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1.Samenstelling Bestuur 

In 2018 heeft het bestuur een nieuwe samenstelling gekregen. We hebben het aantal 

leden teruggebracht tot 9 en gekoppeld aan portefeuilles. We hebben specifiek geworven 

voor een secretaris en een portefeuillehouder Campagne. De belangstelling was beperkt, 

maar twee goede kandidaten hebben we aan het bestuur kunnen toevoegen. Thelma 

Pondaag als secretaris en Bert Breij als campagnecoördinator.  

In de loop van 2018 heeft Mylena Hilstra aangegeven haar bestuurstaken niet meer met 

haar werk te kunnen combineren en haar functie in het bestuur neergelegd. De 

portefeuille van Mylena is overgenomen door Bas Sepers. Ook heeft m.b.t. de secretaris 

functie een wisseling plaatsgevonden. Farida Polsbroek heeft de functie van secretaris 

overgenomen van Thelma en Thelma heeft de portefeuille regiodagen opgepakt. Omdat 

de secretaris een in functie gekozen rol is; heeft de gewestelijke vergadering deze 

wisseling goedgekeurd. 

 

Dagelijks Bestuur 

Rian van Dam  voorzitter  

Thelma Pondaag  secretaris (tot 15 december 2018)  

Farida Polsbroek  secretaris (vanaf 15 december 2018) 

Martin Kip   penningmeester 

Bas Sepers   vicevoorzitter 

 

Algemene Bestuurleden en portefeuilles (stand 31 december 2018) 

Mohammed Bejaoui  training, opleiding 

Jolijt de Jong   waterschappen 

Bert Breij  campagne 

Thelma Pondaag  Regiodagen, voorcongressen, ledendemocratie (vanaf 15 december 

2018) 

 

Vaste Genodigden bestuursvergadering. 

Naast de fractievoorzitter (Xander den Uyl) worden ook Noord-Hollandse leden van 

Eerste Kamer en Tweede Kamer uitgenodigd, alsmede de vertegenwoordigers van de 

Waterschappen, de JS en Ronald Vennik (CLB wethouder Velsen). Wisselend zijn 

fractieleden aanwezig tijdens de bestuursvergaderingen.  

 

Voorbereidingen Verkiezingen 

 

Kandidaten 

Het jaar 2018 stond in het teken van de voorbereidingen op de verkiezingen, provinciale 

staten en waterschappen. Voor het gewest NH betekent dit dat er drie lijsten en drie 

verkiezingsprogramma’s moesten worden voorbereid en vastgesteld. 
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Het gewestbestuur heeft 2 kandidaatstellingscommissies in het leven geroepen. 

Voorzitter Coby van Berkum met ondersteuning van secretaris Erik Boven hebben samen 

met 6 leden (Rolien Bekkema, Farida Polsbroek, Gritta Nottelmans, Hans Meijer, Ed 

Bausch, Jeroen Olthof) zich van deze taak gekweten. De commissie is, mede door de 

inspanningen van de JS in staat geweest om een kwalitatief goede en zeer diverse lijst 

samen te stellen, aangevoerd door lijsttrekker Adnan Tekin. De 

kandidaatstellingscommissie waterschappen stond o.l.v. van voorzitter Rob Meerhof, met 

ondersteuning van Sonja Kagie. Samen met de 6 leden (Jolijt de Jong, Sylvia Buzcinski, 

Suzanne Piet, Martin Kip, Dirk Kuipers, ……..) hebben zij 2 lijsten samengesteld, zowel 

voor het waterschap Hollands Noorderkwartier als Amstel- Gooi en Vechtstreek. De 

waterschappen staan voor kandidaten minder goed in de belangstelling. De 

aanmeldingen waren kwalitatief zeker goed, maar de diversiteit liet nog wel te wensen 

over. Voor vrouwen en jongeren is kandideren voor de lijst waterschappen minder 

aantrekkelijk. De commissie beveelt het bestuur aan om meer werk te maken van 

scouting om zo meer diverse kandidaten te hebben voor de verkiezingen in 2023.  

