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

12
Kandidaten gezocht voor het 
gewestbestuur, oa een voorzitter!

We want you!8
Gert-Jan Leerink en Sandra 
Doevendans vertalen het beleid 
in gevolgen voor u.

Hoe dan?
Nomineer jouw superactieve 
partijgenoot voor deze eretitel!
Aanmelden tot uiterlijk 
17 januari.

5Rode Kanjer

Dinsdag 10 december, heeft PvdA 
Gedeputeerde Adnan Tekin zijn 
ontslag ingediend. De directe aan-
leiding daarvoor was het zoveelste 
incident in het dossier Tata, ditmaal 
rond de sinterkoelers. 

Adnan was sinds 2011 Statenlid 
voor de PvdA en werd na het over-
lijden van Tjeerd Talsma, op de 
kop af 3 jaar geleden op 12 decem-
ber 2016, geïnstalleerd als 
Gedeputeerde Natuur en landschap,
Schiphol, Recreatieschappen, 
Onderwijs en arbeidsmarkt en 
Milieu. Die laatste portefeuille was 
voor hem vooral de portefeuille 
Leefbaarheid en Gezondheid, want 
milieumaatregelen waren wat 
hem betreft vooral bedoeld om de 
inwoners een gezonde en veilige 
leefomgeving te bieden. 

Gezondheid voorop
De afgelopen drie jaar is hij volop 
bezig geweest om vanuit die gedachte
de portefeuille in te vullen. De 
aanpak van complexe dossiers als 
Schiphol en Tata Steel, benaderde 
hij altijd vanuit die insteek. Of het 
nou ging om het aantal vliegbewegin-
gen, de nachtvluchten of het baan-
gebruik op Schiphol, of de grafiet-
regens in Wijk aan Zee, steeds was 
zijn benadering: wat is goed voor 
onze inwoners. Vooral het dossier 
Tata bleek daarin erg taai. Zowel 
door de complexiteit als de samen-
werking met de toezichthoudende 
en controlerende instanties die niet 
bracht wat hij daarvan verwachtte.
 
Aanleiding
Twee weken geleden werd bekend 
dat de sinterkoelers van Tata Steel 
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Dossier Tata Steel
reden voor opstappen 

gedeputeerde Adnan Tekin
Door Lars Voskuil - Fractievoorzitter PvdA Noord-Holland

al jaren teveel stof uitstoten. Het 
was voor Adnan niet eens het feit 
dát er weer iets aan de hand bleek, 
maar de wijze waarop hiermee 
omgegaan was, die bij hem de 
vraag heeft opgeroepen of hij na 
drie jaar sleuren, duwen en trekken
nog wel de juiste persoon was om 
dit dossier verder te brengen. 
Een vraag die hij ontkennend 
beantwoord heeft, waarbij hij ook 
nadrukkelijk zijn eigen rol hierin 
betrokken heeft. Daarop heeft 
hij zijn bestuurlijke en politieke 
verantwoordelijkheid genomen en 
zijn ontslag ingediend.

Reacties
Het is veelzeggend dat bijna 
zonder uitzondering de reacties op
dit nieuws vol ongeloof en 
Lees verder op pagina 2
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de regiodagen in het leven 
geroepen. Recentelijk die over de 
RES’en. De fracties bereiden deze 
discussie voor en gebruiken de 
resultaten van de discussies ook  
om standpunten te formuleren. 
De resultaten van de regiodagen 
zijn ook mede basis voor de 
verkiezingsprogramma’s van 2023. 

We experimenteerden ook al een 
aantal keren met het ledenpanel. 
Veel leden hebben bijvoorbeeld 
gereageerd op de concept 
verkiezingsprogramma’s. Dat 
geeft een goed beeld van wat 
er op de verschillende thema’s 
en onderwerpen onder de leden 
leeft. We bereiken veel meer en 
ook andere leden dan als er een 
bijeenkomst of regiodag wordt 
georganiseerd. De resultaten van 
een ledenpanel laten meestal ook 
goed zien waar de meningen uiteen 
lopen. Of waar men zich de meeste 
zorgen over maakt. Dat biedt weer 
een goed uitgangspunt voor een 
inhoudelijk debat. Ik ben groot 
voorstander van het combineren 
van het digitale ledenpanel met het 
fysieke en persoonlijke debat. Met 
de informatie uit een ledenpanel 
krijg je inzicht in en overzicht van 

de meningen en opvattingen 
van de leden; de belangrijkste 
punten komen aan de orde in 
bijvoorbeeld een regiodag. 

De komende periode gaan we 
verder experimenteren met 
het ledenpanel. We zullen 
over belangrijke onderwerpen 
die binnen de provincie en 
waterschappen leven u met 
enige regelmaat bevragen. De 
fracties kunnen deze input 
op verschillende manieren 
gebruiken; bijvoorbeeld in 
hun oordeelsvorming of om 
met betrokkenen, leden of 
afdelingen in gesprek te gaan. 
Ze kunnen ook toetsen op 
draagvlak en prioriteit. Uiteraard 
adviserend, want de rol en 
verantwoordelijkheid van de 
fractie en haar leden blijft 
onveranderd. Op deze manier 
brengen we de Provinciale- en 
waterthema’s dichter bij de leden 
en de kiezers.
Ik zie daar een mooie rol in 
voor het gewestbestuur om dit 
te organiseren en faciliteren 
en reken op uw input en 
enthousiasme.

