste Kamer (en daarmee indirect de 
Tweede Kamer), maar gaat ook over uw 
eigen leefomgeving. Wij gaan voor een 
gezond, groen en leefbaar Noord-Holland. 
Doet u met ons mee?   

Ik roep jullie daarom allemaal op om te 
gaan stemmen 20 maart 2019. 
Verkiezingen zijn immers het feest van 
de democratie!

Al met al prestaties om trots op te zijn, waar 
onze fractie hard aan gewerkt heeft. Maar 
er blijft natuurlijk ook heel veel te wensen 
over; op het gebied van duurzaamheid, 
wonen, arbeidsmarkt mobiliteit, terugdrin-
gen overlast Schiphol  enzovoort.  

“Er is een stevige 
bodem gelegd 
waar op verder 
gebouwd kan 
worden.”
Onze wensen als PvdA staan in ons nieuwe 
verkiezings-programma. Wat mij betreft 
hebben we de afgelopen jaren in de Staten 
een stevige bodem gelegd waar onze partij, 
gesteund door de kiezers, verder op kan 
bouwen. Laten we samen ons best doen om 
dat mogelijk te maken.

• natuurinclusieve landbouw staat op de 
agenda

• de taakstelling ten aanzien van Wind 
op Land is gehaald

• de provincie is volop bezig met de 
energietransitie

• wij hebben extra geld voor het open-
baar vervoer in Noord-Holland Noord 
en inzet van de provincie op fietsmobi-
liteit gerealiseerd

• tenslotte is er voor een volgend college 
ook nieuw geld beschikbaar. 

Op 12 novem-
ber waren 
de algemene 
beschouwingen 
voor de begro-
ting 2019 van 
de provincie 
Noord-Holland. 
Inhoudelijk 

bracht de begroting niets nieuws omdat 
we bij de vorige begroting veel middelen 
hebben kunnen inzetten (dankzij de door 
ons ingediende motie 110) voor verbetering 
van de kwaliteit van natuur, stiltegebieden, 
mobiliteit en energietransitie. Ik heb dus 
van de gelegenheid gebruik gemaakt om 
terug te kijken over wat er de afgelopen 
jaren is bereikt in de provincie Noord-
Holland. Dit op basis van ons verkiezings-
programma en het coalitieakkoord Ruimte 
voor Groei. En dat is nogal wat. 
Om maar wat dingen te noemen:
• een forse rol van de provincie bij 

versnelling van de woningbouw waar 
plannen te lang blijven liggen

• verbetering van de arbeidsmarkt in 
Noord-Holland, mede dankzij de door 
ons voorgestelde Werkambassadeur

• een forse uitbreiding van het             
natuurnetwerk Nederland

Algemene beschouwingen met een terugblik
Door Xander den Uyl - fractievoorzitter PvdA Provinciale Staten Noord-Holland 

weten over wat er op stapel staat als 
het om de campagne gaat, dan kun je 
altijd bij Thijs terecht (thijslgorter@
gmail.com). 

Focusregio’s in actie
Voor de campagne worden de afdelin-
gen in acht focusregio’s gegroepeerd. 
Voor elke focusregio wordt er een 
regionale campagneleider aangewezen. 
In principe is dit dus de campagne-
coördinator van een van de afdelingen 
die in de focusregio valt. 

Campagnebureau is er en hoe!!!
Al een paar maanden is hard gewerkt 
aan de organisatie van het campagne-
bureau voor de komende Staten- en 
waterschapsverkiezingen van 20 maart 
2019. De officiële werkplek is het Club-
huis van de afdeling Haarlem. 
Bert Breij (communicatiestrateeg), 
heeft de leiding. Hij wordt hierbij 
gesteund door Wiljan Linders. Wiljan 
heeft onder meer met verrassende 
grondacties zijn stempel gedrukt op de 
Amsterdamse Gemeenteraadsverkie-
zingen van dit jaar. Verder maken social 
media specialist Sidney Visser en beel-
dend kunstenaar en ontwerper Rutger 
Jan Bredewold deel uit van het team. 
Onderzoek is bij campagne voeren 
bijzonder belangrijk. Vandaar dat we 
blij zijn dat bij het campagneteam 
ook Hans Aertsen en Martijn Bakker 
betrokken zijn. Hans is de leider van 
de succesvolle ledenpanels. Hij is ook 
de oprichter van het Rode Nest, dat in 
het leven is geroepen om de ledende-
mocratie Partij van de Arbeid te dienen.
Martijn Bakker is onderzoekspecialist 
en kijkt verder dan alleen de leden. 
Voor de waterschappen HHNK en AGV 
zijn Marjan Leijen en Bea de Buisonjé 
aangesloten. 
Campagnesecretaris en spin in het web 
is Thijs Gorter. Mocht je meer willen 

de leden van de commissies hebben ze 
puik werk geleverd. Krachtige PvdA’ers, 
inspirerend, talentvol en divers die met 
veel enthousiasme en strijdbaar de cam-
pagne in gaan.

Rode programma’s
De schrijvers van de verkiezingspro-
gramma’s, Egbert de Vries en Bea de 
Buisonjé, Marjan Leijen en Piet Oudega 
zijn met hun team in staat gebleken 
om de waterschappen met hun pro-
gramma’s rood te kleuren. Sidney Visser 
en Sandra Doevendans hebben met hulp 
van fractieleden een waar huzarenstuk 
afgeleverd. Zij zijn er in geslaagd om 
met alle input van de leden een prachtig 
sociaal-democratisch provinciaal verkie-
zingsprogramma samen te stellen.

Ledenpanel succesvol
Waar ik ook erg trots op ben, is dat we 

als gewest, als enige, volop hebben in-
gezet op de inzet van het ledenpanel. 
Hans Aertsen, dank voor het vele werk 
dat je hier aan hebt besteed. De eerste 
ervaringen met het ledenpanel zijn 
zeer positief en smaken naar meer. We 
hebben heel veel leden kunnen betrek-
ken bij het opstellen van de program-
ma’s, dat is echt fantastisch! We gaan 
hier zeker mee door. Wel zullen we 
bekijken hoe we het slimmer kunnen 
doen en praktischer kunnen opstellen. 
We hebben tijdens de vergadering 
ook digitaal kunnen stemmen, nu nog 
alleen op lokatie, als het aan ons ligt, 
een volgende  keer ook op afstand. 
Simon Deurloo, dank voor je bijdrage 
en ondersteuning. 

Wij zijn er klaar voor en hebben er zin in, 
jullie ook? Strijdbaar de campagne in!!!

Rian van Dam
voorzitter PvdA Gewest 
Noord-Holland

We zijn er klaar voor!
Trots ben ik op 
de mooie teams 
met kandidaten 
voor de Provin-
ciale Staten en 
onze 2 water-
schappen, op 
onze drie 
inspirerende 
lijsttrekkers en 
heldere en rode  

verkiezingsprogramma’s, tot stand 
gekomen door inbreng van vele leden 
en levendig debat en discussie.

