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Naar	een	nieuwe	samenstelling	van	de	gewestelijke	
vergadering	

	
Aan	 de	 gewestelijk	 afgevaardigden	 en	 de	 afdelingsbesturen	 van	 de	 PvdA	
Zuid	Holland.		
	
Beste	Partijgenoten,	
	
Met	deze	korte	en	voor	de	eerste	maal	 louter	digitale	ZHP	willen	we	 jullie	
informeren	over	actuele	ontwikkelingen	in	de	provincie	–	met	een	bijdrage	
van	 Provinciale	 Statenfractievoorzitter	 Ron	 Hillebrand	 –	 en	 de	 stand	 van	
zaken	ten	aanzien	van	de	regio	aanpak	uiteengezet	door	onze	vicevoorzitter	
Peter	Kiela.	
	
Ook	melden	we	jullie	bij	deze	dat	de	geplande	gewestelijke	vergadering	van	
25	juni	aanstaande	NIET	doorgaat.		We	zijn	bezig	over	te	schakelen	naar	een	
systeem	waarin	 voortaan	 alle	 leden	 van	 de	 PvdA	 in	 Zuid	Holland	worden	
uitgenodigd	 voor	 gewestelijke	 vergaderingen.	 Wat	 al	 normaal	 is	 voor	
afdelingen	 en	 sinds	 enige	 tijd	 ook	 geldt	 voor	 landelijke	 congressen	 –	 alle	
leden	mogen	meedoen	–	is	sinds	kort	ook	voor	ons	de	regel.	Maar	dat	vergt	
enige	voorbereiding	omdat	we	nog	steeds	van	een	substantieel	deel	van	de	
leden	 geen	 email	 adressen	 hebben,	 en	 er	 zijn	 aanzienlijke	 kosten	 mee	
gemoeid.	 Begin	 september	 krijgen	 al	 die	 leden	 een	 brief	met	 een	 formele	
uitnodiging	voor	de	vergaderingen	van	dit	jaar	en	aanvullende	informatie.		
	
Deze	 mail	 is	 dus	 meteen	 een	 afscheidsmail	 aan	 onze	 gewestelijk	
afgevaardigden.	 Bedankt	 voor	 jullie	 trouwe	 aanwezigheid	 en	 inhoudelijke	
inbreng	zonder	welke	de	gewestelijke	vergaderingen	een	saaie	boel	zouden	
zijn	geweest.	Hopelijk	blijven	 jullie	komen	en	 in	 jullie	afdelingen	aandacht	
vragen	voor	de	PvdA	Zuid	Holland.	
	
Op	zaterdag	1	oktober,	van	10.00	tot	13.00	in	Engels,	Rotterdam,	willen	we	
een	 frisse	 start	 maken	met	 een	 inhoudelijk	 debat	 over	 Prinsjesdag	 en	 de	
toekomst	agenda	van	de	PvdA.	Daarover	later	meer	maar	schrijf	het	in	jullie	
agenda!	
	
Met	vriendelijke	groet,	
	
Jan	Marinus	Wiersma,	voorzitter	
	
Rosalie	Bedijn,	secretaris	
	



	

