
NOORD-HOLLAND De Provinciaal is een uitgave van het gewestbestuur en de fractie van de 
Partij van de Arbeid Noord-Holland.  
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akkoord wat gesloten is.
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Oude en nieuwe: maak kennis 
met de fractieleden voor 
Provinciale Staten!

Fractie
Alles werd uit de kast gehaald en 
we mogen trots zijn op wat we 
voor elkaar hebben gekregen.
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Door Adnan Tekin - lijsttrekker

De jaren ‘70, ‘80 en ‘90 van de vorige 
eeuw liggen ver achter ons. Een tijd 
waarin politieke partijen dertig, veertig 
of meer zetels behaalden in de Tweede 
Kamer. Een tijd ook waarin de basis 
gelegd werd voor het oer-Hollandse 
‘polderen’, dat nog altijd goed gebruik 

is. Onze tijd kent een belangrijk verschil 
met toen: de politieke versplintering 
was nog niet ingetreden. Dat is anno 
2019 wel anders. Na 20 maart jl. zijn 12 
verschillende fracties vertegenwoordigd 
in de Provinciale Staten van Noord-Hol-
land. Inmiddels zijn dat er zelfs 13 door 
de afsplitsing van een lid van de fractie 
van FvD, die voor zichzelf begonnen is. 
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En nu besturen
met een breed gedragen akkoord

Van die 13 fracties zijn er nu vier aan 
het onderhandelen om te komen tot 
een coalitieakkoord en een bestuur 
dat Noord-Holland de komende 4 jaar 
vooruit moet helpen. Er rust bij de 
fracties van Groen Links, VVD, D66 en 
mijn partij, de PvdA, een grote verant-
woordelijkheid om hierbij ook rekening 
Lees verder op pagina 2 

Campagneactie ‘Rode Heipaal’ in Alkmaar
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Vervolg voorpagina 
te houden met de minderheid. Ondanks 
alle (inhoudelijke) verschillen zijn de 
formerende partijen zich er terdege van 
bewust dat ook zij een aanzienlijk deel 
van de inwoners van Noord-Holland 
vertegenwoordigen. Dit is dan ook een 
van de redenen dat wij de in die tijd met 
hen gesproken hebben. 

“We gaan actief 
besturen, 
gericht op 
samenwerking.”
Daarnaast hebben wij vrijdag 17 mei op 
drie thema’s een verdiepend gesprek 
gevoerd met inwoners, ondernemers, 
bestuurders en wetenschappers over de 
onderwerpen faunabeheer, Schiphol en 
woningbouw. Zo proberen wij een zo 
volledig mogelijk beeld te krijgen van 
wat er speelt én van mogelijke oplos-

singen. Het waren stuk voor stuk infor-
matieve en inspirerende ontmoetingen. 
De rode draad in alle gesprekken was de 
wens van de gesprekspartners dat er een 

actief Provinciebestuur komt dat echt 
gericht is op samenwerking. Wij pakken 
graag die handschoen op. Zowel binnen 
de Staten, als daar buiten.

Focus
De komende 4 jaar ga ik mij met onze 
fractie inzetten om onze idealen in Noord-
Holland waar te maken. Een sterke econo-
mie is belangrijk, maar Noord-Holland is 
meer. Wonen, duurzame bereikbaarheid, 
het klimaat, leefbaarheid, gezondheid en 
natuur, daar zal de komende jaren de focus 
liggen. Ons coalitieakkoord biedt daar alle 
ruimte voor, en als PvdA smaldeel zullen 
wij ons daar stevig op laten zien. 
Zeker NU!

Adnan zich richten op de voortzetting van 
zijn rol als gedeputeerde en koos de fractie 
mij als fractievoorzitter.

“Duurzame 
bereikbaarheid 
gaan wij ons 
stevig op laten 
zien.”

De afgelopen 
maanden heb-
ben vooral in het 
teken gestaan 
van ’20 maart’, 
de dag die met 
een dik rood 
kader in de 
agenda stond. 

Een dag die een mooi resultaat bracht 
voor de rode Provinciale Staten en Water-
schappen. 

Onderhandelen
En dan is het 21 maart. Er staan nieuwe 
mensen klaar om ons sociaal-democratische 
gedachtengoed in praktijk te brengen. Om 
samen een fractie te gaan vormen. Om een 
team te worden. En er moet onderhandeld 
worden om te kijken of wij voldoende rode 
elementen kunnen toevoegen om coalitie-
deelname zinvol en wenselijk te maken. 
Voor ons was meteen duidelijk dat een 
samenwerking met Forum voor Democra-
tie weinig kansrijk was. De tweede ronde 
met GL, VVD en D66 was dat wel.

Verder
Samen met Adnan Tekin en Annette de 
Vries heb ik de afgelopen drie maanden als 
onderhandelaar bij mogen dragen aan ons 
akkoord. Toen duidelijk werd dat wij er met 
de nieuwe coalitie uit gingen komen, kon 

En weer door...
Door Lars Voskuil - fractievoorzitter PvdA Provinciale Staten Noord-Holland 

of iets anders wat 
onze sociaaldemo-
cratische harten 
sneller doet kloppen. 
Neem dan contact 
met mij op en dan 
komen we naar u toe 
deze periode. 
Dit kan door contact 
op te nemen via de 
mail op 
doevendanss@
noord-holland.nl

Vloggend door Noord-Holland
Door Sandra Doevendans - 
Statenlid
 De afgelopen periode heb ik vooraf-
gaand aan de PS-vergaderingen onze 
volgers op de hoogte gehouden van 
wat er gaat gebeuren tijdens de 
vergaderingen. Ook heb ik in het begin 
van de vorige periode de ‘Duurzame 
Donderdag’ geïnitieerd. Deze periode 
wil ik een soort combinatie maken en 
daar heb ik jullie hulp bij nodig. 

Inspiratie gezocht!
Wij wonen natuurlijk in de mooiste 
provincie van Nederland en ik wil dat 
graag in kaart brengen. Zo wil ik de 
komende periode de Provincie door op 
zoek naar innovatieve, duurzame, 
sociale en creatieve projecten of 
ideeën. Inspireren en informeren is 
daarbij het motto. Kent u een super-
leuke organisatie of een initiatief 
die iets doet om de leefbaarheid te 
vergroten, de provincie iets duurzamer 
of inclusiever te maken? Denk bijvoor-
beeld aan een initiatief waarin een 
buurt gezamenlijk zonnepanelen heeft 
genomen, een organisatie die iets doet 
tegen de eenzaamheid onder ouderen 

strijdbaar en met een rood hart. 
Ik ben trots op onze partij, het resultaat 
van de Europese verkiezingen; in de helft 
van de gemeenten zijn we de grootste! 
Kwaliteit betaalt zich uit? Zeker is dat 
zo, maar er zit bij mij ook een stukje 
wensdenken bij. Het geeft ook aan hoe 
vluchtig en wisselvallig het politiek 
klimaat is en hoe wispelturig de kiezer 
kan zijn. Of hoe dicht verwachting en 
teleurstelling bij elkaar liggen. Het geeft 
volgens mij ook aan dat onze sociaal-
democratische waarden nog steeds 
betekenis hebben en dat dit kiezers ook 
nog steeds aanspreekt. Belangrijk is en 
blijft om uit te blijven gaan van onze 
eigen kracht, onze sociaal-democratische 
waarden en ons rode hart. Ook als de 
opgaven en vraagstukken complex en 

ingewikkeld zijn; dat gaat de komende 
jaren zowel bij de provinciale politiek 
als bij de waterschappen gewoon door. 
Onze opdracht is om politiek te 
bedrijven en te besturen met visie, 
passie en betrokkenheid, gecom-
bineerd met strijdbaar realisme. 
Ik ben trots op ze en heb er alle 
vertrouwen in dat de nieuw gekozen 
volksvertegenwoordigers en bestuur-
ders deze klus gaan klaren.

