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Verslag van de Gewestelijke ledenvergadering (GLV) van de PvdA op 20 oktober 2018  

Locatie: Parkstaete, Velp 

 

Aanwezig: 44 leden, zie presentielijst 
Afgemeld: Wouter Kok, Jan Winkels, Henk Diependaal, Jan van Zomeren, Ruud Lans, Dirk Jan 
Beumer, Mirza van der Does de Bye 
 
1. Welkom/opening 
Rita Weeda heet de aanwezigen welkom. Ze is verheugd over de hoge opkomst. 
 
2. Vaststelling agenda 
Esther-Mirjam Sent heeft gevraagd om een paar minuten op de agenda om haar kandidatuur 
voor het lijsttrekkerschap van de Eerste Kamer te bepleiten. Die ruimte krijgt ze onder het 
volgende punt. 

 
3. Mededelingen 
Esther-Mirjam Sent licht haar kandidatuur voor het lijsttrekkerschap van de Eerste Kamer toe. 

Zij deelt met de aanwezigen de droom voor een beter en socialer Nederland en wil haar 
kennis en ervaring (als fractievoorzitter, 8 jarig Eerste Kamerlidmaatschap en hoogleraarschap 
economie) zo goed mogelijk inzetten om die droom te realiseren.  
 
4. Verslag GLV 29 september 2018  
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
  
5. Verkiezingsprogramma Provinciale Staten 2019  
Rita Weeda leidt het agendapunt in. De schrijfgroep, bestaande uit Jean Eigeman, Maarten van den 

Bos, Frans Heitling, Tom Brands, Marinka Mulder, Anna-Lena Hedin, Peter Kerris en zijzelf, heeft veel 

en goed werk verricht. Het resultaat ligt nu ter beoordeling en vaststelling. 

Ter voorbereiding is een aantal regionale bijeenkomsten gehouden. Deze hebben naast ideeën op 

provinciale niveau veel regionale en lokale best practices en wensen opgeleverd, die in het 

verkiezingsprogramma zijn opgenomen, merendeels als voorbeeld.  

Er is een aantal amendementen binnengekomen, die door de schrijfgroep van een preadvies zijn 

voorzien. De amendementen en preadviezen worden nu doorgelopen in de volgorde van de tekst van 

het verkiezingsprogramma. Maar eerst de vraag hoe men denkt over het programma in algemene zin. 

Jasper Walraven vindt het verkiezingsprogramma onsamenhangend. Er staat veel in waar de provincie 

niet over gaat en een kader waarin de verantwoordelijkheden van de provincie staan beschreven, 

ontbreekt. Ben Harsta is het niet eens met de impliciete stelling dat we ons moeten beperken tot 

zaken waar de provincie over gaat, want met thema’s als woningbouw moet je wel de landelijke 

ontwikkelingen en het landelijke beleid in de beschouwingen betrekken. 

Mathilde Maijer vindt het een goed verhaal, maar er hadden meer lokale issues in gemogen. Dat 

levert stemmen op. Sem Krepel vindt dat het programma daar juist chaotischer van wordt. 

Frans Heitling antwoordt namens de schrijfgroep dat is geprobeerd om veel regionale wensen en 

voorbeelden in te passen. Rita Weeda geeft toe dat veel onderwerpen op meer dan een plaats 

terugkomen, maar dat is gedaan omdat die onderwerpen vaak raakvlakken hebben met meerdere 

thema’s en belangrijk genoeg zijn om bij die thema’s vermeld te worden. 

Peter Kerris geeft aan dat de provincie bij een aantal onderwerpen weliswaar niet bepalend is, maar 

wel een sturende functie heeft. Dat geldt bijvoorbeeld voor woningbouw en armoedebeleid. 
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De amendementen worden doorgenomen (zie voor de tekst van de amendementen het 

meegestuurde concept verkiezingsprogramma met daarin ingevoegd de amendementen): 

De GLV gaat akkoord met de lijst van amendementen die door het bestuur zijn overgenomen. 

De niet overgenomen amendementen komen nu ter discussie. 

 

A1 Indiener Peter Spitteler vraagt hiermee aandacht voor de problematiek van studentensteden en 

aanliggende gemeenten. Hij kan leven met het preadvies van het bestuur. Dirk Westerhof wijst er op 

dat er meer dan twee universiteitssteden in Gelderland zijn – ook Apeldoorn heeft twee 

universiteiten.  

Stemming: het preadvies van het bestuur wordt met algemene stemmen overgenomen. 

A3  

Stemming; het preadvies van het bestuur wordt met algemene stemmen overgenomen. 

A4 Het bestuur adviseert om dit amendement niet o ver te nemen omdat het te specifiek is. 

André Menting en Mathilde Maijer vinden het belangrijk dat de provincie het COC ondersteunt zoals 

het dat ook gedaan heeft met groene organisaties. 

Stemming: het amendement wordt afgewezen bij meerderheid van stemmen. 