Inspirerend team
Vele actieve PvdA-leden hebben hard 
gewerkt om dit alles tot stand te bren-
gen. De kandidaatstellingscommissies 
onder leiding van Coby van Berkum en 
Rob Meerhof, ondersteund door Erik 
Boven en Sonja Kagies. Samen met 

Inmiddels zijn al veel afdelingen door 
iemand van het campagnebureau 
bezocht. Er is een toolbox waar de 
afdelingen/focusregio gebruik van 
kunnen maken. Het is wel de bedoe-
ling dat de focusregio’s spoedig met 
hun eigen plan komen. Grote energie 
en inventiviteit van de afdelingen 
is onmisbaar. Hulp nodig? Neem 
contact op met Wiljan Linders (wiljan.
linders@gmail.com of 06-34530394). 

Het campagneteam (vlnr): Bert Breij, Wiljan Linders, Marjan Leyen, Rutger Jan 
Bredewold, Bea de Buisonjé, Thijs Gorter, Suzanne Piet en Sidney Visser
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“Programma’s 
waterschappen 
worden 
ongewijzigd 
vastgesteld.”
Waterschappen
Als eerste zijn de twee concept-verkiezings-
programma’s van de waterschappen 
Hoogheemraadschap Hollands 

Provinciaal 4

Een gewestelijke vergadering over de 
kandidatenlijsten en de programma’s is 
altijd een beetje spannend. Komen er 
veel verschuivingen en commentaar of 
nemen de leden de voorstellen over. Dit 
keer werd er ook nog eens voor het eerst 
digitaal gestemd, extra spannend!

Stemapp
Nadat de ruim honderd aanwezigen 
allemaal de digitale stemapp geïnstal-
leerd hadden opende voorzitter Rian van 
Dam de vergadering.
Er waren maar liefst drie verkiezings-
programma’s en drie kandidatenlijsten 
die vastgesteld moesten worden. Leden 
van de kiescommissie zijn Rolien Bek-
kema, Paul Verbruggen en Hans Meijer. 
Zij zien toe op de stemmingen.

Ledenpanels
Dankzij de verschillende ledenpanels (6) 
zijn er ruim 3.000 (!) reacties binnen-
gekomen tijdens het ontwikkelen van de 
verkiezingsprogramma’s. Deze zijn al 
verwerkt in de concepten. Aanvankelijk 
dacht het bestuur “waar zijn we aan 
begonnen”, maar uiteindelijk bleek het 
na een grondig sorteerproces te doen te 
zijn.

Noorderkwartier (HHNK) en Amstel, 
Gooi en Vecht (AGV) aan de beurt. Daar-
voor zijn geen amendementen ingediend 
en deze worden met applaus vastgesteld!

Programma PS
Voor het concept verkiezingsprogramma 
Provinciale Staten dienden 15 personen 
samen 68 moties en amendementen in. 
Deze zijn zoveel mogelijk geclusterd, en 
werden samen met de indieners, 
woordvoerders van PS en aanwezigen 
doorgenomen. Veruit de meeste amen-
dementen gaan over het thema wonen 
(bouwen). Tegen 13.00 uur zijn ze 

Er werd bij handopsteken gestemd. Alleen bij een 
onduidelijke uitslag werd er electronisch gestemd.

allemaal doorgeakkerd en is er een 
programma!

Kieslijsten
Na de lunch over naar de concept Kandi-
datenlijsten van AGV, HHNK en PS
De kandidatenlijsten voor de Water-
schappen HHNK en AGV worden 
toegelicht door voorzitter Rob Meerhof. 
De andere leden van de kandidaatstel-
lingscommissie waren René Harinck, 
Jolijt de Jongh, Martin Kip, Dirk Kuipers, 
Sylvia Buczynski, Suzanne Piet en Sonja 
Kagie als secretaris.   
Het advies is om jongere mensen tijdig 
te gaan scouten voor de periode Water-
schappen 2019-2023. 
Zowel de lijst voor HHNK als voor AGV 
wordt met applaus en bij acclamatie 
vastgesteld.

“De lijst voor 
Provinciale 
Staten is een 
evenwichtige 
mix geworden.”
Weinig vrouwen
De kandidatenlijst Provinciale Staten 
Noord-Holland wordt toegelicht door 

commissievoorzitter Coby van Berkum. 
De andere leden waren Ed Bausch, Hans 
Meijer, Gritta Nottelman, Jeroen Olthof, 
Farida Polsbroek en Rolien Bekkema 
met Erik Boven als secretaris. Coby 
van Berkum geeft aan dat het een hele 
evenwichtige lijst is geworden met een 
mix van ervaring/nieuw in PS, vertegen-
woordiging uit de regio’s en drie jonge 
kandidaten onder de dertig jaar bij de 
eerste 10. En vier vrouwen bij de eerste 
10. Er hebben zich weinig vrouwen 
aangemeld.
Ondanks een enkele stemming wordt de 

kandidatenlijst PS 2019-2023 uit-
eindelijk onder applaus ongewijzigd 
vastgesteld. 

De kandidatenlijsten en programma’s 
zijn allemaal te vinden op noordholland.
pvda.nl

Met dank aan Arina Angerman en
Thelma Pondaag voor het verslag.

Gewestelijke vergadering
op 10 november in Castricum 

Met ruim honderd man een volle bak in het Huis van Hilde, Castricum

Voorzitter Rian van Dam laat wethouder Paul Verbruggen 
uit Alkmaar aan het woord over een amendement

Voor elke kandidaat is er een rode roos
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inclusief, zolang niet iedereen kansen 
heeft op goed werk. In onze fractie heeft 
Rina van Rooij werk en economie tot 
haar zorg gemaakt.  
Het werken bij de provincie zelf heeft 
veel aandacht gekregen, zoals de brug- 
en sluiswachters en de schoonmakers. 
Ik mocht daar namens de fractie het 
woord over voeren en dat was niet altijd 
makkelijk. Ik ben blij dat sommigen die 
verantwoordelijk waren voor de groot-
schalige uitbesteding van werk bij de 
provincie, daar nu anders over denken. 
Sandra Doevendans heeft initiatieven 
genomen om het personeelsbeleid bij de 
provincie meer inclusief te maken.

Geld voor natuur
Adnan Tekin is onze gedeputeerde 
Natuur. Voor ons is belangrijk dat de 
taakstelling ten aanzien van de ontwik-
keling Natuurnetwerk Nederland (250 
hectare per jaar) wordt gehaald. Ook is 
er extra geld gekomen voor de verdere 
ontwikkeling van natuur in Noord-
Holland. Er komt terecht steeds meer  
nadruk op kwaliteit en niet alleen kwan-
titeit. Dit ook vanwege de teruggelopen 
biodiversiteit. In onze fractie heeft  
Aukelien Jellema de kar op deze dossiers 
getrokken. Het is positief dat de natuur-
inclusieve landbouw op de provinciale 
agenda staat met daarbij ook aandacht 
voor het tegengaan van de bodemdaling 
in veenweidegebieden. Dit biedt kansen 
om de biodiversiteit te verbeteren, want 
het gaat volgens de begroting bij natuur 
(flora en fauna) óók om de ‘intrinsieke’ 
waarde van het dier en de plant.  