Rian van Dam
voorzitter PvdA Gewest 
Noord-Holland

Trots!
Ik ben trots; 
trots op het 
resultaat van 
de coalitie 
onderhan-
delingen in 
waterschappen 
en Provinciale 
Staten. 
We doen 
goed mee, we 

leveren in Noord-Holland krachtige 
bestuurders en we kunnen met 
enthousiaste en sterke fracties voor 
onze kiezers echt het verschil gaan 
maken. 
Ik ben trots op al die vrijwilligers die 
zich ingezet hebben in de campagnes. 
Creatief, soms uitgesproken, maar altijd 

De Noordhollandse Energie Centrale 
heeft in een collectief project zonnepanelen 

gelegd op tennishal Daalmeer in Alkmaar

Zo zien onderhandelingen eruit. Adnan Tekin en Annette de Vries zitten rechtsboven
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Provinciale Staten, water-
schappen, Europa: we hebben 

keihard campagne gevoerd en veel lol gehad! 

... en wat zijn we 

trots op ons Frans
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De nieuwe fractieleden 
van Provinciale Staten 

Annette de Vries:
Na jarenlang politiek engagement 
vanuit de coulissen ben ik sinds eind 
maart van dit jaar lid van Provinciale 
Staten van Noord-Holland voor de 
PvdA.
Ik leef en werk vanuit een sterk ontwik-
keld rechtvaardigheidsgevoel. Dat heb 
ik van huis uit meegekregen. Een groot 
rood hart. Ik ben jurist geworden in 
de hoop kwetsbare mensen te helpen. 
Eerst als advocaat, later als rechter. 
Kijken of ik op een andere manier 
mee kan helpen de wereld iets beter te 
maken.
Wat mij aanspreekt in de PvdA is 
dat het een verstandige actiepartij is. 
Samenleven doe je nu eenmaal niet 
alleen. We staan niet langs de kant te 
kijken hoe andere partijen de kastanjes 

geothermie in de kassenbouw, de 
energietransitie in de Metropoolregio 
Amsterdam.
In mijn vrije tijd wandel ik met de 
hond, bezoek ik theaters en bioscopen, 
lees ik me een slag in de rondte, praten 
we bij met familie en vrienden en bij 
mooi weer zeil ik met mijn man mee 
op het Markermeer.
Ik stort mij met veel enthousiasme op 
de uitdagin-
gen die dit 
lidmaatschap 
met zich 
meebrengt, 
het is nu al 
fascinerend!

uit het vuur proberen te halen. De 
PvdA benoemt de problemen en zoekt 
vervolgens naar oplossingen. 
“In geouwehoer kun je niet wonen.”
Als Statenlid wil ik mij inzetten voor de 
energietransitie, zorgen voor voldoende 
betaalbare woonruimte. Er valt zoveel 
te doen. Dat laten we niet aan onze 
kinderen over! Binnen en buiten onze 
fractie wil ik verder een verbindende rol 
spelen. 
Ik geniet van de individuele contacten 
met inwoners bij het canvassen, bij 
werkbezoeken en bij ontvangsten van 
leerlingen in het provinciehuis. Ik ben 
heel nieuwsgierig hoe in Den Helder 
de stad vernieuwd wordt, naar de leef-
baarheid voor omwonenden bij nieuwe 
wegen, de woningbouwopdracht in 
Zuid-Kennemerland, het gebruik van 

Jorrit Carton:
Als Heemskerkse ‘ezel’ groeide ik op 
tussen het prachtige duingebied en de 
Hoogovens. Beide vormen een rode 
draad in mijn zevenentwintig jaar. 
Waarschijnlijk ligt hier ook de basis 
voor mijn Statenlidmaatschap. Want of 
het nou de zorgen zijn over de grafiet-
regens van Tata, de ervaringen voor 
een eerlijke kans op vast werk of de 
eindeloze zoektocht naar een betaal-
bare woning. Deze zorgen, ervaringen 
en verhalen van mensen zijn voor mij 
bepalend.

Daarom ben ik ook al meer dan vijf jaar 
op verschillende manieren betrokken 

echt tijd dat wij, jongeren, het 
vertrouwen krijgen om een duurzame 
en eerlijke toekomst te bouwen. Een 
toekomst met betaalbare woningen, 
een schoon milieu en zekerheid 
van werk. Dit is mijn inzet voor de 
komende vier jaar.

bij de PvdA. Zo werkte ik bijvoorbeeld 
als stagiair voor de Tweede Kamer-
fractie, ging de straat op om met 
mensen in gesprek te gaan en liet 
van mij horen als commissielid in de 
Heemskerkse gemeenteraad. Nu wil 
ik voor voor de inwoners van Noord-
Holland het verschil maken voor een 
zekere toekomst.

Hierbij vind ik dat jongeren meer van 
zich moeten laten horen. Als kind 
droeg ik al met trots een t-shirt met de 
tekst: “Why should I tidy my room when 
the whole world is a mess”. Dit was voor 
mij de start om te strijden voor een 
rechtvaardige wereld. Nu is het ook 

Gert-Jan Leerink: 
Sinds een kleine twintig jaar woon 
ik met mijn gezin op een woonark 
in Alkmaar. Midden in de stad, maar 
met onze neus op het water, dus ook 
midden in de natuur.  Met een half uur 
fietsen ben ik in de duinen of op het 
strand, met een uurtje in de trein of 
in de bus sta ik bij de Waddenzee, een 
gebied waar ik van jongs af aan graag 
en veel kom. 

De afgelopen jaren ben ik op allerlei 
fronten actief geweest in en rond de 
politiek. Als ‘chef’ van het PvdA frac-
tiebureau in Amsterdam, als raadslid 
en wethouder in Alkmaar, en de laatste 
drie jaar als campagne- en project-

min mogelijk op het provinciehuis te 
zijn en zo veel mogelijk door de 
provincie te zwerven, maar weet dat 
zo’n goed voornemen altijd weer onder 
druk komt te staan. 
Dus als ik toch vergaderogen dreig te 
krijgen, trek dan vooral aan mijn jasje!  

manager op het partijbureau. Voor mij 
betekent politiek samen met anderen 
verschil kunnen maken. Door met 
elkaar een plan te maken waardoor de 
school open kan blijven. Door letterlijk 
op zoek te gaan naar ruimte voor de 
groep jongeren die na jaren vergeefs 
wachten op een woning ten langen 
leste besloten heeft dan maar zelf een 
woningbouwvereniging op te richten. 
Door met elkaar te regelen dat  de 
lasten van al onze toekomstplannen 
eerlijk worden verdeeld. Mensen bij 
elkaar brengen, in verbinding zijn, ook 
met onze wethouders en gemeente-
raadsleden, vind ik daarbij hartstikke 
belangrijk. Ik heb mij voorgenomen zo 

Sandra Doevendans:
Dit wordt mijn tweede periode in de 
Staten van Noord-Holland en ondanks 
onze stijgende lijn als partij is er nog 
veel te doen. Zeker gelet op de 
verdeeldheid in de samenleving, de 
angst voor de snelle veranderingen en 
de grote opgaven die voor ons liggen 
zoals volkshuisvesting, energietransitie
en het verder bouwen aan een 
inclusieve provincie. 