De	 vakantie	 periode	 breekt	 aan.	 Of	
die	 echt	 rustig	 wordt,	 is	 maar	 de	
vraag.	En	dan	heb	ik	het	niet	over	de	
grote	 sport	 evenementen.	 Verlaat	
Groot	 Brittannië	 de	 EU?	 Houden	 de	
afspraken	 met	 Turkije	 over	 de	
vluchtelingen	 stand?	 	 Kwesties	 die	
veel	 aandacht	 zullen	 blijven	 vragen	
in	 de	 komende	maanden.	 Niettemin	
hoop	 ik	 dat	 het	 tempo	 wat	 omlaag	
gaat	 en	 we	 enigszins	 uitgerust	 aan	
het	 nieuwe	 politieke	 jaar	 kunnen	
beginnen.	Dat	 staat	natuurlijk	 in	het	
teken	 van	 de	 Tweede	 Kamer	
verkiezingen	 van	 maart	 2017.	 Voor	
de	 PvdA	 lijkt	 het	 erop	 of	 eronder.	
Komen	 we	 uit	 het	 dal?	 Zijn	 we	 in	
staat	met	een	mooie	lijst	en	een	goed	
programma	 de	 politieke	 plek	 op	 te	
eisen	 die	 ons	 	 toekomt?	 En	 wie	
wordt	 de	 lijsttrekker?	 In	 januari	
moeten	 we	 dat	 op	 orde	 hebben.	 En	
daarmee	 beginnen	 we	 natuurlijk	
direct	 na	 de	 zomer.	 De	 Prinsjesdag	
en	 de	 Algemene	 Beschouwingen	
bieden	 de	 opmaat.	 Waar	 staat	
Nederland	 in	 aanloop	 naar	 de	
verkiezingen?	 Wat	 heeft	
regeringsdeelname	 de	 PvdA	
opgeleverd?	En	hoe	vertalen	we	dat	
naar	 de	 toekomst	 en	 een	 nieuwe	
politieke	 agenda?	 De	 campagne	
begint	 in	 september.	 Het	 electorale	
klimaat	 is	 onguur	 –	 niet	 alleen	 in	
Nederland.		De	traditionele	partijen,	

die	gewend	zijn	verantwoordelijkheid	
te	 nemen,	 hebben	 te	 kampen	 met	
populistische	 weerstand,	 	 vooral	 ter	
rechterzijde.	 Houdt	 het	 politieke	
centrum	 stand	 of	 gaan	we	Oostenrijk	
achterna?	Het	gaat	dus	niet	alleen	om	
de	 electorale	 toekomst	 van	 de	 PvdA	
maar	ook	om	de	geloofwaardigheid	en	
effectiviteit	van	ons	politieke	stelsel.	
	
Vanuit	 de	 PvdA	 Zuid	 Holland	 zetten	
we	 ons	 graag	 in	 voor	 de	 campagne.	
Onze	rol	 is	bescheiden	maar	waar	we	
afdelingen	 kunnen	 helpen,	 zullen	 we	
dat	doen.	Het	gewest	draait	mee	in	de	
landelijke	 campagne	 coördinatie,	 er	
komt	een	provinciaal	voorcongres		en	
we	 willen	 ook	 een	 platform	 bieden	
voor	 stimulerende	 debatten	 over	 de	
koers	 van	 de	 partij	 en	 onze	 agenda	
voor	de	toekomst.	
	
Op	 1	 oktober	 beginnen	 we	 daarmee.	
Met	 een	 gewestelijke	 vergadering	
gewijd	 aan	 de	 uitkomsten	 van		
Prinsjesdag	en	de	perspectieven	voor	
2017:	Europees,	nationaal	en	lokaal.	
	
We	 kijken	 daar	 met	 enige	 spanning	
naar	 uit.	 Het	 gewest	 bevindt	 zich	
midden	 in	 een	omschakeling	van	een	
getrapt	 systeem	 met	
afdelingsafgevaardigden	 naar	 een	
waarin	 alle	 leden	 mee	 mogen	
beslissen.	Nu	de	afdelingen	niemand	
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meer	hoeven	aan	te	wijzen	voor	het	
gewest	 maar	 wij	 in	 plaats	 daarvan	
9000	 leden	 gaan	 uitnodigen,	 is	 het	
natuurlijk	 de	 vraag	 wie	 komt	
opdagen.	 We	 gaan	 ons	 best	 doen	
met	een	mooie	opzet.	De	afdelingen	
hebben	we	gevraagd	mee	 te	helpen	
bij	de	werving	van	nieuw	publiek.		
	
