
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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Het waterschap moet tegenwoor-
dig zorgen voor méér water.

Droogte7
Wat vond Lars Voskuil van 
de begroting. Lees het in de 
algemene beschouwing.

Doen!
De nieuwe voorzitter, Coby van 
Berkum, komt liever zelf langs 
bij de afdelingen.

3Live

Wie regelmatig met de trein of auto 
door Noord-Holland reist kan er 
niet omheen; de verdozing van het 
Noord-Hollands landschap met als 
hoogte-/dieptepunten de omgeving 
tussen Amsterdam, Schiphol en 
Haarlemmermeer, Zaanstad maar 
ook de gemeente Hollands Kroon 
waar datacenters naast kassen het 
landschap meer en meer  gaan 
beheersen. Als deze trend zich 
nog eens tien jaar voortzet is ons 
landschap onherkenbaar veranderd.  

Symposium
Wat kunnen we hier als gemeenten 
en provincies, met inachtneming 
van alle belangen die meespelen, 
aan doen? Deze vraag stond cen-
traal tijdens het ‘mini symposium 
verdozing’ dat de PvdA staten-
fractie 11 november organiseerde, 
vanwege de Corona maatregelen 
geheel digitaal, maar dat stond een 
goede discussie niet in de weg. 

Tertius Hanekamp, landschaps-
architect en werkzaam voor het 
College van Rijksadviseurs, legde 
de vinger al snel op de zere plek: 
‘We doen het natuurlijk zelf, we 
kopen steeds minder in gewone en 
steeds meer in webwinkels. 
We zijn er zelf schuldig aan dat we 
straks lege winkelstraten hebben
en een landschap vol dozen. Ook 
bij mijn gezin met drie kinderen 
komt alles aan de deur, heel 
gemakkelijk.’ Hij stelde voor 
ruimte niet te gemakkelijk weg te 
geven en bovenal data- en distri-
butiecentra te clusteren. Ruim de 
eenlingen op en reconstrueer de 
linten. Zorg dat er geen centrum 
meer gebouwd wordt zonder 
zonnepanelen erop.

Beter inpassen
Steven Slabbers, provinciaal advi-
seur ruimtelijke kwaliteit (PARK) 
wordt niet altijd vrolijk van wat 
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Noord-Holland verdoost
 Door Gert-Jan Leerink - Statenlid

hij in Noord-Holland ziet: “Er zijn 
echt voorbeelden van distributie-
en datacentra die goed in het 
landschap zijn ingepast, maar als 
ik kijk naar Hollands Kroon en 
wat er door Enkhuizen en Hoorn 
langs de Westfrisiaweg is gezet, 
vallen de vullingen uit mijn kiezen. 
Er worden tientallen miljoenen 
geïnvesteerd in megagebouwen 
maar als het dan om de inpassing 
in het landschap gaat komt men 
niet verder dan het gebouw een 
groen verfje te geven of een paar 
fruitboompjes bij de ingang. En dat 
geldt niet alleen voor distributie- 
en datacentra, maar net zo goed 
voor de kolossale bollenschuren en 
megastallen die steeds vaker in het 
agrarisch landschap opdoemen”. 

Lees verder op pagina 2

Datacenters bij Agriport in de buurt van Middenmeer
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Vervolg voorpagina:
Zorg voor meer kwaliteit, betere 
inpassing en efficiënter grond-
gebruik; waarom al die dozen 
naast elkaar bouwen als ze ook 
bovenop elkaar kunnen? 

Beleid maken
‘Allemaal goede punten’, aldus 
Mieke Booij, PvdA wethouder in 
Haarlemmermeer, ‘die ook 

allemaal terugkomen in het beleid 
dat onze gemeente onlangs over 
verdozing heeft vastgesteld.’ Beleid 
waar het in de Provincie nog aan 
ontbreekt, maar dat gaat als het 
aan onze statenfractie ligt niet 
lang meer duren. De informatie 
die we voor en tijdens het sympo-
sium boven tafel hebben gekregen 
zullen we gebruiken om het debat 
over ‘verdozing’ ook in Provinciale 

Staten aan te zwengelen. Het moet 
en kan echt veel beter. Maar we 
beseffen ook dat de politiek in z’n 
eentje dit tij niet gaat keren. Onze 
online verkopen groeien ieder jaar 
met meer dan 10%. Google slaat 
iedere week 28 miljard (!) nieuwe 
foto’s van ons op. Zolang dit soort 
cijfers blijven groeien zal ook het 
aantal ‘dozen’ blijven groeien, of 
we die nu lelijk vinden of niet.

Distributiecentrum in de Haarlemmermeer

Over het verkiezingsprogramma tk2021

Tanja Jadnanansing, stadsdeel-
voorzitter Amsterdam Zuidoost

“Mooie titel; ‘een eerlijker en 
fatsoenlijker Nederland’. Het kan 
eerlijker, in Zuidoost neemt onder 
andere als gevolg van Covid-19 de 
ongelijkheid toe. Niet in alle buur-
ten, maar sommige delen worden 
keihard getroffen.”
Tanja herkent zich in het beleid van 
wethouder Marjolein Moorman, die 
zegt: “om te komen tot gelijke 
kansen moet je ongelijk investeren.” 
Daarom wordt in Zuidoost meer 
geld in het onderwijs geïnvesteerd. 
Die sfeer ademt ook het verkiezings-
programma. Tanja is trots op het 
programma: “bemoedigend en 
een positieve woordkeuze. Dicht 
bij onze sociaaldemocratische 
waarden”, daar herkent zij zich in.
Vooral de onderwijsparagraaf 
spreekt haar aan (daar ligt haar hart 
ook): gratis voorschool en vooral 
ook het uitstellen van de te vroege 
selectie. Voor Amsterdam Zuid-
oost is dat een goed initiatief. Dat 
was/is ook haar wens: “Kinderen 
in Zuidoost worden vaak niet op 

waarde geschat.” 
Tanja wil graag het volgende 
meegeven: “Naast reken- en taal-
vaardigheden zijn ook levensvaar-
digheden van belang in het onder-
wijs.” Ze wil zich 100% inzetten 
voor een campagne om leesvaardig-
heid te bevorderen, omdat je lezen 
overal voor nodig hebt. Wij mogen 
haar benaderen boegbeeld hiervoor 
te worden.
“De wijk waarin je woont levert 
ook levensvaardigheid, veerkracht 
op. Dat met meer bemoedigende 
woorden opschrijven geeft die 
kinderen ook houvast. Woorden 
doen er namelijk toe. Investeren in 
zelfvertrouwen, naast de kinderen/
mensen staan voor wie je zegt op 
te komen. Voorkom het stoppen 
van mensen in hokjes (ook al zijn 
de intenties goedbedoeld) en maak 
ze niet zielig, ze willen niet zielig 
gevonden worden. Van belang 
om het narratief te veranderen: 
dezelfde boodschap in net een 
andere jas!”

Tony van Waveren, voorzitter 
afdeling Gooise Meren

Het concept-verkiezingsprogram-
ma van de PvdA voelt als “weer 
thuiskomen”.
Net als in een vereniging, je voelt 
je daar thuis door de gedeelde 
waarden en daar samen voor te 
staan. 