Schiphol
De ontwikkeling van Schiphol is rijks-
beleid. Binnen de provincie is onze gede-
puteerde Adnan Tekin verantwoordelijk. 
De afspraken die in het verleden zijn 

Wat is er allemaal bereikt 

de afgelopen vier jaar Door Xander den Uyl - fractievoorzitter 

De afgelopen vier jaar heeft de PvdA 
Statenfractie op kritische en construc-
tieve wijze bijgedragen aan de vorming 
van provinciaal beleid. Dit op basis van 
het coalitieakkoord Ruimte voor Groei, 
dat geheel is uitgevoerd. 
De zwarte bladzij voor de fractie in 
deze periode was het overlijden van 
onze lijsttrekker en gedeputeerde Tjeerd 
Talsma. Wij hebben met zijn opvolger en 
als fractie in zijn geest verder gewerkt. 

Woningnood
De afgelopen jaren is de nood ten 
aanzien van wonen hoog gestegen. Wij 
moeten bouwen naar behoefte in de 
hele provincie. Er zijn veel plannen in 
de MRA, meer dan nodig lijkt. Goed 
dat de provincie er alles aan doet om 
plannen van zacht naar hard te krijgen 
en daarmee te zorgen dat er snel meer 
woningen komen voor jongeren, oude-
ren, mensen met lage inkomens. Lars 
Voskuil als onze woordvoerder heeft daar 

hard aan getrokken. En blijft dat doen, 
samen met Nico Papineau Salm, in het 
kader van het vaststellen van de 
omgevingsvisie. 

Iedereen aan het werk
Het functioneren van de arbeidsmarkt 
is verbeterd, zeker op het gebied van de 
techniek. Dat is mede het gevolg van de 
activiteiten van de Werkambassadeur, 
die in ons verkiezingsprogramma stond. 
Vorig jaar was er een breed gevoeld opti-
misme in Nederland, de economie ging 
weer beter, de recessie leek echt achter 
de rug. Een jaar later zijn er inderdaad 
veel meer mensen aan het werk. Het is 
zaak om te zorgen dat dit in de komende
jaren zo blijft. Daarom is het belangrijk 
dat de werkambassadeur zijn werk kan 
voortzetten. Maar voelt iedereen dat het 
beter gaat? Het lijkt er op dat dat nog 
lang niet het geval is. Veel mensen in 
Noord-Holland leven nog steeds rond de 
armoedegrens. Onze samenleving is niet 

Uitkijkduin bij Petten, bij de Hondsbossche Zeewering

Noord-Brabant heeft bijvoorbeeld het 
project Sociale Veerkracht en besteedt 
veel meer aandacht aan dit onderwerp, 
met name als aanjager en samenwer-
kingspartner. Met relatief weinig geld 
zouden wij in Noord-Holland veel 
kunnen doen. 
Dorpswerk Noord Holland heeft haar 
sporen verdiend, net als Sportservice NH 
en Probiblio. Die laatste verdient een 
hogere bijdrage om onder andere. het 
analfabetisme beter te kunnen bestrijden.
Ook cultuureducatie is van groot belang. 
Wat de PvdA betreft is er alle reden om 
van het thema leefbaarheid in een volgen-
de collegeperiode meer werk te maken. 
Rina van Rooij heeft voor onze fractie 
100 jaar vrouwenkiesrecht tot het thema 
van de Staten gemaakt met een mooie 
tentoonstelling en een Provinciale prijs.

“Door extra 
budget meer 
openbaar ver-
voer in Noord-
Holland Noord.”
Bereikbaarheid
In het Openbaar Vervoer zijn verder 
innovaties toegepast, bijvoorbeeld de 
Texel Hopper. Er is aandacht voor de 
hele keten; stroomlijnen en aanvullend 
lokaal vervoer. Verdere innovatie en  
verbetering van het Openbaar Vervoer in 
het landelijk gebied van Noord-Holland 
moet de komende jaren hoog op de 
agenda staan. Nico Papineau Salm heeft 

gemaakt, zijn vanwege de groei van 
Schiphol gaan knellen. De dreigende 
situatie dat Lelystad niet opengaat doet 
het beeld oprijzen dat men in andere 
delen van ons land de herrie graag in 
Noord- en ook Zuid-Holland laat. Zolang 
Lelystad niet open gaat komt er wat ons 
betreft geen vliegtuigbeweging bij. 
Er komt een MER, er komt een 
luchtvaartindelingsbesluit en wat ons 
betreft nu geen langjarige afspraken zo-
lang er nog geen helderheid is over wat 
dat gaat betekenen. De inzet van Noord-
Holland de komende besprekingen zijn 
de piketpalen: minder overlast voor onze 
bewoners, zeker in de nacht, terugdrin-
gen luchtvervuiling, betere veiligheid en 
een gezondere leefomgeving.
Er is groeiende aandacht voor lucht-
kwaliteit, er is door Adnan als gedepu-
teerde Milieu ook ingezet op monitoring 
in samenwerking met bedrijfsleven en 
andere partners. 

“Andere provin-
cies doen meer 
aan welzijn.”
Energie en duurzaamheid
In de energietransitie zijn grote stappen 
nodig. Voor ons was het erg belangrijk 
dat de taakstelling van het Rijk ten 
aanzien van Wind op Land kon worden 
gerealiseerd. Dat is in Noord-Holland als 
een van de weinige provincies gewoon 
op tijd gelukt. Rina van Rooij was onze 
woordvoerder op dit moeilijke dossier. 
Uiteraard waren veel bewoners niet blij 
met windmolens bij hun in de buurt. 
De energietransitie gaat verder; zonne-
energie, waterstof, geothermie enz. De 
provincie heeft veel geld uitgetrokken 
om mee te kunnen werken aan de 
uitwerking van het klimaatakkoord. 
Duurzaamheid en circulaire economie 
ligt in handen van Sandra Doevendans. 
In de begroting staan bij duurzaamheid 
en circulaire economie allerlei bedragen 
aan de kostenkant en nul bij de baten-
kant. Ik denk dan: tja wellicht kun je de 
baten nu niet direct in euro’s uitdrukken. 
Maar de maatschappelijke winst, milieu-
winst en welzijnswinst zullen op termijn 
enorm zijn. We doen het allemaal ook 
voor toekomstige generaties! 

Cultuur en welzijn
Het welzijnsaandeel in de begroting 
in onze Provincie is ten opzichte van 
andere provincies heel schraal. 

voorstellen ontwikkeld voor het Open-
baar Vervoer in Noord-Holland Noord. 
Ze zijn overgenomen door de Staten op 
basis van het extra geld dat onze fractie 
heeft geregeld. 
Mede dankzij de onvermoeibare inspan-
ningen van Marieke van Duijn heeft de 
provincie nu een inclusief fietsbeleid 
en is er extra geld gekomen voor de 
oplossing van fietsknelpunten. Maar 
snelle voortgang met fietssnelwegen is 
noodzaak. Verder aan de slag met de 
aanpak van fietsknelpunten, het door-
fietsroutenetwerk en in het bijzonder het 
Randstedelijk F-net, een initiatief van 
Marieke waar meerdere provincies mee 
aan de slag willen.