Rian van Dam
voorzitter PvdA gewest Noord-
Holland

Ledenbetrokkenheid 
We zitten als 
partij weer 
in de lift, dat 
is mooi. Het 
zetelaantal 
stijgt in de 
peilingen. 
Onze 
partijleider 
wordt door 

een respectabel percentage 
van de kiezers gezien als leider 
van de oppositie. Dat geeft 
zelfvertrouwen en bevestigt 
wat mij betreft dat de sociaal-
democratie er nog steeds toe doet.
De volgende landelijke en andere 
verkiezingen duren nog even; 
Tweede-Kamerverkiezingen zijn er 
in 2021. Onszelf nu al rijk rekenen 
zou zeer onverstandig zijn. Als 
partij en vereniging hebben we 
de komende periode de opdracht 
om met elkaar in verbinding te 
komen en te blijven, debat en 
discussie met elkaar te voeren 
over relevante onderwerpen, en 
die zijn er voldoende. 
Het gewest NH is al een aantal 
jaren bezig om het inhoudelijke 
debat met leden over provinciale 
en waterschapsthema’s te 
voeren. We hebben daarvoor 

Vervolg voorpagina
teleurstelling waren, niet in de laat-
ste plaats van de kant van onze 
inwoners. Adnan is een van de 
meest benaderbare, toegankelijke, 
sociale en integere bestuurders 
die ik ken en bovendien gewoon 
een heel heel fijn mens. Iemand 
die oprecht geïnteresseerd is in en 
betrokkenheid voelt bij de mensen 
waarmee hij in contact komt, 
professioneel of privé. 

Afweging
Na zijn vertrek deden er berichten 
de ronde dat Adnan onder druk 
van mijn fractie zou zijn opgestapt, 
of de handdoek in de ring zou heb-
ben gegooid omdat hij het niet aan 
kon. Niets, maar dan ook niets is 
minder waar. De enige reden voor 
zijn vertrek is zijn eigen afweging 
of hij, gelet op alles wat er gebeurd 

is, nog wel de juiste bestuurder was 
om deze complexe dossiers verder 
te brengen. Hij voelde zich uiterst 
verantwoordelijk, bestuurlijk, 
politiek en richting onze inwoners, 
en die verantwoordelijkheid heeft 
hij, zoals met alles wat hij deed, in 
hun belang genomen. Wij hebben 
als fractie groot respect voor dit 
moedige besluit. Maar wat balen 
wij er ontzettend van dat het zover 
is gekomen. 

Opvolger
De politiek is soms keihard en 
weinig vergevingsgezind. Terwijl 
mijn fractie nog maar nauwelijks 
bekomen is van de schrik van 
zijn vertrek, hebben wij toch al 
een begin moeten maken met de 
zoektocht naar een opvolger voor 
Adnan. Dat doet de fractie in nauw 
overleg met het Gewestbestuur en 

ons Centrum voor Lokaal Bestuur. 
Wij hebben met onze coalitiepart-
ners afgesproken dat wij er naar 
streven om in de eerstvolgende 
PS vergadering, op 3 februari 
2020, onze nieuwe Gedeputeerde 
te installeren. Dat klinkt ver weg, 
maar voordat het zover is, moet de 
fractie eerst nog een keuze maken, 
de nieuwe kandidaat nog gescreend 
worden en natuurlijk worden voor-
gesteld aan onze leden.

Verlies
Ik weet zeker dat ik niet alleen 
namens de fractie, maar namens al 
onze leden spreek als ik zeg dat wij 
Adnan ontzettend gaan missen. 
We verliezen een bevlogen 
gedeputeerde, maar Rode vrienden 
zullen we altijd blijven. 
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komende jaren. We zullen meer 
duurzaam moeten opwekken met 
windenergie, zonne-energie en 
aardwarmte.  

Toiletten
Vaak gaat het om grote complexe 
zaken, maar gelukkig hebben we 
ook aandacht voor het kleinere. Zo 
dienden wij samen met 50+ een 
motie in om er voor te zorgen dat 
er meer openbare toiletten komen 
bij onder andere OV knooppunten. 
Een motie die met wat gegniffel 
begroet werd, maar in een 
vergrijzende samenleving wel een 
belangrijk punt aansnijdt. 

Inclusief
Wat voor ons voorop staat is dat bij 
het realiseren van al deze plannen 
om Noord-Holland schoner, 
groener en duurzamer te maken, 
de mensen met een smallere beurs 
of minder organisatiekracht niet 
vergeten mogen worden. Iedereen 
moet mee kunnen doen. Ongeacht 
wie of wat je bent, waar je vandaan 
komt of wat je vindt. Zo zorgen 
wij voor de verbinding. Want een 
duurzaam Noord-Holland, is een 
inclusief Noord-Holland. Ook dat 
is leefbaarheid. En dat is waar wij 
als PvdA voor staan. Zeker NU.

langer ligt op alleen maar meer 
asfalt, maar juist op meer en beter 
duurzaam openbaar vervoer en de 
fiets. Een goed voorbeeld daarvan 
is de inzet van veel meer treinen op 
drukke dagen aan de kust, in plaats 
van nog meer ruimte aan auto’s te 
bieden. 

“Bereikbaarheid 
mag niet ten 
koste gaan van 
leefbaarheid.”
Op het gebied van woningbouw, 
waar we niet alleen ruimte bieden 
voor meer woningen, maar 
vastgelopen en ingewikkelde 
projecten ook actief vlot gaan 
trekken. Zodat we de komende 
jaren voldoende woningen krijgen 
en echt weer aan volkshuisvesting 
gaan doen. 

Op het gebied van natuur 
ontwikkeling en landbouw die 
de natuur versterkt in plaats van 
afbreekt. En natuurlijk op het 
gebied van de opwekking van 
duurzame energie. Daarin gaat 
er een heleboel veranderen de 

“Klimaat-
verandering,
energietransitie,
de zorg, het 
onderwijs, 
stikstof, 
woningnood, 
zeespiegel-
stijging, 

bodemdaling, milieuverontreiniging, 
PFAS… Er komt nogal wat op 
onze samenleving af. Het is dan 
ook niet verwonderlijk dat er onder 
onze inwoners veel onrust heerst en 
onzekerheid.“

Met deze woorden begon ik 
maandag 11 november de 
Algemene Beschouwingen bij de 
begroting 2020. Het is die 
onzekerheid die wij vaak 
tegenkomen in onze gesprekken 
met onze inwoners. Het is ook die 
onzekerheid waar wij als Sociaal-
Democraten een antwoord op 
moeten vinden. Een beetje 
zekerheid, in onzekere tijden.