A5b  is een deel van het amendement over diversiteitsbeleid, dat in twee onderwerpen is opgeknipt. 

Stemming: alle aanwezigen zijn vóór. 

A8 Mede-indiener Thieu Hoeken vindt het belangrijk dat de wenselijkheid van de realisatie van 

(light)railverbindingen tussen Nijmegen en Kleef in het verkiezingsprogramma wordt opgenomen, 

want de afgelopen vier jaar zat hier geen voortgang in o.a. omdat er niets over in het PvdA-

verkiezingsprogramma stond. De suggestie van het bestuur om eigen financiering door de betrokken 

gemeenten op te nemen als voorwaarde, is onterecht en onrealistisch. Onterecht omdat lokale 

overheden nooit hoeven mee te betalen aan railverbindingen en onrealistisch omdat de 

gemeenteraden van Berg en Dal eigen financiering al hebben afgewezen. Bovendien biedt het 

weghalen van de financiële eis onszelf meer onderhandelingsruimte. Verder willen we graag dat er 

nieuw haalbaarheidsonderzoek wordt gedaan omdat de situatie sinds het vorige onderzoek behoorlijk 

is veranderd. 

Peter Kerris vindt medefinanciering door de gemeentes wel een redelijke eis. Een nieuw 

haalbaarheidsonderzoek steunt hij wel. Frans Heitling kan zich in de argumenten van de indieners 

vinden en stelt voor dat zowel “bestuurlijk” als “financieel” wordt geschrapt. Dit wordt door de 

vergadering overgenomen. 

 A10b  is afgeknipt van de motie over de rondweg van Wageningen. Peter Kerris vindt dat 

mobiliteitsmanagement als voldoende in het verkiezingsprogramma staat en vraagt de vrijheid om de 

intentie van de tekst in te voegen. De vergadering neemt dit voorstel bij acclamatie over. 

A13 Peter Spitteler geeft aan dat de intentie van het voorbeeld van de hooilanden is om aan te geven 

dat natuur en landbouw goed kunnen samengaan. Anna-Lena Hedin zegt dat natuurintensieve 

landbouw al in het verkiezingsprogramma wordt genoemd.  

Besloten wordt om het voorbeeld van de hooilanden te schrappen, maar de eerste alinea van het 

amendement ter verduidelijking toe te voegen.  

A16 De indieners zijn van mening dat het idee om sociale huurwoningen en koopwoningen binnen één 

plan mee te nemen, bijzonder is en een plaats in het verkiezingsprogramma verdient.  

Het bestuur adviseert om dit als voorbeeld toe te voegen, zonder getallen. De indieners kunnen zich 

hierin vinden. 

 A17 behelst het schrappen van de referendumverordening. Mede-indiener Fokko Spoelstra motiveert 

dit als volgt: we hebben een mooi verkiezingsprogramma, dat we niet ter discussie moeten stellen in 
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een referendum. Tom Brands voegt daaraan toe dat de schrijfgroep ruimte wilde voor experimenten 

met directe democratie, juist omdat de provincie als bestuurslichaam ver van de burgers af staat. 

Harry Gerrits vindt dat we ons niet moeten vastleggen op drie experimenten, want dat belast de 

besluitvorming teveel. Laat de mogelijkheid gewoon open.  

Esther Mirjam Sent wijst op de slechte ervaringen die de Eerste Kamer heeft met referenda. Hebben 

we de consequenties wel voldoende voorzien? 

Matilde Maijer pleit tegen het noemen van digitale referenda, want dat gaat over de instrumenten, en 

dit is vooral een instrument voor hoogopgeleiden. Truus Vink waarschuwt dat een referendum-eis een 

breekpunt kan worden bij de onderhandelingen. 

Peter Kerris wil graag de mogelijkheid van experimenten in het programma laten staan. En dan heb je 

daar een referendumverordening voor nodig. 

In de stemming die volgt, wordt het amendement met grote meerderheid aangenomen, wat betekent 

dat het referendum wordt geschrapt. 

 A18 wil jongerengedeputeerden schrappen. Indiener Simon Putman gaat echter meteen met het 

preadvies akkoord en de vergadering volgt hem. 

 

Nagekomen amendementen: 

 

A20 Verkeershinder Lelystad, Ingediend door J.A. Kram  

Hoofstuk Bereikbaarheid, Openbaar Vervoer en Veiligheid - punt Bereikbaarheid na "Denk hierbij aan 

verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en Deventer. Denk ook aan de bereikbaarheid van Zutphen 

via de N348 en N345" 

Toevoegen: "Vanwege de te verwachten sterke toename van verkeersstromen i.v.m. luchthaven 

Lelystad heeft ook het weggedeelte tussen A28 en Flevoland (N302) aandacht nodig t.a.v. 

verkeersdoorstroming, -veiligheid en geluidhinder." 

 

Dit amendement wordt overgenomen. 