Nog veel te doen
Wij als fractie hebben de afgelopen jaren 
veel door onze provincie gereisd. Talloze 
werkbezoeken zijn afgelegd, maar we 
hebben ook steeds onze gemeentelijke 
PvdA-afdelingen en -fracties opgezocht 
als er zaken in hun gemeente speelden. 
Want de samenwerking binnen de PvdA 
is goed en maakt ons sterk in debat en 
besluitvorming. 

Als fractievoorzitter ben ik heel trots op 
hetgeen we als fractie en gedeputeerde 
allemaal gerealiseerd hebben de af-
gelopen jaren. We hebben veel bereikt, 
maar tegelijkertijd moet er nog heel veel 
gebeuren. Het is niet de tijd om tevreden 
op onze lauweren te gaan rusten, maar 
om met ons goede programma en onze 
prachtige kandidatenlijst de kiezer 
tegemoet te treden. Met een goed 
verkiezingsresultaat kunnen we ook de 
komende periode veel realiseren voor de 
burgers van Noord-Holland. 

Schiphol als banenmotor

Meer ruimte voor fietsers
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Op de ledenvergadering van 10 novem-
ber is de kandidatenlijst voor de 
Provinciale Staten vastgesteld. Het team 
onder aanvoering van lijsttrekker Adnan 
Tekin heeft er hartstikke veel zin in! Op 
zaterdag 15 december is de aftrap voor de 
campagne die loopt tot de verkiezings-
dag op woensdag 20 maart 2019.

Wie is wie?
1. Adnan Tekin (46), Amsterdam
“Ik kijk ernaar uit om met deze kandidaten 
een mooie campagne te voeren. Samen met 

alle vrijwilligers van de afdelingen ben ik 
ervan overtuigd dat we als PvdA een goede 
uitslag gaan neerzetten. Zeker zijn van een 
gezonde, leefbare, sociale en groene 
leefomgeving is belangrijk voor alle 
inwoners van Noord Holland. Dat begint 
bij de PvdA.”
2. Lars Voskuil (51), Naarden
“Tussen onze inwoners staan en samen 
Noord-Holland mooier, duurzamer en 
eerlijker maken, daar gaat het om.”
3. Annette de Vries (58), Haarlem
“samenleven doe je niet alleen. 

Mijn uitdaging is om mensen, bedrijven, 
organisaties te verbinden.”
4. Sandra Doevendans (34), Amsterdam
“Ik zie veel onrecht en ongelijkheid. Ik strijd 
voor een inclusieve provincie waar voor 
iedereen een plek is.”
5. Gert-Jan Leerink (52), Alkmaar
“In de kern draait zichtbare politiek altijd 
om verhalen van gewone mensen. Die
 verhalen ophalen, vertellen en samen 
verder brengen, daar gaat het om.“
6. Jorrit Carton (26), Heemskerk
“Een duurzame toekomst met betaalbare 

Het team Provinciale Staten 
Noord-Holland 2019-2023! 

woningen en zekerheid van werk begint bij 
de jonge generatie.”
7. Aukelien Jellema (57), Den Helder
“Ik zie het als mijn opdracht om positieve 
aandacht te krijgen voor de Kop van Noord-
Holland en in het bijzonder voor Den Helder.” 
8. Alphons Muurlink (52), Amsterdam
“Ik ga me de komende vier jaar met hart 
en ziel inzetten voor die oplossingen waarin 
eerlijk delen, een duurzame toekomst met 
goede kansen voor iedereen centraal staan.”
9. Siman Abdi (27), Amsterdam
“Onrechtvaardigheid, waarom sommige 
mensen minder kansen krijgen dan anderen. 
Dat is ook waar politiek over moet gaan.”
10. Tim Wagelaar (18), Haarlem
“Als jongste kandidaat wil ik voor een frisse 
wind zorgen en de belangen van jongeren 
vertegenwoordigen.”

11. Mirjam van Musscher (55), Dirkshorn
12. Orhan Kayar (38), Amsterdam
13. Jan Stam (62), Egmond aan Zee
14. Peter de Waal (55), Middenbeemster
15. Pauline Piet (55), Nieuw-Vennep
16. Wouter Roggeveen (29), Amsterdam
17. Huseyin Erarslan (45), Amsterdam
18. Menno Wilmans (53), Landsmeer
19. Martin Mulder (66), Naarden
20. Hajar Karaman (20), Amsterdam
21. Jan Jansen (63), Alkmaar
22. Richard de Graaf (41), Julianadorp
23. Stephano Stoffel (56), Amsterdam
24. Nico Papineau Salm (68), Amsterdam
25. Xander den Uyl (65), Haarlem

Kieskring Den Helder
26. Greet Blokker (71), Akersloot
27. Abdelhak Belkasmi (37), Zaandam
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28. Mohammed Nabih (32), Alkmaar
29. Ed Wagemaker (70), Hoorn
30. Leo van Etten (73), de Rijp
31. Jan Schrijver (69), Sint-Maarten
32. Jeroen Olthoff (50), Zaandam
33. Marlene Talsma (58), Callantsoog

Kieskring Amsterdam
26. Canan Uyar (52), Amsterdam
27. Fatima Oulad (40), Amsterdam
28. Paul Scheerder (72), Amsterdam

Kieskring Haarlem
26. Marith Volp (46), Haarlem
27. Nelleke Degenhart (42), Hilversum
28. Maarten Hoelscher (50), Huizen
29. Jan Vos (46), Bussum
30. Nanko Boerma (63), Duivendrecht
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Programma en kandidatenlijst waterschap HHNK

unaniem vastgesteld

Door Marjan Leyen - lijsttrekker 
HHNK

In de gewestelijke vergadering van 10 
november jl is zowel het verkiezings-
programma als de kandidatenlijst van 
de PvdA voor het Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier vastgesteld. 

Sociale principes
In twee eerdere (digitale) raadplegingen 
is het programma inhoudelijk besproken 
en gecorrigeerd. In de uiteindelijke 
versie zijn de punten op de i gezet. 
Samen met honderden leden is dit een 
uniek resultaat te noemen.
Het programma gaat uit van een aantal 
algemene uitgangspunten als veiligheid, 
solidariteit en participatie. In verdere 
aandachtspunten worden de specifieke 
onderwerpen besproken waarin de PvdA 
zich onderscheidt van andere partijen.
Samengevat komt dat neer op een 
combinatie van sociale en duurzame 
principes in de uitvoering van de water-
schapstaken: 
• Eerlijke lastenverdeling en ruime 

mogelijkheden voor kwijtschelding
• Een actief beleid op social return
• Beheer en onderhoud natuur-

vriendelijk uitvoeren met het oog op 
vergroting van de biodiversiteit

• Dijkversterking altijd in combinatie 
met natuur en recreatie

• Vervuiling aanpakken bij de bron
• Energiemaatregelen treffen om in 

2025 klimaatneutraal te zijn.