Eerste begroting
Deze begroting, de eerste van 
onze nieuwe coalitie, biedt 
misschien niet alle antwoorden. 
We zetten er wel stappen mee in 
de goede richting. De Rode draad 
daarbij is voor ons ‘leefbaarheid’. 
Leefbaarheid die veel meer is 
dan alleen milieunormen en 
schone lucht. Leefbaarheid gaat 
ook over voldoende woningen 
zodat kinderen, als ze dat willen 
in hun eigen dorp kunnen blijven 
wonen. Over ondersteuning van 
mantelzorgers die voor hun ouders 
willen zorgen. Over het bestrijden 
van eenzaamheid die veel mensen 
voelen en het verwezenlijken van 
de wens naar verbinding. Over 
bereikbaarheid en goed ov, over 
werkgelegenheid in de regio, over 
voldoende voorzieningen en over 
droge voeten.

Leefbaarheid
Aan ons om de plannen in deze 
begroting om de leefbaarheid te 
verbeteren waar te gaan maken. 
Bijvoorbeeld op het gebied van 
mobiliteit waar de nadruk niet 

Antwoord op onzekerheid
Door Lars Voskuil - fractievoorzitter PvdA Provinciale Staten NH

Hoge nood: motie ingediend voor meer
 openbare toiletten bij OV knooppunten
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Regionale Energie Strategie 
en meer op de regiodag in Castricum Door Farida Polsbroek - sectretaris 
bestuur en Marjan Leijen - dagelijks bestuurder Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

gewestbestuur in 2020 besproken 
en aangenomen door de leden. 
Afspraak is, dat de Jonge Socialisten 
actief worden benaderd over deze 
verkiezingen, zodat zij hun achter-
ban kunnen informeren over deze 
verkiezingen.
Een divers bestuur in allerlei 
opzichten zou een mooi resultaat 
voor 2020 zijn.

Actualiteit
De fractievoorzitters van de pro-
vincie Noord-Holland en de water-
schappen AGV en HHNK – Lars 
Voskuil, Egbert de Vries en Marjan
Leijen- namen ons mee in de 

politieke actualiteit, waarin onder 
andere het klimaatakkoord een 
centrale plaats inneemt en vooral 
het stikstofprobleem. Ook bij de 
provincie waren boze boeren met 
tractoren voor de deur gereden. 
Andere ambities uit de coalitieak-
koorden passeerden eveneens de 
revue, zoals het probleem van de 
muskusratten en het slibvraagstuk.
Wiljan Linders van het tijdschrift
S&D (Sociale en Democratie) bracht 
een interessante aanbieding onder 
de aandacht van de aanwezigen.

Vervolg op de volgende pagina
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Zaterdag 23 november werd in 
het Huis van Hilde in Castricum 
de Algemene Ledenvergadering 
van het gewest Noord-Holland 
gehouden. Ruim 70 leden waren 
aanwezig om met elkaar het 
werkplan en de begroting 2020 te 
bespreken.

Werkplan
Onderwerp van gesprek waren 
onder andere de verlenging van de 
huur van het clubhuis in Haarlem. 
Van dit clubhuis kunnen in overleg 
ook andere leden gebruik maken 
als ze een vergaderlocatie zoeken. 
Andere onderwerpen waren de 
aandacht die het gewest samen met 
de afdelingen wil geven aan scou-
ting en werving van nieuwe leden. 
Dit zijn ook taken, die vanuit het 
Partijbureau meer naar gewesten 
en afdelingen wordt verschoven. 
De leden namen tevens het voor-
stel van het gewestbestuur over 
om de Provinciaal uitsluitend 
digitaal te verspreiden en alleen in 
een verkiezingsjaar een papieren 
uitgave uit te brengen.
Enkele leden hadden bij zowel het 
werkplan als de begroting enige 
vragen. De beantwoording door 
voorzitter Rian van Dam was naar 
wens. Daarna werden zowel het 
werkplan als de begroting unaniem 
aangenomen.

Profielen bestuur
Ook werden het profiel en de pro-
cedure voor de verkiezing van het 

Fractievoorzitter PS Lars Voskuil aan het woord

Een volle zaal met geïnteresseerde leden in het Huis van Hilde
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meer te gebruiken in de slibdroger: 
onlangs is het besluit genomen 
om het slib met de restwarmte van 
HVC te gaan drogen. HHNK wil 
graag met windenergie aan de slag. 
Dat zou ook op de zuiveringen 
kunnen. We werken graag samen 
met gemeenten en woningcorpora-
ties om aquathermie beschikbaar 
te maken in woonwijken.

Tot slot: we werken samen met 
innovatieve bedrijven om kansrijke 
ontwikkelingen in verduurzaming 
van energie te versnellen. 

Waterzuivering kost heel veel energie

Wie wordt de 
Rode Kanjer 2019?
Het bestuur van het Gewest 
Noord-Holland roept je op om 
partijgenoten te nomineren als Rode 
Kanjer 2019.
In aanmerking voor deze eer komen 
mensen die:
• de waarden van de sociaal-

democratie op bijzondere wijze 
bevorderen

• daarbij voor concrete resultaten 
zorgen

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

De prijsuitreiking is op de nieuwjaars-
receptie van het gewestbestuur. 
Lokatie en datum daarvan worden 
later bekend gemaakt.
Kandidaten (met een korte toelichting) 
aanmelden uiterlijk 17 januari bij: 
secretariaatgewestnh@pvda.nl.
Een jury met prominente leden uit 
Noord-Holland beoordeelt de nomi-
naties.