Het bestuur heeft de voordracht van de commissies over genomen en in de gewestelijke 

vergadering van 10 november zijn de lijsten ongewijzigd vastgesteld door de leden. 

 

Programma’s 

We hebben ter voorbereiding van de verkiezingsprogramma’s gebruik gemaakt van het 

ledenpanel. Samen met het rode nest is tweemaal gebruik gemaakt van de inbreng van 

de leden. In totaal is zo’n 3000 keer gereageerd. We zijn enthousiast over dit instrument, 

we kunnen op deze manier in vrij korte tijd veel leden bereiken en gebruik maken van 

hun inbreng. Belangrijk voor het betrekken van de leden bij de inhoud en discussie en 

ook om inzicht te krijgen in welke thema’s en keuzes onze leden belangrijk vinden, en 

waar het politieke debat over gaat. Digitale ledenpanels in combinatie met een 

voorcongres en de gewestelijke vergadering leverde levendige debatten op over de 

onderwerpen die er voor de leden toe doen. 

Een paar verbeterpunten zijn nog wel te maken, het was nog wel een hele klus om alle 

inbreng te verwerken. We zullen een volgende keer bekijken of we de vragen meer 

gesloten kunnen maken en daarmee de hoeveelheid informatie kunnen stroomlijnen. Ook 

zullen we goed moeten kijken hoe de inzet van het ledenpanel zich reglementair 

verhoudt tot de uiteindelijke besluitvorming en de behandeling van moties en 

amendementen. We willen bekijken of we de moties en amendementen ook via 

ledenkamer, voorcongres of ledenpanel kunnen laten verlopen, zodat deze ook een 

bredere steun hebben dan een enkel lid. Dit jaar zullen we een draaiboek maken en in 

overleg gaan met het partijbestuur voor eventuele aanpassing in de reglementen.  

 

Addendum verslag gewestelijke vergadering 10 november 2018 

 

Op de gewestelijke vergadering ging het onder andere over een amendement bij het 

hoofdstuk wonen. 

Bij de vaststelling van het verkiezingsprogramma provinciale staten is met de 

gewestelijke vergadering afgesproken dat onder bemiddeling van de voorzitter van het 

gewestelijke bestuur het amendement nr.34, in overleg met indieners van het 

amendement en de fractie een gedragen tekstvoorstel gemaakt zou worden.  

De voorzitter heeft in overleg met beide partijen een gedragen tekstvoorstel voor de 

tekst in het hoofdstuk wonen kunnen inpassen. Geen overeenstemming is bereikt over de 

aanpassing van tekst in het hoofdstuk natuur en landschap. 

De indieners zijn van mening dat deze tekst ook in lijn met de tekst in het hoofdstuk 

wonen aangepast moet worden.  

De voorzitter heeft besloten de tekst in hoofdstuk natuur en landschap niet aan te 

passen; met de volgende overwegingen 
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De strekking van het ingediende amendement is overgenomen in het hoofdstuk Wonen; 

daarin staan de nuanceringen m.b.t. het bouwen in het groen goed verwoord. Dat is de 

boodschap waarmee campagne is en wordt gevoerd en waarmee, indien van toepassing, 

de onderhandelingen worden gevoerd.  

De tekst in het hoofdstuk natuur en landschap is gekoppeld aan het kieskompas; 

voorwaarde bij het kieskompas is dat de letterlijke tekst direct digitaal gelinkt is. 

Aanpassingen doen aan deze tekst was daarom niet mogelijk. 

 

Campagne 

De PvdA-campagne in onze provincie voor de PS/WS verkiezingen 2019 werd ruim 

tevoren al in 2018 voorbereid en stond onder leiding van Bert Breij, lid van het 

Gewestbestuur. Er werd begonnen met de oprichting van een campagnebureau dat haar 

onderkomen kreeg in het Clubhuis van de afdeling Haarlem.  

Afdelingen werden gepeild op hun conditie om dit keer eerder te gaan voorbereiden 

omdat meer tijd nodig werd geacht om het vertrouwen van het publiek terug te winnen. 