Dat klinkt allemaal logisch. Maar dat is 
het helaas niet. Er zijn nog voldoende 
waterschapspartijen die vinden dat 
waterschappen zich moeten houden 
aan hun kerntaken. Niets meer en niets 
minder. Peilbeheer, gemalen onderhouden, 
rioolwater zuiveren en dijken bouwen. 

Prominente rol
PvdA HHNK vindt dat - met het oog op 
de ontwikkelingen op het gebied van 
klimaat en technologie - het waterschap 
een prominente rol moet spelen in de 
gesprekken over de vraag hoe we hierop 
gaan in spelen. Dat gaat verder dan 
dijken bewaken en water uitmalen. 

Als lijsttrekker ben ik vereerd dat ik 
- samen met geweldige mensen op de 
lijst  - hiermee op pad mag. Op naar een 
goede uitslag!

Wie is wie?
1.  Marjan Leijen (55), Warmenhuizen
2.  Kees Stam (60), Heemskerk
3.  Fijko van der Laan (66), Anna Paulowna
4.  Piet Oudega (70), Koog aan de Zaan
5.  Elbert Volkers (71), Wieringen
6.  Cornelis Bellis (72), Zaandam
7.  Hudson Louis (44), Heerhugowaard
8.  Rina van Rooij (67), Pumerend
9.  Martin van der Jagt (70), Schagen
10. Astrid Streumer (64), Andijk
11. Sylvia Buczynski (63), Haringhuizen
12. Dirk Kuipers (62), Medemblik
13. Eelco Taams (65), Oostzaan
14. Gerrit Westerink (68), Schagen

De lijst wordt nog aangevuld met 
lijstduwers.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

gaat voor schoner water

Door Egbert de Vries 
- lijsttrekker AGV

Ook het verkiezingsprogramma en  de 
kandidatenlijst van de PvdA voor het 
waterschap Amstel, Gooi en Vecht is in 
de gewestelijke vergadering van 10 novem-
ber jl vastgesteld. Lijsttrekker Egbert de 
Vries stelt zichzelf voor:

“Toen ik vier jaar geleden voor de PvdA 
het waterschapsbestuur in ging had ik al 
wel veel ervaring als vrijwilliger en 
bestuurder in de partij, als volksvertegen-
woordiger en bestuurder in Amsterdam, 
maar wist ik nog weinig van water. 
Inmiddels heeft het waterschap mij 
gegrepen en ben ik graag jullie lijsttrek-
ker bij de komende verkiezingen voor 
Amstel, Gooi en Vecht. 

Energieneutraal 
Waterschappen worden steeds politieker 
nu het werk steeds belangrijker wordt. 
Er valt iets te kiezen in het waterschap. 
Bijvoorbeeld voor een waterschap dat 
geen bijdrage meer levert aan het 

klimaatprobleem, energieneutraal is 
en energieproducent door groengas, 
en er ook voor zorgt dat er veel minder 
broeikasgassen meer worden uitgestoten 
uit onze veenweide gebieden door de 
bodemdaling te stoppen. De PvdA gaat 
voor grote inspanningen om ons water 
schoner te maken, zo schoon dat we er 
in kunnen zwemmen. We handhaven 
op de uitstoot van landbouwgif en mest, 
we maken onze zuiveringen nog beter 
en voegen ze zo nodig samen en we 
bestrijden (micro)plastics. Dit mag wat 
kosten als de sterkste schouders maar de 
zwaarste lasten dragen. Deze en andere 
sociaaldemocratische idealen wil ik 
voor jullie uitdragen in Amstel, Gooi en 
Vecht. 

Zelf woon ik met mijn man en hond 
in Amsterdam De Pijp, in de Diamant-
buurt. Zomers ben ik op de fiets in de 
polders, ga ik wandelen in het Gooi, of 
varen op de Loosdrechtse Plassen. In 
de winter sta ik als het even kan op de 
schaats.”

Wie is wie?
1.  Egbert de Vries (49), Amsterdam
2.  Bea de Buisonjé (65), Amsterdam
3.  Simon Deurloo (48), Amsterdam
4.  Gerjet Wisse (71), Kockengen
5.  Paul Paulusma (73), Amsterdam
6.  Stephano Stoffel (56), Amsterdam
7.  Sofie Kuilman (23), Diemen
8.  Suzanne Piet (23), Amstelveen
9.  Els Gasseling (64), Uithoorn
10. Jacqueline Kalk (58), Hilversum
11. Nijs Keppel (66), Amsterdam
12. Koos Kappert (66), Weesp
13. Soraya Layeb (32), Amsterdam
14. Koen van der Gaast (29), Amsterdam
15. Reinie Kaas (75), Amsterdam
16. Rolf Steenwinkel (48), Amsterdam
17. Leny van Vliet (72), Amsterdam
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De Noord-Hollandse kust is even mooi 
als divers. Van het dijklandschap rond 
het IJmeer en IJsselmeer, tot de wadden-
kust van Texel en Den Helder en 
natuurlijk het strand en de duinen aan 
de Noordzee. Stuk voor stuk zijn het 
kenmerkende landschappen met veel 
eigen kwaliteit.

Kustpact
Wij zijn blij dat we dit jaar het zogenaamde 
Kustpact hebben kunnen afronden. Daar-
in zijn heldere afspraken gemaakt over 
wat er waar kan op onze Noordzeestran-
den. Afspraken over rust en reuring, 
over natuur en strandpaviljoens. Één 
van de punten uit dit ‘Kustpact’ is dat de 
bebouwing van het strand aan banden 
gelegd wordt. Daar staan wij achter want 
onze prachtige stranden moeten geen 
bouwplaats voor strandhuisjes worden 
maar een mooie afwisseling van natuur 
en recreatie blijven.

strand bij Muiderberg
Het Noordzeestrand is nu goed ingedeeld, 
maar er zijn meer strandjes in onze pro-
vincie die ook aanlokkelijke locaties lijken 
te zijn voor huisjes. Zo speelt op dit 

moment de discussie in Gooise Meren 
over het strand van Muiderberg. Een 
lokale ondernemer is al enig tijd bezig 
met plannen om op dit prachtige strand 
aan het IJmeer 24 strandhuisjes te bouw-
en. Bij de inwoners van Muiderberg is er 
veel verzet tegen dit plan. Zij willen het 
strand open en vrij toegankelijk houden 
en de kwetsbare natuur beschermen. 
Een petitie om de bouw tegen te gaan, 
werd in korte tijd door 2200 mensen 
ondertekend.

Onze stranden zijn geen bouwplek!
Door Nico Papineau Salm - Statenlid

Onze fractie is het daar volledig mee 
eens. Het kan wat ons betreft niet zo 
zijn dat zo’n mooi stuk openbaar gebied 
waar dagelijks mensen uit het dorp en 
de omgeving gebruik van maken om te 
recreëren, ten prooi valt aan bebouwing. 
Gelukkig is het strand van de Provincie 
en liggen er meerdere beschermings-
regimes op. Om duidelijkheid te krijgen 
over de plannen en de bescherming 
stelden wij vragen aan GS. 