Na een korte koffiepauze was het 
tijd voor de Regiodag. Het actuele 
thema Regionale Energie Strategie 
(de zogenaamde RES). Annette de 
Vries Statenlid provincie Noord-
Holland, Marjan Leijen dagelijks 
bestuurder van Hoogheemraad-
schap Hollands Noorderkwartier 
(HHNK) en Egbert de Vries fractie-
voorzitter van het waterschap Am-
stel Gooi en Vecht (AGV) vertelden 
over de aanpak, die zij in hun coa-
litieakkoorden hebben afgesproken

Marjan Leijen van Hoogheemraad-
schap Hollands Noorderkwartier 
aan het woord: De energietransitie 
van HHNK.

Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier is - na Schiphol en 
Tata - één van de grootste energie-
verbruikers in Noord-Holland.
Het gaat om meer dan 15 miljoen 
kuub aardgas en bijna 90 miljoen 
kWh jaarlijks. 98 % van het gas 
en 75 % van de elektriciteit wordt 
verbruikt in de afvalwaterketen. 
Dat gebeurt op 15 rioolwaterzuive-
ringen en 1 slibdroger.

HHNK wekt ook zelf energie op. 
Gedroogd slib wordt verbrand en 
levert daardoor elektriciteit. Op 5 
zuiveringen wordt slib vergist tot 
biogas. Verder zijn zonnepanelen 
aangebracht op het dak van het 
kantoor. In totaal gaat het om 28 % 
van het totale energieverbruik. De 
rest wordt ingekocht met groen-
certificaten, al zijn de meningen 
verdeeld over de echtheid van de 
kleur groen.

In 2017 heeft HHNK een klimaat- 
en energieprogramma vastgesteld 
met een paar mooie ambities: we 
zijn in 2025 energieneutraal en 
in 2020 wekken we alvast 40 % 
duurzame energie op.

Het collegeprogramma 2019 - 
2023 gaat verder op deze ingesla-
gen weg van de energietransitie. 
Dat betekent dat we vol inzetten 
op zonne-energie op eigen gron-
den en daken. Zo worden alle 
vrije vierkante meters van de 
rioolwaterzuiveringen volgelegd 
met zonnepanelen. Ook wordt de 
slibvergisting verder geoptimali-
seerd. En de grote omslag wordt 
vooral gemaakt door geen aardgas 

Superkritische vergassing van slib 
waarbij groen gas wordt gepro-
duceerd is zo’n voorbeeld.
Onze bijdrage aan de RES zal 
binnenkort met het algemeen 
bestuur worden besproken.
Er zijn genoeg ambities en con-
crete plannen en mogelijkheden 
om ons energieverbruik te 
verduurzamen.

Nieuwjaars-
bijeenkomst 2020
Op zondag 26 januari 2020 vanaf 
16.00 uur in het Huis van Hilde in 
Castricum, Westerplein 6.
Dit keer samen met de nieuwe 
afdeling Kennemerland Midden 
(fusie van de afdelingen Castricum, 
Heiloo en Uitgeest).
Het woord zal gevoerd worden door:
• Rian van Dam (vz gewest)
• Cees Rootjes (voorzitter van de 

afdeling Kennemerland Midden)
• onze nieuwe Gedeputeerde 

(onder voorbehoud)
Aan het eind zal de uitreiking van de 
Rode Kanjer plaatsvinden.
Onder het genot van een drankje 
en een hapje luiden we het nieuwe 
(politieke) jaar in.Rond 18.30 uur zal 
de bijeenkomst afgelopen zijn.
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Duurzaamheid staat voorop in het 
waterschap HHNK 
Door Marjan Leijen en Piet Oudega - bestuur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

De PvdA-fractie in het waterschap 
Hollands Noorderkwartier is door 
een goede verkiezingsuitslag 
gegroeid van drie naar vier leden. 
Dat heeft een dagelijks bestuurder 
(Marjan Leijen) en een commissie-
voorzitter (Fijko van der Laan) 
opgeleverd. Kees Stam en Piet 
Oudega, bijgestaan door Elbert 
Volkers en Cornelis Bellis als 
plaatsvervangers, maken de fractie 
compleet. 

Duurzaamheid en klimaat
De fractie staat aan het begin 
van boeiende jaren. In de vorige 
periode kreeg vooral de portefeuille 
van onze vorige bestuurder 
Kees Stam veel aandacht: 
dijkversterking. In deze periode 
staan vooral de nieuwe opgaven 
voor de toekomst op de agenda: 
het werken aan duurzaamheid 
en klimaat. En daarnaast komt 
er opnieuw discussie over het 
belastingsysteem. De fractie zal 
daarbij zeker de verbinding zoeken 
met verwante zielen in het bestuur. 
Onze fractie is er klaar voor en 
heeft er veel zin in. Graag lichten 
we ons werk in de afdelingen toe!
 
Nieuwe portefeuille
De portefeuille van dagelijks 
bestuurder Marjan Leijen past 
prima bij de nieuwe opgaven:

Marjan Leijen: “Sinds mei 
2019 mag ik namens de PvdA 
HHNK invulling geven aan de 
portefeuille Waterketen. Dat omvat 

alles wat te maken heeft met 
afvalwaterzuivering, slibverwerking 
en terugwinning van grondstof en 
energie uit afvalwater.

“Slib drogen 
met restwarmte 
om energie te 
sparen.”
Binnen de zuiveringspoot zijn nu 
alle pijlen gericht op de aanpak 
van microverontreinigingen. Dat 
zijn bijvoorbeeld medicijnresten 
en microplastics. Binnenkort ga 
ik met het algemeen bestuur in 
gesprek over onze ambities en hoe 
we daaraan invulling gaan geven. 
Dan heb ik het over een extra 
zuiveringsstap op een of meer 
rioolwaterzuiveringen. 

