
 

 

Aan: de leden van de Partij van de Arbeid in Zuid-Holland 

 

Aanbieding concept verkiezingsprogramma voor de Provinciale Statenverkiezing 

 

Rotterdam, 26 september 2018 

 

Zeer gewaardeerde leden, 

Het is de programmacommissie voor de PS-verkiezingen van maart 2019 een groot genoegen het 

conceptverkiezingsprogramma Provinciale Statenverkiezing 2019 aan u voor te leggen. Verkiezingen 

waarin de partij nu echt de weg omhoog weer moet vinden. 

De commissie heeft daarom gewerkt aan een aansprekend programma, bondig en modern. Geheel 

passend in de nieuwe campagnestrategie van de PvdA heeft de commissie het programma in de stijl 

van de “Zeker zijn van”-aanpak geschreven. Geïnspireerd door de bedenker van deze campagne 

heeft de commissie een aantal radicale keuzen gemaakt. 

Het programma moet veel meer uitgaan van wat de kiezer in het dagelijks leven ziet en voelt. 

Daarmee gaan we veel minder uit van wat de partij uit het verleden heeft te bieden. De kiezer kijkt 

namelijk vooral vooruit en de kiezer wenst een idee te krijgen van wat die toekomst brengen kan. De 

zorgen van nu bij heel veel mensen, die willen we benoemen en daar willen we een realistisch bij de 

partij passend wensbeeld over de zekerheden die de kiezer zoekt tegenover plaatsen. Dat betekent 

veel aandacht voor wat we bereiken willen, minder voor hoe precies, met welke ambtelijke 

maatregelen of beleidsnotities. Concrete voorbeelden en wellicht plaatselijke zorgpunten kunnen 

natuurlijk in de campagne een plaats krijgen. 

Dat geeft natuurlijk een heel ander verkiezingsprogramma.  

De programmacommissie heeft op verschillende manieren inbreng gezocht. Natuurlijk hebben we 

eerst gekeken naar wat er vier jaar geleden in het programma stond.  In april zijn er twee 

bijeenkomsten over groen & energie en kleine kernen geweest, die input voor het programma 

hebben opgeleverd. We hebben politieke ambtsdragers van de partij in alle gemeenten gevraagd 

provinciaal belangrijke punten aan te dragen. Ook hebben we een goed bezochte en inhoudelijk zeer 

interessante bijeenkomst met belangstellenden uit de partij georganiseerd op het Provinciehuis. 

Gevraagd en ongevraagd hebben maatschappelijke organisaties aandachtspunten en 

programmasuggesties aan de commissie voorgelegd. Tenslotte heeft de commissie van harte en 



actief deelgenomen aan inspiratie- en uitwisselingsbijeenkomsten van het Centrum Lokaal Bestuur 

van de PvdA. 

Het resultaat van al dit werk ligt nu ter besluitvorming aan de Algemene Ledenvergadering voor. 

Zoals gebruikelijk krijgen de leden van de Partij van de Arbeid in Zuid-Holland de gelegenheid op een 

ledenvergadering het programma vast te stellen. Dat zal plaatsvinden op 20 oktober op het 

partijkantoor aan de Willem Smalthof 95, 3031 NM, Rotterdam. Vóór die tijd krijgt u de gelegenheid 

aanpassingen in het programma voor te stellen. U kunt dat doen door een amendement in te dienen, 

dat wil zeggen u kunt een wijziging inbrengen in een uitgewerkt tekstvoorstel ter vervanging van wat 

er in het conceptprogramma staat of aanvullend op wat er staat. Amendementen moeten uiterlijk 8 

oktober bij de commissie ingediend zijn. Daartoe staat het e-mailadres ps-programma@pvdazh.nl 

open. Uiterlijk 12 oktober krijgt u het definitieve voorstel van het verkiezingsprogramma vergezeld 

van de preadviezen van de programmacommissie op de ingediende amendementen. Op 20 oktober 

komt dit alles ter sprake en ter stemming op de ledenvergadering. Op die vergadering zullen ook de 

verkiezingsprogramma’s van de vier in Zuid-Holland werkzame 

waterschappen/hoogheemraadschappen vastgesteld worden. 

De programmacommissie voor Provinciale Statenverkiezingen biedt aan op 4 oktober vanaf 19.30 

uur op het partijkantoor in Rotterdam (Willem Smalthof 95, 3031 NM Rotterdam) in gesprek te gaan 

met leden die overwegen wijzigingsvoorstellen in te dienen. De commissie kan dan toelichten hoe zij 

tot de tekst in het conceptverkiezingsprogramma is gekomen. Ook kunnen we dan ter plekke 

bekijken of uw tekstvoorstel ingepast kan worden of dat er stemming in de ledenvergadering nodig 

is. 

Na vaststelling van het programma op de ledenvergadering van 20 oktober zal de commissie nog een 

redactionele slag geven aan het programma, en ook een aantrekkelijke opmaak verzorgen. 

Wij kijken met veel belangstelling uit naar uw reacties en suggesties. 

Met een strijdbare groet, 

 

Peter Kiela 

Waarnemend voorzitter PvdA Zuid-Holland 

 

Arjen Liemburg       JanGeert van der Post 

Voorzitter verkiezingsprogrammacommissie   secretaris   

        verkiezingsprogrammacommissie 
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