Welke zaken uit het programma 
spreken jou het meeste aan?
Iedereen moet gelijke kansen 
krijgen en deze naar zijn of haar 
mogelijkheden kunnen invullen.
Belangrijk is de rust en zekerheid 
die mensen moeten ondervinden 
bij werk (de pilaar van onze samen-
leving), fatsoenlijk betaald en de 
continuiteit hiervan.
Einde maken aan de schulden-
industrie, die burgers in wanhoop 
stort. Incassobureaus die boete op 
boete stapelen, waarbij de overheid 
even hard meedoet.
De duurzaamheidsparagraaf mag 
wat steviger, meer aandacht voor 
sociaal ondernemerschap. Maak 
grote bedrijven niet nog 
aantrekkelijker voor de aandeel-
houders en belast ze voor de 
vervuiling.
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verbeteren, maar nog steeds heeft 
het beperkingen. 
Misschien was het wel een meta-
foor voor hoe we ons door de 
pandemie heen worstelen. We 
proberen er met z’n allen het beste 
van te maken, maar vergaderen 
via het beeldscherm blijft voor mij 
surrogaat. Ik had me voorgenomen 
als nieuwe voorzitter de provincie 
in te gaan en kennis te maken met 
de afdelingen. En te horen wat er 
zoal speelt in de regio. Dat doe ik 
het liefst in levende lijve, zonder 
tussenkomst van een beeldscherm. 
Daar is tot nu toe nog maar heel 
weinig van terecht gekomen. En dat 
is heel jammer.
Maar laat ik eerlijk zijn: de digitale 
techniek biedt ook veel mogelijk-
heden. Het helpt ons om toch 
contacten te onderhouden en met 
elkaar te overleggen als dat fysiek 
niet kan. 

We bruisen
Als ik hoor van partijgenoten die 
getroffen zijn door Covid-19 en hun 
werkzaamheden niet kunnen 
uitoefenen voor het Gewest, dan 

realiseer ik me de ernst van de 
pandemie. Maar ook hoe belang-
rijk het is dat veel leden achter de 
schermen zich vrijwillig inzetten 
voor onze vereniging. Wij zijn 
een partij waar intern heftige 
discussies kunnen plaatsvinden, 
maar we zorgen ook met elkaar 
voor een bruisende en bloeiende 
vereniging. Er ontstaan werk-
groepjes waar we vriendschappen 
sluiten en proberen de wereld 
een beetje beter te maken.
In het komend jaar zijn er weer 
verkiezingen voor de Tweede Ka-
mer. In de aanloop daar naartoe 
werken we nu met elkaar aan een 
eerlijk en rechtvaardig verkiezings-
programma, dichtbij onze sociaal-
democratische waarden. 
Ik hoop van harte dat we in 2021 
elkaar weer fysiek mogen ont-
moeten en dat we dichtbij en 
samen met elkaar weer cam-
pagne mogen voeren. 
Pas goed op elkaar en op jezelf! 
Ik hoop jullie in 2021 in levende 
lijve te ontmoeten. 

Coby van Berkum
voorzitter gewestbestuur 
Noord-Holland

Liever in levende lijve...
Het had zo 
mooi kunnen 
zijn, mijn 
eerste kennis-
making als 
kersverse 
voorzitter van 
het Gewest. 
De eerste 
algemene 

ledenvergadering viel midden in 
de eerste lockdown van de corona 
pandemie. Wij gingen vergaderen
via “Samen Online”, onze eigen 
vergadersoftware van de PvdA. 
Het beloofde een mooie bijeen-
komst te worden, want er hadden 
heel veel mensen ingelogd.  
Alleen kon het systeem het al snel 
niet meer aan en moesten veel 
mensen direct afhaken. Leden 
die iets wilden zeggen om ook 
afscheid te nemen van onze 
vertrekkende voorzitter Rian van 
Dam waren niet te verstaan. Mijn 
eigen woorden als nieuwgekozen 
voorzitter klonken in mijn oren als 
die van een Tiroler jodelzangeres.
Het partijbureau heeft hard 
gewerkt om het systeem te 

anders begonnen. Sommige 
collega’s of externe partners heb ik 
digitaal vaak gesproken, maar nog 
nooit in het echt ontmoet. 

Tegenwoordig ben ik met inacht-
neming van de maatregelen weer 
wat vaker op het provinciehuis, 
ontmoet ik weer wat mensen en 
kan ik soms zelfs op werkbezoek.

Ondanks de bijzondere start heb 
ik het ontzettend naar mijn zin. 
Boeiende portefeuilles en interes-
sante dossiers waar we echt het 
verschil kunnen maken.

Een volgende keer zal ik wat 
dieper ingaan op de verschillende 
onderwerpen, maar op dit moment 
wil ik er toch één kort aanstippen:
Tata Steel.
100 jaar oud en een belangrijke 
economische factor in de regio.  

Gedeputeerde in coronatijd
9 maart 
2020: 
de datum 
dat ik op het 
provinciehuis 
in Haarlem 
geïnstalleerd 
werd als 
gedeputeerde, 

9 maart 2020: de datum dat de 
minister-president afkondigde dat 
we als begroeting geen handen 
meer schudden.
17 maart 2020: de intelligente lock-
down waarbij we vooral thuis gaan 
werken.

De eerste kennismakingen met 
de organisatie, het inwerken en alle 
overige afspraken waren vooral 
digitaal. Effectief en een nieuwe 
werkelijkheid met volop mogelijk-
heden, maar toch was ik deze 
boeiende eervolle periode liever 

En ondanks dat de luchtkwaliteit 
verbeterd is, maken veel mensen 
zich zorgen over de volksgezond-
heid. Deze zorgen moeten we 
serieus nemen en bewoners 
moeten erop kunnen vertrouwen 
dat de overheid de vergunningen 
aanscherpt waar het kan en toeziet 
op naleving van die vergunningen. 
Ik zal de komende jaren blijven in-
vesteren in een gezondere en veilige 
IJmond. Gezondheid, duurzaam-
heid en economie kunnen niet 
meer los van elkaar worden gezien.

Ik wil hierbij nog benadrukken 
dat veel initiatieven in het dossier 
Tata door mijn voorganger Adnan 
Tekin in gang zijn gezet. Ik wil 
hem daarvoor bedanken. De basis 
was al gelegd. 

Jeroen Olthof
Gedeputeerde PvdA NH
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problemen lijken te gaan krijgen 
en de gezondheid en leefbaarheid 
voor de omwonenden kunnen 
verbeteren. 
In de fractie wordt hard gewerkt 
aan uiteenlopende onderwerpen 
als bescherming van het milieu, 
de natuur en verbetering van de 
biodiversiteit. Aan het aanjagen 
van de energietransitie en versnel-
ling van de woningbouw. Aan 
versterking van het onderwijs en 
de aansluiting op de arbeidsmarkt. 
Aan de uitvoering van plannen 
voor de fiets en andere vormen van 
duurzame mobiliteit. En aan tal 
van andere zaken. Met veel energie 
en vol Rode overtuiging.

In mijn hoofd klinkt De Dijk: 

Alles komt terecht
We zijn er nog niet
Maar we zijn onderweg. 

En zo is het maar net. 

Aan de slag!

heeft. En ik ben hoopvol omdat ik 
om mij heen zoveel mensen zie die 
ondanks de huidige uitdagingen 
alles op alles zetten om er voor 
te zorgen dat wij sterker uit deze 
crisis komen. 