HHNK is een van de grootste   
           energie
           verbruikers 
           van Noord- 
           Holland. 
           Dat komt 
           voornamelijk 
           door de slib-
           verwerking 
           (slib is wat er 
           na zuivering 
           van afvalwater 
           naast water 
                       overblijft). We
           drogen ons 

slib voordat het verbrand wordt. 
Voor het drogen zijn miljoenen m3 
aardgas nodig. Recent is besloten 
om de restwarmte van de HVC 
in Alkmaar te gebruiken om in 
een nieuw te bouwen slibdroger 
het aardgas als warmtebron te 
vervangen. 

Het afvalwater van huishoudens 
en bedrijven bevat nog veel 
waardevolle ingrediënten die 
kunnen worden hergebruikt: 
cellulose (van wc-papier), fosfaat, 
zand. Die willen we terugwinnen. 
Hiervoor hebben we de hulp 
ingeroepen van Aquaminerals. Zij 
gaan onze reststoffen vermarkten. 
Ook dat voorstel is goedgekeurd.

Tot slot: ons afvalwater bevat ook 
energie. Wanneer we het slib 
vergisten, ontstaat er biogas. Dat 
kan opgewerkt worden tot groen 
gas en vormt een mooie duurzame 
energiebron voor het waterschap. 
Een aantal rioolwaterzuiveringen 
zijn we op die manier aan het 
transformeren tot energiefabriek.

Ik vind het te gek dat binnen 
mijn portefeuille veel mooie 
dingen gebeuren die bijdragen 
aan een duurzame en circulaire 
leefomgeving. Dat zijn 
mooie speerpunten uit ons 
verkiezingsprogramma. In een 
volgende Provinciaal meld ik me 
weer met ander nieuws.”

Het Hoogheemraadschap investeert ook in zonnepanelen om te voorzien in de 
eigen (hoge) energiebehoefte. Deze liggen bij de lokatie Geestmerambacht

Een extra zuiveringsstap is nodig voor 
medicijnresten en microplastics
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In november was ik aanwezig in 
Schagen bij de eerste bijeenkomst 
voor belangstellenden in de Kop 
van Noord-Holland ter voorbereiding
op de regionale energietransitie. 
En daarna in Haarlem bij de 
tweede bijeenkomst voor IJmond/
Zuid-Kennemerland. Volle zalen!

Ik was onder de indruk van de 
energie en de ideeën die in Schagen 
loskwamen toen alle deelnemers 
gevraagd werden, na een algemene 
introductie, in drie groepen mee te 
denken over de scenario’s: 
• Lokale Kracht in de Kop
• Landschap is leidend en 
• De Kop vooruit en verbonden. 
Enkele van de vele ideeën die 
ingebracht werden: windmolens 
boven het bos, contouren van 
het landschap benadrukken bij 
plaatsing van windmolens, open 
landschap niet aantasten maar 
zonnepanelen en windmolens 
langs hoofdinfrastructuur, elk dorp 
een kleine kerncentrale (Oh jee!), 
houd opname van energie bij de 
opweklocatie (geen vervoer), betrek 
scholen hierbij, neem de jeugd 
mee! En nog veel meer.

Drie scenario’s
In Haarlem waren de ideeën van 
de lokale deelnemers al uitgewerkt. 
Men ging in discussie over de vraag 
of de drie uitgewerkte scenario’s 
ook logisch zijn in de ogen van de 
aanwezige ondernemers, inwoners, 

ambtenaren, raads- en Statenleden. 
Kritische maar gelukkig positieve 
bijdragen en nieuwe ideeën 
maakten de uitgewerkte scenario’s 
krachtiger en dichtbij de wensen 
van de betrokkenen. 

“Draagvlak 
is nodig voor 
energietransitie.”
Netwerken
Het was mooi om te zien hoe 
deelnemers uit verschillende 
achtergronden aan het netwerken 

sloegen. De energietransitie valt of 
staat ten slotte met het draagvlak 
in de regio’s. Daarvoor zijn deze 
bijeenkomsten een mooi middel. 
En wie weet wat voor mooie 
particuliere energiecoöperatie 
daaruit voort kan vloeien. 

Windmolens pimpen
Leuk waren ook de opmerkingen 
die langskwamen, zoals tegen 
een raadslid: jij bent wel tegen 
van alles, maar als agrariër heb ik 
allerlei ideeën. Of: windmolens 
lelijk? Waarom laten we er niet een 
kunstenaar iets moois van maken? 
En ook: Een (gedeeltelijke) kap van 
zonnepanelen over het circuit-park 
Zandvoort.

Ideeën welkom
Ik ben benieuwd naar de derde 
bijeenkomst, waarin de drie 
uitgewerkte scenario’s weer aan 
(lokale) belangstellenden worden 
voorgelegd om te toetsen en nog 
eens te verrijken. Daarna worden 
alle scenario’s samengebracht tot 
een concept-Regionale Energie 
Strategie voor N-H Noord en een 
voor N-H Zuid. Deze moeten 
uiterlijk 1 juni 2020 klaar zijn. Als 
u een goed idee hebt, kom dan ook 
vooral. Ik kijk ernaar uit!

Ideeën bij de energietransitie: 
zorg dat je erbij bent! Door Annette de Vries - Statenlid

Volle zalen bij avonden over de 
regionale energietransitie

Ideeën konden meteen genoteerd worden
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We hebben voor deze gemeenten  
gekozen, omdat het twee totaal 
verschillende gemeenten zijn 
die bij het realiseren van hun 
plannen allebei op hun eigen 
manier volop te maken hebben 
met Provinciale politiek. Hoe 
krijgen we het openbaar vervoer in 
Enkhuizen beter, en wat betekent 
de energietransitie nu concreet  
als je kijkt naar de monumentale 
binnenstad van Enkhuizen? Welke 
invloed heeft Schiphol op de 
leefbaarheid en de woningmarkt, 
maar ook de mobiliteit in 
Haarlemmermeer? En hoe kijken 
de inwoners van Rijsenhout, ‘het 
dorp waar niets mag’, naar hun 
toekomst? 