Het verzoek kwam vrij kort op de afgeronde gemeenteraadsverkiezing die veel energie 

van de afdelingen had gevergd. Voordeel hiervan was wel dat daar dan ook direct op kon 

worden voortgebouwd, ook al zijn provinciale en gemeenteraadsverkiezingen 

verschillend. De meeste afdelingen startten uiteindelijk vrij laat. Ze werden overigens in 

8 focusregio groepsgewijze voor de organisatie van de campagne onderverdeeld.  

Veel energie is gestoken in de test van het in te zetten campagneconcept. Uiteindelijk 

kwam daar het concept van Stem PvdA. Zeker NU! uit. Het bleef daarmee in lijn met de 

nationale campagne van Zeker Zijn, maar benadrukte met name de actualiteit en de 

urgentie.  

De aandacht in de campagne was met name gericht op vier groepen, te weten de eigen 

leden en stemmers, voormalige stemmers (spijtoptanten) en vrouwen. Toen tegen het 

einde van 2018 het verkiezingsprogramma bekend was en lijsttrekker en andere 

kandidaten ontstond er een nieuw kernteam, waarin nu ook lijsttrekker Adnan Tekin. 

Eerder was al gekozen voor drie thema’s: wonen, werken, leefomgeving. In 2019 zelf 

barstte de campagne, zo ook bij die van de andere partijen, los.  

Er vonden grondacties plaats. Er werd tv/radio gekocht ingezet. Veel aandacht werd 

besteed aan de juiste  digitale inzet. Debatten vormden weer een belangrijk deel van het 

programma. De communicatie voor de waterschappen werd daar waar mogelijk en 

wenselijk geïntegreerd met die voor de PS opgepakt.  

 

Statenfractie en fractie waterschappen 

Het gewestbestuur heeft een rol in het volgen van het functioneren van de fracties 

provinciale staten en waterschappen. De voorzitter en een van leden van het bestuur zijn 

afwisselend aanwezig bij de Statenfractie. De voorzitter en de fractievoorzitter zijn 

verantwoordelijk voor de functioneringsgesprekken van fractie en bestuurder. Het lid van 

het bestuur met de portefeuille waterschappen volgt het functioneren van de fractie 

waterschappen, samen met de secretaris van het bestuur zijn zij verantwoordelijk voor 

de functioneringsgesprekken van leden van de fractie en de bestuurders. 

 

Externe contacten 

Het gewestbestuur is door een DB lid vertegenwoordigd in de Verenigingsraad en vanuit 

het bestuur is een vertegenwoordiger aanwezig bij politieke ledenraad en de congressen.  

Met onze nieuwe vertegenwoordiger in de Verenigingsraad is ook de discussie binnen de 

raad gestart over het functioneren van dit hoogste orgaan binnen de partij. Eind 2018 

zijn zes verschillende commissies (o.a. communicatie en financiën) in het leven geroepen 

die op onderdelen de raad van advies dienen. 

 

Communicatie 
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De provinciaal is in 2018 drie 3 keer verschenen, eenmaal in XL-uitvoering, verspreidt 

onder alle leden.  De fracties van provinciale staten en de waterschappen hebben de 

provinciaal van actuele en politiek interessante informatie voorzien. Het verschijnen van 

de provinciaal is gekoppeld aan de regiodagen.  

 

Scholing 

In 2018 is, in verband met de Provinciale- en Waterschapsverkiezingen, aandacht 

besteed aan het rekruteren van leden op de lijsten. Als onderdeel van dit proces hebben 

deze kandidaten ook scholing ontvangen en hebben zij tezamen een teambuildingsdag 

gedaan. 

De verplichte opleidingen zijn in 2018, in samenwerking met het CLB uitgevoerd onder 

leiding van een bestuurslid van het gewest.  