Milieuwinst
In Provinciale Staten werken wij 
nog altijd online om de risico’s 
op besmetting te minimaliseren. 
Er zijn maar weinig mensen die 
daar echt blij mee zijn, maar het 
werkt en het heeft ons belangrijke 
lessen geleerd. Niet in de laatste 
plaats de les dat het kan. Zelfs als 
het straks weer mogelijk wordt om 
echt bij elkaar te komen, zullen 
wij net als veel bedrijven een deel 
van het werk online blijven doen. 
Tijdwinst, milieuwinst, minder 
files en het maakt de bijeenkomsten 
toegankelijker omdat je er ook als 
geïnteresseerde niet altijd meer 
voor naar Haarlem hoeft te komen.

Grip op Tata
Onze Gedeputeerde heeft zijn plan 
van aanpak voor Tata gepresen-
teerd, waarmee we echt grip op de 

Een van mijn 
favoriete 
dichters is 
Huub van der 
Lubbe, zanger 
van De Dijk. 
De afgelopen 
dagen zingt 
een van zijn 

teksten steeds weer door mijn 
hoofd:

Alles komt terecht
We zijn er nog niet
Maar we zijn onderweg.

Hoop is een ontembare kracht. Een 
ongrijpbaar verlangen, een nog 
niet ingeloste verwachting. Hoop is 
ook iets waar je vol van kunt zijn. 

Sterker eruit
En hoopvol is wat ik ben! Omdat er 
bij het schrijven van dit stuk bijna 
een vaccin tegen Corona lijkt te 
zijn. Omdat het aantal ziekenhuis-
opnames langzaam daalt en omdat 
we voorzichtig grip lijken te krijgen 
op de vreselijke crisis die ons leven 
het afgelopen jaar zo beheerst 

Onderweg
Door Lars Voskuil - fractievoorzitter PvdA Provinciale Staten NH

Twee jaar 
geleden, op 
mijn 18e 
verjaardag, 
ben ik lid 
geworden van 
de PvdA. Een 
paar maan-
den daarna 
heb ik mij 
verkiesbaar 

gesteld voor de Provinciale Staten. 
Tot mijn grote verrassing ben ik op 
plek 10 van de lijst terecht geko-
men. Onlangs ben ik begonnen als 
duo-commissielid voor onze pro-
vinciale fractie. Daar doe ik samen 
met Jorrit Carton de commissie 
Economie, Financiën en Bestuur. 

Op het moment studeer ik 
politicologie aan de Universiteit 

van Amsterdam. Daarbij speciali-
seer ik me in onderwijsbeleid, iets 
waar ik in de toekomst graag mee 
aan de slag zou gaan. Sinds een 
half jaar woon ik op de Uilenstede-
campus in Amstelveen. Daarnaast 
speel ik graag klassiek accordeon, 
ga ik naar de sportschool en werk 
ik als student-assistent bij de UvA.

Voor mij gaat politiek vooral om 
het bepalen van de toekomst; 
de keuzes die we nu maken 
bepalen hoe de toekomst eruit 
ziet. Dat is ook waarom ik als 
jongere besloten heb om de 
politiek in te gaan. We moeten nu 
kiezen voor een rechtvaardige, 
sociale en duurzame koers. De 
PvdA is wat mij betreft bij uitstek 
de partij die verantwoordelijkheid 
neemt voor dit soort zaken op de 

Nieuw duo-lid Tim Wagelaar:
lange termijn. In de Provinciale 
Staten hoop ik mijn steentje bij te 
dragen aan die mooie, eerlijke en 
groene toekomst.

Afscheid Siman Abdi
De komst van Tim houdt verband 
met het vertrek van duo-lid 
Siman Abdi. Siman wordt 
gebiedscommissielid in Amster-
dam Slotervaart. 
We gaan Siman erg missen, maar 
wensen haar 
ook heel veel 
succes in haar 
nieuwe functie 
in Amster-
dam-West.
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De waterschappen praten al jaren 
over hun belastingstelsel. Dat is 
niet zo gek, want het is hun enige 
bron van inkomsten, waaruit ze de 
zuivering van ons afvalwater en 
onze droge voeten moeten betalen. 

Voor waterschappen geen jaarlijkse 
bijdrage van het rijk, zoals die voor 
gemeenten en provincies bestaat.
U krijgt elk jaar de aanslag van uw 
waterschap en die is best ingewik-
keld opgebouwd. Ook bedrijven 
krijgen een aanslag. Helaas komt 
het er uiteindelijk op neer dat de 
inwoners veruit het grootste deel 
van de kosten betalen en dat het 

aandeel voor de bedrijven elk jaar 
kleiner wordt. Bovendien is de 
waterschapsbelasting maar voor 
een beperkt deel afhankelijk van de 
hoogte van het inkomen.

“Inwoners 
betalen het 
meeste.”
Dat vindt onze fractie geen eerlijke 
verdeling van de lasten. Liefst zou 
de PvdA daarom het belasting- 
stelsel van de waterschappen 
helemaal anders aanpakken. 

Maar daar is voorlopig geen meer-
derheid voor te vinden. Des te 
prettiger is het dat er nu wel een 
kleine aanpassing in de maak is, 
die het mogelijk maakt de druk een 
beetje van woningen naar bedrijven 
te verschuiven. Het voorstel moet 
nog door de Tweede Kamer, maar 
als dat lukt willen we het voor de 
inwoners een klein beetje leuker 
maken!

Zie ook de site van onze 
PvdA fractie bij HHNK: 
https://hhnk.pvda.nl/nieuws/water-
schapsbelastingen/

Veel leuker kunnen we het 
niet maken... maar wel een beetje 
door Piet Oudega - algemeen bestuurslid Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Over het verkiezingsprogramma tk2021

Evan Hilman: Afdelingsbestuur 
PvdA Amsterdam Noord  

Het is een verkiezingsprogramma
geworden waar ik mij prima in 
kan vinden, waar het minimum-
loon omhoog moet en wonen 
prominent op de agenda staat. 
Het staat dichtbij de mensen. 

Wat mij opvalt is: een minister 
voor Wonen en dat is een goede 
zaak. Het is bijna onmogelijk om 
als jongere op jezelf te wonen. 
Jongeren en starters hebben 
een groot probleem om aan een 
betaalbare woning te komen. Als 
alleenstaande is dat nog moeilijker.
Zeker met een flexcontract en 

een studieschuld kun je moeilijk 
iets kopen als je geen rijke ouders
hebt die je helpen.
Belangrijk is wie dat allemaal gaat 
betalen. Digitax invoeren, eerlijke 
belastingbijdrage van multina-
tionals. Het geld is er, maar moet 
eerlijker worden verdeeld.
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Nog schoner water in Noord-Holland 
Door Marjan Leijen - dagelijks bestuurslid Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Doordat we gemiddeld genomen 
steeds ouder worden, neemt ook 
ons medicijngebruik toe. Resten 
van de medicijnen die worden 
ingenomen, komen met de urine 
- via het riool - op de rioolwater-
zuivering (rwzi) terecht. Daar wordt 
slechts een beperkt deel van de 
medicijnresten uit het afvalwater 
gezuiverd. Dat geldt ook voor veel 
andere microverontreinigingen die 
uit ons huishouden via het riool 
worden afgevoerd. Onze rwzi’s zijn 
daar namelijk (nog) niet op ingesteld.

Drinkwater
Het gezuiverde afvalwater, dat nog 
restanten van de ongewenste micro-
verontreinigingen bevat, wordt 
geloosd op ons oppervlaktewater. 
Dat willen we niet omdat het een 
risico vormt voor de waterkwaliteit 
en voor het leven van planten en 
dieren. Oppervlaktewater wordt in 
Noord-Holland bovendien gebruikt 
als bron voor drinkwater waarmee 
de urgentie voor de aanpak van dit 
probleem helder is.

