
Verslag van de Gewestelijke ledenvergadering (GLV) van de PvdA op 29 september 2018  

Locatie: Huis der Provincie, Arnhem 

 

Aanwezig: 50 personen, zie presentielijst 

Afgemeld: Laurens de Kleine, Wouter Kok, Marlies van Hulsentop, Ricardo Brouwer, Frans Kleijn, 

Richard van Gelder, Elbert Elbers, Doris Goosen, Daan Russchen, Esther-Mirjam Sent, Henry Peren, 

Wim van Dam, Gon Slikkerveer, Siebren Buist 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

Rita Weeda excuseert de voorzitter omdat deze wegens verplichtingen in zijn gemeente verhinderd 

is. Zij zal deze vergadering voorzitten. 

Zij stelt voor om het punt Bestuursvacatures te behandelen aansluitend aan punt 5a, Keuze 

lijsttrekker. 

 

2. Mededelingen 

 Er zijn geen mededelingen. 

 

3. Verslag GLV 23 juni 2018 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

Naar aanleiding van het verslag: 

Liesbeth van Dijk krijgt klachten uit Utrecht dat zij niet worden betrokken bij de 

Waterschapsverkiezingen Rivierenland(?). Hella Wairata verklaart dat zij het Gewestelijk bestuur wel 

betrekt, maar dat rechtstreekse communicatie met de leden van het gewest Utrecht niet mogelijk is. 

 

3. Politieke actualiteit 

Peter Kerris gaat in op het belangrijkste issue van dit moment: het bedrijf IMEC dat zich in de regio 

Wageningen-Nijmegen wil vestigen. Ze vragen van de Provincie Gelderland een jaarlijkse bijdrage van 

7,5 mln voor personeelskosten. Er loopt nu een haalbaarheidsstudie die in oktober uitkomt, en dan 

zullen we ons standpunt bepalen. 

Op Zembla was een item over een kunstgrasproject. Er zijn twee plaatsen waar dit kunstgras kan 

worden opgeslagen, waaronder een terrein bij Barneveld. De fractie is in gesprek gegaan met de 

gedeputeerde, want het is wel volgens de regels gegaan, maar dat wil niet zeggen dat de regels goed 

zijn. 

De fractie heeft vragen gesteld over de stankoverlast die de papierfabriek in Renkum produceert 

sinds ze karton fabriceren. 

 

Ben Harsta vraagt wie er dinsdag meegaat naar Den Haag om te demonstreren. 

 

Jasper Walraven: Hoe gaat de Statenfractie samenwerken met de gemeenteraadsfracties?  

Peter Kerris benadrukt dat de Statenfractie altijd nauw samenwerkt met lokale fracties als het gaat 

om problemen in betreffende gemeente. 

 

Motie laagvliegen 

Annelies de Vries heeft een motie opgesteld die onder het agendapunt Politieke actualiteit 

behandeld wordt. Zij licht de motie toe. 

Deze motie is niet bedoeld als kritiek op wie dan ook, maar om zaken duidelijk te krijgen. 

Vorig jaar werd bekend gemaakt wat al veel eerder bekend was, nl. dat het luchtruim in Nederland 

vol is. Daarom moet voor landingen en starts laag worden gevlogen.  

Op 12 september was er een bijeenkomst met actiegroepen enz., die teleurstellend verliep. Want de 

fractie en de gedeputeerde neigden er naar om laagvliegen gedurende drie jaar toe te staan. 



De motie dringt erop aan om laagvliegen niet vanaf 2021 te verbieden, maar vanaf nu. 

 

Dhr Menting vraagt naar de ervaringen met de testvluchten. 

Annelies : de uitkomsten waren tamelijk desastreus omdat de metingen geluidsniveaus aangaven die 

tot 10 db hoger lagen dan wat er eerder was berekend. 

Cor van den Berg vraagt naar de uitkomst  van het gesprek met mevr. Meijers. Annelies: ze heeft 

gezegd dat ze onze zorgen deelt, maar dat heeft niet geleid tot een ander standpunt over het 

gedogen van het laagvliegen. 

Peter Kerris licht het standpunt van de Statenfractie toe. De fractie deelt de zorgen van de 

actiegroep. De fractie wil eerst een herindeling van het luchtruim voordat de luchthaven Lelystad 

open gaat. Hij ontraadt echter de motie, vanwege de overwegingen. Daarin staat dat de Statenfractie 

in Gelderland er een afwijkende mening op nahoudt. Dat is niet zo. Fractie en gedeputeerde zijn 

tegen laagvliegen. De termijn van 3 jaar werd verdedigd omdat dit zo was afgesproken en de minister 

hieraan wilde tornen. De fractie wil eerst de brief van de minister over het al dan niet toestaan van 

laagvliegen afwachten voordat het een motie van GL ondersteunt die het laagvliegen wil verbieden.  

Annelies vindt het niet nodig om te wachten op het standpunt van de minister omdat zij volledig 

achter de optie laagvliegen staat. De mening van de gedeputeerde is letterlijk overgenomen uit een 

commissieverslag. Ze verwijst ook naar een persbericht op de site van de provincie. En de fractie 

heeft aangegeven, de gedeputeerde volledig te steunen. Karin Jeurink nuanceert dit: ze heeft Josan 

Meijers gesteund in haar aanpak om steeds in gesprek te blijven met de minister. 

Jasper Walraven denkt dat de fractie en de indieners van de motie hetzelfde willen. Annelies 

antwoordt dat de gedeputeerde hier veel minder duidelijk over is. Jasper antwoordt dat de 

gedeputeerde mag een ander standpunt hebben dan de Statenfractie. 