 

Verkiezingen 

2019 is het jaar van de verkiezingen voor Provinciale Staten en de Waterschappen. Vanaf 

medio 2018 is gestart met de voorbereidingen van de selectie van kandidaten, het 

verkiezingsprogramma en de campagne. Onder aanvoering van een 

campagnecoördinator zijn het campagneplan en de begroting vastgesteld en heeft de 

inrichting van het campagnebureau vorm gekregen. Een gerichte benadering van 

doelgroepen met daarbij passende acties is uitgangspunt voor ons handelen. Ook vinden 

acties zo veel mogelijk gecoördineerd plaats met plaatselijke afdelingen. De 9 zetels die 

we in de landelijke verkiezingen hebben overgehouden hebben grote consequenties, 

politiek, organisatorisch en financieel. De positie van de PvdA in de politieke arena is 

drastisch veranderd; dit had beperkt effect op de verkiezingen gemeenteraad 2018. Van 

groot belang is dat in de campagne die nu is gestart een belangrijk gedeelte van de PvdA 

kiezers wordt teruggewonnen.  

De financiële consequenties zijn groot; het partijbureau is drastisch gekrompen; in 

menskracht en dienstverlening. Ook voor het gewest waren hiervan de gevolgen groot. 

Tevens bleef hierdoor de bijdrage over 2018 uit. Gelukkig konden we uit onze reserves 

de voldoende middelen beschikbaar stellen voor de campagne.  

 

Regiodagen 

In totaal zijn in 2018 drie regiodagen georganiseerd; leuke interactieve bijeenkomsten 

met leden. De inhoud en presentatie is verzorgd door leden van de fracties, de inhoud is 

steeds gekoppeld aan de politieke actualiteit. De voorbereiding voor de verkiezingen, 

programma en campagne zijn meerdere keren onderwerp van gesprek geweest. Ter 

voorbereiding van Regiodagen is dankbaar gebruik gemaakt van het ledenpanel, hierdoor 

konden veel meer leden hun stem laten horen en kon op de Regiodag beter ingespeeld 

worden op zaken die de leden belangrijk vonden. Thema’s die regelmatig terugkwamen 

waren Schiphol en huisvesting. 

 

Activiteiten 

Het gewest wil graag activiteiten tussen de afdelingen en in de verschillende regio’s 

stimuleren en ondersteunen. Dat doen we door partijen bij elkaar te brengen en 

aanvragen van afdelingen, netwerken en werkgroepen die voldoen aan deze 

uitgangspunten van een financiële bijdrage te voorzien.  

De meeste aandacht gaat uit naar de bestuurlijke versterking van de afdelingen, we zien 

dat kader voor politiek bestuur soms beperkt beschikbaar is en zoeken, samen met 

afdelingen, naar samenwerkingsmogelijkheden met andere afdelingen.  

 

Conflictbemiddeling 
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Het bestuur is een aantal keren ingeschakeld bij conflicten in afdelingen, meestal in 

overleg met CLB en/of PB om ontstane problemen in aanloop naar de nieuwe 

gemeenteraadsverkiezingen, bijv. het opstellen van de lijst, mee te helpen oplossen. 

 

Ledendemocratie, voorcongressen, gewestelijke vergaderingen 

Ook in 2018 heeft het gewest zich ingespannen om leden op een nieuwe manier bij 

politieke discussies te betrekken. We blijven actief in de ledendemocratie. Samen met 

Het Rode Nest, zetten we in op het gebruik van het ledenpanel. Afdelingen die dit 

gebruiken zien hier voordelen van om een breder publiek te betrekken bij politieke 

keuzes. In 2018 hebben we dit instrument ook gebruikt bij het opstellen van de 

verkiezingsprogramma’s van provinciale staten en waterschappen.  

We hebben in 2018 drie voorcongressen georganiseerd; we hebben succesvol en in 

goede afstemming met de indieners uit de verschillende afdelingen, een aantal moties 

via de ledenkamer op het congres kunnen inbrengen.  

In 2018 vonden drie Gewestelijke Vergaderingen plaats, drie Regiodagen, een 

voorcongres en een nieuwjaarsbijeenkomst. Hierbij is ook aandacht besteed aan de 

ontwikkeling van de ledendemocratie. In verband daarmee is Hans Aertsen meerdere 

malen aanwezig geweest en heeft een groot aandeel geleverd in de ontwikkeling van de 

ledendemocratie. 

