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Nagaan: zijn waterschappen/ Liesbeth uitgenodigd? 

 

Verslag Gewestelijke Ledenvergadering 25 juni 2016 

Locatie: Parkstaete, Velp 

 

Aanwezig: zie presentielijst 

Afbericht is ontvangen van:  Thieu Hoeken, Ingrid Wolsing, Eghard Kouwenhoven, Berend Klok, Dirk 

Westerhof, John Kersten. 

 

Opening en agenda 

Jean Eigeman opent de vergadering met de constatering dat de opkomst laag is. Er zal nog wel een 

groep uit Rheden aansluiten, die momenteel elders in het geboud aan het vergaderen is. 

De agenda van vandaag staat in het teken van de verduurzaming van de economie, met de nadruk op 

de regionale economie. Een uiterst actueel thema, dat in actualiteit helaas nog wordt overschaduwd 

door de Brexit waar de Britten twee dagen geleden voor gekozen hebben. Het is verbijsterend dat de 

jBritse eugd hierdoor op achterstand wordt gezet. En het slaat wonden in de bevolking.  

 

Agenda:  

Geen wijzigingen.  

 

Mededelingen 

Jean memoreert dat we een belangrijk politiek jaar tegemoet gaan. De landelijke partijorganisatie wil 

de band met de regio’s in de komende campagnes versterken. Daartoe zal het Partijbureau 

initiatieven ondernemen. We gaan kijken naar wat er gezamenlijk georganiseerd kan worden. 

 

Verslag GLV 12 maart 

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld. Er zijn geen opmerkingen n.a.v. het verslag. 

 

Politieke actualiteit 

Peter Kerris licht de recente politieke ontwikkelingen binnen Gelderland toe. We staan aan de 

vooravond van de bespreking van de voorjaarsnota. Daarin worden beleidslijnen vastgesteld op vijf 

terreinen: economie, cultuur, energie, leefbaarheid en gebiedsopgaven. Enkele highlights uit de 

voorjaarsnota en de initiatieven van de PvdA-fractie naar aanleiding daarvan: 

Economie: er komt een motie over het programma Ik sta zwart. Samen met andere partijen zal de 

PvdA-fractie oproepen om  2,5 mln extra beschikbaar te stellen voor startende ondernemingen. 

Energie:  er is een uitvoeringsplan voor het energieakkoord.  

Cultuur: er komt 20 mln extra voor o.a. erfgoed en podiumkunsten. Er is met veel culturele 

instellingen gesproken en er ligt nu een plan. De fractie gaat samen met andere partijen een motie 

indienen om een festivalplan te maken. 

Leefbaarheid: een nieuw programma in deze statenperiode. Er wordt 25 miljoen uitgetrokken om 

zorginstellingen overeind te houden. Bestedingsdoelen zijn het versterken van de 2e lijns zorg en 

ondersteuning in kleine dorpen en –steden. 

Gebiedsopgaven: voor zes regio’s zijn inhoudelijke opgaven geformuleerd, zoals toerisme in Veluwe 

en krimp in Achterhoek.  Hiervoor komt 90miljoen beschikbaar. Vier regio’s hebben al een goed 

programma klaar om de gelden te besteden, Veluwe en Rivierengebied zijn nog niet zo ver.  
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Hiermee wordt het huishoudelijk gedeelte gesloten en gaan we over naar het thematische deel.  

 

Thema: duurzame ontwikkeling 

Na een korte inleiding geeft de voorzitter het stokje over aan Eef van Ooijen, die samen met Nathalie 

Brouwer de voorbereiding heeft verzorgd. 

Er zijn drie sprekers, die vanuit verschillende, elkaar aanvullende, invalshoeken het thema belichten.  

Eef noemt de gemeente Brummen als case voor nieuw duurzaamheidsbeleid. De gemeente wil in 

2030 energieneutraal zijn. De hele begroting wordt van nu af aan tegen het licht van de beoogde 

energieneutraliteit gehouden.  