Door in te zoomen op de verhalen 
van hele gewone - dus hele 
bijzondere - mensen in twee 
gemeenten in Noord-Holland gaan 
we proberen Provinciale politiek 
letterlijk een gezicht te geven. 

Denk aan vlogs, interviews 
podcasts. Hou onze website, 
Facebook en Instagram in de 
gaten.
Afgelopen weken zijn we al op 
verkenningsbezoek geweest 
in beide gemeenten. Top dat 
beide afdelingen en fracties zo 
enthousiast meewerken. Het 
waren energieke bijeenkomsten 
met veel ideeën. Deze gaan 
we de komende weken op een 
creatieve manier verder uitwerken 
en vormgeven. Dit is work in 
progress en daarom willen we 
meteen een oproep doen. Zijn er 
mensen die het leuk vinden om 
te filmen, editen, schrijven of die 
andere ideeën hebben? Schroom 
niet en neem contact met ons op. 
Wordt vervolgd!

Sandra Doevendans,
doevendanss@noord-holland.nl
Gert-Jan Leerink
Leerinkg@noord-holland.nl

Ondertussen in ...
De nieuwe periode is nu echt 
begonnen en daarom hebben wij,  
Statenleden Gert-Jan Leerink en 
Sandra Doevendans, nagedacht 
over hoe we de Provincie 
dichterbij de inwoners kunnen 
brengen. 

Wat we in de Provincie doen 
is voor veel mensen vaak 
toch abstract, een beetje saai 
en moeilijk volgbaar. Zeker 
vergeleken met de zaken waar 
het in de gemeenteraad vaak over 
gaat. Daar willen we de komende 
tijd verandering in brengen.
Daarom zijn we gestart met het 
project ‘Ondertussen in…’ We 
hebben twee gebieden gekozen 
in onze prachtige provincie waar 
we al het beleid wat we in de 
Provincie opstellen toetsen op 
wat dit nu betekent voor gewone 
mensen. We kruipen de komende 
anderhalf jaar in de haarvaten van  
Enkhuizen en Haarlemmermeer. 

Ons Noord-Hollands landschap is 
prachtig. Ik rijd er iedere dag met 
de trein doorheen en dan geniet ik,
maar maak me op sommige 
stukken ook zorgen. Er gaat geen 
jaar voorbij of ergens op mijn route 
zijn weer grote happen groen 
verdwenen. Soms voor woningbouw, 
soms voor een bedrijventerrein 
vol met saaie blokkendozen. En 
het groen dat overblijft gaat op 
sommige stukken steeds meer 
lijken op agrarisch industriegebied. 
Gelukkig gaat er op andere 
plekken juist heel veel goed, daar 
wordt het juist mooier en mooier. 
Ik wil mij de komende vier jaar 
in de Staten in het bijzonder 
richten op de kwaliteit van 
ons landschap. Omdat ik van 
wandelen houd ben ik van plan 
de komende vier jaar samen 
met jullie en andere (ervarings-)
deskundigen zoveel mogelijk van 
dat landschap met eigen ogen te 
bekijken. Vandaar mijn oproep: 

Is er een stukje landschap in 
Noord-Holland dat je me graag 
wil laten zien; omdat het dankzij 
talloze inspanningen zo 
ontzettend mooi is, of omdat het 
door verrommeling en andere 
ontwikkelingen juist wordt 
bedreigd, laat het me weten. 

Dan maken we een afspraak en 
gaan we een zaterdagmorgen op 
stap. En misschien willen andere 
mensen uit de afdeling en andere 
betrokkenen dan ook wel mee!

Leerinkg@noord-holland.nl

Samen op pad?!Door Gert-Jan Leerink - Statenlid

De Hempolder bij het Alkmaardermeer
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Het waterschap Amstel, Gooi en 
Vecht (AGV) is in grote problemen 
gekomen omdat het door de 
sluiting van de ovens bij het 
Afval Energie Bedrijf (AEB) zijn 
zuiveringsslib niet meer kwijt kon. 

Slibverwerking stokt
Zuiveringsslib komt uit onze 
rioolwaterzuiveringen. Het is wat 
er overblijft van wat we door onze 
wc spoelen. Dagelijks produceert 
AGV acht tot tien vrachtwagens 
slib die allemaal verwerkt werden 
in de AEB.
Vroeger konden we dit slib 
nog wel verbranden in Duitse 
bruinkoolcentrales of uitrijden als 
mest maar dat kan, onder meer 
door strengere milieuwetgeving, 
niet meer. Met als gevolg dat er 
vrachtwagens naar Terneuzen 
en Delfzijl zijn gereden om ons 
stinkende goedje te kunnen storten 
op afgelegen terreintjes. Dat is 
duur, niet duurzaam en alleen een 
zeer tijdelijke oplossing.

“Crisis 
aangrijpen 
om snel tot 
een duurzame 
oplossing te 
komen.”
Grondstof
De PvdA wil deze crisis aangrijpen 
om snel tot een duurzame 
slibverwerking te komen. In wezen 
is de slibcrisis een uitwas van 
onze overgang naar een duurzame 
economie. Slib verbranden is ook 
geen echt duurzame oplossing. 
We zullen moeten investeren 
in duurzame oplossingen 
zoals biogas, slibdroging en 
het nog beter terugwinnen van 
grondstoffen. In potentie is 
zuiveringsslib een waardevolle 
grondstof die nooit opraakt. Het 
mooist zou het zijn als we in de 
toekomst kunnen overschakelen 
naar superkritische vergassing. 

Dan zou het slib volledig worden 
omgezet in methaan, waterstof, 
zouten, mineralen en zuiver water. 