Onderzoek
Op de rwzi van Wervershoof wordt 
een proefzuivering gebouwd. Deze 
zuivering gaat ca 35 % van het 
reeds gezuiverde afvalwater – het 
effluent – verder zuiveren door 
middel van oxidatie door ozon. 
Hierdoor worden microveront-
reinigingen afgebroken. Het is een 
bewezen techniek die echter ook 
nog een aantal onzekerheden kent. 
Deze worden nader onderzocht op 
de proefzuivering. Dus behalve dat 

een substantieel deel van het 
effluent schoner wordt gemaakt is 
er ook ruimte voor onderzoek.

Voorkomen
Elders in het land wordt met andere 
technieken gewerkt. Zo leren we 
van elkaar. Ook belangrijk blijft het 
om ervoor te zorgen dat medicijn-
resten en andere microverontreinig-
ingen überhaupt niet in het afval-
water terecht komen. Wat er niet in 
komt hoeft er namelijk ook niet uit!

Fractievoorzitter PvdA Diemen 
Sofie Kuilman 

Eerste indruk: “Een compleet, 
volledig programma, dat teruggaat
naar onze sociaaldemocratische 
waarden van goed onderwijs, 
fatsoenlijk werk en betaalbaar 
wonen.”
Sofie is blij dat wonen een belang-
rijke plek heeft gekregen in het 
verkiezingsprogramma en dat 
benadrukt wordt dat wonen een 
fundamenteel grondrecht is. Als 
woordvoerder wonen pleit ook 
Sofie voor meer betaalbaar bouwen,
evenals gemengde en leefbare 
wijken. “De onderlinge ontmoetingen
maken de samenleving mooier en 
daarmee voorkom je gesegegreerde 
wijken, die je wel ziet in het 
buitenland. Een mooi voorbeeld 
is Holland Park in Diemen-Zuid 
waar alle soorten bouw door elkaar 
voorkomen. Dat de afschaffing 
van de verhuurderheffing in het 

programma staat, is heel mooi. Het 
is een vorm van oneerlijke belast-
ing van de corporaties.” Ze onder-
steunt het pleidooi voor een nieuw 
ministerie van VROM.
“Goed dat in dit verkiezinsprogramma 
aandacht is voor duurzaamheid. 
Ook PvdA’ers vinden duurzaam-
heid belangrijk. Zie onze pleit-
bezorgers in Brussel Frans Timmer-
mans en Diederik Samsom. Voor 
ons is het van belang dat bijvoor-
beeld ook mensen met een kleine 
beurs van verduurzaming kunnen 
profiteren en niet meteen met 
een enorme huurstijging worden 
geconfronteerd. Waar een partij 
als GroenLinks vooral voor zo 
duurzaam mogelijk gaat, gaan 
wij voor zo duurzaam én sociaal 
mogelijk.”
Kortom, een verkiezingsprogramma
met aandacht voor onderwijs, 
werk, zorg, kunst en cultuur. Sofie 
herkent zich in de verschillende 
onderwerpen.

Lijstduwer Xander den Uyl 

Met ons nieuwe verkiezingspro-
gramma zet de PvdA zich stevig 
op de kaart voor een eerlijker en 
fatsoenlijker Nederland. Gelijke 
kansen op onderwijs, op goed 
werk en een goede woning. Ons 
verkiezingsprogramma is ambi-
tieus; 100.000 woningen per 
jaar erbij, zekerheid van werk 
voor iedereen, een duurzame 
toekomst. 
Wat mij erg aanspreekt is naast 
de verhoging van het minimum-
loon, de komst van 100.000 
basisbanen in de publieke sector. 
Onze wensen kosten geld. Ik 
vind het terecht dat er een hoger 
belastingtarief komt voor de 
hoogste inkomens. De sterkste 
schouders moeten de zwaarste 
lasten dragen. Het is tijd voor een 
echt progressief beleid. Stem op 
de PvdA en samen maken we dit 
mogelijk.

Over het verkiezingsprogramma tk2021
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“We leven in een tijd van grote 
onzekerheid. Maar ook een tijd van 
DOEN. De tijd om de bestaans-
zekerheid van de inwoners van onze 
prachtige provincie te versterken 
en de leefbaarheid te verbeteren. 
Een tijd waarin we hoop en daad-
kracht tegenover grote onzekerheid 
moeten zetten.”

Zo begon ik op 9 november de 
algemene beschouwingen bij de 
begroting van onze Provincie. Er 
lijkt voorzichtig uitzicht te komen 
op een vaccin tegen het Corona 
virus. Daarmee komt hopelijk het 
einde van deze crisis in zicht. Een 
crisis van ongekende betekenis. 
Vooral voor de gezondheid van heel 
veel mensen wereldwijd, maar in 
het verlengde daarvan ook voor de 
werkgelegenheid en economie. Nu 
een vaccin aanstaande lijkt, wordt 
het tijd dat wij weer vooruit kijken. 
Naar de tijd ná de crisis. 

Een tijd waarin we ons weer volop 
richten op belangrijke onderwerpen
die ons allemaal raken en bezig-
houden. Of het nou gaat om het 
aanjagen van de woningbouw, het 
versterken van initiatieven die van 
werk-naar-werk begeleiden, over 
stageplaatsen zodat jongeren hun 
opleiding af kunnen ronden, over 
versterking van de positie van onze 
inwoners in het maatschappelijk 
verkeer, ongeacht hun geslacht, 
leeftijd, inkomen, herkomst of 
overtuiging. Wij kunnen er wat aan 
doen.

Neem Volkshuisvesting. Ieder-
een heeft recht op een passende 
betaalbare woning. Toch gaat er 
geen dag voorbij zonder zorgwek-
kende berichten over de beschik-
baarheid daarvan. De woningbouw 
productie moet omhoog. De 
Provinciale Bouwambassadeur 
die net aan de slag is gegaan gaat 
een belangrijke rol spelen in het 
aanjagen, het overwinnen van bu-
reaucratische bezwaren en het bij 
elkaar brengen van gemeenten,
ontwikkelaars en bouwers. Onder-
tussen werken we aan een 
‘Deltaplan Wonen’ om nog meer 
mogelijk te maken. Daarbij is wat 
ons betreft het credo ‘betaalbaar, 
betaalbaar, betaalbaar’ leidend, 
natuurlijk met respect voor onze 
natuur en ons landschap. De PvdA 
is de partij van de Volkshuisvesting,
niet de partij van de grondspecu-
lanten en winstmaximaliserende 
ontwikkelaars.

Goede Volkshuisvesting kan 
niet zonder een gezonde leefom-
geving. Wie nog niet overtuigd is 
van het belang van Schone Lucht, 
moet maar eens met de moeders 
van Wijk aan Zee gaan praten. Wij 
zijn ontzettend blij dat onze eigen 
gedeputeerde Jeroen Olthof met 
het definitieve programma Tata 
Steel hier echte stappen in gaat 
zetten. De bescherming van de 
gezondheid en leefbaarheid van 
de bewoners zijn daarbij wat onze 
fractie betreft leidend. De uitstoot 
omlaag en de gezondheidsrisico’s 

beperken, gekoppeld aan goede 
handhaving. 