Provinciale	 politiek	 blijft	 natuurlijk	
een	 centrale	 plek	 behouden.	 Op	 de	
gewestelijke	 vergaderingen	 kunnen	
onze	 Statenleden	 aan	 de	 tand	
gevoeld	 worden.	 En	 natuurlijk	 ook	
de	waterschappers.		

Jan Marinus Wiersma 



	

Uit	de	fractie	
Provinciale	Staten	
	
Beste	partijgenoten	en	belangstellenden,	
	
Toen	 wij	 vorig	 jaar	 bij	 de	 behandeling	 van	 de	 begroting	 betoogden	 dat	 een	
provincie	met	bijna	meer	dan	een	half	miljard	op	de	bank	onverantwoord	is	in	
een	 tijd	dat	de	samenleving	schreeuwt	om	een	overheid	die	helpt	problemen	
op	te	lossen	en	kansen	ziet,	stonden	wij	nog	alleen.	Inmiddels	lijkt	ons	pleidooi	
voor	een	andere	koers	en	meer	ambitie	 langzaam	aan	gehoor	te	winnen.	Ook	
andere	 partijen	 spraken	 deze	maand	 uit	 dat	 zij	 een	 overschot	 van	meer	 dan	
een	half	miljard	te	gortig	vinden	en	dat	zij	met	ons	willen	nadenken	over	hoe	
we	meer	geld	kunnen	inzetten	voor	een	sterk	en	leefbaar	Zuid-Holland.		
	
Tijdens	het	debat	over	de	jaarrekening	hebben	wij	aangegeven	waar	wat	ons	
betreft	de	prioriteiten	liggen.	De	PvdA	wil	extra	geld	investeren	in	de	fiets.	Er	
ligt	 een	 prachtig	 fietsplan,	 maar	 het	 ontbreekt	 aan	 middelen	 om	 het	 plan	
volledig	tot	uitvoering	te	brengen.	En	dat	terwijl	meer	mensen	op	de	fiets	goed	
is	voor	het	milieu,	bereikbaarheid	en	de	gezondheid.	
	
Daarnaast	wil	de	PvdA	de	tarieven	in	het	openbaar	vervoer	terugbrengen	naar	
het	prijsniveau	van	2015.	In	het	coalitieakkoord	is	de	automobilist	ontzien	met	
een	 forse	verlaging	van	de	motorrijtuigenbelasting	 terwijl	 de	OV-reiziger	het	
moet	doen	met	de	afspraak	dat	de	prijzen	met	niet	meer	dan	de	inflatie	stijgen.	
Wij	stelden	al	vaker	voor	deze	weeffout	te	repareren,	maar	kregen	nooit	steun	
bij	de	coalitie.	Onze	hoop	is	dat	de	SP	of	het	CDA	alsnog	bereid	zijn	om	dit	te	
helpen	te	herstellen.		
	
Ook	 wil	 de	 PvdA	 dat	 de	 provincie	 investeert	 in	 de	 beschikbaarheid	 van	
voldoende	stageplaatsen	om	zo	de	aansluiting	van	onderwijs	en	arbeidsmarkt	
te	 helpen	 versterken.	 Juist	 nu	 we	 dagelijks	 worden	 geconfronteerd	 met	
berichten	dat	de	kansen	voor	je	toekomst	sterk	worden	bepaald	door	de	plek	
waar	 je	 bent	 geboren,	 is	 het	 krijgen	 van	 een	 goede	 opleiding	 essentieel.	Wij	
denken	dat	de	provincie	met	een	bescheiden	bijdrage	van	grote	betekenis	kan	
zijn.	Het	realiseren	van	voldoende	 stageplekken	was	een	belangrijke	wens	 in	
ons	verkiezingsprogramma.		
	
Ten	 slotte	 vraagt	 de	 PvdA	 extra	 middelen	 voor	 groen,	 recreatie	 en	 voor	
versterking	van	regionaal	economisch	beleid	(meer	banen	dus).	Op	7	oktober	
willen	we	over	het	laatste	een	gesprek	voeren	in	de	partij	(zie	verderop	in	dit	
bericht).			