Lasten delen
De kost gaat voor de baat uit. 
AGV is trots op zijn relatief lage 
lasten voor de burger maar heeft te 
veel milieukosten doorgeschoven 
naar de toekomst. Er is bovendien 
een te kleine financiële reserve 
aangehouden. Dat blijkt nu en 
de PvdA heeft daarvoor ook altijd 
gewaarschuwd. De inwoners van 
AGV zullen als gevolg van het 
doorschuiven van de kosten en 
de krappe reserve op den duur 
hoe dan ook meer moeten gaan 
betalen. Eens te meer reden om 
die lasten eerlijker te gaan verdelen 
zoals de PvdA ook al jaren bepleit.
‘Never let a good crisis go to waste’ zei 
Churchill. Dit is een goed moment 
om extra stappen te zetten naar een 
duurzame oplossing. 

Zwemmen in de grachten
De PvdA heeft een initiatiefvoorstel 
ingediend om het zwemmen in 
de rivieren en grachten veiliger 
te maken. De PvdA wil graag 
zwemmen in openbaar water 
voor iedereen mogelijk maken. 
Daarom moeten er zwemplekken 
komen die afgescheiden zijn van 
de vaarwegen en moet de kwaliteit 
van het zwemwater, ook in de stad, 
gemonitord worden.
Afgelopen zomer is er weer 
massaal gezwommen in onze 
rivieren en grachten. De toegang 
is gratis en het is in de buurt. 
Alleen mag dat vaak niet want 
deze zijn gereserveerd voor de 
scheepvaart. Bovendien wordt de 
zwemwaterkwaliteit niet genoeg 
bewaakt. Het zwemmen kan 
veiliger worden door de water-
kwaliteit te monitoren en meer 
van de vaarwegen afgescheiden 
zwemplekken te creëren.

Diep in de shit 
Door Simon Deurloo  - lid algemeen bestuur waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Meer veilig openbaar zwemwater in Amsterdam

Vrachtwagens vol rioolslib moeten nu naar 
elders afgevoerd worden



Nr. 2 - december 2019Provinciaal 10

geslaagde avond aan het ontbijt de 
Texelse fractie, met afdelingsvoorzitter 
Eric Hercules en kamerlid Gijs van Dijk, 
trof. Samen bespraken wij de uitdagingen 
op het eiland met in het bijzonder de 
lokale woningbouwopgave. Want als er 
geen rare dingen gebeuren, dan wonen 
er volgens de demografische prognoses 
in 2040 iets minder mensen dan nu 
en zijn er ook minder woningen nodig. 
Dat leidt in sommige prognoses ook 
tot het bouwen van minus één huis per 
jaar op heel Texel, afbreken dus in niet-
ambtelijke taal. Tot zover de theorie voor 
de lange termijn. Want op dit moment is 
er een grote woningvraag op Texel, vooral 
voor bescheiden inkomens. En de vraag is 
natuurlijk waar die mensen de komende 
20 jaar gaan wonen.

Want wat doe je als je snel huizen 
wilt bouwen? Maar ook weet dat die 
woningen over 20 jaar misschien 
verplaatst of weggehaald moeten 
worden? Op Texel bieden de huizen van 
Buurtskap de Tuunen een oplossing 
en misschien ook een idee voor de 
schreeuwende woningvraag elders in de 
provincie, bijvoorbeeld rond Amsterdam. 
Buurtskap de Tuunen is een wijk die 
uit de grond schiet met 140 woningen, 
waarvan 100 sociale huur. Bijzonder 
aan de wijk is dat het verplaatsbare 
woningen zijn. Ze zijn energieneutraal, 
gaan 40 jaar mee en vragen weinig 
infrastructuur. De huizen in Buurtschap 
de Tuunen komen kant en klaar aan 
op Texel, en worden in een paar dagen 
neergezet. Geen voor- en achtertuin, 
parkeerplaats noch stoep en als ze ooit 
weer weg moeten, dan blijft er alleen 
het Texels landschap over. Voor meer 
informatie over beter samenleven in 
een duurzame en sociale maar tijdelijke 
buurt, kijk op onze website. Daar 
staat een uitgebreider artikel hierover 
van Eric Hercules, oud-wethouder en 
afdelingsvoorzitter Texel. 

Ook een voorbeeld van innovatief en 
creatief betaalbare woningen bouwen? 
Laat het ons weten, we komen graag 
kijken.

Vol enthousiasme over het enkele spoor 
met de trein op werkbezoek naar Den 
Helder. Of toch stiekem met de auto? 
Het is ook niet vreemd dat de 
bereikbaarheid van Den Helder centraal 
stond in onze gesprekken met de lokale 
fractie en hun visie op hun stad en de 
Noordkop. Althans naast de inspirerende 
rondleiding van Anita Ruder. Zij vertelde 
vol passie over bibliotheek School 7, 
die in 2017 tot Beste Bibliotheek van 
Nederland en in 2018 zelfs tot Beste 
bieb van de Wereld uitgeroepen werd. 
Een prachtige plek voor de gemeenschap 
om lekker te lezen, te werken of een kop 
koffie te drinken. Een echte huiskamer 
van de stad. Ook de perfecte plek om als 
PS-fractie een communicatietraining 
te volgen van Julia Wouters, waar wij 
leerden het PvdA-geluid kort en helder te 
verwoorden. En over een bankje.

Wonen op Texel
Vervolgens met de veerdienst naar de 
overkant. Waar de fractie na een zeer 

Spoorse maatregelen en snel 
duurzame en sociale woningen neerzetten
Door Jorrit Carton - Statenlid

Verplaatsbare woning op Texel

In de bibliotheek in Den Helder
In gesprek met de fractie van Den Helder
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Door Aukelien Jellema - Statenlid 
Ik had niet zoveel gemist; op het moment 
dat ik op 17 juni jl. werd geïnstalleerd als 
ons 6e fractielid in de Staten. De coalitie 
was gevormd, het akkoord ondertekend, 
we konden eigenlijk wel naar huis 
want…. het zomerreces diende zich aan. 
Tot aan begin september zou een lege 
Statenzaal op ons wachten. Onwetend 
nog van het enorme probleem dat direct 
na de zomer de (politieke) geschiedenis 
in zou gaan als de Stikstofcrisis.

