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Aanwezigen 55 

 

1. Opening door voorzitter Rian van Dam. PvdA Noord-Holland bereikte mooie 

resultaten: drie vrouwen als bestuurder in drie Waterschappen (inclusief 

Rijnland) en een man in het bestuur van PS!  

 

2. Egbert de Vries (Waterschap Amstel Gooi en Vecht) blikt terug op de 

installatie op 11 juni van het nieuwe bestuur dat veel lof kreeg en een positieve 

bespreking binnen het bestuur over het breed gedragen Bestuursakkoord 

Waterbetrokken 2019-2023 met VVD, Water-Natuurlijk, PvdA en Ongebouwd / 

LTO agrariërs.  

Partij voor de Dieren steunde dit bestuursakkoord niet.  

 

3. Voorzitter Rian van Dam bedankt Kees Stam met een speciaal afscheid. Hij 

was 10 jaar Hoogheemraad van Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier en sinds 2003 al als lid bestuur betrokken bij dit Waterschap. 

Hij maakte de omslag mee van minder politiek naar meer politiek. 

Waterveiligheid was en is zijn expertise en trots. Het beste goede voorbeeld is 

de Hondsbossche Zeewering tussen Petten en Camperduin. 

 

4. Lijsttrekker PvdA Noord-Holland, Adnan Tekin onderhandelde samen met Lars 

Voskuil en Annette de Vries sinds 23 april met GroenLinks, VVD en D66. 

Inhoudelijk was er geen probleem. Alleen het proces was lastiger. De PvdA is 

een degelijke bestuurderspartij.  

Voor het lastige thema wonen zijn ook externe partijen zoals wethouder Wonen 

uit Amsterdam en voorzitter Rover uitgenodigd. Het gedeelte wonen is 

ontwikkeld vanuit leefbaarheid en dit betekent dat er ruimte wordt gegeven aan 

woningen in Noord-Holland Noord (ja, mits) en dat er geen ruimte voor is in 

Metropoolregio Amsterdam = MRA (nee, tenzij). De woonambassadeur (nieuw) 

krijgt een goede rol hierin. Iedere regio maakt in overleg met betrokkenen een 

eigen plan voor energietransitie. 

Bij mobiliteit wordt de focus verlegd naar fijnmazig OV in combinatie met minder 

auto en meer fiets en maatregelen om de leefbaarheid (inclusief milieu en 

gezondheid) te bevorderen. Bij de langlopende kwestie ... de A8-A9 verbinding is 

de Stelling van Amsterdam ‘heilig verklaard’. De combinatie van leefbaarheid 

met milieu en gezondheid is nieuw … dus gaan ze leren van hoe ze dat doen in 

andere provincies en landen. Voor Tata Steel is gezondheid (grafietregen) een 

urgent op de lossen probleem. Voor Schiphol ligt de bal bij het bevoegd gezag 

en dat zijn de regering en Tweede Kamer. Het voorlopig coalitieakkoord 



‘Duurzaam doorpakken’ is een programma op hoofdlijnen waarin ‘staand beleid’ 

niet is opgenomen en waarbij huidige afspraken en kaders worden gehandhaafd. 

 

Lars Voskuil licht de PvdA portefeuille mobiliteit toe. Ze kozen waarin en hoe ze ‘ons rode 

gezicht / onze rode idealen’ kunnen laten zien en dat is bij Mobiliteit → duurzame 

bereikbaarheid, en verschuiving van auto naar fiets en OV; Leefbaarheid → inclusief milieu 

en gezondheid; Schiphol → heeft Adnan Tekin geen eigen belang. Adnan Tekin gaat als 

Gedeputeerde over de grootste hoeveelheid geld en heeft er geen geld bij gekregen.  

 

Aanwezigen stellen vragen over energietransitie, leefbaarheid Krommenie / 

Assendelft, woningnood onder jongeren, middenhuur, water en graffietregen in 

Wijk aan Zee;  

en geven complimenten voor doortrekken van de Noord/ZuidLijn naar Uitgeest 

(noordkant), openingen voor wonen in kleine gemeenten en formuleren van 

water als ordenend principe.  

 

De Programmatische Aanpassing Stikstof (PAS) kan volgens de rechter niet meer 

en moet worden aangepast.  

 

Bij windmolens en woonakkoorden wordt er verschil gemaakt tussen MRA (kan 

gang gaan) en Noord Holland Noord (is aan voorwaarden gebonden) = ja mits, 

nee tenzij … landschappelijke inpassing … geen vrijbrief en geen slot er op …  

 

Besluit Het voorlopig coalitieakkoord ‘Duurzaam doorpakken’ met Adnan Tekin 

als Gedeputeerde wordt met applaus en met acclamatie aangenomen.  

 

Fotomoment fractie PS en WS met rode rozen en publicatie Herman Tjeenk 

Willink Groter denken kleiner doen  

PS blijkt een kleurrijk en divers gezelschap met inclusief Siman Abdi, nieuw 

steunfractielid.  

Cornelis Bellis, wordt nieuw steunfractielid Waterschap HHNK.  

 

 

 

 

 

 


