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Aanwezig 24 leden 

 

René opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

Thema is voorbereiding van de verkiezingen van de Provinciale Staten en de 

Waterschappen. 

We beginnen eerst met het formele deel omdat er nog mensen verwacht worden juist 

voor het informele deel. 

 

 

3. Vaststellen verslag van de vergadering van 18 november 207: vastgesteld. 

 

4. We hebben als gewest de verantwoordelijkheid van 1 waterschap, het HDSR. 

Het gewestbestuur heeft met beide fracties gesproken over het al dan niet aangaan van 

samenwerkingsverbanden.  Dar was er de voorkeur om solo door te gaan, het neerzetten 

van de PvdA is het belangrijkste. Lijstverbindingen mogen niet meer, zwaardere 

samenwerkingsverbanden betekenen minder zichtbaar worden. 

Vanuit de vergadering wordt gesteld dat je toch serieus moet kijken of samenwerken niet 

meer voordelen biedt. 

De discussie is wel gevoerd met een blik op de samenwerking met Groen Links in beide 

gremia. 

Eerst een blik op PS. De fractie heeft erover gesproken. Samen zou kunnen betekenen 

dat we de grootste partij in de Staten zouden kunnen worden. Tegelijk worden er wel 

verschillende accenten gelegd als het om de inhoud gaat. 

Het heeft ook consequenties als het gaat om wie lijsttrekker wordt. En wellicht voor de 

keuze van de Eerste Kamer. 

Vanuit de ervaringen in Bunnik wordt toch sterk gepleit voor samenwerken, dat 

genereert energie.  Vanuit de fractie wordt gesteld dat de fractie van de PvdA voldoende 

groot is, we zijn de grootste oppositiepartij en hebben redelijk veel invloed. 

Gepleit wordt om toch bestuurlijk te gaan praten met Groen Links om te kijken of op 

langere termijn toch samenwerking niet wenselijk is. Dat zou dan wel afgestemd moeten 

met het landelijk partijbestuur en/of met de andere gewestelijke voorzitters. 

 

Over het HDSR: De SP doet daar niet mee, GL en D66 werken met andere clubs samen 

in Water Natuurlijk. Ze hebben daar ook een minder sociale insteek, bijvoorbeeld rond de 

kwijtscheldingsregeling. 

De PvdA zit met drie zetels, wel in het dagelijks bestuur. De fractie is unaniem voor 

doorgaan op eigen kracht. 

 

De vergadering stemt met het voorstel om in beide situaties mee te doen aan de 

verkiezingen en dat op eigen kracht te doen. Welgaat er gepraat worden met het 

gewestelijk bestuur van Groen Links. 

 

5. Programmacommissies en kandidaatstelling adviescommissies.  

We zullen gaan werken met het programmacommissies en kandidaatstelling 

adviescommissies. 

In april gaan we voorstellen doen over de opdracht en bemensing van de commissie. 

Er wordt voor gepleit om tijdig op zoek te gaan naar kandidaten voor met name het 

waterschap. Ook plaatselijk bekende en die stemmen kunnen trekken zijn raadzaam. 

In de kandidaatstellingcommissie zouden niet alleen inhoudelijk betrokken mensen 

moeten zitten maar ook mensen met een meer HRM-achtergrond. 

Er wordt gepleit om als bestuur ook actief mensen te benaderen. 

De scoutingscommissie bestaat uit drie mensen, elk met een deel van de provincie als 

aandachtsgebied. De afdelingsvoorzitters hebben gesteld dat er even gewacht moet 

worden tot na de gemeenteraadsverkiezingen. 

In de vergadering van april wordt en een ander duidelijk. 



 

6. Financieel Jaarverslag 2017. 

De penningmeester licht toe, 2017 was en goed jaar. De bijdrage aan het 

activiteitenfonds heeft goed gewerkt. 

Het bedrag dat uitgegeven is is deels naar de Waterschapskrant gegaan en naar 

activiteiten rond de Tweede Kamerverkiezingen. 

Het wordt door enkele leden betreurd dat het geld niet gebruikt kan worden voor 

campagne activiteiten. De commissie gaat hier nog naar kijken. 

De kascommissie heeft de boeken bekeken en gevonden dat alles in orde is. 

Hierbij wordt het verslag goedgekeurd en de penningmeester decharge verleend. 

De opgebouwde reserves worden niet afgeroomd omdat het gewest voldoende ' 

beweegt'. Het landelijke bureau controleert een en ander. 