Velen kennen mij al, maar voor wie het 
nog niet weet: ik ben een alleenstaande
moeder van een zoon van 12 en om het 
weekend mag ik de pleegmoeder zijn 
van mijn pleegkindje van 3,5 jaar. 
Ik werk als trainer en coach met vooral 
statushouders en mensen met een 
grote afstand tot de arbeidsmarkt. 
Hierbij ondersteun ik mensen met hun 

met tegenslag. In al mijn opdrachten 
en werkzaamheden benader ik zaken 
vanuit een holistisch perspectief. Dit 
komt mede door mijn antropologische 
achtergrond.  

De komende periode wil ik mij verder 
inzetten met het betrekken van de 
Noord Hollandse bewoners bij de Pro-
vincie. Ik zal daarnaast blijven vloggen 
over de zaken die wij als fractie doen. 
Ook wil ik graag de afdelingen langs 
om samen een sterke vuist te maken 
om onze Provincie zo inclusief 
en rood mogelijk te kleuren. 
Dat doen we samen, dus ik kom graag 
bij jullie langs! 
Bel, mail of whatsapp me! 
doevendanss@noord-holland.nl 
06-16709889

dromen najagen en concrete plannen 
tot uitvoer te brengen. Daarnaast mag 
ik ook debatten leiden, presentaties 
houden en om de week heb ik een 
radioprogramma bij radio Mart, 
‘Doevendans op Zaterdag’ hierin 

inspireer, motiveer en informeer ik
luisteraars met allerlei zaken die 
het leven mooier maken. Zoals het 
belang van ontspannen, pragmatisch 
je doelen behalen en hoe om te gaan 

recreatieschappen en Schiphol waren 
mijn portefeuilles.
Ik ben er trots op dat in de komende 
periode de provinciaal werkambassa-
deur blijft en dat er nu ook een ambas-
sadeur voor wonen bij komt. Want 
voldoende betaalbare (huur-)woningen, 
met extra steun voor starters, mensen 
met een gewoon inkomen en ouderen 
is wat we hard nodig hebben.

De komende vier jaar mag ik opnieuw 
gedeputeerde zijn. In mijn portefeuille 
zit Schiphol weer en een heel mooie 
nieuwe uitdaging: Bereikbaarheid en 

De laatste jaren zien we weer een 
kentering ontstaan. Aan onze fractie 
om daar in Noord-Holland aan bij te 
dragen. Samen met de afdelingen, met 
de gemeenteraads- en Waterschaps-
fracties, met de Rode bestuurders en 
samen met onze leden, met jullie. Ik 
heb er zin in, de fractie staat te 
trappelen om aan de slag te gaan, we 
gaan er voor. Aan de slag. Zeker NU!

Mobiliteit. Daarin zit een mooie kans 
om ons rode gezicht te laten zien; 
duurzame bereikbaarheid en een ver-
schuiving van auto naar OV en de fiets.

Maar ook leefbaarheid en gezondheid 
zijn nieuwe portefeuilles. Wij willen de 
komende jaren meer aandacht besteden 
aan de leefbaarheid in gebieden waar 
onze inwoners overlast ervaren. Denk 
daarbij aan Tata Steel maar ook de leef-
baarheid in en rondom Krommenie/
Assendelft. Iedere Noord-Hollander 
heeft immers recht op schone lucht!

met de opkomst van de LPF. Onze sa-
menleving ging een kant op die niet de 
mijne was. Een samenleving waar het 
‘samen’ uit dreigt te verdwijnen

 vraagt om een 
stevig sociaal-
democratisch 
tegengeluid. 

Een geluid van 
solidariteit, 

van verdraag-
zaamheid en 

van gelijke 
kansen. 

Adnan Tekin:
Geboren op 
3-11-1972 te 

Amsterdam. 
Echtgenoot 

van Bilgi en 
trotse vader 

van Ruveyda, 
Talha, Muber-
ra en Furkan.

In december 2016 ben ik onze veel te 
jong overleden gedeputeerde Tjeerd 
Talsma opgevolgd. Arbeidsmarktbeleid, 
natuur en landschap, milieu, 

Lars Voskuil:
Ik kom uit een echt Rood nest en ben 
sinds 2006 politiek actief voor onze 
partij. Ik was van 2006 tot 2018 raads-
lid en fractievoorzitter in de gemeenten 
Naarden en Gooise Meren. In 2016 
werd ik daarnaast duo-commissielid in 
de Staten. Samen met Nico Papineau 
Salm deed ik de portefeuille Ruimte, 
Wonen en Water. Toen Tjeerd Talsma 
overleed, werd ik Statenlid.

Politiek betrokken ben ik eigenlijk 
altijd geweest. Politiek actief werd ik 
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De verkiezingen in maart waren voor de 
PvdA in het Waterschap Amstel, Gooi 
en Vecht een daverend succes. Met meer 
stemmen, zowel in absolute zin als pro-
centueel, kunnen we terugkijken op een 
mooi resultaat. En vooral ook van een 
heel succesvolle campagne.

Restzetel kwijt
Het succes van de verkiezingen heeft 
zich bij het Waterschap Amstel, Gooi en 
Vecht helaas niet vertaald in het aantal 
zetels. Als gevolg van een slecht uitval-
lende restzetelverdeling hebben we zelfs 
een zetel moeten inleveren van 5 naar 4.
Nou moet gezegd dat we de vorige 
verkiezingen juist geluk hebben gehad 
met een restzetel. Maar met slechts zo’n 
700 stemmen minder dan de VVD 
zijn we met volle overtuiging de tweede 
partij en leveren we dan ook een belang-
rijke bijdrage in het bestuursakkoord, 
dat begin juni officieel is goedgekeurd. 
De partijen die het Dagelijks Bestuur 
gaan vormen zijn: de VVD, de PvdA, 
Water Natuurlijk en van de geborgde 
zetels Ongebouwd (de agrariërs).

Wie zijn wij?
De fractie bestaat uit Egbert de Vries 
(fractievoorzitter), Bea de Buisonjé 
(beoogd DB-lid), Simon Deurloo, Gerjet 
Wisse en Stephano Stoffel (Duo-lid).

Egbert de Vries: “De grachten, de Amstel, 
de polders, we staan er niet altijd bij stil 
maar dit watergebied moet goed en eerlijk 
worden bestuurd. Dat doen PvdA-ers al 
jaren en ik zet me hier ook graag voor in.”
De afgelopen vier jaar was Egbert van 
grote waarde als vice-fractievoorzitter, 
zowel voor de PvdA-fractie als voor 
andere bestuurders.

Bea de Buisonjé: “Als communicatie-
adviseur en hydroloog besef ik hoe het water 
nog onvoldoende bekend is. Iedereen vindt 
het vanzelfsprekend dat we droge voeten 
houden en kunnen rekenen op schoon en 
voldoende water. Toch lukt dat alleen als we 
het gezamenlijk aanpakken.” 

