Concept Verslag Gewestelijke vergadering op 13 oktober 2018
60 personen zijn aanwezig op deze PvdA Gewestelijke vergadering Noord-Holland. Afwezig
met bericht is Kees Stam van Waterschap HHNK.
1. Opening door Rian van Dam
Rian van Dam, voorzitter PvdA Gewest Noord-Holland, informeert aanwezigen dat 6.500
PvdA leden met een e-mail adres de mogelijkheid kregen om te reageren om de concept
verkiezingsprogramma’s voor Provinciale Staten en Waterschappen HHNK
(Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) en AGV (Waterschap Amstel, Gooi en
Vecht). Meer dan 1000 leden stuurden reacties in.
Het instrument ledenpanel is een vervanging van het systeem van stemmen als
Congresafgevaardigde en one (wo)men, one vote. Noord-Holland is het enige gewest
dat voor deze verkiezingen gebruik maakt van het instrument ledenpanel. Deze
gewestelijke vergadering is een voorcongres waarin de belangrijkste discussiepunten
die ontleend zijn aan de reacties, met elkaar worden besproken.
De aangepaste concept verkiezingsprogramma’s worden samen met de concept
kandidatenlijsten op 10 november definitief vastgesteld.
2. Ledenpanel Waterschap HHNK wordt toegelicht door Marjan Leijen
Marjan Leijen, fractievoorzitter, informeert aanwezigen namens het Waterschap HHNK dat zij
als commissie heel veel positieve reacties / complimenten hebben ontvangen op het concept
verkiezingsprogramma. Ditzelfde geldt ook voor die van het Waterschap AGV en de
Provinciale Staten. Het is een uitdaging om al deze ‘rijp en groene’ reacties te verwerken. In
ieder geval winnen de verschillende concept-teksten dankzij de honderden meelezers,
mannen en vrouwen hierdoor aan duidelijkheid en kracht. In het algemeen zijn het goede
tekstuele aanvullingen.
De leden die het concept verkiezingsprogramma van HHNK ontwikkelden, hebben alle
reacties gelezen en beoordeeld.
In het eerste ledenpanel werden biodiversiteit en erfgoed als belangrijkste thema’s genoemd
en NU in dit tweede erfgoed en aanpak waterzuivering bij de bron. Waterveiligheid is een
kerntaak van het Waterschap en energietransitie is een heel belangrijk onderwerp.
Een botsend punt kan het behoud van erfgoed en de veiligheid van monumentale dijken zijn.
Veiligheid / ‘droge voeten’ oftewel de waterkerende functie van dijken staat hierbij voorop.
Ja, versterken en met respect voor monumentale status, en bekijken in hoeverre oude
dijken nog een functie hebben
Ook voor PS fractie is veiligheid leidend bij de landschappelijke invulling van bodemdaling en
woningbouw.
Opmerking van een aanwezige: staat veiligheid ook voorop bij aanbesteding en handhaving?
Afspraak: samenwerking PvdA fracties in Waterschappen en Provinciale Staten opnemen in
concept-verkiezingsprogramma’s. Een gelijkluidende boodschap is gewenst op water
onderwerpen.

Net zoals bij de inzet van het instrument ledenpanel is inwonersparticipatie /
burgerparticipatie een leerproces. Belangrijk is om vooraf het te volgen proces af te spreken.
Het verschil tussen horen als instrument en gehoord worden als beleving blijft. Volgens
onderzoek door Waterschap HHNK voelde 95% zich gehoord bij de planvorming van de
Markermeerdijken.
Aanwezigen zijn akkoord met op te nemen dat de PvdA in HHNK een verkennend onderzoek
wil om de keten van waterzuivering in samenwerking met gemeenten en drinkwaterbedrijven
te verbeteren. Dit om reden van efficiency en met het oog op klimaatadaptatie. Het na te
volgen voorbeeld is uitvoeringsorganisatie Waternet in Waterschap AGV.
