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VERSLAG 
 

 

Gewestelijke vergadering, zaterdag 7 september 2019  
Wijk bij Duurstede 

 

Aantal aanwezigen: 19 

 

 
 Opening, welkom heten en introductie van de agenda.  

 

 
1. Vaststelling agenda en mededelingen 

Geen mededelingen. 

 

2. Vaststellen verslag vergadering 28 mei 2019  

Doel was het vaststellen van het meedoen aan de coalitie, verslag hierbij 

vastgesteld. 

 

3. Nabespreking resultaten beide verkiezingen en wat dit kan gaan 

betekenen voor volgende campagnes 

De praktijk betekent dat je al een jaar voor de datum als gewestelijk bestuur al 

bezig bent: 

- De campagne voorbereiden, via de coördinator Bert Veenstra. 

- Vaststellen verkiezingsprogramma’s. 

- Vaststellen kandidatenlijsten. 

Vooral rond het vaststellen van de kandidatenlijsten is veel geleerd, een volgende 

keer zal nadrukkelijker na de procedures gekeken worden. Het naar voren trekken 

van de keuze van de lijsttrekkers verliep niet vlekkeloos als je naar de Statuten 

kijkt. 

Resultaat is inhoudelijk gezien bevredigend, we hebben goede kandidaten, we 

zitten bij PS en HDSR in de coalitie. 

Via het fenomeen fractievolger is er continu contact over hoe de fractie 

functioneert, daarnaast zijn er jaarlijks evaluatiegesprekken. 

De informatie zal ook gedeeld worden met de adviescommissie voor het vaststellen 

van de kandidatenlijsten. 

Het vaststellen van de verkiezingsprogramma’s verliep heel bevredigend. 

 

Kijkend naar de campagne, vertelt Bert over de evaluatie.  

Wat goed ging: 

We zijn op tijd begonnen en het tempo erin gehouden. Er was voldoende materiaal 

en budget. 

Na de benoeming van de campagnecoördinatoren zijn er teams gevormd. In de 

campagne was veel ruimte voor persoonlijke plannen verwoord in brieven en flyers. 

Er is gewerkt met een professionele fotograaf. 

De bordreclame en de slinger met een Rode Bus worden zeer positief geëvalueerd. 

De persoonlijke brieven en flyers eveneens. 

Het centrale thema en de formats gaven een professionele uitstraling. 

Er is goed deelgenomen aan debatten en stem- en kieswijzers. 

De actie in Utrecht met Lodewijk Asscher verliep goed. 

 

Wat minder goed ging: 

Sommige mensen gingen, ondanks de afspraken, hun eigen gang. 
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De rode bus was wel een vervuilende diesel. In sommige gemeenten was het 

moeilijk om mensen actief te krijgen. 

Kiezers zijn vaak georiënteerd op de landelijke politici.  

De ondersteuning vanuit landelijk was goed. 

Negatieve publiciteit werd opgepikt en adequaat ‘bestreden’. 

Het thema ‘zeker zijn’, het grote verhaal, werkte positief. 

 

In de discussie:  

Je kunt naar alternatieven voor een dieselbus zoeken, bijvoorbeeld een bakfiets.  

De zichtbaarheid is belangrijk en ging goed. Past goed bij de PvdA en associeert 

naar ons verleden. 

De campagne liep door naar de campagne over Europa, daar zat veel minder 

energie in vanuit de provincie in. Het Frans Timmermans effect was deze keer een 

speciaal thema en werkte positief uit. Vraag is hoe je dat effect mee kunt nemen. 

Het ook plaatselijk benoemen van een campagnecoördinator is zeer goed bevallen, 

zo leer je veel sneller van de ervaringen vanuit andere afdelingen en stroomt de 

informatie goed door. 

Vanuit het waterschap werd de samenwerking met de campagne voor de Staten 

erg gewaardeerd. Op punten moet je wel onderscheidend zijn anders sneeuw je 

onder. De boodschap moet bij HDSR wel over water gaan. Anderen vullen aan, je 

moet op de verkiezingsborden onderscheidend zijn. 

Een volgende keer graag meer aandacht voor de mensen die gevraagd zijn als 

lijstduwer, ook die kun je inzetten. In de campagne en daarna. 

Financieel, toegelicht door Henk de Jong: het budget is tussentijds bijgesteld van 

50.000,-- naar 57.000,--. Er is veel aandacht besteed aan efficiëntie en effectief 

werken. Uiteindelijk is er 60.000,-- uitgegeven, dus 3.000,-- teveel. Wordt 

opgevangen in de Jaarrekening 2019. 

 

4. Speerpunten uit ons Jaarplan 2019 

Zoals toegezegd meer uitgewerkte speerpunten en een indicatie over wanneer. 

De actielijst staat op de site. 

Aanvullend:  

Over samenwerking met Links is niets opgenomen. Samenwerking op provinciaal 

niveau is voor het gewestelijk bestuur geen prioriteit, er is ook gen noodzaak. 