Gerjet Wisse: “Wonende in het Groene 
Hart ervaar ik persoonlijk de bodemdaling 
en de vermindering van de biodiversiteit. 

Dat tast de leefbaarheid voor ons en met 
name onze (klein)kinderen aan. Ik ga me 
de komende jaren inzetten om hierin 
verandering te brengen.”

Simon Deurloo: “Water is politiek. In het 
bestuur van het Waterschap stel ik me tot 
doel meer mensen te betrekken bij de 
besluiten. Het economisch belang mag niet 
boven de veiligheid gaan.”

Stephano Stoffel: “In Amsterdam Zuidoost 
merk ik dat het water ook een belangrijke 
rol speelt, bijvoorbeeld als het gaat om 
wateroverlast en bodemdaling. Ik ga ervoor 
zorgen dat bij de inwoners van Zuidoost 
meer aandacht komt voor het waterschap.” 

“We zijn met 
volle overtui-
ging de tweede 
partij.”

Op 20 maart vonden de waterschaps-
verkiezingen plaats. De PvdA Hoogheem-
raadschap Hollands Noorderkwartier 
(HHNK) behaalde 1 zetel winst. Met 4 
zetels is PvdA HHNK de tweede partij 
geworden. Marjan Leijen, Kees Stam, 
Fijko van der Laan en Piet Oudega 
werden op 28 maart beëdigd voor het 
algemeen bestuur. 

Onderhandelingen
In de onderhandelingen om te komen 
tot een collegeprogramma en een breed 
gedragen coalitie heeft de PvdA zijn 
nadrukkelijke inbreng gehad. Dit heeft 
uiteindelijk geleid tot een unaniem 
aangenomen collegeprogramma en deel-
name aan de coalitie. Samen met Groen, 
Water en Land, Water Natuurlijk en 
Ongebouwd (LTO). Met de wens vanuit 
de fractie om te vernieuwen - zowel qua 
portefeuille als qua kandidaat voor het 
dagelijks bestuur - heeft de PvdA Marjan 
Leijen naar voren geschoven voor de 
portefeuille Waterketen. Op 8 mei werd 
dit alles officieel besloten. In diezelfde 
vergadering werden Elbert Volkers en 
Cornelis Bellis als steunfractieleden 
beëdigd. 

Ambities
Het collegeprogramma is op hoofdlijnen 
geformuleerd met richtinggevende 
uitspraken over biodiversiteit, klimaat-

adaptatie en microverontreinigingen. 
Bestaand beleid, ondermeer op het 
gebied van kwijtschelding, social return, 
watererfgoed en internationale samen-
werking worden gecontinueerd. Bij 
bespreking van het stuk heeft de PvdA 
nadrukkelijk aangegeven ook op het dos-
sier bodemdaling zijn maatschappelijke 
verantwoordelijkheid te zullen nemen. 
De PvdA wil inzetten op een proces om 
de bodemdaling actief aan te pakken. 
Geen lijdzaam afwachten meer.
In de eigen portefeuille Waterketen zal 
worden ingezet op innovatie, energie-
transitie, aanpak microverontreinigingen, 
grondstofwinning uit afval(water).

Wie zijn wij?
 (kijk ook op hhnk.pvda.nl/wieiswie)

Marjan Leijen: “Een mooie uitdaging om 
met de portefeuille waterketen - schoon 
water - aan de slag te gaan als dagelijks
bestuurder. Ik wil een benaderbare bestuur-
der zijn die vooral een goede gesprekspart-
ner is in een veranderende omgeving.”

Kees Stam: Oud dagelijks bestuurder 
waterveiligheid met mooie resultaten in 
dijkversterkingen en bloemrijk dijkbeheer. 
“Ik zal veel aandacht blijven geven aan bio-
diversiteit op eigendommen van het water-
schap en me inzetten voor eigen productie 
van waterstofgas bij onze energieprojecten.”

Fijko van der Laan: “Ik ben herkozen in het 
Algemeen bestuur van HHNK en de fractie 
heeft mij gekozen tot fractievoorzitter toen 
Marjan dagelijks bestuurder werd. Ook de 
komende vier jaar zullen wij ons inzetten 
voor onze taakuitoefening en de uitdagin-
gen van een veranderend klimaat vanuit 
een sociaaldemocratische grondhouding.”

Piet Oudega: “Met een zetel meer dan de 
vorige keer ben ik na vier jaar actief steun-
fractielid nu gewoon lid van de fractie. Als 
Zaankanter trek ik me vooral het dreigende 
verlies van de veenweidegebieden aan. 
Het tegengaan van de bodemdaling wordt 
daarom een belang-rijk doel.”

Elbert Volkers: “Ik ben steunfractielid voor 
de commissie Water en Wegen.
Participatie is een woord dat precies bij mij 
past. Dijken bij mij in de buurt voldoen niet 
meer aan de normen. Mensen betrekken 
bij dit proces, daaraan draag ik graag een 
steentje bij.”

Cornelis Bellis: “Als steunfractielid voor de 
commissie Bestuur, Middelen en Waterke-
ten wil ik waar mogelijk goede initiatieven 
ondersteunen. Ik wil zoveel mogelijk inno-
vaties stimuleren en ga voor een eerlijk 
belastingstelsel.”

Een zetel winst voor het Hoogheem-
raadschap Hollands Noorderkwartier Door Marjan Leijen

De nieuwe (steun)fractie Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 
Vlnr: Cornelis Bellis, Fijko van der Laan, Marjan Leijen, Piet Oudega, Kees Stam en Elbert Volkers

Succes voor PvdA in waterschap 
Amstel, Gooi en Vecht Door Bea de Buisonjé

De nieuwe (steun)fractie AGV. Vlnr: Bea de Buisonjé, Egbert de Vries, 
Stefano Stoffel, Simon Deurloo en Gerjet Wisse.
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Joyce Langenakker: burgemeester van 
dorpsgemeente met ambities Door Farida Polsbroek - gewestbestuur

Sinds december 2017 is Joyce Langenakker 
burgemeester van Ouder-Amstel. Farida 
Polsbroek vraagt naar haar ervaringen en 
wat haar drijft.

Door wie word jij geïnspireerd?
Meestal door vrouwen, die het verschil 
maken in hun omgeving en mooie 
idealen realiseren. In Ouderkerk hebben 
we een vrouw die een weeshuis heeft 
in India; in het dorp runnen meer dan 
veertig vrouwen een kringloopwinkel in 
een leegstaande kazerne, waarvan de op-
brengsten weer ten goede komen aan het 
weeshuis. De Riki stichting is ook zo’n 
voorbeeld, deze betekent veel voor 
kinderen in armoede en eenzame ouderen, 
en wordt geleid door een vrouw. Deze 
voorbeelden maken mij blij en ik kan zo 
ook weer verbinden: mensen met passie 
in het maatschappelijk veld en groepen in 
achterstandspositie aan elkaar verbinden.

Waarom ben jij bij de PvdA?
Dat is met de paplepel ingegoten. Als 
nakomertje ben ik alleen met een 
PvdA-minded moeder opgegroeid. Mijn 
vader was al overleden. Mijn moeder 
heeft me altijd gestimuleerd om kansen 
te pakken. Als kind zat ik op de Pieter 
Jelles Troelstraschool. Ik voel me nog 
altijd thuis bij de PvdA. Met een sociaal 
hart aanpakken van vraagstukken voor 
mensen die het moeilijk hebben.