 

De eerste spreker ins Vincent Grond, landschapsarchitect en directeur van het adviesbureau 

GrondRR, dat zich vooral richt op klimaatadaptie en natuurlijke ontwikkeling met het accent op de 

bodem. 

In de presentatie draait het om drie vragen:  

- Welke gevolgen heeft de klimaatverandering voor Nederland en in het bijzonder de Gelderse 

regio? 

- Wat kunnen we er aan doen? 

- Waarom is klimaatadaptatie een PvdA-thema?  

 

Jasmine is nu rapporteur voor de hele TK over circulaire economie. Gietsren heeft vde SER een 

rapport overhandigd aan Jasmine over het onderwerp, dus ze is een belangrijk opiniemaker.  

Hoe maken we duurzamheid praktisch? Hoe kun je in de dagelijkse agenda van de mensen komen?  

We moeten beter gebruik maken van denkkracht en energie van mensen zelf. Lokale Initiatieven 

worden nog teveekl gedwarsboomd door overheden.  

De voorbereidingen zijn gedaan door Eef en Nahalie. Eef licht het programma toe. Drie sprekers met 

verschillende en aanvulllende invalshoeken.  

 

Vincent Grond geeft drie invalshoeken van de klimaatproblematiek: wat is er aan de hand, wat 

kunnen we eraan doen en waarom is dit een specifiek PvdA-thema? 

De opwarming van de aarde raakt ons al stevig. Bijvoorbeeld door een toename van de hittestress 

van 3 naar 34 dodelijke gevallen per jaar tussen 1950 en nu. Hittestress treedt met name op bij 

nachten waarin de temperatuur niet onder de 20 graden komt. Ander voorbeeld: stormschade. Die is 

de afgelopen jaren met 20-30% toegenomen.  Ook het aantal ongecontroleerde natuurbranden 

neemt sterk toe. Volgens de rekenkamer gaat het verlies door opwarming van de aarde naar 4-10% 

van het BNP in 2100. 

Wat kunnen we eraan doen? Het Klimaatbeleid rust op twee pijlers: mitigatie en isolatie. 

Mitigatie ofwel het afremmen van het proces, kan bijv. door minder fossiel energiegebruik en isolatie 

enz. Adaptatie is het voorbereiden op wat komen gaat. Vooral dat laatste wordt een nieuwe focus 

van de overheden. 

Waarom is dit een een PvdA-thema? Klimaatbeleid heeft een aantal achtergronden en doelen waar 

de sociaal democratie warm voor loopt, t.w.: 

- Solidariteit met ouderen, laag opgeleiden 

- Solidariteit met toekomstige generaties 

- Respect voor de aarde, natuurlijk systeem als fundament 

- Nu gaan bouwen aan nieuwe economie 
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- Nederland als kraamkamer, ervaringen uitdragen aan andere landen. 

In de discussie wordt erop gewezen dat alleen de zorg voor laag opgeleiden een specifiek PvdA-

thema is, maar wat heeft klimaatbeleid met laag opgeleiden te maken?  

Vincent Grond wijst er op dat laag opgeleiden in klimaatgevoeliger gebieden wonen en zij relatief 

veel baat hebben bij bescherming en mitigatie. 

 

Benjamin Beertuizen, directeur Cambio start met een filmpje over Cambio. 

Cambio ontstond eind jaren ’90 uit 9 lokale stichtingen in Deventer die zich met buurtbeheer 

bezighielden. In 2003 was Cambio actief op 2 locaties in Deventer. Het was een echte 

projectorganisatie, dus men werkte per opdracht. Gaandeweg vond een verbreding plaats naar 

buurteconomie en samenleven. Deze verbreding ging te ver door, waardoor de carroussel bijna ineen 

stortte. Nu is Cambio gezond en heeft het een begroting van 4 miljoen. Deventer wilde van Cambio 

een GUO (Gemeensch. UitvoeringsOrganisatie ) maken, waardoor Cambio activering en 

wijkorganisatie zou kwijtraken. Cambio heeft zich tegen deze versmalling van taken succesvol verzet. 