 

Prijzen. 

In 2019 is de Rode Kanjer 2018 tijdens de nieuwjaarsreceptie in samenwerking met 

Amsterdam Oost uitgereikt aan Nico Papineau Salm.  

 

2. Samenstelling bestuur 

 

De samenstelling van het bestuur is in 2018 gewijzigd, voor sommige leden zat de 

termijn erop. Gelukkig waren er geïnteresseerden die in de aanloop naar de verkiezingen 

het werk konden overnemen. 

 

Vergaderingen Gewestelijke Bestuur 

In 2018 heeft het Gewestelijk Bestuur acht vergaderingen gehouden en tien DB-

vergaderingen Als locatie is het Clubhuis van de afdeling Haarlem ook ons onderkomen 

geworden voor bestuursvergaderingen, cursussen en andere vormen van overleg. Tijdens 

de vergaderingen is door de contactpersonen verslag gedaan van gebeurtenissen in de 

Regio’s en werd de voortgang in de portefeuilles besproken.  

 

Begin 2018 had het Gewest 9.516 leden in 50 afdelingen en onderafdelingen. 

 

2.Financieel jaarverslag 2017/begroting 2018 

2018 was, evenals 2017 in financieel opzicht een bijzonder jaar. De slechte resultaten 

van de Tweede Kamerverkiezingen lieten zich vertalen in een groot gat in de exploitatie 

van het Partijbureau. Dit liet zich doorvertalen in het missen van de afdracht van het 

Partijbureau over 2018 van € 35.000. Op een begrote exploitatie van het gewest van 

€35.000 is dit immens.  

Om onze begroting sluitend te maken hebben we in de begroting 2018 €30.500 

onttrokken uit onze reserves. Voor de Staten- en Waterschapsverkiezingen hebben we 

besloten €75.000 vrij te maken. Een gedeelte van deze kosten is gemaakt in 2018, 

waardoor voor 2019 nog €60.000 resteert. 

Afgezien van de campagnekosten, die over twee boekjaren lopen, kun je zien dat de 

reguliere exploitatie over 2018 met €31.000 ruim €4.000 beneden de begroting is 

gebleven. 

Onze liquide middelen zijn door hierdoor met 31 K gedaald van 112 K naar 81 K 

Dit betekent dat met de te verwachten uitgaven van 60 K voor de campagne, ons liquide 

middelen aan het einde van 2019 nog 21 K zullen bedragen. We zullen dan uit de 

reguliere exploitatie over de komende jaren weer reserve moeten opbouwen voor de 
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verkiezingen over 6 jaar, dit komt dan neer op 12 K per jaar.  

De financiële positie van het Partijbureau en het Gewest is van dien aard dat dit ook tot 

de mogelijkheden behoort. 

In de loop van 2019 vernemen wij van het Partijbureau de bijdrage voor 2019, het 

bestuur neemt aan dat die volledig zal worden uitgekeerd.     

 

3. Verslag Statenfractie - Xander den Uyl, PvdA Noord-Holland Fractie  

 

De fractie heeft zich ook in het afgelopen jaar gericht op de speerpunten: werk, wonen, 

duurzaamheid en natuur. Gedurende 2018 hebben wij ons intensief beziggehouden met 

Duinpolderweg, pilot combineren doelgroepenvervoer met OV, inclusieve arbeidsmarkt, 

de varianten A8/A9, Kustpact, OV concessie NHN, vrijmaken bedrag t.b.v. handhaving in 

natuurgebieden, de omgevingsvisie, statiegeldalliantie, luchtvervuiling en geluidshinder 

Schiphol. 

 

De fractie heeft talloze werkbezoeken georganiseerd en tijdens de uitvoering van haar 

werkzaamheden intensieve contacten gehad met meerdere fracties en partijafdelingen 

over de hele provincie.  

De fractie heeft veel aandacht besteed aan communicatie door het uitbrengen van 

persberichten, plaatsen van berichten op de website, social media en artikelen in de 

Provinciaal.  