“De combinatie
van dorp en stad
spreekt mij aan.”
Wat zou jij doen als je een dag fractie-
leider bent in de Tweede Kamer?
Ik ben trots op deze kleine fractie die 
belangrijke thema’s aankaart en vaak 
zichtbaar is. Mooi dat we inzetten op 
thema’s van de toekomst: een duurzame 
(betaalbare) toekomst, en de kloof tussen 
arm en rijk dichten. Een uitdaging blijft 
hoe we omgaan met alle veranderingen 
die op ons allen afkomen. 
 
Wat doet een rode burgemeester in 
Ouder-Amstel?
Het is een heel diverse gemeente qua 
politieke voorkeur: 15 zetels en 7 partijen. 
Deze gemeente groeit enorm in de 

komende 10 jaar: nu nog 
13.500 inwoners straks 
naar 25.000. Oog voor 
wat is: sociale cohesie 
en omkijken naar elkaar, 
maar ook veel in ontwik-
keling. Tussen de twee 
dorpen Ouderkerk aan de 
Amstel en Duivendrecht 
komt straks een nieuwe 
kern. Belangrijk is een 
klik tussen burgemeester 
en gemeente. Het voelt 
als een warm nest. De 
combinatie van dorp 
en groen en stedelijke 
uitdagingen spreekt mij 
erg aan. 

Wat is jouw favoriete plek 
in Ouder-Amstel?
Symbolisch: het complex 
de Toekomst van Ajax. 
Met zijn innovatie, zijn 
geestdrift en prestatie-
drang tot mooi en goed 
voetbal, maar ook de plek 
waar dromen werkelijk-
heid kunnen worden. Ik 
zie een link met onze gemeente en mijn 
rol. Ook Ouder-Amstel is ambitieus en 
wil binnen de beperkte middelen veel 
realiseren. Ik vind het een taak van de 
burgemeester om samen met het college,
de gemeenteraad en haar inwoners te
werken aan een goede, duurzame toekomst 
van je gemeente. Daarom is de naam de 
Toekomst toepasselijk. Maar verder houd 
ik van de diversiteit van Ouder-Amstel: 
de combinatie van de prachtige Amstel 
met heerlijke restaurants, het bedrijvige 
Amstel Businesspark, het pittoreske 
Ouderkerk, het boerenland (de Waver), 
het bijzondere Duivendrecht met polder, 
enorme wegen en metro-infrastructuur 
en om de hoek van Amsterdam, natuur-
lijk het gebied rondom de Arena waar 
nog een nieuwe wijk komt, kortom te 
veel om op te noemen. 

Klimaatmaatregelen of werkgelegenheid?
Combineren! Werkgelegenheid kun je 
creëren, sommige banen gaan verande-
ren, verdwijnen, maar belangrijk om 
in te spelen op veranderingen op de 
arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld het opleiden 
van vakmensen voor het verduurzamen 
van huizen. 

Met wie wil je nog eens een goed 
gesprek?
Met Gerdi Verbeet. Ik vind haar oprecht 
en integer en ze heeft een mooie en 
interessante kijk op de politiek. Ze was 
vorig jaar als voorzitter van het Comité 
4-5 mei aanwezig bij de jaarlijkse Elieser-
herdenking, een slaafgemaakte, die in 
Ouderkerk aan de Amstel begraven is op 
de Portugees-Joodse begraafplaats.

Hoe ziet jouw ideale vrije dag eruit?
Tegenwoordig altijd wel met sport, elke 
dag wel even naar de sportschool om te 
spinnen of baantjes te zwemmen. Tijd 
nemen voor kranten. Ook gezellig om 
met de drie dochters iets te doen. Samen 
met mijn man heb ik een seizoenkaart 
voor Ajax. Ook houd ik van kunst en 
cultuur en ben ik regelmatige bezoekster 
van de IDFA en het Rotterdam filmfestival.

Welk boek ligt er op jouw nachtkastje?
Michelle Obama Mijn verhaal. Net de 
vierdelige Elana Ferrante gelezen.  

Welke film heb jij het laatst gezien?
Greenbook

Voor de PvdA is het belangrijk dat de 
regeling goed uitgevoerd wordt, dat er 
geen sprake is van al te ruimhartige com-
pensatie voor het opruimen van 
oude bebouwing, zeker als er ook al 
medewerking is verleend voor bedrijfs-
vernieuwing. Daarnaast moet de 
gemeente kunnen aangeven welk type 
woningbouw er gewenst is, nu wordt er 
standaard uitgegaan van dure woningen.

zijn vele malen groter dan de oude en 
staan midden in de vrije ruimte. Op de 
voormalige lokaties zijn dure vrijstaande 
woningen gebouwd.
Daarnaast is ook het project Moorsmeer/
Dirkshorn bezocht (zie kader).

Wat is verbeterd
Op de verschillende locaties is bekeken 
in welk opzicht de ruimtelijkheid van het 
landschap/woonomgeving verbeterd is 
waarbij ook gekeken is naar de bedrijfs-
gebouwen die ter vervanging erbij 
gebouwd zijn. 

Storende bebouwing opruimen, dat 
klinkt goed. Maar in de praktijk zie je 
soms dat het rendement van de ruimte-
voor-ruimte regeling niet in het voordeel 
van de gemeenschap uitpakt.

Statenleden op lokatie
Naar aanleiding van een paar opmerke-
lijke Ruimte-voor-Ruimte uitwerkingen
in de Noordkop zijn (voormalig) Staten-
leden Nico Papineau Salm en Lars 
Voskuil in 2018 op werkbezoek geweest. 
In Burgerbrug is het project van Schie 
bekeken. De terug gebouwde stallen 

Ruimte-voor-ruimte 
pakt niet altijd goed uit Door Mirjam van Musscher

Moorsmeer Warmenhuizen

Melkveebedrijf Maatschap de 
Ruijter heeft zich gesplitst. Vader 
de Ruijter ‘beïndigt’ het bedrijf 
(linker cirkel). Aan de overzijde 
van de weg is nieuwbouw 
gepleegd en zet de zoon het 
bedrijf voort. De oude opstal is 
als ‘storende bebouwing’ aan-
gemerkt en sloop wordt
gecompenseerd door verkoop 
van 18-tal kavels in Dirkshorn. 

Een dure RvR oplossing die 
onder een normale bedrijfsvoe-
ring had kunnen vallen. Stel 
sloop oude opstal als voor-
waarde voor nieuwbouw.

Melkveebedrijf van Schie had 2 lokaties aan de Grote Sloot in 
Burgerbrug en uitbreiding ter plaatse was ongewenst. 
Het bedrijf is verplaatst (en uitgebreid) naar een nieuwe lokatie 
aan de Burgerweg, midden in de vrije ruimte rondom
en in het volle zicht van de Westfriesedijk (Provinciaal monument). 
De verplaatsing wordt bekostigd door de bouw van vrijstaande 
woningen op de oude lokaties. Het nieuwe bedrijf heeft een 
schaalgrootte die ongebruikelijk groot is voor de regio. De 3 megastallen, gezien vanaf de dijk

Oude bedrijf

Nieuwe bedrijf
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Door Dorette Corbey - lid Rijnland 

Succesvolle verkiezingen in Rijnland! De 
PvdA is na de VVD de grootste partij in 
waterschap Rijnland. Drie zetels, en op 
een paar stemmen na waren het er vier 
geweest. Het was uitdrukkelijk de wens 
van andere partijen om de PvdA en 
Water Natuurlijk deel uit te laten maken 
van de coalitie. De PvdA kon voort
bouwen op het werk van Jeroen Haan, 
Thea Fierens en Els Veenhoven in de 
vorige periode: de deelname van de PvdA 
aan de coalitie werd gewenst en werd 
ons gegund. 