	

Wij	 zijn	 benieuwd	 naar	 de	 voorstellen	 van	 de	 andere	 partijen	 en	 zullen	
daarover	de	komende	weken	in	de	fractie	en	de	vakcommissies	met	elkaar	van	
gedachten	wisselen.	Het	lijkt	mij	in	ieder	geval	mooi	als	we	tot	een	gezamenlijk	
investeringsprogramma	 voor	 2017	 kunnen	 komen	 dat	 bijdraagt	 aan	 een	
provincie	met	banen	voor	jong	en	oud,	die	bereikbaar	is,	waar	groen	de	ruimte	
krijgt	en	waar	vluchtelingen	een	thuis	vinden.	
	
Ondertussen	 heeft	 de	 fractie	 het	 idee	 dat	 we	 goed	 invulling	 geven	 aan	 een	
afspraak	die	we	in	het	begin	van	deze	periode	met	elkaar	hebben	gemaakt:	het	
koesteren	 van	 de	 warme	 regionale	 contacten	 die	 we	 in	 de	 campagnetijd	
hebben	opgedaan.	In	de	regio’s	moet	immers	de	vertaling	van	ons	provinciale	
werk	 naar	 de	 lokale	 situatie	worden	 gemaakt.	Wij	 denken	 dat	 we	met	 onze	
vrijdagmiddag	 themabijeenkomsten,	 zoals	 Goed	 Wonen	 in	 Zuid-Holland	 en	
Heel	 Zuid-Holland	 Fietst,	 en	 onze	 tour	 langs	 de	 verschillende	 fracties,	 een	
mooie	vorm	hebben	gevonden	om	maximaal	gebruik	te	maken	van	alle	oren	en	
ogen	 in	 onze	 partij.	 De	 thema	 bijeenkomsten	 zijn	 inhoudelijk	 boeiend,	 druk	
bezocht	 en,	 niet	 onbelangrijk,	 gezellig;	 de	 lijntjes	 tussen	 ons	 en	 de	 lokale	
fracties	wordt	steeds	korter.		
	
Twee	 themabijeenkomsten	 wil	 ik	 graag	 onder	 jullie	 aandacht	 brengen.	 In	
september	 organiseren	 we	 een	 bijeenkomst	 over	 ‘Klimaatadaptieve	 Steden’.	
Omdat	in	stedelijk	gebied	de	warmte	wordt	opgeslagen	in	steen	en	asfalt,	kan	
de	 temperatuur	daar	 tijdens	een	hittegolf	 tot	wel	acht	graden	hoger	oplopen	
dan	op	het	platteland.	Dat	is	slecht	nieuws	voor	de	gezondheid	van	met	name	
ouderen,	chronisch	zieken	en	kleine	kinderen.	Om	deze	kwetsbare	groepen	te	
beschermen	 tegen	 zogenaamde	 ‘hittestress’	 is	 het	 belangrijk	 dat	 in	 steden	
meer	 ruimte	 komt	 voor	 groen	 en	 water.	 Voorafgaand	 aan	 de	
themabijeenkomst	maken	we	met	partijgenoten	een	wandeling	door	Den	Haag	
langs	 initiatieven	die	 bijdragen	aan	een	koelere	 stad.	 	De	exacte	datum	volgt	
begin	juli.		
	
