
Jaarverslag PvdA-Statenfractie Gelderland 2015 

2015 was het jaar van de provinciale statenverkiezingen. Het jaar van de nieuwe statenperiode 

2015-2019 die helaas begon met verlies. Op 18 maart 2015 gingen we van 9 naar 6 zetels. We 

moesten daarna afscheid nemen van onze zeer gewaardeerde collega statenleden Paula 

Wieggers, Ingrid Hijman, Muus Groot,  Mariëlle van der Leur, Jeannine Liebrand, Mijnke Bosman 

en van fractievolger Marie-Louise Moonen.  

De nieuwe PvdA fractie ging ondanks dit trieste begin met veel inzet en enthousiasme aan de slag. 

Genoeg werk te doen in Gelderland! De fractie kwam te bestaan uit de statenleden: Peter Kerris, 

(fractievoorzitter), Anna-Lena Hedin-Penninx (secretaris), Fokko Spoelstra (vice-

voorzitter/penningmeester), Karin Jeurink, Titus Visser, Piet Wanrooij en de fractievolgers Yvonne 

de Jager en Laurens de Kleine. De fractie werd bij haar werk ondersteund door de 

fractiemedewerkers Truus Vink en Jasper Konijnenbelt (tot 31 december 2015 ivm een nieuwe 

baan bij de PvdA fractie in de Tweede Kamer).  

Coalitievorming: Ruimte voor de PvdA   

De formatie-weken na de verkiezingen waren behoorlijk spannend. Peter Kerris en Josan Meijers 

voerden namens de PvdA de onderhandelingen, met als inzet ons verkiezingsprogramma Goed 

Wonen en Goed Werken in Gelderland. Bij de verkiezingen kwam de VVD (9) als grootste partij uit 

de bus, gevolgd door het CDA (9), D66 (7), SP (6) en wij als PvdA (6). Er werden 2 informateurs 

benoemd: Geert Jansen (CDA) en Marianne Schuurmans (VVD). Zij moesten gaan onderzoeken 

welke coalitie kon rekenen op een meerderheid. Uiteindelijk resulteerde dit in het advies om een 

coalitie te vormen van VVD, CDA, D66 aangevuld met SP of PvdA. Hierna zijn nog gesprekken 

gevoerd met Jan Markink (VVD) en Jan Jacob van Dijk (CDA) als formateurs met als resultaat dat 

er ruimte bleek te zijn voor de PvdA. Ook deze periode konden we verder met de coalitie VVD, 

CDA, D66 en PvdA. De onderhandelingen die hierop volgen resulteerden in het akkoord ‘Ruimte 

voor Gelderland’ met als ambities: 

- Voor 2020 wil de coalitie 100.000 woningen hebben verduurzaamd; 

- Er komt een programma Steen-goed Benutten om goede, voornamelijk binnenstedelijke 

plannen te ontwikkelen in de strijd tegen leegstand; 

- In de landbouw is niet langer schaalgrootte leidend maar sturen we op maatschappelijke 

doelen zoals dierenwelzijn en milieu; 

- We investeren in OV aan de grenzen van onze provincie, zoals dubbelspoor in de Achterhoek, 

en in alternatieve vormen van vervoer; 

- In het economisch beleid concentreren we ons naast topsectoren ook op de maakindustrie, 

ambachtseconomie en detailhandel; 

- Er komt meer geld voor cultuur en we bouwen aan nieuw beleid na 2016; 

- In regionale samenwerking stelt de provincie gebiedsspecifieke opgaven centraal, zoals 

bijvoorbeeld de logistiek in het Rivierengebied.  

 

Op woensdag 29 april is het akkoord door Provinciale Staten besproken en aangenomen. Op die 

dag zijn ook de gedeputeerden officieel geïnstalleerd. Josan Meijers werd wederom onze 

gedeputeerde met de mooie portefeuille: Gelderse gebiedsontwikkeling, Ruimtelijke Ordening, 

Water, Wonen, Cultuur & Erfgoed.  

 

 



In de eerste maanden van deze periode zijn door de griffie diverse introductieprogramma’s voor de 

statenleden georganiseerd. Na de provinciale statenverkiezingen kozen de statenleden op 26 mei 

2015 de leden voor de Eerste Kamer. Nu met twee Gelderse Kamerleden: Esther Mirjam Sent en 

Lambert Verheijen. 

Op 6 en 7 juni heeft de fractie een tijdens een fractieweekend gewerkt aan teambuilding en haar 

strategie bepaald voor de komende periode. We gaan, in lijn met het verkiezingsprogramma, voor 

de volgende speerpunten:   

- Meer werk door innovatie, ambachten en sociaal ondernemerschap te verbinden. 

- Goed wonen en bereikbare voorzieningen in een gezonde en groene leefomgeving. 

- Gelderland in 2050 de duurzaamste provincie, met een circulaire economie en schone energie. 

 

In september zijn alle Gelderse statenleden op excursie geweest naar Brussel.  

Huisvesting fractie & Staten 

De huisvesting van de fractie is deze periode niet in het provinciehuis vanwege nieuwbouw en 

renovatie. De fractiekamer is ondergebracht aan de Kadestraat in het pand van Volkshuisvesting in 

het oude kantoor van MEE, daar hebben alle fracties een werkplek samen met de Griffie. Begin 

2017 moet de nieuwbouw en verbouw klaar zijn en verhuizen we weer naar het Huis der Provincie, 

wel met een ander werkconcept: flexplekken. De staten- en commissievergaderingen worden deze 

periode gehouden in de raadszaal van het Stadhuis van Arnhem. 

