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Conceptverslag	  Gewestelijke	  Vergadering	  
Datum 29	  maart	  2014	  
Locatie Provinciehuis	  Utrecht	  

 

1	  Opening	   
Voorzitter	  Hans	  Brouwer	  opent	  de	  vergadering.	  Hij	  kijkt	  terug	  naar	  de	  gemeenteraadsverkiezingen.	  Een	  teleur-‐
stellende	  uitslag	  met	  een	  groot	  verlies	  aan	  zetels.	  Grace	  Tanamal,	  Tweede	  Kamerlid,	  geeft	  als	  reactie	  dat	  de	  ver-‐
kiezingsnederlaag	  wellicht	  te	  maken	  heeft	  met	  het	  feit	  dat	  de	  PvdA	  zich	  teveel	  met	  het	  landelijk	  beleid	  heeft	  ge-‐
profileerd.	  Ondanks	  de	  inzet	  van	  de	  lokale	  afdelingen	  heeft	  dit	  een	  negatief	  effect	  gehad	  op	  de	  uitslag.	  Er	  is	  in-‐
middels	  een	  door	  de	  Tweede	  Kamerleden	  belegde	  bijeenkomst	  geweest	  met	  lijsttrekkers	  /	  fractievoorzitters.	  
Grace	  zegt	  toe,	  dat	  lokale	  afdelingen	  “bij	  het	  verwerkingsproces”	  altijd	  een	  beroep	  kunnen	  doen	  op	  de	  Kamerle-‐
den.	  	  
Wouter	  Koning	  merkt	  op	  dat	  er	  naar	  aanleiding	  van	  de	  uitslag	  geen	  Politieke	  Ledenraad	  is	  geweest	  en	  vraagt	  of	  de	  
voorzitter	  van	  het	  gewestbestuur	  daar	  wel	  op	  heeft	  aangedrongen.	  Hans	  Brouwer	  verwijst	  naar	  de	  vorige	  spreker.	  
Er	  is	  gekozen	  voor	  een	  rechtstreeks	  contact	  tussen	  Kamerleden	  en	  lijsttrekkers.	  	  

2	  Verslag	  14	  december	  2013 
Tekstueel:	   toevoegen	  aan	  agendapunt	  4	  –	  Begroting	  2014:	   “De	  begroting	  wordt	  vastgesteld	  met	   in	  achtneming	  
van	  deze	  wijziging.”	  

3	  Beslispunten	  Draaiboek	  Provinciale	  Statenverkiezingen	  en	  Waterschapsverkiezingen 
Beslispunt	  1:	  Het	  voorstel	  om	  als	  PvdA	  deel	  te	  nemen	  aan	  de	  PS-‐verkiezingen:	  akkoord	  
Beslispunt	  2:	  Het	  voorstel	  om	  als	  PvdA	  deel	  te	  nemen	  aan	  de	  waterschapsverkiezingen:	  na	  een	  gedachtewisseling	  
over	  de	  meerwaarde	  van	  de	  PvdA	  in	  de	  waterschappen,	  akkoord.	  
Beslispunt	  3:	  Voorstel	  om	  twee	  programmacommissies	  in	  te	  stellen:	  	  
De	  discussie	  spitst	  zich	  toe	  op	  de	  programmacommissie	  voor	  de	  waterschappen.	  De	  waterschappen	  zijn	  erg	  divers	  
en	  het	  zou	  dus	  wellicht	  aan	  te	  bevelen	  zijn	  om	  meerdere	  commissies	  in	  te	  stellen.	  Yvon	  Horsten	  geeft	  aan	  dat	  in	  
de	  in	  te	  stellen	  commissie	  sowieso	  vertegenwoordigers	  van	  andere	  gewesten	  zitten	  om	  afstemming	  te	  waarbor-‐
gen.	  Ze	  stelt	  voor	  nog	  eens	  goed	  te	  kijken	  naar	  de	  ruimte	  die	  de	  reglementen	  toestaat.	  Het	  beslispunt	  zal	  in	  de	  
volgende	  vergadering	  opnieuw	  worden	  voorgelegd.	  	  
Beslispunt	  4:	  Procedure	  vaststellen	  profielschetsen:	  akkoord	  
Beslispunt	  5:	  Voorstel	  procedure	  opstellen	  ontwerp	  kandidatenlijsten:	  akkoord	  
Beslispunt	  6:	  Voorstel	  om	  geen	  ledenraadpleging	  te	  laten	  plaatsvinden	  voor	  het	  lijsttrekkerschap.	  De	  voorzitter	  
geeft	  een	  toelichting.	  Gelet	  op	  het	  imago	  van	  de	  bestuurslaag	  Provincie	  lenen	  de	  verkiezingen	  zich	  minder	  voor	  
een	  lijsttrekkerverkiezing.	  Uit	  de	  reacties	  van	  de	  vergadering	  blijkt	  over	  het	  algemeen	  instemming.	  De	  vergadering	  
gaat	  met	  1	  stem	  tegen	  akkoord. 

