
 
 
Jaarverslag 2016  PvdA-Statenfractie 
 
De fractie 
De fractie bestaat uit de statenleden: Peter Kerris, (fractievoorzitter), Anna-Lena Hedin-Penninx 
(secretaris), Fokko Spoelstra (vicevoorzitter/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. In 2016 heeft de fractie 10 weken ruimte 
geboden aan een stagiaire van het Graafschapcollege in Doetinchem Rik Krabben. 
 
Het statenwerk 
Provinciale Staten vergaderden 8 keer in 2016. 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: 
 
Amendementen en  moties ingediend of mede-ingediend en aangenomen door de Provinciale 
Staten 
16A3    Programma logistiek als Gelderse motor       
16A6    Plantaardige eiwitten hebben toekomst     
16A7    Amendement Beleidsprogramma      
16A8    Amendement voorjaarsnota PS2016-04     
16M3   Motie' Gelderland staat op voor Artikel 1 Grondwet'    
16M8 Motie over de hoogte van beloning van topbestuurders bij overheidsinstellingen en -
bedrijven 
16M12 Extra subsidie Stichting Gelders Landschap     
16M14 Economisch belang van goede Gelderse logistieke infrastructuur  
16M15 Schoon vervoer over water Waal/Rijn     
16M29 Ik Start Smart        
16M30 'Bijdrage EFRO-programma aan circulaire, innovatieve en internationale Economie' 
16M36 Behoud PLUSbibliotheek Gelderland     
16M42 Ruimtelijke transformatieopgave in Gelderland    
16M47 Onderzoek voor- en nadelen PSO-ladder voor Gelderland  
16M48 Bij de begroting 2017 te komen met een meerjarige visie rond ondersteuning van de 
regionale omroep     
16M51 Voedselvisie 
16M55 Gelderland Fairtrade 
16M59 Aanpak knooppunt A1/A30 bij Barneveld 
16M65 Intensieve veehouderij en volksgezondheid 
16M67 verzoeken het college i.h.k.v. van de midtermreview de stand van zaken bij de uitvoering van 
het coalitieakkoord aan te geven, in de vorm van een startnotitie met concrete voorstellen. 
16M75 Gelderland Regenboorprovincie 
16M79 veilige en leefbare doorstroomwegen door maatwerk (N348) 
16M85 Motie over 100% dekking van 112 
 



Mondelinge vragen PvdA 
Dienstregeling OV      
Outlet Zevenaar      
 
Schriftelijke vragen   
Snellere aanpak onveiligheid A15 & plaatsing matrixborden     
Ontbreken provincie Gelderland in sectorplan ‘Grenzeloos Werken’, d.d. 24-01-2016  
Vervolgvragen bedrijventerrein H2O      
Behoud traditionele schaapskuddes        
Tekort aan geschikte & betaalbare woningen       
Mogelijk niet meer stoppen trein naar Berlijn in Apeldoorn     
Jeugdzorgen & samenwerking gemeenten       
Ladder duurzame verstedelijking en overige instrumenten voor goede ruimtelijke ordening  
Gezondheidsrisico’s veehouderij        
Bedrijventerrein H2O: zorgen over samenwerking      
Vestigen voorkeursrecht door gemeente Montferland tbv DocksNLD fase 2   
 
Fractievergaderingen en -activiteiten 
Woensdag was de vaste statendag. De fractie vergaderde in ieder geval altijd de week voor de 
commissies en de Statenvergadering.  In 2016 zijn 23 fractievergaderingen gehouden. Hierbij was ook 
een lid van het gewestelijk bestuur aanwezig (Cor van den Berg). Daarnaast waren er werkbezoeken 
aan instellingen of aan raadsfracties en gemeentelijke afdelingen. Naast de gezamenlijke 
fractieactiviteiten zijn de individuele Statenleden en fractievolgers geregeld te vinden bij 
bijeenkomsten en vergaderingen in hun eigen regio.   
Werkbezoeken en bijeenkomsten: 
januari   Informele ontmoeting met de coalitiegenoten van VVD, CDA en D66 in  