Waterzuivering Haarlem
Over het coalitieakkoord kunnen we te-
vreden zijn. De kwijtscheldingsregeling
is behouden, wat toch weer een overwin-
ning voor de PvdA is. Veel aandacht voor 
achterstallig onderhoud in de water-
keten. De waterzuiveringsinstallatie
van Haarlem wordt vernieuwd en de 
bedoeling is van deze installatie een 
boegbeeld van de toekomst te maken. 
In Haarlem of in Leiden komt een extra 
zuiveringslaag om medicijnresten en 
microplastics uit het water te halen. 

Ook het bronbeleid is opgenomen: 
vervuiling voorkomen is meestal beter 
dan filteren. Veel aandacht voor ‘water-
bewustzijn’ en participatie van inwoners, 
bedrijven en bijvoorbeeld recreanten. 

Geen hobbytaken
Onze inzet bij de onderhandelingen was 
daarnaast een brede aanpak van de kern-
taken van het waterschap. Klimaatveran-
dering, aanpassing aan zowel droogte als 
hoosbuien, energietransitie, grondstof-
fenschaarste en de circulaire economie 
zijn wat ons betreft geen zaken die je er 
als een soort hobbytaken een beetje bij 
doet. Wat ons betreft zijn deze uitdagin-
gen onderdeel van de kerntaken. Dat is 
voor het grootste gedeelte gelukt.

Andere aanpak
Ook over de werkwijze van Rijnland heb-
ben we nagedacht. De PvdA heeft gepleit 
voor een meer gebiedsgerichte aanpak. 
Waterzuivering en de doelen van de 
kaderrichtlijn water hebben met elkaar 
te maken. Waterveiligheid en voldoende 
water staan niet los van elkaar en ook 
niet los van biodiversiteit of onze ecolo-
gische opgave. De geografie van Rijnland 

PvdA Rijnland heeft handen aan het roer
is divers: Kennemerland kent andere 
uitdagingen dan het Groene Hart of de 
Bollenstreek. Gebiedsgericht werken 
aan schoon water en droge voeten is 
efficiënter. Het is zeker ook een goede 
manier om burgers en belanghebben-
den beter te betrekken bij water en om 
de samenwerking te intensiveren met 
gemeenten en met de twee provincies. 
Zo zijn we als Rijnland ook makkelijker 
herkenbaar en beter aanspreekbaar.  

Veranderingen
Het coalitieakkoord is een uitstekend 
startpunt, maar veel is nog open. Veel 
werk dus voor het PvdA-deel in Rijnland 
om nu ook echt werk te maken van onze 
prioriteiten. Ons team ondergaat wel een 
ingrijpende verandering: nog voor de 
beëdiging van de hoogheemraden werd 
bekend dat ónze beoogde hoogheemraad 
Jeroen Haan met ingang van september
benoemd wordt tot Dijkgraaf in De 
Stichtse Rijnlanden. Thea Fierens zal 
hem opvolgen als hoogheemraad in 
Rijnland. Dus felicitaties voor Jeroen en 
voor Thea, allebei veel succes toegewenst 
in jullie nieuwe functie. 

Afscheid van vier
PS leden
Door Sandra Doevendans
Na een fantastische periode hebben 
wij met pijn in ons hart afscheid ge-
nomen van Xander den Uyl. Hij 
was de afgelopen jaren onze fractie-
voorzitter in een strakke coalitie. Dat 
was zeker niet makkelijk, maar hij 
heeft ons soms met een ‘Den Uyltje’ 
(even figuurlijk flink met z’n vuist op 
tafel slaan) er doorheen geloodst. 

Nico Papinau Salm, ons fractielid die 
altijd overal naartoe kon. Daarnaast 
voor iedereen klaarstond. Onze ‘Rode 
Kanjer’, we gaan hem missen in de 
fractie! 

Marieke Duijn was onze topper op 
en voor de fiets. Met haar goedlachse 
karakter kon zij altijd wat humor in de 
fractie brengen. 

En last but not 
least Rina van 
Rooij. Na haar 
pensioen gewoon 
aan haar tweede 
jeugd begonnen. 
Tijdens de vorige 
periode gestart 
met een nieuwe 
studie, meerdere 
malen in Lesbos
geweest om 
vluchtelingen te 
helpen en nu weer 
aan het werk als 
directeur van een 
maatschappelijke 
organisatie. 
Om nog maar te zwijgen van haar 
vrijwilligerswerk.  
Zoals jullie kunnen begrijpen gaan we 

deze toppers missen en zijn we erg blij 
dat ze altijd bereid zijn om ons vanaf 
de zijlijn te ondersteunen. Bedankt 
nogmaals voor jullie harde werk!

AGV’ers bedankt!
Door Bea de Buisonjé - lid AGV 
Leny van Vliet en Reinie Kaas waren 
beide twee bestuursperiodes achter-
een actief voor de PvdA in het water-
schap, bij elkaar 10 jaar. In de laatste 
periode waren zij fractievoorzitter en 
duo-lid. 
De huidige fractie zal ze beiden erg 
missen vanwege hun enorme ervaring 
in het waterschap. Leny bovendien 
vanwege haar bestuurlijke expertise en 
Reinie vanwege haar technische kennis 
en vasthoudendheid als het gaat om 
het boven water krijgen van ‘oneer-
lijke’ praktijken. Gelukkig hebben ze 
aangegeven graag nog ingeschakeld 
te worden als hun inbreng gewenst is. 
Reinie zal zich vooral gaan wijden aan 
landbouwgif, medicijnresten, micro-
plastics en andere nieuwe stoffen. 
Stoffen die ons oppervlaktewater ver-
vuilen en een direct gevaar zijn voor 
het leven. Daarbij richt ze zich met 
name op de Europese regelgeving.

Rolf Steenwinkel 
neemt afscheid als 
DB-lid.
Hij zal de komende 
periode niet terug-
komen in het 
Dagelijks Bestuur en 
ook niet in de fractie. 
Niet omdat hij het 
werk niet bijzonder 
waardeert, maar 
omdat hij het niet 
langer kan combine-
ren met andere zaken 
waarmee hij bezig is. 
Voor de fractie is dit 
een aderlating, want 
er gaat bestuurlijke 
ervaring verloren. 
In het DB heeft hij 
zich zeer sterk 
gemaakt voor de circulaire economie, 
energietransitie en klimaatadapatie. 
Mede door zijn inzet is de afgelopen 

“Jonge PvdA’er Jorrit Carton verovert 
zetel”. Staat deze kop nou echt in de 
krant? Het is een paar dagen na het 
sluiten van de stembus. Ik was moe van 
de campagne. Mijn telefoon bleef maar 
gaan met felicitaties, de griffie begon te 
mailen over het aanvaarden van de zetel 
en de eerste fractievergadering stond in 
mijn agenda. Wat gebeurt er allemaal?
Een paar dagen later liep ik ‘Dreef 3’ bin-
nen om mijn zetel te accepteren. “Dag 
meneer Carton, gefeliciteerd met uw 

plek in de Staten”, aldus 
een medewerker van de 

griffie. Het voelde als een 
warm welkom. Toch hoor 

ik mijzelf nog denken, 
zeg maar ‘gewoon’ Jorrit. 