NLG
Samen met Gert-Jan Leerink mag ik 
deze Statenperiode zitting nemen in de 
commissie NLG. Dat staat voor Natuur, 
Landbouw en Gezondheid. Mooi, dat in 
het coalitieakkoord afgesproken is dat 
milieu meer is dan schone lucht of 
schoon water. Gezondheid van onze 
Noord-Hollandse inwoners dient 
bovenaan te staan. Daar waar mogelijk 
streven we naar gezondheidsmaatstaven 
van de WHO (World Health Organization).
Ook in onze commissie NLG is het 
stikstofprobleem een onderwerp dat in 
iedere vergadering terugkomt.

Problemen bij Tata Steel
Na het zomerreces werd al snel duidelijk 
voor welke grote milieu problemen we 
als Nederland in het algemeen staan en 
in Noord-Holland in het bijzonder. De 
problemen bij Tata Steel bijvoorbeeld 
(geluidsoverlast, grafietregens, slechte 
luchtkwaliteit), zijn voor een grote groep 
bewoners van onze provincie dagelijks 
terugkerend. Een via de sociale media 
door Tata Steel opgepikte tweet, leverde 
voor onze fractie de uitnodiging op om 
een werkbezoek bij de staalfabriek in 
Velsen af te leggen.

Fractieweekend
Op 1 en 2 november jl. hebben we met 
de fractie een prima fractieweekend 
gehad in Den Helder en op Texel. Op 
vrijdag waren we te gast in de Helderse 

bibliotheek en kregen we een training 
van Julia Wouters, voormalig politiek 
assistent van Lodewijk Asscher. 
Zaterdagochtend zijn we opgetrokken 
met de partijgenoten van de afdeling 
Texel die ons langs verschillende 
woonprojecten van het eiland hebben 
geleid. 

“Een enorm 
probleem dat 
de geschiedenis 
in gaat als de 
stikstofcrisis.”

Op werkbezoek bij Tata Steel

In de commissie
Op werkbezoek op Texel met lokale voorzitter Eric Hercules en 

Tweede-Kamerlid Gijs van Dijk

Life in de Staten; live vanuit de Staten



de dagelijkse (media)hectiek en leidt 
(politieke) processen in goede banen. 
Ze begeleidt de fracties van Provinciale 
Staten en waterschappen en houdt 
voortgangsgesprekken met de fractie-
leden en bestuurders. Ze signaleert en 
agendeert politiek relevante thema’s, 
bevordert een goede wisselwerking 
binnen het gewest en draagt mede zorg 
voor een sterke vereniging. Het bestuur 
is ook verantwoordelijk voor het proces 
richting verkiezingsprogramma’s, 
kandidatenlijsten en campagnes 
voor de verkiezingen van Provinciale 
Staten en waterschappen. Alhoewel 
de verkiezingen Provinciale Staten en 
waterschappen van 2023 nog ver weg 
lijken, zullen de eerste voorbereidingen 
daarvoor in de komende jaren starten.

Samenstelling en taakverdeling
Het streven is het huidige aantal 
bestuursleden van acht te handhaven. 

Dankzij alle actieve leden is de PvdA 
een bloeiende vereniging. Het bestuur 
spant zich in dit zo te houden en 
verder uit te breiden, door permanent 
te zoeken naar nieuwe manieren om 
leden en anderen te verbinden aan de 
PvdA. Onder andere door het organise-
ren van gesprekken en debatten over 
allerlei zaken die in het gewest spelen. 
Op die manier helpt het bestuur mee 
om de sociaal-democratische idealen te 
verwezenlijken.
Het nieuwe bestuur wordt benoemd 
voor vier jaar en gaat van start na 
de benoeming tijdens de algemene 
ledenvergadering van 4 april 2020. 
Iets voor jou? Stel je dan kandidaat!

De rol van het bestuur
Het bestuur vertegenwoordigt de leden 
en bewaakt de samenhang tussen 
leden. Het bestuur zorgt voor stabiliteit 
en structuur, houdt het hoofd koel in 

Colofon
Aan dit nummer werkten mee: Jorrit Carton, Rian van Dam, Simon Deurloo, Sandra Doevendans, Aukelien Jellema, Gert-Jan 
Leerink, Marjan Leijen, Mirjam van Musscher, Piet Oudega, Farida Polsbroek, Lars Voskuil en Annette de Vries.

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

 Gezocht: bestuursleden 
voor het gewest Noord-Holland

De PvdA gewest Noord-Holland is op zoek naar enthousiaste 
en gedreven kandidaten om een nieuw bestuur te vormen, 
inclusief een nieuwe voorzitter!

De voorzitter, secretaris en penning-
meester worden in functie gekozen. 
Op www.noordholland.pvda.nl vind je 
de volledige oproep om je kandidaat te 
stellen. Je vindt hier ook de uitgebreide 
taakomschrijving per functie en de 
gevraagde profielen.

Reactie
Je motivatiebrief en CV kun je sturen 
naar Thelma Pondaag, lid van de 
selectiecommissie en lid van het 
gewestbestuur: t.pondaag@kpnmail.nl.
Lars Voskuil, fractievoorzitter 
Provinciale Staten en Fijko van der 
Laan, fractievoorzitter Hoogheemraad-
schap Hollands Noorderkwartier 
zijn de andere twee leden van de 
selectiecommissie.
 
Tot en met 31 december 2019 kun je 
reageren. Wij kijken uit naar je reactie.