Jonge honden op de lijst
Door Mirjam van Musscher

De Jonge Socialisten in de PvdA (JS) 
is de jongerenafdeling binnen de Partij 
van de Arbeid. De JS telt bijna 2000 
leden tussen de 12 en 28 jaar waarvan 
een groot aantal ook actief lid is.
Dat jong zijn en je met politiek bezig 
houden heel goed samen kan gaan 
is wat de Jonge Socialisten duidelijk 
willen maken. Omdat politiek ook gaat 
over zaken die hen aangaan en bezig 
houden en wat belangrijker is: waar ze 
zelf invloed op kunnen hebben.
De oproep voor kandidaten voor 
Provinciale Staten was voor de Jonge 
Socialisten dan ook niet aan dove-
mansoren gericht en een flinke groep 
heeft zich aangemeld. 
Coby van Berkum, voorzitter van de 
kandidaatstellingscommissie was er 
heel blij mee: “We zijn één grote PvdA 
familie en ik ben heel blij dat de nieuwe 
generatie zich aangemeld heeft. We leren 

elkaar zo het klappen van de zweep. Dat 
er ook jongeren zijn die sociaal denken 
en onze waarden delen is heel bemoedi-
gend in deze tijd van individualisme.”

Het aanstormend talent krijgt dan ook 
ruim baan want er staan maar liefst 3 
JS’ers in de top10 van de kieslijst voor 
Provinciale Staten Noord-Holland.

Jorrit Carton (26) op #6, Siman Abdi (27) op #9 en Tim Wagenaar(18) op #10

Zonder senioren geen lijst
Door Mirjam van Musscher

Voorzitter Rob Meerhof van de kandi-
daatstellingscommissie benoemde het 
probleem al; het blijkt erg lastig om 
jongere mensen te interesseren voor 
het waterschap. Het is echt zaak om 
daar tijdens de rit al werk van te gaan 
maken en jongere mensen tijdig te 
gaan scouten voor de periode Water-
schappen 2019-2023. 
De waterschappen zijn een bestuurs-
laag die wat minder bekend is. Het 
is ook pas sinds 2008 dat er voor de 
waterschappen een lijstenstelsel is 
ingevoerd en de PvdA er deel aan is 
gaan nemen. Daarom staan er veel 
oud-bestuurders op de lijst en is de 
gemiddelde leeftijd vrij hoog. 
Maar iedereen is natuurlijk wel heel 
blij dat die PvdA-rotten hun ervaring 
ter beschikking stellen en bereid zijn 
om op de lijst te gaan staan. Hulde 
aan onze éminence-grises!

Een paar krasse 70-plussers die voor de waterschappen op de lijst staan. 
Vlnr: Paul Paulusma (AGV), Cornelis Bellis (HHNK), 

Piet Oudega (HHNK)en Elbert Volkers (HHNK)

De Markermeerdijken tussen Hoorn 
en Durgerdam zijn in 2006 afgekeurd. 
Zij voldoen niet meer aan de eisen van 
waterveiligheid. Ze worden ingrijpend 
aangepakt om er voor te zorgen dat de 
dijk weer veilig en betrouwbaar is voor 
de komende vijftig jaar. 

Verzet
Vanuit de bewoners is er veel verzet 
tegen de plannen. De versterking wordt 
uitgevoerd door de Alliantie (provincie 
en HHNK). Daar is heel veel tijd, energie 
en kennis in gaan zitten. 
De fractie heeft regelmatig vragen gesteld 
over de gekozen oplossingen en over de 
toepasbaarheid van nieuwe technieken 
die de dijk meer zouden sparen. Op basis 
van al die informatie hebben wij uiteinde-
lijk, uit het oogpunt van veiligheid, beslo-
ten in te stemmen met de voorgestelde 
aanpak. Daarbij hebben wij wel nadruk-
kelijk de oproep gedaan om steeds te 
blijven zoeken naar methodes die de dijk 
zo min mogelijk aantasten.

Bewoners horen
Voor de fractie is inwonersparticipatie 

ontzettend belangrijk. Daarom hebben 
wij hier zelf ook veel aandacht aan besteed, 
door het bijwonen van buurtbijeenkomst-
en, het afleggen van werkbezoeken, en 
alle mogelijke manieren om in contact te 
blijven met de bewoners. Ook vanuit de 
Alliantie Markermeerdijken is heel veel 
aandacht besteed aan de participatie. Zo 
is het ontwerp op verschillende punten 
aangepast, om zo goed mogelijk tegemoet 
te komen aan de wensen van de bewoners. 

Beter contact
Dat desalniettemin mensen aangaven 
dat ze zich onvoldoende betrokken en 
gehoord voelden, mag je als overheid 
nooit naast je neerleggen. Het is een 

Aanpak Markermeerdijken stuit op
veel verzet van bewoners Door Lars Voskuil - Statenlid

signaal en een aansporing om in het 
vervolg nog beter contact te leggen met 
de bewoners rond een project.

Motie
De volgende stap is het ontwerpen van 
de buitenkant van de Markermeerdijken. 
Hoe moet de dijk aangekleed worden, 
wat doen we met meubilair en fiets-
paden. Kortom, hoe ziet de dijk er straks 
uit? Onderwerpen waar juist de om-
wonenden die hun dijk het beste kennen, 
goede ideeën voor hebben. Daarom 
hebben wij in PS een motie ingediend 
om de betrokkenheid van onze inwoners 
bij het vervolgtraject nog beter vorm te 
geven. Deze motie is aangenomen.

Markermeerdijk bij Uitdam
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Colofon
Aan dit nummer werkten mee:
Bert Breij, Rian van Dam, Marieke van Duijn, Aukelien Jellema, Marjan Leyen, Mirjam van Musscher, 
Nico Papineau Salm, Adnan Tekin, Xander den Uyl, Lars Voskuil en Egbert de Vries.

Eindredactie en lay-out Mirjam van Musscher
Telefoon 06-515 32 469
Aanleveren kopij via mirjam@mus.nl             

Agenda
December
03 - 13.15 uur commissie NLM
       18.15 uur commissie RWW
10 - 19.30 uur fractievergadering
15 - 09.30 uur Gewestelijke vergadering     
       in Castricum
17 - 13.00 uur Provinciale Staten 

Januari
07 - 15.00 uur Provinciale Staten,
       installatie CvdK
09 - 19.30 uur fractievergadering
14 - 13.00 uur Provinciale Staten
21 - 13.15 uur commissie M&F
       18.15 uur commissie EEB 
24 - 13.15 uur commissie NLM
       18.15 uur commissie RWW
30 - 19.30 uur fractievergadering

Februari
04 - 15.00 uur Provinciale Staten
11 - 13.15 uur commissie M&F
       18.15 uur commissie EEB 
13 - 19.30 uur fractievergadering
25 - 13.15 uur commissie NLM
       18.15 uur commissie RWW
27 - 19.30 uur fractievergadering

Commissie- en Provinciale Staten-
vergaderingen zijn openbaar. 
Fractievergaderingen zijn toegankelijk 
voor leden van de PvdA. 
Wel graag van tevoren even aanmelden 
bij het fractiebureau. 
Alle bovengenoemde vergaderingen 
vinden plaats in het Provinciehuis. 