Landelijk is er ook geen voortgang, maar op afdelingsniveau zie je wel een aantal 

succesvolle voorbeelden. 

Er zou gezocht moeten worden naar andere manieren van het organiseren van 

betrokkenheid dan alleen het lid worden van mensen, jongeren spreekt zo’n 

lidmaatschap minder aan. Het bestuur gaat aan de slag met een coördinator die 

voor de regio Midden is aangesteld. Waarschijnlijk worden er meer ‘events’ 

georganiseerd. 

René voegt toe dat het bestuur graag iemand erbij wil als fractievolger voor het 

waterschap HDSR, bij voorkeur een vrouw om de eenzijdige samenstelling een twist 

te geven.  

 

Eén punt wordt er uitgelicht: het werken met ledenpanels. 

Er ligt al een voorstel vanuit Woerden om samen met IJsselstein, Lopik en Oude-

water een panel op te zetten rond het thema wonen, het gewestelijk bestuur wil dit 

ondersteunen. 

Ook in Utrecht wordt erover gedacht, vooral met betrekking tot het thema’s die 

spelen bij de U16. 

Daarnaast zou je op gewestelijke vergaderingen ook meer met inhoudelijke thema’s 

kunnen werken, dat trekt leden en maakt vergaderen op verschillende plekken in 

de provincie ook meer zinvol. 

Bert Veenstra licht vervolgens het werken met ledenpanels toe. Het staat of valt 

met het formuleren van een goede vraag die speelt op het niveau waarop je zo’n 

enquête uitzet. 
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5. Stand van zaken bij achtereenvolgens de Provinciale Staten en het 

waterschap HDSR.  

In beide gevallen neemt de PvdA deel aan de coalitie. We kijken wat er al te zeggen 

is over hoe de samenwerking verloopt. 

Marieke Lejeune trapt af voor de Staten:  

Zij is sinds kort fractievoorzitter. In de fractie gekomen doordat Rob van Muilekom 

in het College zitting genomen heeft. Daarnaast is Wilma de Boer uit Eemnes 

nieuw. Julie d’Hondt en Osman Suman zaten ook in de vorige fractie. Annet Krijgs-

man en Mohammed Talhaoui zijn commissieleden. 

Zaken die spelen: het stikstofdossier. Doordat de PAS is afgeschoten, liggen alle 

nieuwbouw plannen stil. Niet alleen wegen, maar ok woningbouw, nieuwe (fiets)-

wegen en windmolens. 

Veel tijd wordt ook besteed aan discussies over het vaststellen van de Jaarrekening 

2017. De accountant is er zeer lang mee bezig geweest. 

De Uithoflijn is ook zo’n langlopend dossier. In december is nu de planning dat hij 

gaat rijden. 

Openbaar vervoer verder: in 2023 is er pas weer een nieuwe concessie, wel wordt 

jaarlijks bijgesteld, in december opnieuw. 

Rob geeft een beeld van in de keuken. Hij is nu bezig geweest met cultureel erf-

goed, de Hollande Waterlinie die op de Werelderfgoedlijst van de provincie staat. 

Er wordt nu gepraat over de Begroting 2020, dat is het eerste moment om ambities 

te verwezenlijken. 

Woningbouw is een onderwerp waarbij de provincie de plannen van gemeente 

probeert te ondersteunen. Nu extra ingewikkeld door de stikstofproblematiek. 

Gevraagd wordt over gratis Openbaar Vervoer buiten de spits. Komt proef over die 

begint met ouderen met een smalle beurs die dan bussen kunnen vullen, die 

anders (half)leeg rondrijden. 

Het College probeert wel de zaken samen te doen, op basis van vertrouwen en het 

soepel omgaan met de grenzen van de portefeuille. 

Rob vertelt nog iets over de dag over wonen die gisteren in Amersfoort plaats vond. 

De provincie (en gemeenten) gaan niet over inkomenspolitiek, maar sturen op 

projecten die belangrijk zijn voor mensen met de lagere inkomens kun je wel extra 

steunen. 

 

Nanda over het waterschap: 

Willem Heesen heeft Nanda waargenomen tijdens haat zwangerschapsverlof. Nanda 

is fractievoorzitter en tevens enig lid van de fractie, Constantijn Jansen op de Haar 

is Hoogheemraad. Hij heeft meegewerkt aan een motie rond klimaatadaptatie in de 

gemeente Utrecht. Die is aangenomen. 

In Utrecht wordt een nieuwe waterzuiveringsinstallatie in gebruik genomen. 

De kwijtscheldingsregeling blijft behouden. 

 

    6.  Rondvraag en sluiting 
   

 Vanuit Woerden: er wordt naar een bijeenkomst gegaan over mensenrechten. Komt 

op de site. 

 

 

 Sytse Koopmans 

 

 