De fractie vergaderde in de regel eens in de veertien dagen en tevens voorafgaand aan 

elke PS vergadering. Daarnaast zijn er twee heide sessies geweest. Op 18 mei te 

Schagen en op 1 december te Haarlem. 

 

Het jaar stond voor een groot deel in het teken van de PS verkiezingen en de 

voorbereidingen van de campagne. Op 9 november is de kandidatenlijst vastgesteld 

 

4.Waterschappen. 

 

De PvdA Noord-Holland wordt weer vertegenwoordigd in de waterschappen Amstel Gooi 

en Vecht (AGV) en Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier (HHNK). 

 

HHNK: 

Kees Stam – db lid 

Marjan Leijen – fractievoorzitter 

Fijko van der Laan – fractielid 

Piet Oudega - steunfractielid 

 

AGV: 

Rolf Steenwinkel – db lid 

Leny van Vliet- Smit- fractievoorzitter 

Mirugia Sikkes – fractielid (maart 2018 vertrokken) 

Egbert de Vries – fractielid 

Bea de Buisonje – fractielid 

Gerjet Wisse – fractielid (vanaf maart 2018) 

Reinie Kaas – duolid 

 

In waterschap Rijnland (valt onder PvdA Zuid-Holland) is onze Haarlemse partijgenote 

Els Veenhoven in het waterschapsbestuur gekozen. 

4.Jaarverslag 2018 PvdA-fractie Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier 

(HHNK). 

Inleiding 

De fractie van PvdA HHNK heeft met 2018 een interessant jaar achter de rug. Actuele 

thema's als klimaat en energie komen steeds nadrukkelijker terug op onze agenda's.  
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Ook zien we dat we nog meer samen gaan werken met gemeente, provincie en vooral 

ook de inwoners, bedrijven en betrokken organisaties.  

Communicatie 

Onze communicatie is aanzienlijk verbeterd door een zeer actuele website, een actief 

Twitter- en Facebookaccount. We hebben 10 waternieuwsbrieven verstuurd aan onze 

abonnees. Er zijn drie provinciale wateroverleggen geweest en de fractie heeft tweemaal 

een heidag georganiseerd. In het landelijk netwerk van waterschapbestuurders zijn er 

drie bijeenkomsten geweest; in Delfland, Rijnland, en bij ons eigen waterschap.  

Verkiezingen 

We zijn intensief bezig geweest met de voorbereidingen voor de waterschapsverkiezingen 

in 2019 (verkiezingsprogramma, kandidaatstelling, campagne). 

Inhoudelijk (een kleine selectie) 

Projectplan Markermeerdijken (MMD) 

Na 12 jaar kon in september het proces om te komen tot een projectplan voor de 

versterking van de Markermeerdijken worden afgerond. Met een reactienota van 750 

pagina’s was op alle opmerkingen en vragen ingegaan. Ook het participatieproces is de 

afgelopen jaren op voldoende wijze vormgegeven en verantwoord in een aparte nota. In 

een motie heeft PS aangegeven dat de inwoners nadrukkelijk betrokken moeten blijven 

worden. De PvdA-fractie is het hier helemaal mee eens. 

Belastinghervorming 

De Unie van Waterschappen kwam eind 2017 met een concept-rapport over herziening 

belastingstelsel. Onze reactie was dat voorkomen moet worden dat de lage inkomens 

steeds zwaardere lasten moeten dragen. Wie kosten veroorzaakt moet ze in beginsel ook 

betalen, maar wel rekening houdend met het draagkrachtbeginsel. Wordt vervolgd dus! 

Maaibeleid 

In een speciaal ingestelde bestuurlijke werkgroep heeft onze fractie invloed uitgeoefend 

op het maaibeleid van het waterschap. Onze inzet was om tot een manier van maaien te 

komen die een rijkere flora en een betere waterkwaliteit oplevert en die in het 

waterrekening houdt met de belangen van recreanten.  