De	tweede	bijeenkomst	vindt	plaats	op	vrijdagmiddag	7	oktober	en	gaat	over	
hoe	 we	 de	 economische	 groei	 in	 onze	 provincie	 kunnen	 bevorderen.	 Onze	
provincie	profiteert	nog	maar	mondjesmaat	van	de	economische	groei	en	het	
aantal	 mensen	 dat	 in	 onze	 provincie	 geen	 baan	 kan	 vinden	 blijft	 nog	 altijd	
zorgelijk	 hoog.	 Omdat	 wij	 niet	 zien	 dat	 Gedeputeerde	 Staten	 met	 enige	
urgentie	en	ambitie	aan	dit	thema	trekt,	willen	wij	graag	met	partijgenoten	en	
deskundigen	zelf	tot	een	aanvalsplan	komen.	De	resultaten	kunnen	hopelijk	op	
zowel	 lokaal	 als	 provinciaal	 niveau	 worden	 ingebracht	 bij	 de	
begrotingsbehandelingen	2017.		
	
Hartelijke	groet,	
Ron	Hillebrand	
Fractievoorzitter	



	

	
De	SDAP/PvdA	kent	al	een	lange	geschiedenis.	Bij	elkaar	bestaan	we	meer	dan	
één	eeuw.	Organisatie	en	structuur	zijn	belangrijke	randvoorwaarden	hierbij.	
De	 gemeenten	 c.q.	 de	 afdelingen	 zijn	 daarbij	 de	 ruggengraat	 van	 onze	 partij.	
Met	de	voor	de	oorlog	beroemde	wethouders	als	Sarphati	en	Drees,	maar	ook	
na	de	oorlog	hebben	juist	de	afdelingen	het	talent	geleverd	dat	Nederland	heeft	
bestuurd.	Denk	aan	Lodewijk	Asscher,	die	wethouder	in	Amsterdam	is	geweest	
voordat	hij	vicepremier	en	Minister	van	Sociale	Zaken	is	geworden.	
	
Het	 is	 daarom	niet	 vreemd	dat	 de	 ontwikkeling,	 dat	 afdelingen	 en	 vooral	 de	
kleinere	afdelingen	verzwakken,	tot	grote	zorgen	leidt,	zowel	bij	het	gewest	als	
bij	het	landelijk.	Over	het	algemeen	gaat	het	hierbij	om	vergrijzing,	verlies	aan	
bestuurskracht,	te	weinig	instroom	van	jongeren	en	te	weinig	beweging	in	de	
structuren.		
	
Wat doen we? 
	
Het	gewest	heeft	haar	bestuur	onderverdeeld	in	regioteams.	We	hebben	er	5:	
Bollenstreek,	 Midden-Holland,	 Den-Haag	 en	 omstreken,	 Rotterdam	 en	
omstreken	en	Zuid-Holland	–Zuid.		
De	regioteams	vormen	een	belangrijke	verbindingskracht.	Het	gewest	probeert	
bij	 problemen	 afdelingen	 te	helpen.	Het	 gewest	 heeft	 daarbij	 als	 filosofie	dat	
afdelingen	 elkaar	 kunnen	 helpen	 en	 dat	 de	 grootste	 afdeling	 in	 een	 regio	 de	
spil	 van	 de	 samenwerking	 kan	 zijn.	 Vanuit	 die	 filosofie	 proberen	 we	 de	
afdelingen	met	elkaar	 te	 laten	ontmoeten	en	gezamenlijk	activiteiten	 te	 laten	
ontwikkelen	om	de	samenhang	en	de	samenwerking	te	vergroten.	In	Midden-
Holland	 heeft	 men	 bijvoorbeeld	 geprobeerd	 om	 een	 grote	 bijeenkomst	 over	
volkshuisvesting	te	organiseren.	Zo	leer	je	elkaar	kennen	en	als	je	elkaar	kent,	
gaat	 de	 samenwerking	 soepeler.	 De	 bollenstreek	 heeft	 via	 Leiden	 een	 grote	
bijeenkomst	met	als	middelpunt	Aboutaleb	georganiseerd.	Ook	helpen	we	op	
andere	wijzen,	bijvoorbeeld	door	te	bemiddelen	bij	conflicten	of	te	helpen	als	
er	te	weinig	handjes	zijn	voor	een	klus.	Voor	dit	beleid	hebben	zijn	er	middelen	
beschikbaar,	dus	het	hoeft	niet	allemaal	op	een	slof	en	een	oude	voetbalschoen.	
We	 ondersteunen	 ook	 initiatieven	 richting	 werving	 en	 selectie	 van	
bestuursleden,	bijdrage	aan	strategiebepaling,	ledenwerving	en	scholing,	zoals	
de	ROSA-leergang.	
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Wat merken we? 
	