Ik werd langs tafels 
geloodst om mijzelf te 

informeren, formulieren 
in te vullen en vervol-

gens weg te gaan vol met 
nieuwe indrukken.

 En dan moest de 
beëdiging nog plaatsvinden. 

Goed...ik geef toe...ik vond het best 
spannend. Ook al komt het neer op 
wachten om 3 seconden te ‘shinen’. “Dat 
verklaar en beloof ik”. Eigenlijk best 
bijzonder. Dat vonden ook mijn trotse 
ouders. 
Alhoewel de één soms denkt “Jor, waar 
begin je aan?”, is het dezelfde die mij als 
kind het t-shirt gaf met de tekst: “Why 
should I tidy my room when the whole 
world is a mess”.
Centraal in het inwerkprogramma stond 

Noord-Holland in alle staten de 
eerste ervaringen als lid van de Provinciale Staten 
Door Jorrit Carton - Statenlid

uiteraard het provinciale beleid. De 
leukste kennismaking had ik echter met 
de andere 54 Statenleden. De bustour 
was hierin het meest memorabel. Met 
je collega Statenleden op ‘schoolreisje’. 
“Noord-Holland ken ik toch goed”, 
althans dacht ik. Door zo’n tour kom je 
weer op andere bijzondere locaties. 
Zo ben ik nog meer gaan houden van 
onze provincie.
Bijzonder ook dat je in de positie bent 
om de Eerste Kamerleden te kiezen. Een 
ervaring om nooit te vergeten. Netjes 
met het blau.. euh.. rode potlood ge-
stemd ;) Maar genoeg inwerkprogramma 
en formaliteiten. Ondertussen ben je 
druk met het inlezen, lopen de coalitie-
onderhandelingen en maak je plannen 
voor de komende vier jaar. Het is 
namelijk niet genoeg om alleen een 
‘hokje’ in te kleuren. In het mooie 
Noord-Holland mag de rode kleur weer 
stralen.

periode een belangrijke stap gezet 
richting een klimaatneutraal water-
schap.

Leny van Vliet

Reinie KaasRolf Steenwinkel

Xander den Uyl Marieke van Duijn

Rina van Rooij Nico Papinau Salm
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Colofon
Aan dit nummer werkten mee:
Ed Bausch, Bea de Buisonjé, Jorrit Carton, Dorette Corbey, Rian van Dam, Sandra Doevendans, Aukelien Jellema, Martin Kip, 
Gert-Jan Leerink, Marjan Leyen, Mirjam van Musscher, Farida Polsbroek, Adnan Tekin, Lars Voskuil en Annette de Vries.

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

Nico Papineau 
Salm is de 
Rode Kanjer 2018!
Door Martin Kip

Tijdens de traditionele Nieuwjaarsbijeen-
komst, die dit jaar gehouden werd bij 
Roeicentrum Berlagebrug op 26 januari, 
werd Nico Papineau Salm de Rode Kanjer 
uitgereikt.
Namens het gewestbestuur van Noord- 
Holland reikte Martin Kip hem deze 
oorkonde uit. Zijn verdiensten zijn op 
vele gebieden zichtbaar geweest. Aller-
eerst natuurlijk als Statenlid waar hij de 
portefeuille Ruimtelijke Ordening met 
verve vervulde. Daarnaast kon je altijd 
een beroep op hem doen als er bijvoor-
beeld in verkiezingstijd werk aan de 
winkel was, zo ook dit jaar.
Wij zijn hem zeer erkentelijk voor wat 
hij voor de PvdA in Noord-Holland heeft 
gedaan en we hopen hem zeker nog een 
keer in rood jasje tegen te komen.

In memoriam
Kees van der Zel
Door Ed Bausch 

Op 4 mei jl is geheel onverwacht Kees 
van der Zel overleden.
Met zijn vrouw Dini van der Zel-Bij had 
hij in Groet prachtige jaren, na een
werkzaam leven in het onderwijs en als 
raadslid en wethouder van de destijds
nog zelfstandige gemeente Schoorl.
Kees van der Zel mocht 86 jaar worden. 
Weinigen zouden hem die leeftijd hebben 
toebedacht. Want hij kwam trouw, kwiek 
en vooral positief kritisch naar afdelings-
vergaderingen en bijeenkomsten van het 
gewest. En bijna altijd samen met Dini. 
Een hecht paar dat nu van het leven, kin-
deren en kleinkinderen genoot en in het 
voorjaar vaak naar Portugal ging.
Kees was iemand van de statuten. 
Menige keer heeft hij, in de afdeling en in
het gewest, besturen gewezen op de 
noodzaak om die statuten toch vooral bij
de hand te hebben en na te leven. Om 
willekeur te voorkomen. Daar was hij
heel duidelijk in, en terecht.
Hij functioneerde actief in de destijds 
bestaande commissie Buitenland van
het gewest, hij was secretaris van het 
gewest Noord-Holland en zat in kandi-
daatstellingscommisies. 

Kees van der Zel was een bevlogen 
sociaal-democraat, immer kritisch 
wakend voor een echt PvdA-geluid.
Hij kon zijn ernstige woorden kracht 
bijzetten met humor en een gulle lach.
Een voorbeeld dat wij graag voor ogen 
houden, wij wensen Dini veel sterkte.

Rian van Dam: een rode burgemeester 
in het groen Door Martin Kip - gewestbestuur

Redactionele bijdragen over 
provinciale zaken of ingezonden 
brieven zijn welkom! 

U kunt uw bijdrage sturen naar 
mirjam@mus.nl

Terug
Door Aukelien Jellema

IJs en weder dienende, schreef ik een 
paar weken geleden op twitter, ben ik 
straks duo-commissielid voor mijn eigen 
PvdA Noord-Holland. Als eerste opvolger 
op onze kieslijst (van maart jl.) mocht 
ik op 27 mei jl. die functie accepteren. 
De coalitieonderhandelingen (met ‘ons 
d’r bij’) waren toen in volle gang en 
dat maakte dat ik mede (voorzichtig) 
rekening mocht gaan houden met een 
hernieuwd Statenlidmaatschap. Maar ook 
– of misschien wel juíst - voor coalitieon-
derhandelingen geldt: ‘It ain’t over till the 
fat lady sings’. Het was in de afgelopen 
weken dan ook een kwestie van adem 
inhouden en rustig afwachten (sic!) wat 
de onderhandelingsresultaten zouden 
opleveren. 
Het coalitieakkoord ligt er, we doen weer 
mee en ik mag mijn plek in de Statenzaal 
opnieuw opzoeken. Den Helder meldt 
zich, zullen we maar zeggen… Ik heb 
er hartstikke veel zin in en hoop op een 
mooie samenwerking met mijn (deels) 
nieuwe fractiegenoten. 
Het voelt als een nieuwe start maar 
eigenlijk ook wel een beetje als ‘terug van 
nooit weggeweest’. 

De Noordkop is een rode burgemeester 
rijker. Op 12 februari is Rian van Dam 
geïnstalleerd in de gemeente Hollands 
Kroon. Wij kennen Rian als voorzitter 
van ons gewestbestuur en voormalig 
wethouder in Alkmaar maar wie is de 
mens achter Rian? Martin Kip vraagt het 
haar.