Droge zomer 

Een uitzonderlijke droge zomer in 2018 heeft een andere kant van het waterschap 

getoond. Hoe om te gaan met watertekorten. De PvdA kiest voor een tweeledige aanpak 

met betrekking tot droogte: adaptatie en anticipatie. Wij dagen gemeenten uit om het 

vermogen water op te vangen en vast te houden te vergroten 

Kwijtschelding ZZPers zonder uitkering 

Tijdens de algemene bestuursvergadering van Hoogheemraadschap Hollands-

Noorderkwartier op 17 oktober jl. is de kwijtscheldingsregeling van HHNK geëvalueerd. 

De fractie van de PvdA heeft deze gelegenheid aangegrepen om een motie in te dienen 

ter verruiming van het kwijtscheldingsbeleid voor ZZP’ers. De motie werd unaniem 

aangenomen.  

Social return 

Door de PvdA is geïnventariseerd hoe het amendement van eind 2016 (Social Return als 

voorwaarde bij inkoop en aanbesteding) in de praktijk is gebracht. Onze conclusie is dat 

de organisatie handelt alsof er geen amendement op het inkoopbeleid is aangenomen. 

Schriftelijke vragen hebben ertoe geleid dat het proces inzichtelijk is gemaakt. 

Klimaat en energieprogramma 

De eerste 2000 panelen worden nu geplaatst op rioolwaterzuivering Geestmerambacht. 

Jaarlijks wordt 7 mlj. beschikbaar gesteld om dit te financieren. De PvdA is hiervan een 

groot voorstander. We zien in het algemeen veel mogelijkheden voor het schap - als 

grootgebruiker van energie - om een substantiële bijdrage te leveren aan de 

energietransitie. 

5. Jaarverslag PvdA Amstel Gooi en Vecht (AGV) 

 

In 2018 werden veel plannen waar we in 2015 mee van start zijn gegaan afgerond. 

Opvallend was dat er grote aandacht (ook landelijk) is gekomen voor de bodemdaling. 

Ook zijn we blij met de aandacht voor klimaatadaptatie. Minder tevreden zijn we, als het 
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gaat om schoon water. Op veel plaatsen is de kwaliteit van het water achteruitgegaan. 

De komende vier jaar zullen we hier nog meer aan moeten doen. 

In dit verkort jaarverslag leest u de hoogtepunten van 2018. Het Jaarverslag publiceren 

we komende maand op de website en verspreiden we via de nieuwsbrief. 

Extreme hitte en droogte  

Gedurende de droogte werkte ons waterschap hard om volgens de landelijk afgesproken 

verdringingsreeks ons watersysteem op peil te houden. Die reeks is veiligheid en natuur, 

nutsvoorzieningen, kleinschalig hoogwaardig watergebruik (proceswater en tijdelijke 

beregening) en als laatste scheepvaart, landbouw, industrie, recreatie en visserij. 

Dat het belang van natuur voorop staat, zien we ook terug in de renovatie van 

defosfateringsinstallatie bij het Naardermeer. Deze installatie reinigt het Vechtwater voor 

het stroomt naar het natuurgebied. 

De enorme hitte maakte dat in veel water blauwalg de kop op stak, waardoor op veel 

plaatsen niet meer gezwommen kon worden. Als gevolg van de droogte kon de jaarlijkse 

Cityswim niet doorgaan. In de dagen voor de Cityswim vielen na de droogte enorme 

stortbuien. De riolen van Amsterdam konden dit niet aan. Via riooloverstorten liep het 

rioolwater de grachten en de Amstel in. Voor de fractie van de PvdA bevestigt dit dat we 

meer moeten doen aan opvang van regenwater in de stad.  

Schoon water 

In heel Nederland hebben we te maken met een sterke afname van het aantal insecten. 

Een van de oorzaken is lozing van voor insecten giftige middelen. Deze worden door de 

landbouw en in kassen gebruikt om 'gewassen te beschermen'. Ook in ons waterschap 

stellen we dit aan de orde. Zo dienden wij een voorstel in om het verbod tot lozen snel 

en streng te handhaven. 