Cambio heeft drie doelstellingen: 

- Werk bieden aan mensen met afstand tot arbeidsmarkt 

- Moet ten goede komen aan wijken 

- Bewonersparticipatie. Zo organiseert Cambio seizoensacties in de wijk en heeft het 

wijkwerkplaatsen. 

Cambio heeft opdracht om stad schoon te houden. Het kijkt daarbij naar combinaties van 

activiteiten, ook met verschillende opdrachtgevers. Zo is men minder afhankelijk van een 

bezuinigende gemeente.  

Men sluit aan bij de belevingswereld van de lagere klassen: direct handelen, geen masterplannen.  

Tegenover de bureaucratische eisen stelt men een Pietje Bell aanpak. 

 

De discussie n.a.v. de presentatie spitste zich toe op bewonersinvloed en diversiteit (“een groot 

goed, we moeten niet alle culturen in de blender gooien”). 

 

Jasmine Cegerek is nu 1,5 jaar rapporteur aan de Tweede Kamer over het thema Duurzame 

ontwikkeling. Input komt vooral uit Europa.  

Nederland Is koploper in afvalreiniging. Veel producten krijgen hier een tweede leven.  

De circulaire economie is vooral regionale economie. Er is veel aandacht voor de circulaire economie  

bij de overheid, maar het beleid is versnipperd. Bijvoorbeeld rond het inkoopbeleid van de overheid: 

hier valt nog veel te winnen door goede afstemming, we geven er 60 miljard per jaar aan uit. Lokale 

overheden lopen achter met hun doelstellingen voor duurzaam inkopen. Afval is niet alleen afval 

maar grondstof voor nieuwe producten. 

 Wereldwijd komt er steeds meer aandacht voor onderwerp Bijv. Google bijt zich hierin vast. 

De Rabobank schat dat de circulaire economie 80.000 nieuwe banen kan opleveren. Maar 80% van 

de ondernemers kent alleen het lineaire model. 

Op Europees niveau zijn er 580.000 banen te winnen. Er is een economisch stimuleringsfonds van  

650 miljoen en er is  5.5 miljarrd beschikbaar in structirele fondsen.Europa biedt volop kansen voor 

de regionale economieen. 

 

In de discussie worden diverse regionale best practices genoemd, o.a. de papierfabriek in Brummen. 
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Winst gaat bij grote bedrijven voor duurzaamheid. Hoe kun je die prioriteiten verleggen als overheid?  

Jasmine: overheid stelt regels. Bedrijven moeten dan uit noodzaak de omslag maken. 

In Europa lopen we voorop met afval, maar achter met energie.  Energieleveranciers moeten hun 

organistie ombouwen en hebben daar veel tijd voor nodig. Een andere remmende factor zijn de 

financiers. Banken zijn heel behoudend. In de VS zijn banken en pensioenfondsen al om, in Europa 

nog niet. Hier is men vaak nog afhankelijk van crowdfunding. 

 

Eef van Ooijen vat de discussie samen. 

De PvdA heeft zich verbonden met circulaire economie, maar ook met bewonersparticipatie. 

Het raakt ons allemaal, maar somigen raakt het harder dan anderen. Vanuit de PvdA zou het 

hergebruik van materialen een kerndoel in de komende jaren moeten zijn. Omdat Marx er vroeger 

niet over geschreven heeft, is het niet van ons, maar juist voor de mensen waar we voor staan, is het 

belangrijk. 

  

Jean sluit af: we moeten het onderwerp op de agenda’s van waterschappen en staten zetten om van 

de groene economie werk te maken. Gelderland is deels een boerenprovincie. Daar liggen grote 

kansen.  

 

Rondvraag 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.  

 