Anderen vinden dat de vergadering een duidelijk statement moet afgeven. 

John Kerstens: je moet niet ja zeggen tegen de overwegingen, maar tegen datgene wat de motie wil 

bereiken. Schrap dus de passage over het afwijkende standpunt van Provinciale Staten van 

Gelderland. 

Annelies is echter niet van plan om deze passage te schrappen, het is gewoon de tekst van het 

persbericht. Thieu Hoeken stelt voor om de laatste zin, dat de PvdA-fractie haar daarin steunt, te 

schrappen. Daar kan Annelies in meegaan. 

Karel de Krijger doet een ordevoorstel om de vergadering te schorsen en daarna de motie in 

stemming te brengen. De voorzitter neemt dit over. 

Peter Kerris meldt nog dat de tekst op de website weliswaar de verantwoordelijkheid is van GS 

Gelderland, maar dat deze zal worden aangepast. 

 

Er volgt een schorsing van 15 minuten. 

Na de schorsing neemt Annelies de Vries het woord. Zij heeft zich ervan laten overtuigen dat het 

beter is om alle overwegingen te schrappen. Alleen de motie zelf wordt nu in stemming gebracht en 

wordt met bijna algemene stemmen (één stem tegen) aangenomen. 

 

 

5.  Staten- en Waterschapsverkiezingen 2019 

a. Keuze lijsttrekker 

John Kerstens licht het advies van de Kandidaatsstellingscommissie toe.  

Vier jaar geleden stak Peter al met kop en schouders boven de andere kandidaten uit. Sindsdien is hij 

nog gegroeid. Hij kan als geen ander de idealen van de PvdA voor het voetlicht brengen. Hij heeft 

bovendien laten zien dat hij met die idealen in zijn achterzak, dingen voor elkaar weet te krijgen. 

Peter heeft ook een team gesmeed van de fractie.  

De commissie had daarom weinig tijd nodig om tot een unanieme aanbeveling over het 

lijsttrekkerschap van Peter te komen. 



 

Peter Kerris wordt bij acclamatie gekozen als lijsttrekker. 

Een paar highlights uit zijn dankwoord: 

Gelderland is de afgelopen 4 jaar economisch sterker geworden. De werkloosheid is voor het eerst 

weer lager dan 10 jaar geleden. Maar we hebben ook geïnvesteerd in cultuur en in stadsvernieuwing 

en het realiseren van meer sociale huurwoningen. 

Het gaat ergens om: een keus van mens boven markt, om eerlijk delen, om een duurzame 

samenleving. Maar het zijn niet de mensen op de Kwakkenberg in Nijmegen die last hebben van de 

omschakeling. 

In 2050 is mijn dochter even oud als ik nu ben. Wat voor samenleving hebben we dan? Is het een 

samenleving waarin de economie voorrang heeft boven alles en iedereen het druk heeft met zichzelf 

of een samenleving die meer is dan een optelsom van individuen. De PvdA is altijd voor het collectief 

welzijn. Wij worden gedreven door tijdloze idealen: eerlijk delen enz. We willen een Gelderland 

waarin voor iedereen een plek is. Een plek waar naar je omgekeken wordt en waar je niet alleen 

staat. 

De PvdA is geen one issue partij maar een partij voor iedereen. Je bereikt dingen door samen te 

werken. 

 

b. Stand van zaken verkiezingsprogramma 

Rita: we hebben nu een aantal mensen dat meeschrijft. Het program moet op 6 oktober naar de 

leden gaan, zodat we er op 20 oktober besluiten over kunnen nemen. 

We willen graag integraal campagne voeren met de Waterschappen, dus we stemmen de 

programma’s voortdurend onderling af. 

 

c. Voorbereiding verkiezingscampagne 

We willen de campagne graag vormgeven samen met de lokale afdelingen. Zorg er dus voor dat er 

een lokale campagnecoördinator wordt benoemd.  

In veel gemeenten zijn er inmiddels ook digitale verkiezingsborden. Daar doen we natuurlijk aan 

mee. We willen ook meer gaan doen op sociale media. Posters en folders zullen wat minder 

prominent worden ingezet. 

Als je creatief wilt bijdragen aan de campagne, meld je dan. 

Van Pol, afdelingsvoorzitter Berg en Dal wil wel campagnevoeren, maar onze kas is leeg. Rita 

antwoordt dat dat niet helemaal geldt voor het provinciale budget, maar het fonds is een stuk lager 

dan vier jaar geleden. 

 

6. Vervulling bestuursvacatures 

Een flink aantal leden neemt afscheid van het Gewestelijk bestuur. We hebben gelukkig enkele 

nieuwe kandidaten. We zijn nog in gesprek met enkele kandidaten , waaronder een 

voorzitterskandidaat, maar we willen nu Hella Wairata en Sem Krepel voordragen. 

Hella stelt zich voor. Ze draagt de PvdA al lang een warm hart toe en wil zich graag inzetten voor de 

partij.  

Daarna stelt Sem Krepel zich voor. Ook hij voelt zich ondanks zijn jonge leeftijd, 19 jaar, al lang 

verbonden met de PvdA. 

Beide kandidaten worden bij acclamatie door de ledenvergadering benoemd. 

 

7. Verkiezingsprogramma (vervolg) 

De vergadering wordt nu voortgezet in vier kleine groepen, die ieder een deel van het concept 

verkiezingsprogramma bespreken. 

Vier leden van het schrijfgroepje zijn aanwezig: Jean Eigeman, Frans Heitling, Peter Kerris, Anna Lena 

Penninx-Hedin. Zij zullen de discussiegroepen voorzitten en zullen de teksten waar nodig toelichten. 