3. Ledenpanel Waterschap AGV wordt toegelicht door Egbert de Vries
Zowel PvdA fractie Waterschap als PvdA fractie PS willen in principe geen verdere
bodemdaling. De termijn van overgang blijft mede door biologische boeren en technische
mogelijkheden een punt van discussie.
Een botsend punt is vissen (zonder lood) als laagdrempelige vorm van recreatie en vissen
als dieronvriendelijk. Een ander is hoe wateroverlast door hoosbuien op te lossen
(klimaatverandering) door een verbod op meer stenen (dwingende regelgeving) of door een
bonus / malus regeling in OZB die vergroenen bevordert. Aanwezigen op 13.10 kiezen voor
bevorderen/stimuleren. Dit is belangrijk punt om samen met gemeenten te bespreken.
Aanwezigen kiezen voor internationale solidariteit bij inzet expertise waterschap zoals in
Indonesië.
Een belangrijk besproken punt bij beide Waterschappen zijn belastingen. Belastingen zijn
weliswaar een rijksverantwoordelijkheid en belangrijk is dat de PvdA in alle Waterschappen
daar eenzelfde standpunt over inneemt. Gaat de PvdA helemaal voor de vervuiler betaalt als
dit ook grotere gezinnen treft? Hoewel een relatie leggen met inkomenspositie / aantal
kinderen / overal watermeters gebruiken (nog) niet kan. Er wordt gewerkt aan een
compromistekst. Waarbij ook wordt verwerkt dat natuurgebieden minder gaan betalen.
Grote ambitie van Waterschap AGV blijft om mensen te stimuleren om slimmer met water om
te gaan.
4. Ledenpanel Provinciale Staten door Rian van Dam, Lars Voskuil, Adnan Tekin en
Sandra Doevendans
Rian van Dam geeft aan dat alle goede opmerkingen over stijl en taal worden overgenomen.
Statenlid Lars Voskuil licht toe dat de commissie zorgvuldig omgaat met het thema Wonen /
Bouwen. Hoewel de beschikbaarheid van betaalbare woningen voor mensen met een lage of
een middeninkomen de keuze is van gemeenten. De provincie bouwt geen woningen! In het
mede door de PvdA ondertekende Collegeprogramma van GS is het uitgangspunt bouwen in
stedelijk gebied. Een heftige discussie ontwikkelt zich onder de aanwezigen over het grote
knelpunt woningnood:

-

Wel of niet gaan bouwen in de nabijheid van Schiphol in relatie tot geluidsbelasting of
leefbaarheid;
- Wel of niet gaan bouwen in het groen voor kinderen / werknemers van bedrijven in de
buurt … concreet kinderen in lintdorpen als Schagen en werknemers van bedrijven in
de Kop van Noord-Holland zoals ‘Seed Valley’;
- Gaat de PvdA een verschil maken tussen boven de lijn Alkmaar - Hoorn (de Kop van
NH) en binnen de MRA (Metropoolregio Amsterdam).
- Zijn er punten te ontlenen aan het verslag van het Symposium Zeker van Wonen
(Wonen in noordvleugel Regio Amsterdam) op 22 september 2018 door PvdA
Zaanstreek?
- Hoe kan slimmer gebruik gaan maken van bestaande stenen (transformatie van
bedrijfspanden) de woningnood oplossen?
- Hoe kan de bestaande GS-afspraak tussen de vroegere Gedeputeerde Tjeerd
Talsma en de vroegere staatssecretaris Sharon Dijksma worden heroverwogen?
De vraag is hoeveel van de afgesproken ambitie - 310.000 - woningen er al zijn gebouwd /
nog in aanbouw worden genomen. Het bouwen van woningen legt een enorme druk op de
mobiliteit van wegen en spoor. Beide zijn nu al overvol/overbelast. Hoe worden deze
knelpunten opgelost in 2019 e.v.? Is een integrale beschrijving van Bouwen / Wonen / Werk
en Mobiliteit mogelijk?