 

A21 Slagkracht gemeenten vergroten, ingediend door  Stefan van Lieshout  
De vele decentralisaties van het Rijk naar de gemeenten, denk aan bijstand, jeugd- initiële en 
maatschappelijke opvang en straks ook nog de Omgevingswet leiden tot de noodzaak van meer 
samenwerking tussen gemeenten.  
De Provincie kan hierbij helpen door Gemeenschappelijke Regelingen te stimuleren. Kleinere 
gemeenten komen vaker kennis en eigen ambtelijke specialisten te kort. De Regio staat straks 
bijvoorbeeld centraal bij het besluit wel of niet plaatsen van windmolens en niet zozeer de 
afzonderlijke individuele gemeente." 

 

Frans Heitling vindt dat het vergroten van de slagkracht van gemeenten  een goede aanvulling is, maar 

niet de vorm van een Gemeenschappelijke Regeling.  

De vergadering volgt hem hierin en het amendement wordt dus aangenomen, met weglating van de 

zinsnede over Gemeenschappelijke Regelingen. 
 
A22 diverse aanvullingen, ingediend door Ben Harstra  
 Dik gedrukt en onderstreept zijn de amendementen  

1.  Hoofdstuk 1 (goed wonen enz.) vermelden dat de gemeenten prestatie-afspraken 
kunnen/moeten maken met de wooncorporaties t.a.v. een o.a. sterke verhoging van het 
aantal sociale huurwoningen. 

2.  Hoofdstuk 2 (goed werk enz.) de introductie/kopregel verbreden met goed inkomen. 
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In het stukje MKB en innovatie voor mensen die niet kunnen werken, zouden we het 
principe basisinkomen kunnen opnemen. 

3. In het stukje recreatie en toerisme: Gelderland als meest groene enz. en ook waterrijke 
opnemen. 

4. D. Hoofdstuk 3: (gezondheid), onder armoedebeleid, kan prachtig het basisinkomen als 
verbeterpunt genoemd worden. 

5.  Hoofdstuk 4 (bereikbaarheid), onder het stukje bereikbaarheid: toevoegen, met de IJssel, 
Rijn,Waal, Twentekanaal en het Apeldoorns kanaal, enz. enz. 

6. Hoofdstuk 6, (landbouw), onder handhaving toevoegen: het dierenwelzijn moet sterk 
verbeteren! 

7. Hoodstuk 7, (groen en natuur), onder biodiversiteit: meer aanplant van bomen en hagen. 
8. Hoofdstuk 8, (water), onder het stukje ‘tegengaan van verstening’, toevoegen: het stimuleren 

van afkoppeling regenwater. 
9. Hoofdstuk 9, (‘een eerlijke’ enz.) in het stukje: benut alle mogelijkheden, toevoegen: 

kleinschalige windenergie. 
 
Rita Weeda stelt voor om dit amendement gezien het late tijdstip van indiening niet te bespreken, 
maar het aan de schrijfgroep mee te geven. Ben Harsta kan zich hierin vinden. 

 

Motie, ingediend door Peter Spitteler:  
In het hoofdstuk bereikbaarheid op een nader te bepalen plaats in de tekst de volgende tekst toe te 
voegen:  
De keuze om autowegen te verbreden of nieuw aan te leggen vragen om een integrale aanpak. 
Vooraf gaat een proces waar maximaal ingezet wordt op de zogenaamde Ladder van Verdaas. 
Nieuwe autowegen leiden bijna altijd tot meer autoverkeer. De provincie kent tal van goede 
voorbeelden van mobiliteitsmanagement die bij dergelijke projecten worden ingezet om de 
doelstelling van een goede bereikbaarheid op een zo duurzaam mogelijke manier te realiseren.  
 

Hiervoor geldt hetzelfde als voor amendement 20: de schrijfgroep zal zien hoe dit in de tekst kan 

worden ingepast. 

 

Rita dankt de leden van de schrijfgroep voor hun inbreng. Niet ieder lid is aanwezig, maar het 

bedankje zal te gelegener tijd ook in een materiele vorm worden overgebracht. 

De vergadering bedankt de leden van de schrijfgroep met een warm applaus. 

 

6. Procedure Waterschapsverkiezingen 

Hella Wairata doet de voortgang van de voorbereidingen uit de doeken. We zijn momenteel in de 

afrondingsfase van de gesprekken met kandidaat bestuursleden. De verkiezingsprogramma’s zijn ook 

nagenoeg gereed. De resultaten van beide processen worden om drie regionale bijeenkomsten, een 

per Waterschap, aan de leden voorgelegd, nadat het bestuur op 8 november een uitspraak over de 

lijsten en de verkiezingsprogramma’s heeft gedaan. 

 

7. Rondvraag  

Ellen Geist complimenteert het bestuur voor de goede samenwerking met de leden. De zaal 

onderstreept deze woorden met een applaus. 

 