We	merken	 dat	 er	 in	 afdelingen	 weinig	 kennis	 is	 van	 het	 gewest	 als	 niveau	
tussen	 landelijk	 en	afdeling	 en	dat	er	het	nodige	wantrouwen	 is	 tegen	 lieden	
die	zich	met	“andermans	zaken”	komen	bemoeien.	Dat	doen	we	echter	niet.	Als	
het	 signaal	 is	 dat	 afdelingen	 het	 alleen	 kunnen,	 helpen	we	 niet.	Wat	we	 ook	
merken	is	dat	er	universeel	nog	veel	kracht	in	de	afdelingen	zit,	maar	dat	je	die	
vooral	 via	 andere	 methoden	 opnieuw	 moet	 gaan	 activeren,	 zoals	 via	
discussiebijeenkomsten,	die	dan	niet	eens	zo	zeer	primair	partijgebonden	zijn,	
maar	veeleer	inhoudelijk	 interessant	en	toekomstgericht.	We	merken	ook	dat	
de	kloof	tussen	het	oude	kader	en	de	oude	methoden	en	de	nieuwe	eisen	uit	de	
nieuwe	 tijd	 vaak	 groot	 is	 en	 dat	 het	 af	 en	 toe	 lastig	 is	 om	 de	 zin	 uit	 de	
Internationale	 :	 “Sterf,	 gij	 oude	 vormen	 en	 gedachten,	 slaafgeborenen	
ontwaakt,	ontwaakt,	de	wereld	steunt	op	nieuwe	krachten,	begeerte	heeft	ons	
aangeraakt”,	 daadwerkelijk	 inhoud	 te	 geven.	 Dat	 geldt	 overigens	 ook	 voor	
mijzelf,	 want	 je	 hecht	 op	 een	 gegeven	 moment	 aan	 herkenbare	 vaste	
structuren.	 Als	 we	 echter	 de	 partij	 toekomstgericht	 en	 toekomstbestendig	
willen	 maken,	 moeten	 wij	 ons	 juist	 openstellen	 voor	 de	 nieuwe	 vormen	 en	
gedachten.	Via	bijvoorbeeld	de	invoering	van	meer	ledendemocratie	proberen	
we	dat	met	zijn	allen	te	doen.	
	
Samenwerken en samenhang zijn wezenlijk 
	
We	boeken	zeker	vooruitgang:	Afdelingen	kijken	meer	naar	hun	buren,	kijken	
meer	 naar	 mogelijkheden	 om	 samen	 te	 werken	 of	 om	 zo	 de	 beperkte	
arbeidskracht	 doelmatig	 te	 organiseren	 en	 te	 benutten.	 Afdelingen	 zijn	 druk	
bezig	 met	 inhoudelijke	 bijeenkomsten	 en	 debatten	 over	 toekomstgerichte	
sociaaldemocratie,	 afdelingen	 organiseren	 zich	 meer	 rondom	 activiteiten	 en	
minder	 rondom	 de	 vaste	 structureren,	 afdelingen	 proberen	 nieuwe	 vormen	
uit.	 Niet	 alles	 lukt,	 maar	 alles	 is	 beter	 dan	 een	 stilstaand	 vijvertje,	
experimenteren	 is	 goed.	 Kortom:	 in	 de	 afdelingen	 schuilt	 de	 kracht	 van	 de	
PvdA	en	die	kracht	mag	niet	verloren	gaan!	Het	gewest	helpt	graag	daarbij!	
	
Peter	Kiela	
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