Het statenwerk 

Provinciale Staten vergaderden 11 keer in 2015. Twee van de vergaderingen waren tweedaags 

(de voorjaarsnota en de begrotingsbehandeling). Daarnaast waren er uiteraard de 

commissievergaderingen en werden er werkbezoeken georganiseerd door de griffie of 

organisaties. Er is een 5-weeks-vergaderschema opgesteld door de Provinciale Staten met 

achtereenvolgend briefings, commissies, werkbezoeken vanuit de commissies, Statenvergadering 

en fractieactiviteiten. In de statenvergaderingen heeft de PvdA zich met name ingezet om de 

sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid van de provincie voor het voetlicht te brengen. 

Hieronder een overzicht van ingediende moties, mondelinge en schriftelijke vragen: 

Moties mede ingediend door de PvdA 

 

- Maatschappelijke effecten beleid inzichtelijk maken (overgenomen door GS) 

- Informatievoorziening gemeentelijk toezicht (aangenomen) 

- Betrekken bewoners bij sterk bestuur (aangenomen) 

- Sociale componenten gebiedsopgaven (overgenomen door GS) 

- Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (aangenomen) 

- Verruimen woningvoorraad statushouders (aangenomen) 

- Oproep aan Tweede Kamer investeringen regionaal spoor (aangenomen) 

- Isolatiesubsidie 1 miljoen voortzetten (aangenomen) 

- RCT-netwerk toegankelijk (aangenomen) 

- Slimme planstudies (aangenomen) 

- Behoud rechtbank Zutphen (aangenomen) 

- Betrekken vluchtelingen/vrijwilligers bij bijv.landschapsbeheer (ingetrokken ivm toezegging GS) 

- TTIP: ons een zorg (verworpen) 

- Weidevogelbeheer (aangenomen) 

- Voorbeeldfunctie klimaatbeleid (aangenomen) 

- De Nieuwe Oost co-financiering in BIS (aangenomen) 



 

Mondelinge vragen in de statenvergadering 

 

- De toekomst van Gerechtshof in Arnhem (Piet Wanrooij)  

- Angstcultuur bij vervoerbedrijf Hermes (Peter Kerris) 

- De nieuwe dienstregeling van het OV (Piet Wanrooij)  

Schriftelijke vragen gesteld door de PvdA  

- Personeelscijfers (Piet Wanrooij) 
- Onrust over personeelsbeleid provincie Gelderland (Peter Kerris) 
- Uitbreiding veehouderij Wichmond (Anna-Lena Hedin-Penninx) 
- Beloningsbeleid Alliander (Fokko Spoelstra) 
- Aanpak gevaarlijke kruisingen (Anna-Lena Hedin-Penninx) 
- Bedrijventerrein H2O (Fokko Spoelstra) 
- Opvang vluchtelingen in Gelderland (Peter Kerris) 
- Beëindigen structurele subsidierelaties Zorg & Welzijn (Anna-Lena Hedin-Penninx) 
- Bomenkap aanleg N794 (Piet Wanrooij) 

 
Een onderwerp waar in 2015 veel aandacht voor is geweest, is de situatie rond de opvang van 

vluchtelingen en statushouders. De wettelijke opdracht van de provincie is dat ze er op moet 

toezien dat gemeenten voldoende statushouders huisvesten. In de staten hebben we samen met 

andere partijen gevraagd om meer ruimte te maken voor sociale woningbouw zodat de wachtlijsten 

niet langer gaan worden en om ook als provincie meer aandacht te besteden aan integratie en 

mogelijkheden voor werk. Josan Meijers heeft in haar rol als gedeputeerde veel contact met de 

gemeenten en andere partijen hierover en pakt dit zeer actief op.  

Fractievergaderingen en -activiteiten 

Woensdag was de vaste statendag. De fractie vergaderde in ieder geval altijd de week voor de 

commissies en de statenvergadering. Hierbij waren ook een of twee leden van het gewestelijk 

bestuur aanwezig (Cor van den Berg/Ate de Reede). Daarnaast waren er werkbezoeken aan 

instellingen of aan raadsfracties en gemeentelijke afdelingen. Zo bracht de fractie een bezoek aan 

Park Lingezegen en de fractie Nijmegen, het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 Groesbeek 

, de Gelderse Natuur en Milieu Federatie, Alliander, aan Dolfinarium Harderwijk en Waterfront. 

Naast de gezamenlijke fractieactiviteiten waren de individuele Statenleden en fractievolgers in 

2015 geregeld te vinden bij bijeenkomsten en vergaderingen in de Gelderse regio’s.   

Winst 

Het statenjaar 2015 begon helaas met het verlies van de verkiezingen. Aan het eind van het jaar 

kunnen we echter alleen maar concluderen dat 2015 toch ook veel winst heeft opgeleverd. We 

zitten weer in de coalitie, hebben een fijne fractie, werken goed samen met andere partijen en 

maken mede het verschil in Gelderland. We blijven gaan voor goed wonen en goed werken, ook in 

2016! 

 

 

 

 



 