Een gezonde leefomgeving zou 
vanzelfsprekend moeten zijn, maar 
is het nog lang niet. Tata is één, 
maar er zijn natuurlijk nog tal van 
andere zaken die de leefbaarheid 
onder druk zetten, of het nou is 
door de luchtkwaliteit, door geluid 
of andere vormen van hinder. 
Wegverkeer, Luchtvaart, industrie,
landbouw, de lijst is lang. Wij 
staan voor echte maatregelen die 
het probleem aan de bron aanpak-
ken. Zoals het terugdringen van 
autoverkeer door duurzaam OV en 
het gebruik van de fiets te stimu-
leren. Door de werkelijke uitstoot 
van de industrie en de landbouw te 
meten en daarnaar te handelen. 
En door een streep te zetten door 
de groei van de luchtvaart op 
Schiphol en Lelystad. 

“Zet een 
streep door de 
groei van de 
luchtvaart.”
Leefbaarheid is meer dan alleen 
milieunormen en gezondheids-
eisen. Het gaat ook over lokale 
voorzieningen die door de Corona-
crisis extra onder druk zijn komen 
te staan. Dorpshuizen, de lokale 
sportvereniging en de culturele sec-
tor, ook die met een kleine ‘c’. Een 
grote zorg gaat daarbij uit naar de 
cultuurmakers die vaak tussen 
wal en schip vallen. Laten wij 
allemaal helpen en er voor zorgen 
dat er straks als deze crisis voorbij 
is, nog cultuurmakers zijn, die ons 
leven verrijken, ons aan het denken 
zetten, inspireren en confronteren. 
Verheffing is altijd een van de 
pijlers onder onze sociaal-democratie.

Misschien wel de grootste 
uitdaging van onze tijd is het 
tegengaan van klimaatverandering. 

Lees verder op de volgende pagina

Doen! Algemene Beschouwingen bij de Begroting Noord-Holland 2021
Door Lars Voskuil - fractievoorzitter PvdA Provinciale Staten NH
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Universitair. Maar juist het MBO 
onderwijs vormt de echte basis 
waar onze arbeidsmarkt en econo-
mie op draaien. MBO onderwijs 
waar 40% van de werknemers hun 
basisvorming krijgt, maar waar 
desondanks vaak wat laatdunkend 
over gedaan wordt. Laten we 
daarmee ophouden! Het MBO is 
zo ontzettend belangrijk! Of zoals 
onze oud-gedeputeerde Adnan 
Tekin graag zegt: MBO, dat staat 
voor Mega Belangrijk Onderwijs! 
En zo is het. Laten wij allemaal het 
goede voorbeeld geven en zorgen 
dat er voldoende stage- en werk-
ervaringsplaatsen komen zodat al 
dit jong-talent kan afstuderen en 
onze samenleving versterken.

Bij de begroting kijken wij 
vooruit. Met een positieve blik de 
toekomst tegemoet. Uitvoering 
geven aan al die plannen en 
initiatieven die er liggen. Initia-
tieven die wij samen met onze 
inwoners uitwerken en uitvoeren 
en die bijdragen aan wat voor ons 
allemaal zo belangrijk is: Bestaans-
zekerheid en duurzame leefbaar-
heid voor iedereen. 

Nu is de tijd om te DOEN. Voor de 
bestaanszekerheid, de leefbaarheid 
en de toekomst van de inwoners 
van onze prachtige provincie. 
Zeker NU!

dubbel- of tripelglas levert een veel 
lager verbruik op. En dat betekent 
weer een veel lagere energiereke-
ning voor de bewoners en minder 
CO2 uitstoot. Goed voor het klimaat, 
goed voor de mensen. Laten we de 
discussie dan niet terugbrengen tot 
slechts een negatief verhaal over de 
kosten, maar juist ook de voordelen 
en de baten omarmen. Mogelijk 
maken, voor iedereen, daar gaat het 
om en daar dragen wij vanuit de 
Provincie ook aan bij. 

Volkshuisvesting, Luchtkwaliteit, 
Energietransitie, het zijn de grote 
en zichtbare opgaven die ons leven 
beïnvloeden. Maar er zijn ook zaken 
die onderbelicht blijven, terwijl ze 
zeker zo’n grote invloed hebben 
op het dagelijks leven van veel 
mensen. Laaggeletterdheid is zo’n 
onderwerp. Kunnen lezen en 
schrijven maakt mensen zelfstan-
diger, zelfredzamer, maakt het 
makkelijker een baan te vinden, 
veilig te werken en zich een 
volwaardig onderdeel van onze 
samenleving te voelen. Het is iets 
wat vaak vanzelfsprekend gevonden 
wordt, maar dat zeker niet is. De 
aanpak laaggeletterdheid verdient 
de extra aandacht die wij ervoor 
gevraagd hebben.  Onderwijs is de 
beste investering die je in je samen-
leving kunt doen. 

Als het over onderwijs gaat, 
wordt al snel gekeken naar HBO en 

Vervolg pagina 7
Je kunt het immers maar 1x goed 
doen. De overgang van fossiele 
naar duurzaam opgewekte energie 
is daar een belangrijke stap in. Op 
dit moment wordt gewerkt aan de 
plannen voor het opwekken van 
meer schone elektriciteit met 
zonne- en wind energie. 
Dat gebeurt in het kader van de 
zogenaamde Regionale Energie 
Strategieën (RES).

Terwijl er veel mogelijk lijkt, zien 
wij ook meer weerstand ontstaan 
die het proces negatief kan beïn-
vloeden. Dat komt voor een 
belangrijk deel door de focus op de 
negatieve aspecten, vaak aangewak-
kerd voor politiek gewin. Te weinig 
wordt er aandacht gegeven aan de 
voordelen: wat het lokaal oplevert 
voor de mensen, de innovatie en 
de banen die het creëert voor de 
toekomst. Laten we de ogen niet 
sluiten voor de nadelen, zoals de 
gevolgen voor omwonenden, ons 
landschap en de hoge aanloop-
kosten. Laten wij die zoveel 
mogelijk proberen te beperken, 
maar laten we de voordelen ook 
nadrukkelijk blijven zien. ‘Ieder 
nadeel heeft immers zijn voordeel’. 

Duurzame opwekking doet 
weinig, als we niet tegelijkertijd 
ook inzetten op besparen. Het goed 
isoleren van woningen en het ver-
vangen van het vele enkelglas door 

Lijstduwer Paul Verbruggen 
 - wethouder Alkmaar

Het concept-verkiezingsprogramma 
is in mijn ogen een zeer uitgebalan-
ceerd programma op sociaal-
democratische leest geschoeid. 
Iedereen kan meedoen en een 
sterke rol van de overheid wordt 
in ere hersteld.
Voor mij zijn de drie belangrijkste 
punten:
• Op sociaal gebied het streven naar 
een minimum-uurloon van 14 euro 
voor iedereen en de bijstand helpt 
mensen om (weer) mee te kunnen 
doen in de samenleving. ;
• De aanpak van de schulden-
problematiek met de doorbreking 

van de vicieuze cirkel van almaar 
oplopende schulden;
• De sterke impuls op het gebied 
van de volkshuisvesting door meer 
mensen in aanmerking te laten 
komen voor een sociale huur-
woning en de armslag van de 
corporaties sterk te verbeteren;

Als lijstduwer wil Paul graag het 
accent leggen op het feit dat je 
samenleven doet met z’n allen. 
Nederland is geen BV, maar een 
collectief van mensen die naar 
elkaar omkijken.

