
Verslag van de gewestelijke ledenvergadering van 29 september in 

Eemnes 

Aanwezig: 25 leden 

René Harinck heet iedereen welkom en geeft Wilma de Boer het woord als 

vertegenwoordiger van de afdeling Eemnes waarbij we te gast zijn. 

Er gaan lijsten rond voor handtekeningen van leden die zich kandidaat willen stellen voor 

de Eerste Kamer en/of als lijsttrekker. 

1. Vaststelling agenda:  

Rob van Muilekom (fractievoorzitter) meldt de komst van de nieuwe commissaris 

van de Koning, Hans Oosters. Hij is een goede bestuurder en lid van de PvdA. 

2. Vaststelling verslag 14 juli:  

Tekstueel: de kandidaatstellingsadviescommissie wordt in 2 verschillende 

bewoordingen benoemd. Verder een aantal enkele opmerkingen van Bert 

Veenstra. Dit verslag komt gewijzigd op de site. 

Gemeld wordt dat de kandidatenlijsten vandaag nog gemaild worden. 

3. Vaststelling Programma Waterschap HDSR. 

De commissie bestaat uit de drie huidige fractieleden en de leden Johan Steen, 

Kees de Kruijff en Gert Mulder.  

Jan Reerink licht de voorgeschiedenis toe en wat de commissie gedaan heeft om 

tot dit conceptprogramma te komen. Er is gecheckt dat dit programma aansluit op 

dat van voor de Provincie. Hij heeft graag ruimte van deze vergadering om de 

tekst redactioneel te kunnen verbeteren. 

 Van tevoren zijn louter tekstuele opmerkingen aangeleverd, nu ligt een lijst met 

amendementen van Gert Jan Rinsema voor. We lopen ze door, Jan notuleert de 

opmerkingen die overgenomen worden. 

Daarna wordt het programma aan de leden die wonen binnen het werkgebied van 

HDSR gevraagd om in te stemmen met dit programma. Dat gebeurt en daarmee 

is dit conceptprogramma vastgesteld. De leden van de commissie worden met 

applaus en een kadootje bedankt voor hun inzet. 

9. Actualiteiten uit het Waterschap:  

Jan meldt wat er loopt, klimaatbestendig is daarbij belangrijk, de instroom van 

zoutwater dat binnenkomt moet bestreden worden. 

Waterschapsbelasting: boeren willen minder, de fractie vindt dat er geld moet zijn 

voor duurzaamheid. De nu voorliggende voorstellen zijn vooral interessant voor 

het bedrijfsleven. 

Daarnaast speelt de verlengingstermijn voor de dijkgraaf. 

4. Vaststelling programma voor de Provincie. 

Julie d’Hondt licht toe, over de procedure en over de samenwerking binnen de 

commissie. Er wordt geopperd dat de rol van de provincie toch anders zou 

moeten, minder centraal en vooral zorgen voor draagvlak. 



Bert Veenstra vindt het programma te weinig activistisch. Energietransitie moet 

niet betaald worden door de gewone mensen. 

Dick Kaas sluit aan bij het eerste pleidooi. 

Rob Coole uit Bunnik heeft nog amendementen ingebracht die aansluiten bij de 

vorige sprekers. Bijvoorbeeld over fairtrade gemeentes. 

Julie stelt voor om het thema fairtrade mee te nemen in de debatten in de 

Provinciale Statten, ze verwijst verder naar het amendement over internationale 

samenwerking. Over de rol van de provincie: die is erg onderwerp afhankelijk, bij 

wonen is de gemeente als eerste aan zet. 

De opmerking over omgaan met vluchtelingen etc. wordt overgenomen, het is 

aanvullend op het gemeentelijk beleid. 

Lokaal draagvlak is van veel belang bij energietransitie. 

 Daarna lopen we alle amendementen langs, een deel is al overgenomen. De 

overige worden telkens toegelicht vanuit de indieners en becommentarieerd 

vanuit de commissie en het bestuur. Tot slot wordt over de tekst inclusief de 

overgenomen amendementen gestemd. Dit programma wordt vastgesteld met 

ruimte voor redactie. Voor de campagne zullen delen gebruikt worden in aparte 

flyers, soms per gemeente. Ook de leden van deze commissie worden naar voren 

geroepen en bedankt. 

 

5. Aangepaste begroting:  

Henk de Jong licht vanuit zijn rol als penningmeester toe waarom de Begroting 

aangepast moest worden. Aan alle gewesten werd gevraagd om deel te nemen in 

de tekorten die er landelijk waren door de grote reorganisatie. 

Dick Kaas brengt in dat het jammer is dat er te weinig activiteiten ingediend zijn. 

Bert Veenstra meldt dat er een campagneplan ligt met een budget. 

De vergadering stemt in met de aangepaste Begroting 2018. 

 

6. Benoeming lid Kascommissie:  

Met de voordracht van Maarten van Dijk wordt ingestemd 

 

 

Utrecht, 2 oktober 2018 

Sytse Koopmans 

 