Afgesproken wordt om Mobiliteit inclusief Openbaar Vervoer en fietspaden, en Natuur incl.
Water te beschrijven. En daarnaast tekst met sociaal-democratische waarden zoals
integriteit van bestuur en samenwerking met gemeenten en maatschappelijk middenveld toe
te voegen en deze PvdA waarden waar mogelijk terug laten komen / PvdA gezicht wat
scherper benadrukken. Wel wordt hierbij vastgehouden aan de taken en
verantwoordelijkheden van provincie NH hierin.
Opmerkingen uit de zaal:
PvdA is een volkshuisvestings partij en moet dat blijven. Blijf er bij het Rijk op aandringen
iets te doen aan belastingmaatregelen die voor corporaties, ongunstig zijn.
Bij een ander belangrijk discussiepunt Schiphol is de minister / het Rijk verantwoordelijk. De
MER over uitbreiding / groei is er nog niet. ORS (Omgevingsraad Schiphol) is een
adviesorgaan. Gemeenten en provincie gaan over Ruimtelijke Ontwikkeling en niet de ORS.
Adnan Tekin vraagt als Gedeputeerde provincie Noord-Holland tijd om thema’s zoals
duurzaamheid, wonen, veiligheid, nachtvluchten, gezondheid, herziening luchtruim, en OV
hub verder af te kunnen stemmen. Wij willen niet nu al praten over de ontwikkeling van
Schiphol tot 2030 maar eerst bovengenoemde thema’s behandelen. Een beperkte selectieve
groei tot 2023 is bespreekbaar mits Lelystad in 2020 open gaat en invulling wordt gegeven
aan het selectiviteitscriterium.
De thema’s: duurzaamheid en mobiliteit zijn wegens tijdgebrek niet besproken.
Statenlid Sandra Doevendans licht toe dat alle gemaakte opmerkingen in het PS ledenpanel
echter zorgvuldig worden bekeken en beoordeeld.
5. Verkiezingscampagne i.o

Wiljan Linders licht de enorme betrokkenheid toe bij het ontwikkelen van de
verkiezingscampagne. De 7 clusters van afdelingen - focusgebieden zoals Zuid
Kennemerland en Amsterdam - kunnen 500 Euro per gebied ontvangen van het
gewestbestuur voor het ontwikkelen van een campagneplan.
Samen met Mei Li Vos ontwikkelde Bert Breij, campagneleider, een op vrouwelijke kiezers
gerichte campagne.
6. Presentatie beoogde lijsttrekkers
De drie beoogde lijsttrekkers van de PvdA zijn Marjan Leijen Waterschap HHNK, Egbert de
Vries Waterschap AGV en Adnan Tekin Provinciale Staten NH.
Zij worden met luid applaus begroet. Zij gaan samen met het campagneteam, alle
kandidaten, afdelingen, leden en huidige / potentiële kiezers zorgen voor een goed
verkiezingsresultaat onder andere via de eigen netwerken en sociale media.
In plaats van Alkmaar in de 80-jarige oorlog kan in Noord-Holland de PvdA in 2019 de
victorie gaan kraaien (o.a. als resultaat van de hogere opkomst)!
7. Procedure tot Gewestelijke vergadering op 10 november 10-17 uur in Huis van Hilde
Alle leden die reageerden via het ledenpanel op de drie concept verkiezingsprogramma’s,
ontvangen dit concept Verslag van 13 oktober.
De inhoud van de drie verkiezingsprogramma’s worden verder ontwikkeld op basis van de
ontvangen reacties uit de ledenpanels en de inhoud van deze gewestelijke vergadering.
Het streven is de concept verkiezingsprogramma’s van PS en Waterschappen op 26.10 naar
de leden te sturen. Leden kunnen amendementen en moties indienen tot zaterdag 3
november.
Op de gewestelijke vergadering van 10 november wordt gestemd over ingediende
amendementen en moties en worden de verkiezingsprogramma’s definitief vastgesteld.