 

De volgende keer moet een nieuwe kascommissie worden benoemd. 

 

Het inhoudelijk deel: 

Jan Reerink trapt af. 

Het waterschap HDSR heeft haar zetel binnen ons gewest, daarom is het gewest 

verantwoordelijk voor allen dit waterschap. Maar er zijn binnen het gewest nog andere 

activiteiten actief.  Ook vanuit twee andere waterschappen zijn leden aanwezig. 

Gekeken naar de taken van het waterschap: 

1. Sterke dijken. 

2. Goede waterstand, in het oosten niet te weinig, in het westen niet hoog. 

3. Schoon water, waaronder de rioolzuivering valt. 

 

Het programma van de huidige periode kent een aantal speerpunten: 

* rood gezicht: solidariteit bij lusten en lasten. Kwijtschelding behouden, geldt nu ook 

voor kleine zelfstandigen. 

* groene karakter: innovatie bij zuivering, recreatie, behoud cultuurhistorische plekken. 

* blauwe aanpak: ook aandacht voor water in de stad. Piekomvang, groene daken. 

 

Onderwerpen die daarna aangetipt werden. 

- tarieven: er komt een nieuw tarievensysteem, boeren gaan meer betalen, natuur gaat 

meer betalen, maar hoe is nog in bespreking. Gaat hier om een landelijke discussie. 

Wordt invoering in 221 of later 

- Ruimte voor de rivier om hoge waterstanden te beteugelen, grotere doorstroming. 

Extremen nemen toe, zowel qua lage als qua hoge waterstanden. Betekent versterking 

van de dijken. 

- Insecten: Fractie wil iets doen aan de terugloop van aantal insecten. Gevraagd is naar 

wat een waterschap op dit terrein kunt doen. 

  Ook fosfaten, nitraten en bestrijdingsmiddelen maken deel uit van deze discussie. Zit 

ook een Europese kant aan, de kaderrichtlijn Water. 

- Klimaat/energie transitie: er is en nieuw waterschapsbeheerplan. Samenwerken staat 

daarin centraal, met de provincie, met gemeenten. 

  Een voorbeeld is een actie tegen de verstening van tuinen. 

- Exoten: worden actief betreden. Deel komt omdat mensen te makkelijk aquaria in de 

sloot gooien. 

Jan Reerink nodigt iedereen uit om hem ideeën te mailen. 

Er wordt gewerkt aan drie landelijke speerpunten. 

 

De fractie PS gaat verder: 

Annet krijgsman wordt maandag geïnstalleerd omdat Ali Esoussi zich teruggetrokken 

heeft. 

Een aantal thema's worden langs gelopen: 

1. Voldoende woningen voor starters en senioren. 

2. Retailvisie: toenemende leegstand bij winkels etc. Wat de je met de ruimtes. 

3. Openbaar vervoer. Actueel is nu de tegenvallers bij de Uithofplein 



4. Regionale voorzieningen, zoals recreatie (Discussie over (betaalde) toegang 

Henschotermeer) 

5. Herindelingen. 

6. Rondwegen. 

7. Groen. 

Als aanvulling worden genoemd: 

- De transitie Jeugdzorg die nog niet afgerond is. Formeel is de zaak overgedragen, 

informeel kan de provincie wel ondersteuning bieden. 

- En autovrij maken van de steden. 

- Hoe profileer je je als PvdA binnen deze onderwerpen, waarom maak je je als PvdA 

ergens druk om? 

  De bescherming van kwetsbare mensen is zo'n invalshoek. 

- Social Return is al en geaccepteerd principe.  Maar wel vragen om rapportages om te 

ook te profileren dat dit een PvdA onderwerp is. 

- Betrekken van burgers bij zaken als een rondweg is bijvoorbeeld een PvdA invalshoek. 

- Gezondheid, toegankelijkheid, duurzaamheid zijn waarden die je kunt profileren. 

- Eerlijk en open zijn voor een energietransitie. Bevorderen dat er een goede 

informatievoorziening komt over wat burgers zelf kunnen doen bij energietransitie. 

 

Samen optrekken met de fracties uit de gemeentes is van belang, ook als het niet 

actueel is maar juist in een pril stadium van discussies. 

 

Rondvraag: Probeer meer mensen uit de afdelingen hier te krijgen door ze mee te 

nemen. 

 

 

Sytse Koopmans 
 