4	  Jaarverslag	  Gewest	  Utrecht	  2013	  en	  Jaarrekening	  2013 
De	   vergadering	   spreekt	   zijn	   waardering	   uit	   voor	   het	   prettig	   leesbare	   en	   informatieve	   verslag.	   Het	   jaarverslag	  
wordt	  vastgesteld.	  
	  
Peter	  Weijland,	  penningmeester,	  geeft	  een	  toelichting	  op	  de	  balans.	  Peter	  de	  Lange	  verwoordt	  de	  bevindingen	  
van	  de	  kascommissie.	  Hij	  is	  het	  met	  de	  penningmeester	  eens	  dat	  het	  verplicht	  te	  gebruiken	  boekhoudsysteem	  
veranderd	  zou	  moeten	  worden.	  Verder	  zouden	  er	  maatregelen	  genomen	  moeten	  worden	  om	  de	  bevoegdheden	  
beter	  te	  regelen.	  Nu	  is	  het	  mandaat	  voor	  de	  penningmeester	  wel	  erg	  ruim.	  Namens	  de	  kascommissie	  spreekt	  hij	  
het	  vertrouwen	  uit	  in	  de	  penningmeester.	  Het	  jaarverslag	  is	  gecontroleerd	  en	  goedgekeurd.	  Aan	  de	  penningmees-‐
ter	  wordt	  onder	  applaus	  decharge	  verleend.	  Dick	  Kaas	  (afdeling	  Bunnik)	  wordt	  benoemd	  in	  de	  kascommissie.	  
	  
I.v.m.	  de	  agenda	  van	  gastspreker	  Jan	  Vos	  worden	  de	  agendapunten	  5,	  6	  en	  7	  later	  behandeld.	  
	  
Inleiding	  Jan	  Vos,	  Tweede	  Kamerlid	  met	  de	  portefeuille	  ”	  Duurzame	  energie”	  
Jan	  Vos	  legt	  in	  zijn	  inleiding	  de	  relatie	  tussen	  de	  verkiezingsboodschap	  van	  de	  PvdA	  en	  het	  belang	  van	  een	  één-‐
Europabeleid.	  De	  netwerken	  waarbinnen	  gewerkt	  wordt	  aan	  alternatieven	  voor	  energieopwekking	  en	  werken	  aan	  
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duurzame	  energie	  worden	  binnen	  Europa	  steeds	  meer	  in	  elkaar	  geknoopt.	  Nederland	  kan	  het	  niet	  alleen.	  Na	  z’n	  
inleiding	  krijgen	  aanwezigen	  de	  gelegenheid	  vragen	  te	  stellen.	  Aan	  de	  orde	  komen	  o.a.:	  

-‐ de	  vraag	  waarom	  we	  niet	  meer	  investeren	  in	  zonne-‐energie	  
-‐ mogelijkheden	  om	  energie	  op	  te	  wekken	  uit	  de	  branding,	  zgn.	  getijdenstroom	  
-‐ de	  ingewikkelde	  subsidieregeling	  

Ter	  afsluiting	  van	  dit	  onderwerp	  geeft	  Durcun	  Kiliç	  een	  toelichting	  op	  de	  stand	  van	  zaken	  in	  de	  provincie.	  
	  