Canan Uyar: stadsdeelcommis-
sielid Amsterdam Noord

Mijn eerste indruk van het 
programma is: dat de mens cen-
traal staat . Wij komen op voor de 
kwetsbaren, jongeren, ouderen, 
voor de brandweerman, politie, 
onderwijzers. Zij zijn het funda-
ment van onze maatschappij. 
We hebben het niet over gegoochel 
van getallen en geld, maar over 
mensen en dichtbij ons. Wij 
willen er zijn voor onze burgers, 
dat straalt het verkiezingsprogram-
ma uit. Er is geen verschil tussen 
werkenden en niet-werkenden. 
We denken niet in hokjes. Een 
beter en fatsoenlijker Nederland 
voor iedereen. Iedereen doet 
mee. 

Over het verkiezingsprogramma tk2021
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De droogte op het Gooise deel van 
de Utrechtse Heuvelrug neemt de 
laatste jaren snel toe. Dat baart de 
provincie Noord-Holland, het
waterschap AGV en drinkwater-
bedrijven PWN en Vitens steeds 
grotere zorgen. 

Ook de stichting Het Goois Natuur-
reservaat ziet met lede ogen de 
ontwikkelingen aan. Zij voeren 
waar mogelijk, al wel plannen uit 
om bomen en struiken die veel 
water verdampen, bijvoorbeeld 
naaldbomen, te vervangen door 
watervasthoudende gewassen. In 
de bebouwde omgeving stimuleren 
gemeenten inwoners om hun tuin-
en te vergroenen en regenwater 
op te vangen en vast te houden. 
Dit alles moet er voor zorgen dat 
het water op de hogere zandgronden 
meer infiltreert. Uiteindelijk zal 
dit er mede toe moeten leiden dat 
de zoetwaterkwel in de polders en 
plassen ten westen van het Gooi zal 
toenemen.

Vernatten
Inmiddels liggen er plannen klaar 
van de provincie NH en waterschap 
AGV om op korte termijn de schil 
rond het Naardermeer te vernatten 
en het peil van het Naardermeer te 
verhogen. 
Dat is goed, maar het is niet genoeg 
om de gevolgen van de droogte 
helemaal tegen te gaan. Er liggen 
verder geen concrete plannen om 
het grondwater in het Gooi weer 
op peil te brengen. Wel zijn er 
gesprekken met dagelijks besturen 
van de waterschappen en drinkwater-
bedrijven en het Goois Natuur-
reservaat. Belangrijk daarbij is de 
vraag hoe er voldoende water OP 
het Gooi terecht komt en hoe dat 
kan worden vastgehouden. 

Bodemdaling
Het rapport van de Raad voor de 
leefomgeving en Infrastructuur 
(RLI) is duidelijk. Bodemdaling 
tegengaan in het veenweidegebied 
is het verhogen van de grondwater-
standen. Hogere grondwaterstanden 
leveren ook een belangrijke bijdrage 
aan het verminderen van de CO2 
uitstoot en het al duizend jaar 
bestaande adagium van “peil volgt 
functie” naar “functie volgt peil” 

Er komt een eind aan het almaar 
verlagen van het peil, want zoute 
kwel treedt steeds vaker op en 
funderingen verzakken.

Andere gewassen
Wat betekent dit voor de landbouw 
Andere gewassen telen dan gras, of  
“onderwaterdrainage”. De laatste 
lijkt een veelbelovende oplossing en 
kan door de boeren vrij eenvoudig 
zelf geregeld worden. Alleen is nog 
niet duidelijk wat de gevolgen zijn 
voor de vraag naar zoet water.

“Ook oog voor 
verdienmodel 
van de boeren.”
Hoog water
Interessant is het project “Boeren 
Bij Hoog Water” dat in het “Veen-
weide Informatie Center” (VIC) 
wordt uitgevoerd. Dit onderzoeks-
project beoogt een nieuw bedrijfs-
model te ontwikkelen met meerdere 
doelstellingen: minimaal gebruik 
van kunstmest, krachtvoer en uit-
stoot van CO2 (en andere broeigas-
sen). Maar ook het verbeteren van 
de waterkwaliteit is van belang en 
past natuurlijk in de “Kader Richt-

lijn Water” (KRW). Het slootpeil 
wordt op -20cm onder het maai-
veld gezet, waardoor sloten breder 
worden en slootranden gunstig 
effect hebben op de biodiversiteit.
Het resultaat moet ook een nieuw 
verdienmodel opleveren voor de 
boeren. Het eerste inregel jaar is 
haast voorbij en de volgende 2 
jaren dienen om inzicht te krijgen 
in de effecten van het “boeren Bij 
Hoog Water” project.

Droogte in het Gooi Door Gerjet Wisse - bestuur waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Uitleg ‘in het veld’ over verhogen van het grondwaterpeil

Diversiteit en inclusiviteit 
in het Waterschap

Ons DUO fractielid Stephano 
Stoffels heeft zich dit jaar met 
veel succes ingezet voor 
“diversiteit en inclusiviteit”.  
Dat heeft geresulteerd in een 
breed aangenomen initiatief-
voorstel in de AB vergadering 
van 15 oktober jl. Het punt 
waarin politieke partijen het 
een uitdaging vinden om een 
diverse kandidatenlijst samen te 
stellen, haalde het niet, maar de 
andere 7 punten dus wel. Meer 
is te vinden op https://agv.
waterschapsinformatie.nl/ver-
gadering/693215/Algemeen%20
bestuur%2015-10-2020
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heeft partijgenoot Rina van Rooij 
het initatief ingediend om jaarlijks 
een Ribbius Peletier penning te 
overhandigen aan vrouwen die zich 
verdienstelijk maken voor de posi-
tie van vrouwen in de NH politiek. 
In 2021 kunnen wij daar ook weer 
vrouwen voor nomineren. Vrouwen 
die er voor zorgen dat andere 
vrouwen geïnspireerd raken of 
tools krijgen om als zelfbewuste 
vrouwen iets te veranderen in de 
politiek. Zodra vrouwen aangemeld 
kunnen worden zullen wij dit ook 
via onze site bekend maken, maar 
denk er alvast over na. Het kunnen 
ook vrouwen zijn die andere 
vrouwen helpen om een netwerk 
op te bouwen of bijvoorbeeld jonge 
meiden coachen. Ook onze partij 
heeft veel van dit soort toppers 
zoals een van mijn rode idolen, 

Hedy d’Ancona. Ik weet nog goed 
hoe ik haar jaren geleden voor 
het eerst ontmoette. Wat een pit 
en wat een mooi hart. Ik geloof 
in practice what you preach en 
mevrouw d’Ancona doet dit ook. 
Ze staat altijd voor me klaar als 
ik een filmpje nodig heb. ‘Gaat 
alles goed met je en met je zoon? 
Lekker kopje thee erbij en even 
bijkletsen. Wat dankbaar ben ik 
voor zulke momenten. 
Dit soort rolmodellen hebben de 
weg vrij gemaakt voor de politica 
van nu en voor die van de 
toekomt. 
Zoals Kamala Harris geschiede-
nis schreef en daarmee mij en 
zoveel andere vrouwen en jonge 
meisjes inspireerde. 
Zeker NU!

Rolmodellen Door Sandra Doevendans - statenlid

De eerste Amerikaanse vrouwe-
lijke vice-president is een feit en 
het is ook nog eens een vrouw van 
kleur. Dit is een grote stap voor 
de mensheid, maar we zijn er nog 
niet. 