Bronbeek Kumpulan. 
Werkbezoek aan Arnhem inclusief canvassen in de wijk Presikhaaf 

Maart    Lunch met Kamerleden en vervolgens Wethouders-Provincie-Waterschapsmiddag  
CLB in Den Haag 
In gesprek met PvdA-wethouders over het Gelders Energie Akkoord 

April   Bezoek aan Avabel  Duiven over PSO-ladder 
Bijeenkomst 'Schaalvergroting & verandering natuurbeleid' op 13 april voor  
PvdA-raadsleden/wethouders  
De PvdA Gelderland organiseerde op maandagavond 18 april in samenwerking met 
de Jonge Socialisten Arnhem-Nijmegen een bijeenkomst rondom het thema 
'Gelderland Werkt!' met als sprekers FNV voorzitter Ton Heerts, PvdA Tweede 
Kamerlid John Kerstens en landelijk voorzitter van de Jonge Socialisten Bart van 
Bruggen 

Mei  Werkbezoek aan Foenix Apeldoorn 
Juni  Bezoek aan Kringloop-, re-integratie- en dagbestedingscentrum  

(verstandelijk gehandicapten) Stilema in Vaasen met partijgenoot Eppo Gutteling 
over het herbruikbaar maken, scheiden bij inzameling etc.  in Vaassen 

Juli  Werkbezoek Kleve – Groesbeek  met de Draisine (fietslorrie van Groesbeek naar 
Kranenburg) 
Kansen zien en kansen benutten Reactivering railverbinding Kleve-Nijmegen 
Kennismaking met partijgenoten uit de grensregio: 

    -Josef Gietemann, voorzitter SPD Kleve; 
    -Jürgen Franken, voorzitter SPD Kranenburg en  voorzitter SPD-Kreistag fraction; 
    -Thieu Hoeken,  voorzitter PvdA fractie PvdA Berg en Dal; 
    -Rinus Janssen,  lid van de PvdA fractie gemeente Nijmegen;  
    -Willem van het Hekke, secr. Overleg  Sociaal democraten regio Nijmegen-Kleve. 



September Fractieweekend in Asperden met Gespreksleider Jan Blom en met het Gewestelijk 
bestuur, bepaling van de PvdA-doelen voor de komende periode. 
Er zijn in 2016 nog 2 vervolgbijeenkomsten gehouden één in Arnhem en één in 
Zutphen 

Oktober IPO-Congres in Nijmegen 
November Werkbezoek aan Heumen Malden programma met een eerste deel naar aanleiding 

van de 844 problematiek en wel geconcretiseerd c.q. verbreed naar drie onderdelen: 
Woordvoerder Peter van der Molen.            

  lange termijn oplossing, 
korte termijn problematiek in relatie tot het groot onderhoud door de provincie 
hart voor Malden. Dit laatste onderdeel vormt overgang naar leefbaarheid ook 
gerelateerd aan woningbouw. 
Afsluiting bezoek aan “Tuin der verbeelding”, kunstproject. 

December  Werkbezoek aan fractie Zutphen thema monumenten in Zutphen. Uitgenodigd is
 directeur Silvia Heyl van Stichting BOG. Deze stichting beheert en exploiteert veel 
historisch vastgoed in Zutphen ( Wijnhuisfonds, David Evekinkstichting e.d.) allemaal 
non profit. Zij heeft een visie op historisch vastgoed en duurzaamheid in de 21 eeuw 
en kan daar ook aanstekelijk over vertellen. 
Verder is er gesproken over  1. Werk – werkgelegenheid  2.Aanpak sociale 
huurwoningen (betaalbaar, toegankelijk , verduurzamen) 
3. Kinderen kunnen meedoen (sport, zwemdiploma, muziek, cultuur, reizen. 

 