5	  Jaarverslag	  2013	  en	  Werkplan	  2014	  van	  de	  Statenfractie 
Kees	  de	  Kruijf,	  fractievoorzitter,	  	  geeft	  een	  toelichting.	  Aan	  de	  orde	  komen:	  

-‐ In	  relatie	  tot	  de	  komende	  verkiezingen:	  een	  reflectie	  op	  de	  collegeonderhandelingen	  2011	  en	  de	  leerpun-‐
ten	  voor	  2015.	  Er	  is	  de	  afgelopen	  jaren	  veel	  geïnvesteerd	  in	  het	  verbeteren	  van	  de	  verhoudingen.	  De	  
PvdA	  wil	  een	  betrouwbare	  partner	  zijn	  en	  graag	  in	  2015	  weer	  meedoen	  in	  het	  colege.	  

-‐ De	  focuspunten	  m.n.	  Economie	  en	  Natuur	  en	  landschap. 
-‐ De	  verkiezingen: 

• nog	  onduidelijk	  hoe	  de	  ontwikkelingen	  richting	  herindeling	  zijn	  
• een	  oproep	  om	  vooral	  te	  investeren	  in	  profilering	  van	  de	  provincie 
• opkomstbevordering	  stimuleren,	  door	  ‘gepast’	  aandacht	  te	  besteden	  aan	  het	  belang	  van	  de	  ver-‐

kiezingen	  voor	  de	  verhoudingen	  in	  de	  Eerste	  Kamer 

6	  Bestuursverkiezingen 
De	  afgevaardigden	  zijn	  per	  mail	  geïnformeerd	  over	  de	  stand	  van	  zaken	  kandidaatstelling	  voor	  de	  functie	  van	  voor-‐
zitter	  en	  secretaris.	  Er	  heeft	  zich	  slechts	  één	  kandidaat	  gemeld	  en	  wel	  voor	  het	  voorzitterschap.	  Voor	  de	  functie	  
van	   secretaris	  waren	  er	   geen	  kandidaten.	  Het	  bestuur	   stelt	  de	  afgevaardigden	  voor	  om	  de	  verkiezingen	   te	   ver-‐
schuiven	  naar	  de	  vergadering	  van	  juni	  en	  een	  commissie	  te	  vragen	  op	  zoek	  te	  gaan	  naar	  geschikte	  kandidaten.	  De	  
vergadering	  gaat	  met	  het	  voorstel	  akkoord.	  Yvon	  Horsten	  is	  bereid	  om	  tot	  aan	  de	  gewestelijke	  vergadering	  in	  juni	  
het	  voorzitterschap	  op	  zich	  te	  nemen.	  De	  vergadering	  stemt	  daar	  onder	  applaus	  mee	  in.	  

7	  Rondvraag 
Tijdens	  de	  rondvraag	  wordt	  afscheid	  genomen	  van	  Hans	  Brouwer	  en	  Aukje	  Boer.	  Yvon	  Horsten	  en	  Kees	  de	  Kruijf	  
speken	  hun	  waardering	  uit	  voor	  beide	  vertrekkende	  bestuursleden.	  Ze	  memoreren	  o.a.	  de	  belangrijke	  bijdrage	  die	  
Hans	  en	  Aukje	  hebben	  geleverd	  aan	  het	  aantrekkelijker	  maken	  van	  de	  gewestelijke	  vergaderingen.	  	  