Data onder voorbehoud. 
Actuele informatie vindt u op de 
websites www.noord-holland.nl en 
www.noordholland.pvda.nl

Wie wordt de 
Rode Kanjer 2018?
Het bestuur van het Gewest Noord-
Holland roept je op om partijgenoten te 
nomineren als Rode Kanjer 2018.
Deze prijs is in 2011 ingesteld door het 
gewest en de eerste Rode Kanjer was 
Ed Wagemaker. Daarna vielen Martien 
Brander, Ria Steenaart, Fatima Elatik, 
Jan-Dolf Abraham, Hans Aertsen en Coby 
Admiraal de eer te beurt. 
In aanmerking voor deze eer komen 
mensen die:
• de waarden van de sociaaldemocra-

tie op bijzondere wijze bevorderen
• daarbij voor concrete resultaten 

zorgen
• lid van de PvdA zijn
• in Noord-Holland wonen

De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de 
Nieuwjaarsreceptie van het gewest-
bestuur. Lokatie en datum daarvan 
worden later bekend gemaakt.
Kandidaten (met een korte toelichting) 
aanmelden voor 21 december a.s. bij het 
secretariaat van het gewest: 
secretariaatgewestnh@pvda.nl.
De nominaties zullen worden beoordeeld 
door een jury bestaande uit prominente 
leden uit Noord-Holland.

Eerste Roel de 
Witlezing
Op 9 februari 2019 wordt in de Doelen-
zaal van de Stadsbibliotheek Haarlem, de 
Roel de Witlezing gehouden. 

Roel de Wit, voormalig Commissaris der 
Koningin van Noord Holland en burge-
meester van Alkmaar, had als bestuurder 
een duidelijke sociaal-democratische 
visie op ruimtelijke ordening. Hij was 
groot voorvechter van het behoud en de 
ontwikkeling van natuur en landschap, 
mede ten behoeve van recreatieve 
mogelijkheden voor inwoners. Hij 
bekleedde bestuursfuncties bij diverse 
natuurorganisaties.

Met deze lezing wil de PvdA de herinne-
ring aan zijn verdiensten op het gebied 
van landschap, natuur en recreatie levend 
houden. De lezing, gegeven door een 
gerenommeerde spreker, wordt vooraf-
gegaan door een kort verhaal van een 
juniorspreker. 

Een onafhankelijke adviesgroep is 
gevraagd een voorkeur voor een spreker 
aan te geven. Lid van deze adviesgroep 
zijn:
• Ernest Briët, directeur Landschap 

Noord-Holland
• Willem Hellevoort, Provinciaal 

Ambassadeur Noord-Holland, Flevo-
land en Marker Wadden

• Friso de Zeeuw, vmlg gedeputeerde 
en -hoogleraar gebiedsontwikkeling

• Katelijne van Spronsen, directeur 
Helderse Vallei.  

In december 2018 wordt de naam van de 
spreker van de eerste Roel de Witlezing 
bekendgemaakt.

Roel de Witlezing
Datum: 9 februari 2019
Tijd: 10.30-12.00 uur
Locatie: Stadsbibliotheek Haarlem | Gast-
huisstraat 32 | 2011 XP Haarlem

De uitdaging van Schiphol

Redactionele bijdragen over 
provinciale zaken of ingezonden 
brieven zijn welkom! 

U kunt uw bijdrage sturen naar 
mirjam@mus.nl

Bedankt allemaal
Na verschillende fietstochten, vele debat-
ten en mooie gesprekken in de provincie 
maar ook een burn-out, heb ik besloten 
me niet meer verkiesbaar te stellen. Hoe 
belangrijk ik het Statenwerk ook vind, op 
dit moment kan ik het gewoon niet goed 
combineren met oa privé en werk.
Ik ben er blij om dat ik heb kunnen 
bijdragen aan meer prioriteit voor fiets-
beleid, inzet van smartmobility voor een 
gezonde leefomgeving en duurzamere 
aanleg en onderhoud van wegen. 
Ik sla nu een ander pad in, maar natuur-
lijk blijf ik me hoe dan ook altijd inzetten 
voor onze idealen. Allemaal bedankt en 
tot ziens! Groet, Marieke van Duijn.

Door Aukelien Jellema - statenlid

Terugkijkend op het allereerste begin van 
onze fractie, in 2015, op de portefeuille-
verdeling. De vier fractiegenoten uit de 
vorige Statenperiode wilden hun ervaring 
en expertise op hun dossiers graag 
voortzetten...logisch. En zo geschiedde 
het dat, na wat heen en weer geschuif, 
mij het dossier Schiphol ten deel viel. 

Roerigste dossier
“Uhh, tja… doe dat dan maar”, herinner ik 
mij mijn reactie naar onze fractievoorzitter. 
Niet wetende dat het één van de meest 
uitdagende, veranderlijke en controver-
siële dossiers ever wás en (hoofdpijn- en 
hangdossier-wijs gesproken) het meest 
roerige dossier zou wórden. 
Al snel had ik contact met bewoners
(verenigingen) die in de Schiphol-area 
wonen (laten we maar even ‘t in luchtvaart-
kringen zo in zwang zijnde Engelse 
jargon aanhouden). Ik werd thuis uit-
genodigd bij de mensen, ik trof ze bij 
allerlei, door verschillende overheden 
georganiseerde bijeenkomsten. Ik zag ze 
bij gesprekstafels, bij de betoging “Eerlijk 
over vliegen” op het Museumplein en 
bij Algemene Overleggen in de Tweede 
Kamercommissie. Vier keer ben ik met 
verschillende bewoners-afgevaardigden 
bij onze Schiphol-woordvoerder in de 
Tweede Kamer langs geweest. Waarom 
vier keer? Omdat in de afgelopen 4 jaar er 
voor onze partij evenzoveel woordvoerders
op het dossier Schiphol hebben gezeten. 
Ik voelde me bij tijd en wijle de Heintje 
Davids uit Haarlem. Kwam ik me weer 
met een groepje verontruste omwonenden 
bij ingang Plein melden. Ik heb er de 
portiers bijna bij naam door leren kennen. 