Door wie word jij geïnspireerd?
Mensen die ergens voor staan, positie 
innemen, een maatschappijvisie hebben. 
Namen vallen als Den Uyl, van der Laan 
en onze Rotterdamse burgemeester 
Aboutaleb. Nu worden veel uitspraken 
van politici vertaald naar zetels.

Je was ooit wethouder in Alkmaar voor 
werk en inkomen. Kun je een voorbeeld 
geven van jouw visie op dit terrein?
Als wethouder heb ik daar een project 
gestart om langdurig werklozen aan het 
werk te helpen. We waren gewend eerst 
het ene probleem op te lossen en dan het 
volgende met uiteindelijk op de langere 
termijn zicht op werk. Samen met de 
WSW-organisatie hebben we uitkerings-
gerechtigden gevraagd ‘wat wil jij en hoe 
moeten we de belemmeringen oplossen’. 
Die integrale aanpak van bijvoorbeeld, 
werk, schulden, sociale vaardigheden 
en luisteren naar de cliënten maakten 
mogelijk dat er oplossingen ontstonden 
waar ook in geloofd werd. Dat gaf mij 
voldoening en maakte mij blij.
Daar ga je dan ook gewoon voor en kijk 
je of de regels zo toegepast kunnen wor-
den dat het werkt. 

Ben je dan van de rekkelijke en hoe 
verhoudt zich dat dan nu met de hand-
having die soms ook gevraagd wordt?
Eigenlijk is het net als kinderen opvoe-
den; soms moet je streng zijn en soms 
kan het losser. 
Rian vertelt dat haar kinderen vroeger 
tegen vriendjes vertelden dat ze streng 
was, maar dat was volgens Rian alleen 
als de grenzen geraakt werden 
en dan moet je optreden.

Wat zou jij doen als een dagje fractie-
leider van de PvdA bent in de Tweede 
Kamer?
Een dagje is kort maar ik zou als fractie-
voorzitter weleens op zoek willen naar de 
vraag hoe we als kiezer in de wedstrijd 
zitten. Hoe denken wij over gelijke kansen 
voor eenieder, hoe brengen wij een 
genuanceerde boodschap goed over het 
voetlicht. We zijn zo vluchtig, hoe maken 
we de verbinding, hoe kunnen wij in dit 
gepolariseerde veld de verbinding aan-
jagen. Concentreer je op de speerpunten, 
zoals de werkende armen, geef het 
proces een menselijk gezicht. 

“Zorgen om 
mensen met 
een kort lontje.”
Onlangs had ik een koffie-uurtje met 
enkele senioren in Hollands Kroon. 

Ze wilden een bankje. Nu kennen we in 
onze gemeente kernbeheer (vorm van 
samenwerking met inwoners in de 
diverse dorpen) wat bij hen niet bekend 
was. Dan spreek je af in het volgend 
overleg daar een wijkbeheerder bij te 
betrekken en te bespreken wat de 
gemeente kan betekenen.

Met wie zou jij weleens een goed 
gesprek willen voeren?
Ik denk aan twee namen; Willem Alex-
ander en Tjeenk Willink.
De eerste omdat ik weleens wil horen 
wat hij ziet vanuit zijn positie. Hij 
spreekt veel mensen en wat kunnen wij 
daaruit leren.
Tjeenk Willink om te horen waar hij zich 
zorgen over maakt. Bijvoorbeeld de korte 
lontjes van sommige mensen en het 
gemak om dit veelvuldig in social media 
zonder contact te kunnen delen. We 
zullen het toch SAMEN moeten doen. 
Grote problemen los je niet eenvoudig 
op, denk aan het klimaat, eenzaam-
heid, jeugdoverlast. Wij kunnen hier 
met elkaar een zinvolle discussie over 
voeren en oplossingen bedenken. Het 
populisme op inhoud bestrijden werkt 
niet altijd, blijf bij je eigen inhoud en 
de waarden die je belangrijk vindt. De 
waardendiscussie bij de PvdA mag weer 
onderwerp van gesprek zijn, dat is wat 
ons bindt. 

Hoe ziet de ideale vrije dag eruit voor 
deze kersverse burgemeester van 
Hollands Kroon?
Zelf even bepalen hoe laat je opstaat en 
de krant even relaxed lezen, wandelin-
getje met de hond en natuurlijk even 
shoppen, gewoon even lekker “tuttelen”.

Rian van Dam op koningsdag in actie tijdens de opening 
van de bloemendagen in Anna Paulowna

Kees op de eerste rij, op de leden-
vergadering van november 2018



Zaterdag 15 juni is er op de speciaal 
daarvoor belegde Algemene Leden-
vergadering fiat gegeven aan het onder-
handelingsresultaat voor een nieuwe 
coalitie voor Provinciale Staten voor de 
komende 4 jaar.

Waterschappen al rond
Eerst werd teruggeblikt op de al met suc-
ces afgeronde coalitie-onderhandelingen 
bij de waterschappen. Bij alle 3 zit de 
PvdA in het bestuur, een heel mooi 
resultaat! Lovende woorden en een grote 
bos rozen waren er voor Kees Stam die 
10 jaar dagelijks bestuurder bij 
Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier is geweest.

Stevig onderhandeld
Lijsttrekker Adnan Tekin en Lars Voskuil 
deden uit de doeken hoe de onderhan-

Er is een coalitieakkoord!

De nieuwe fractie van de PvdA voor de Provinciale Staten 2019-2023. Vlnr: duofractielid Siman Abdi, Gert-Jan Leerink, 
Aukelien Jellema, Sandra Doevendans, Gedeputeerde Adnan Tekin, Jorrit Carton, Annette de Vries en fractievoorzitter 

Lars Voskuil. Beoogd duofractielid Alphons Muurlink was met vakantie. 

delingen verlopen waren. De eerste 4 
weken zijn besteed aan een vruchteloze 
poging door het Forum voor Democratie. 
Daarna werd er onder leiding van Laura 
Bromet stevig onderhandeld met de VVD, 
Groen Links, D66 en de PvdA. Als een 
van de kleinere aansluitende partijen was 
het zoeken naar een goede onderhandel-
ingspositie maar dat is gelukkig wel goed 
gelukt.

Kritiek en complimenten
‘Duurzaam doorpakken’ is een program-
ma op hoofdlijnen waarin ‘staand beleid’ 
niet is opgenomen en waarbij huidige 
afspraken en kaders worden gehand-
haafd. Voor Wonen komt met name in 
Noord-Holland Noord meer ruimte, 
windmolens mogen rondom Amsterdam 
geplaatst en onder andere de portefeuille 
Mobiliteit biedt veel ruimte om mensen 

uit de auto en op de fiets en in het OV te 
krijgen. Een aantal leden stelde de nodige 
kritische vragen die uitgebreid werden 
toegelicht en beantwoord. Ook waren er 
complimenten. Het coalitie-akkoord 
werd met applaus en per acclamatie 
aangenomen.
Heel veel succes de komende 4 jaar!

Duurzaam doorpakken

Roel de Witlezing
Handen uit de mouwen!
Door Berno Strootman,

landschapsarchitect.

Op 28 september in de 
bibliotheek Haarlem, 

Gasthuisstraat 32. 
Aanvang 10:30 uur.