Een andere vervuiling komt door medicijnresten in ons afvalwater. Ons voorstel is om dit 

te gaan doen door bij het aanschafbedrag van medicijnen een verwijderingsbijdrage op 

te nemen. Daardoor worden de kosten via de zorgverzekeraar deels afhankelijk van het 

inkomen en dus eerlijker verdeeld. Met dat geld kan het afvalwater extra worden 

gereinigd. 

Zolang de rioolwaterzuivering in Amstelveen op de huidige manier loost op de Amstel, 

blijft deze vervuild. Nu blijkt dat renovatie van deze installatie duurder uit gaat vallen, 

hebben we gevraagd om uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn om deze 

rioolwaterzuivering vervroegd te laten sluiten. 

Bodemdaling  

Wij vinden dat het Waterschap moet bijdragen aan het stoppen van de bodemdaling. Zo 

willen we voorkomen dat er broeikasgassen vrijkomen. Het adagium dat het waterpeil de 

functie volgt, wordt vanaf 2030 losgelaten. Het gaat de PvdA alleen niet snel genoeg.  

Energieneutraal 

In het coalitieakkoord is afgesproken om in 2020 energieneutraal te zijn als Waterschap. 

Dat gaat niet lukken omdat we van de provincie op het terrein van de rioolwaterzuivering 

in havens west geen windmolens mogen plaatsen. Maar we willen de energieneutraliteit 

wel zo snel mogelijk bereiken. De voorbereidingen voor de groengasinstallatie bij 

dezelfde zuivering is hier een voorbeeld van. In 2023 moet het dan wel lukken om 

energieneutraal te zijn.  

Aanpassing van belastingstelsel  

Op dit moment zijn de waterschappen gezamenlijk bezig met de hervorming van het 

belastingsysteem. Wij vinden dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten 

dragen, bedrijven meer zuiveringsheffing zouden moeten betalen en gezinnen minder 

moeten betalen dan nu in het voorstel staat. Overigens zal uiteindelijk de Tweede Kamer 

zich hierover gaan buigen.  

Ook dit jaar is het weer gelukt om de kwijtschelding voor de minima zeker te stellen. 

Sterker nog, ons voorstel om de kwijtschelding uit te breiden naar ZZP’ers die onder het 

minimum terechtkomen, is aangenomen. 
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Aanpassing leges 

De PvdA nam het initiatief om de kosten van de vergunningaanvragen meer te laten 

rusten op degene die de vergunning aanvraagt en de grote bedrijven, en minder op de 

andere inwoners en bedrijven in het waterschap.  

Herziening keur 

In 2017 en 2018 zijn verschillende stappen gezet in de herziening van de keur. 

Uitgangspunt is dat we in het waterschap AGV overstappen van ‘nee…tenzij’ naar ‘ja 

…mits’. Daarmee zijn we voorgesorteerd op de nieuwe Omgevingswet die ook hiervan 

uitgaat. Wat nog ontbreekt, is een goede manier om de informatie hierover ook digitaal 

aan te bieden.  

Voorbereiding op de verkiezingen 

Het jaar 2018 stond voor een belangrijk deel al in het teken van de verkiezingen van 

2019. Het verkiezingsprogramma werd geschreven en de lijst werd vastgesteld. Bij die 

voorbereiding is nauw samengewerkt met de regio Noord-Holland, onder meer door 

peiling onder de leden. We legden hen het programma voor en vroegen hierop 

commentaar. Dat hebben veel leden (alleen voor AGV meer dan 500) gedaan. In het 

uiteindelijke programma hielden we rekening met hun reacties. 

Communicatie 

Via een maandelijkse nieuwsbrief en de website houden we de ‘buitenwacht’ op de 

hoogte van onderwerpen waar we mee bezig zijn. Daarnaast zijn de fractieleden te 

vinden op bewonersavonden en bij bijeenkomsten van provincies (Noord-Holland en 

Utrecht) en de Metropoolregio Amsterdam. Verder zijn we in 2018 vier keer bij elkaar 

gekomen met de fracties van de PvdA in andere waterschappen.  

 

https://www.pvda-amstelgooivecht.nl/wp-content/uploads/2018/11/Verkiezingsprogramma-2019.pdf
http://www.pvda-amstelgooivecht.nl/