Op pad
Het meetorsen van het dossier Schiphol 
in je portefeuille heeft ook spannende 
kanten. Zo mocht ik mee op werkbezoek 
naar de Nederlandse Vereniging voor 
Luchtvaarttechniek, ben ik op de koffie 
geweest bij de luchtverkeerleiders en 
mocht ik in de verkeerstoren over hun 
schouder meekijken. Werd ik met de 
commissie Milieu ontvangen door de 
voormalige Schipholdirecteur en is de 
nieuwe directeur in Haarlem op visite 
geweest bij diezelfde commissie. Mocht 
ik in het kielzog van onze gedeputeerde 
mee naar Schiphol om te zien hoe werk-
gelegenheidsprojecten uit Amsterdam 

West waren uitgepakt (heel goed, kan ik 
u zeggen, maar dat terzijde) en kon ik in 
het luchtverkeersleiderscentrum met 
eigen ogen aanschouwen hoe de eindeloze 
stroom vliegtuigen op de radar werd 
gevolgd en binnengeloodst. Hier mag 
overigens ook het busritje óver de runway 
(jargon voor startbaan) niet onvermeld 
blijven. Ik heb, kortom, bijna 4 jaar op 
een bijzondere manier klem gezeten 
tussen het charmeoffensief van Schiphol 
en het verontruste defensief van de 
mensen die rondom de luchthaven wonen. 

Verzadigingspunt
In de Statenperiode die nu (bijna) achter 
ons ligt, heb ik die verontrustheid ook 
wel zien veranderen. Vanuit begripvolle 
welwillendheid (iedereen weet immers 
hoe belangrijk Schiphol is voor onze 
economie en werkgelegenheid) is er een 
soort verzadigingspunt bereikt. En… 
er zijn voor mijn gevoel ook veel méér 
mensen zich bewust geworden van de 
negatieve gevolgen die een luchthaven 
met zich meebrengt. Dat komt mede 
door de grote media-aandacht die Schip-
hol bijna dagelijks krijgt. Je kunt geen 
krant openslaan, langs geen twitter-tijdlijn 
scrollen, geen tv-journaal aanzetten of er 
wordt wel iets gezegd over onze nationale 
luchthaven. Het blijft een bijzonder 
fenomeen. Vliegen is – ondanks het feit 
dat tickets rommelmarktprijzen hebben 
bereikt – nog altijd mythisch. Maar de 
rek is er wel uit, de grenzen bijna over-
schreden. De 500.000 vliegbewegingen 
zijn zo goed als bereikt en Schiphol mag 
tot 2020 niet groeien. 

Gezondheid bedreigd
Maar hoe dan verder? De omwonenden 
weten het wel: Schiphol hoeft niet te 
verdwijnen maar de groei moet er wel 
uit. Er moet weer een deugdelijk systeem 
van handhaving komen op basis van 
gemeten (dus niet berekend) geluid en 

het preferente baangebruik moet ook 
echt in werking gezet worden. Daarnaast 
wordt reikhalzend uitgezien naar een 
nieuwe vorm van medezeggenschap om-
dat de Omgevingsraad Schiphol (ORS) 
zijn uiterste houdbaarheidsdatum wel 
zo’n beetje bereikt heeft. Tijdens de 
Schipholgesprekstafels van 5 november 
jl. in het provinciekantoor aan het Haar-
lemse Houtplein, werd dat eens en 
temeer duidelijk. De mensen maken 
zich oprecht zorgen om hun gezondheid. 
Fijnstofuitstoot van vliegtuigen en het 
vele verkeer van en naar Schiphol is een 
reële gezondheidsbedreiging. Iédere 
ochtend, ook in het weekend, om 06:00 
uur wakker worden van het geluid van 
zeer laag overvliegende vliegtuigen is 
geen pretje. Om van de nachtvluchten 
nog maar te zwijgen. 
De meest recente ‘oplossingen’ voor de 
overlast van Schiphol worden gezocht in 
banen in zee en het belasten van kerosine 
en vliegtickets. Dat zou al een grote stap 
in de goede richting zijn. En dan is er 
nog het vliegveld in Lelystad. De opening 
daarvan is al twee keer uitgesteld. Onze 
fractie stelt zich op het standpunt dat 
Lelystad open moet (maar wel op basis 
van een Milieueffectrapportage (MER) en 
met een deugdelijke luchtruimindeling). 
Bovendien dient de vrijvallende ruimte 
van de vakantievluchten die door 
Lelystad Airport overgenomen moeten 
gaan worden, dan niet direct te worden 
volgeplempt met nieuwe pretvluchten. 
Schiphol dient dan een daadwerkelijke 
hub-functie te krijgen.  
We zijn er nog lang niet met Schiphol, 
daar is minstens een nieuwe Staten-
periode voor nodig. De nieuwe fractie 
zal na 20 maart 2019 de portefeuilles 
opnieuw verdelen. De portefeuille 
Schiphol zal daar één van zijn. Best een 
challenge voor het lucky fractielid die dat 
ten deel zal vallen. En ik kan het weten…



09.30-10.00 uur inloop
10.00 uur opening en verslag vorige 
   vergadering
10.15 uur   werkplan en begroting 2019
10.45 uur  politieke actualiteit en 
   vooruitblik op congres van 19 
   januari
11.00 uur  campagne toelichting
11.30 uur  sluiting

‘s Middags krijgen de kandidaten van 
Provinciale Staten en de waterschappen 
een training voor de campagne.

Programma

De kandidatenlijsten zijn vastgesteld, de programma’s 
geschreven. De voorbereidingen voor een knallende 
campagne in volle gang! Laat de verkiezingsdag op 

woensdag 20 maart maar komen, de PvdA is er klaar voor!
In de gemeente Haarlemmermeer zijn er in november 

herindelingsverkiezingen geweest voor de gemeenteraad en 
daar zijn we alvast gaan warmlopen 

voor de campagne. 
Een goede opmaat voor de 

Provinciale Staten en waterschappen 
in maart 2019.

Make the PvdA great again!

Zaterdag 15 december 2018
Gewestelijke vergadering. 

Inloop vanaf 9.30 uur.
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.

Samen op campagne

Op zaterdag 15 december is er een 
gewestelijke vergadering. Daarin een 
terugblik op de afgelopen vergadering 
waarin de programma’s en kandidaten-
lijsten voor de aanstaande verkiezingen 
van Provinciale Staten en de waterschap-
pen zijn vastgesteld. Voor 2019 moet 
er een begroting worden vastgesteld 
en het bestuur gaat de voorgenomen 
werkzaamheden toelichten met een 
werkplan. Op 19 januari is er een PvdA 
congres waarvoor de voorbereiding aan 
de orde komt en natuurlijk een vooruit-
blik op de campagne die in januari los 
gaat barsten. 
U bent 15 december welkom in het Huis 
van Hilde in Castricum vanaf 09:30 uur 
voor de inloop met koffie/thee.

Gewestelijke vergadering

Bert Breij, campagnecoördinator:
“Natuurlijk gaan we winnen”. 

Veel afdelingen zijn al door het 
campagnebureau bezocht, 

campagnecoördinatoren zijn 
benoemd, en menige afdeling 

smeedt nu, gesteund vanuit het 
campagnebureau haar plannen. De 
provinciale strategie is duidelijk en 
elke afdeling moet vooral ook haar 

actie voeren. Wat de burgers ter 
plaatse voelen, denken, willen, daar 
wordt op ingezoomd. De afdelingen 
worden vanuit het campagnebureau 

ondersteund met een uitgebreid 
hulppakket. Social media zullen 

heel fijnmazig, gericht op diverse 
groepen worden ingezet. Warmdraaien voor de campagne in Hoofddorp