Onze collega’s Vera Tax en Agnes 
Jongerius hebben in Europa de 
discussie aangezwengeld over 
gelijke beloning. Woensdag 11 
november was de de eerste inter-
nationale dag van gelijke beloning. 
Het is namelijk zo dat vrouwen 
in een heel leven 300.000 euro 
mislopen en vanaf 11 november 
eigenlijk de rest van het jaar 
‘gratis’ werken. Lees er meer over 
op www.omdatikhetverdien.nl 

2019 was het jaar van 100 jaar 
vrouwenkiesrecht en in de provincie 

Meer dan één op de acht Noord-
Hollanders heeft een taalniveau 
dat gelijk aan of lager is dan het 
taalniveau waarmee een kind de 
basisschool hoort te verlaten, met 
uitschieters tot boven de 30% in 
delen van de gemeente Amster-
dam. Dat is onacceptabel. Daar 
moeten we wat aan doen, ook 
vanuit de provincie.
 
Versnelling
Binnenkort spreken de leden van 
Provinciale Staten met Probiblio, 
de organisatie die voor de provincie 
Noord-Holland de wettelijke taken 
voor bibliotheken uitvoert. Dan 
zal de PvdA fractie een provinciale 
aanpak in de strijd tegen laaggelet-
terdheid voorstellen. We zullen dan 
vragen om de huidige situatie met 
betrekking tot laaggeletterdheid en 
de bestaande knelpunten in beeld 
te brengen en in aanvulling op de 
landelijke en lokale activiteiten een 
versnelling aan te brengen met 
als doel het aantal laaggeletterden 
omlaag te brengen.

Amsterdam samen met meer dan 
vijftig ondernemers om laaggelet-
terdheid terug te dringen. De 
aanpak heeft wisselend succes, 
en niet altijd sluiten de landelijke 
en gemeentelijke aanpak goed op 
elkaar aan. De PvdA fractie ziet 
hier een regierol voor de provincie 
om de aanpak van dit groeiende 
probleem te versnellen. De provin-
cie heeft namelijk een wettelijke 
taak, gericht op het innoveren van 
de lokale bibliotheek en de dis-
tributie van bibliotheekmaterialen. 
En in november jl. bleek uit een 
nieuw rapport van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek nogmaals 
hoe belangrijk bibliotheken zijn. 
De provincies Zuid-Holland en 
Noord-Brabant gingen de provincie 
Noord-Holland al voor in de aan-
pak van laaggeletterdheid.

 
Voorsprong
Noord-Hollanders die kunnen lezen 
en schrijven zijn zelfstandiger, 
zelfredzamer, hebben minder vaak 
schulden, zijn gezonder, hebben 
meer vertrouwen in anderen en 
maken meer onderdeel uit van de 
samenleving. Ook zijn ze drie keer 
minder vaak werkloos. Toch heeft 
ongeveer de helft van de laaggelet-
terden een baan. Ook daar hebben 
ze last van hun laaggeletterdheid. 
Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 
een derde van alle bedrijfsongeval-
len toe te schrijven is aan laaggelet-
terdheid. Dat betekent dat er niet 
alleen voor de laaggeletterden zelf 
veel te winnen is, maar ook voor de 
Noord-Hollandse werkgevers.
 
Regierol provincie
Natuurlijk is er landelijk en in 
gemeenten aandacht voor laaggelet-
terdheid. Zo werken gemeenten in 
Noord-Holland Noord sinds 2018 
samen in de arbeidsmarktregio 
aan het terugdringen van laaggelet-
terdheid, en werkt de gemeente 

laaggeletterdheid op agenda van 
Provinciale Staten Door Alphons Muurlink - duo fractielid provinciale staten
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“Hoezo Rode Lijst?”, twitterde 
@36sandjes een paar weken 
geleden, over het verdwijnen van 
de haas en het konijn uit ons 
Noord-Hollandse landschap. 
“Bij ons – Sandra en haar echtge-
noot boeren op biologische wijze 
in de Eilandspolder, ik volg haar al 
jaren op twitter – heb ik vandaag al 
5 hazen gezien!”.

Dat de haas en het konijn 
schaars worden in Nederland is het 
gevolg van het verdwijnen van hun 
biotoop; het juiste landschap, 
en het voedsel daarin, dat zij nodig 
hebben om als soort voort te 
blijven bestaan. De haas is derhalve 
op de befaamde rode lijst beland. 

“Roer moet om 
voor meer 
biodiversiteit.”
Het is niet raar dat juist een biolo-
gisch boerende provinciegenoot 
iets dergelijks twittert. Zij heeft het 
immers (al) begrepen; om biodiver-
siteit in het (agrarische)landschap 
te behouden (zelfs terúg te laten 
keren) moet het spreekwoordelijke 
roer óm; het waterpeil onder 
weilanden omhoog, mozaiek-land-
bouw, kruidenrijk gras, bloemrijke 
akkerlanden, uitgesteld maaien 
en – overall – extensief je bedrijf 
runnen met eerder één dan 2,5 koe 
per hectare. 
Sandra en haar echtgenoot hebben 
dan ook een prominente plaats 
gekregen in het boek “Natuur op 

eigen kracht” (een prettig pleonasme, 
natuur doet het immers altíjd op 
eigen kracht). Dat boek kregen wij 
als Statenleden cadeau van de 
gedeputeerde Natuur en Landbouw. 
Er staan mooie voorbeelden in van 
(agrarische) ondernemers die hun 
bedrijf mét in plaats van tégen de 
natuur bestieren. 

Hoe komt die haas dan toch op 
de rode lijst? Ten eerste omdat er 
nog (veel) té weinig wordt geboerd 
op natuur-inclusieve en/of circulai-
re wijze. Maar ook omdat de jacht 
op deze soort nog onverminderd 
doorgaat. Misschien bent u zelf wel 
een liefhebber (met kerst) van een 
stukje wild op uw bord. Dat wild 
belandt niet zomaar op tafel. Daar-
voor moet gejaagd worden. 

Dat jagen heeft voor een groot 
gedeelte het karakter van ‘beheer’ 
gekregen; van een soort, bijvoor-
beeld ganzen, zijn er teveel, ze 
veroorzaken schade aan gewassen 
en mogen daarom – langs de lijnen 
van het FaunaBeheerplan - bejaagd 
worden. De herten in de Amster-
damse Waterleidingduinen zijn 
ook een voorbeeld van een soort 
waarvan men vindt dat er te veel 
in een té klein gebied zijn. Het 
afschieten van damherten valt dan 
onder ‘beheer’.

Onze fractie is geen voorstander 
van de jacht. De zogenaamde 
‘plezierjacht’ (hoewel nogal wat 
mensen ervan overtuigd zijn dat 
er niet zoiets bestaat als plezier-
jacht…) wijzen we als fractie af. 
Beheer van populatie, waarvoor er 
moet worden geschoten, daarvan 
zien we in bepaalde gevallen de 
noodzakelijkheid. Maar altijd met 
oog voor alternatieven. Het Fauna-
beheerplan draagt daartoe ook op: 
eerst verjagen, dan pas schieten. 

Voor de haas lijkt het niet 
gewerkt te hebben. Zijn ze téveel 
geschoten? Is hun biotoop téveel 
verstoord of verdwenen? Wellicht 
beide. We moeten ervoor bij 
onszelf te rade gaan; een funda-
mentele transitie van de landbouw 
is nodig. Boeren mét de natuur, in 
plaats van ertégen. En deze kerst, 
’t is een ideetje, misschien de 
hazenpeper een keertje overslaan…

Biologisch boeren goed 
voor wildstand Door  Aukelien Jellema - statenlid

Geen boete voor te hard rijden 
maar een beloning als je je aan 
de snelheid houdt. Een snelheids-
meter die goed gedrag beloont 
met geld. Houd je je aan de snel-
heid, dan spaar je geld voor een 
goed doel in jouw buurt. De paal 
laat zien hoeveel.

Met 87 verkeersdoden in 2019 
staat de Provincie Noord-Holland 
op de tweede plaats in Nederland. 
Dat aantal moet omlaag. Het 
beïnvloeden van het gedrag van 
weggebruikers is een belangrijk 
onderdeel om dat doel
te bereiken. Daaraan kan een 

spaarpaal een bijdrage leveren. 
Het werkt hetzelfde als een
flitspaal, maar dan op een posi-
tieve manier. Gewenst gedrag 
wordt beloond. In andere provin-
cies is al ervaring opgedaan met 
de spaarpaal. En daar blijkt dat 
deze een positief effect heeft.

De meerderheid van Provinciale 
Staten stemde voor het voorstel 
van de PvdA fractie om de
spaarpalen mogelijk te maken. 
En dat hebben we geweten! 
Binnen de kortste keren stonden 
veel gemeenten bij de provincie 
op de stoep voor een spaarpaal.

Spaarpalen Door Alphons Muurlink - duo-lid
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Regiodag in Castricum
De nationale ambitie is helder: 
in 2050 moeten alle gebouwen 
in Nederland van het gas af zijn. 
Wat de PvdA betreft moet deze 
verduurzaming hand in hand gaan 
met leefbaarheid, haalbaarheid en 
betaalbaarheid.

Waarom zouden we dat aardgas 
niet meer willen? Volgens Arjen 
Lubach (wie kent hem niet) is aard-
gas in Duitsland sexy. We zouden 
in Nederland eerst maar eens 
moeten beginnen met isoleren 
van de woningen voordat we alle 
gebouwen aardgasvrij gaan maken.
Isoleren van de huizen? Ja, nogal 
wiedes en daar zijn we dus ook al 
druk mee bezig.

En dan het gebruik van aardgas. 
De meeste huizen worden verwarmd 
met aardgas. Dit kan en moet 
anders, willen we droge voeten (en 
kelders) houden in Noord-Holland.
Aardgas is een bron van CO2 
uitstoot. De 7 miljoen huizen en 
1 miljoen overige gebouwen zijn 
samen verantwoordelijk voor 13% 
van de CO2 uitstoot in Nederland. 
Het gebruik van aardgas tast de 
leefomgeving aan (vraag de Gro-
ningers). Het is ook geen onuitput-
telijke energiebron.
Redenen genoeg dus voor Neder-
land om dit aan te pakken. Maar 

wel haalbaar en betaalbaar.
In het nationaal klimaatakkoord 
is afgesproken dat pas uiterlijk in 
2050 alle gebouwen van het gas 
af moeten zijn. In 2030 zouden 
dit er 1,5 miljoen moeten zijn. De 
afspraak in het klimaatakkoord is 
dat, om dit te stimuleren, aardgas 
duurder wordt.

“Elke wijk moet 
in 2021 een 
eigen warmte-
plan hebben.”
Hoe die omslag naar herbruikbare 
energiebronnen er uit gaat zien, 
kan per huis of wijk verschillen. 
Voor oude huizen zijn nu eenmaal 
andere maatregelen nodig dan voor 
nieuwe. Voor hoge flats zijn andere 
oplossingen te bedenken dan voor 
gebieden met weinig huizen. Daar-
om hebben alle gemeenten in 2021 
per wijk een warmteplan voor de 
komende tien jaar. Dit warmteplan 
wordt in overleg met de inwoners 
opgesteld.

Gemeenten beginnen met de 
wijken waar de meeste broeikas-
gasreductie te halen valt. Dat wil 

zeggen de wijken met slecht 
geïsoleerde woningen. Verder zullen 
gemeenten kijken naar wijken, die 
toch al opgeknapt gaan worden.
De leveringszekerheid van 
duurzame elektriciteit is ook 
belangrijk. Er wordt nu hard 
gewerkt aan de mogelijkheden om 
waterstof naast zonne- en wind-
energie in te zetten en er zijn 
proefprojecten met aardwarmte, 
oppervlaktewater, warmte-koude-
opslag enz.

En dan de betaalbaarheid van 
deze verduurzaming.
Met woningcorporaties zijn al 
afspraken gemaakt om huurwonin-
gen te verduurzamen. Voorwaarde 
is dat de huur en de energiereke-
ning niet mogen stijgen.
Ook voor huiseigenaren is de 
afspraak in het klimaatakkoord 
dat de woonlasten niet stijgen. 
Hiervoor zijn diverse financiële 
mogelijkheden ontwikkeld, zoals 
subsidies, aantrekkelijke leningen 
en lokale initiatieven om door 
grootschalige inkoop kosten te 
verlagen.

Sexy? Hmm, ik vind fossiele 
brandstoffen al lang niet meer sexy. 
Ik heb liever een duurzame, leef-
bare toekomst voor mijn kinderen 
op deze aardkloot.

Informatie over de warmtetransitie 
vindt u bij uw gemeente, uw 
raadslid en op de website van de 
provincie Noord-Holland. In meer-
dere gemeenten zijn ook energie-
loketten en energieambassadeurs 
actief. 

We gaan het warm krijgen 

sexy of niet, meneer Lubach! Door Annette de Vries - statenlid

Je huis isoleren bespaart veel energie



bestuurders van het gewest Noord-
Holland en bestuurders van woning-
bouwverenigingen uit samen na 
te denken over ouder worden en 
de vraag hoe het woningbeleid in 
Noord-Holland hierop kan inspelen. 

Corona
Een ander thema tijdens de Regio-
dag: de gevolgen van Corona voor 
ons gewest. Wij zijn nog in gesprek 
met een bestuurder, die 
samen met ons de 
gevolgen van deze crisis 
in kaart wil brengen en welke 
activiteiten wij vanuit het 
gewest kunnen oppakken.
Jullie ontvangen nadere 
informatie uiterlijk in de eerste 
helft van november.

Wij kijken uit naar onze eerste live 
Algemene ledenvergadering en 
Regiodag na de Corona-uitbraak.
Zaterdag 28 november zijn jullie 
van harte welkom in het Huis van 
Hilde in Castricum.

Het thema van de Regiodag: Ouder 
worden en zijn en het woningbeleid 
in Noord-Holland. Dit onderwerp 
wordt verzorgd door het Provinciaal 
Senioren Overleg.
Tweede Kamerlid John Kerstens is 
bereid samen met het Provinciaal 
Senioren Overleg en de aanwezigen 
op deze Regiodag van gedachten te 
wisselen.

Bestuurders welkom
Graag nodigen wij vooral ook 

Colofon
Aan dit nummer werkten mee: Erica Bastiaans, Coby van Berkum, Bert Breij, Bea de Buisonjé, Aukelien Jellema, Martin Kip, 
Gert-Jan Leerink, Marjan Leijen, Mirjam van Musscher, Piet Oudega, Farida Polsbroek, Bas Sepers en Lars Voskuil.

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

Mocht je zelf ideeën of voorstellen
hebben die aansluiten bij deze 
thema’s, neem dan contact op met 
het bestuur van het gewest Noord-
Holland.

Namens het bestuur
Thelma Pondaag, organisatie ALV 
en Regiodagen
Farida Polsbroek, secretaris

uitnodiging

regiodag
weer live
...indien mogelijk...

Het concept ‘Knarrenhof’ voor seniorenhuisvesting is erg populair. 
Dit moderne ‘hofje’ staat in Zwolle.




