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Conceptverslag 
 
Onderwerp : Gewestelijke Vergadering  

Datum : 13 december 2014 

Locatie : Stadscafé De Observant, Stadhuisplein 7, 3811LM Amersfoort 

 
Aanwezig 
 
Gewestelijk afgevaardigden: 
 
Dick Kaas                            Bunnik Odijk Werkh 
Rob van Muilekom              Amersfoort 
Bram de Hulster                  Utrecht 
Gijs Wildeman                     Zeist 
Ad van Strien                       Zeist 
Dursun Kilic                         IJsselstein 
Gerald Thus                        Utrecht 
Johan Steen                        Nieuwegein 
Erica van Alfen                    Nieuwegein 
Mark Eijbaard                      Baarn 
Chris Geerse                       Stichtse Vecht 
Sonja Rinsma                     Utr. Heuvelrug 
Wils vd Steen                      Woudenberg 
Cees van Rest                     De Bilt 
M. Azimi                               De Bilt 
Pierre Polderman                 Veenendaal 
Jeroen Weck                        Utrecht 
Constantijn Jansen op de Haar   Utrecht 
Han van Marwijk                  Soest 
Gerrit Stekelenburg             Soest 
Tineke Klerk                         Leusden 
Tom de Man                         Amersfoort 
Ruud Reijnders                     Amersfoort  
 

Overigen: 
 
Hans Blom                                    Utrecht 
Willy Wagenmans                         Houten 
Bouchra Dibi                                 Utrecht 
Inez Schippers                              Utrecht 
Marleen de Kruijf                           Amersfoort 
Bora Karatas                                 IJsselstein 
Ingrid Nieboer                               Utrecht 
Annet Krijgsman                           Utrecht 
Julie d’Hondt                                 Utrecht 
Wouter Koning                              De Bilt 
Erik Eggers                                   Amersfoort 
Bas Levering                                 Lopikerwaard 
Hester Assen                                Utrecht 
Riet Kordes                                  Nieuwegein 
Arnold Houwer                             Nieuwegein 
Hugo Mutsaers                            De Bilt 
Hans Brouwer                              Wijk bij Duurstede 
Frans van Bork                            Woerden 
Aloys van Spaandonk                 Utr. Heuvelrug 
Marianne Ruigrok                       Lopikerw. 
Rosemary Arderman                  Veenendaal 
Paul van der Linden                   De Bilt 
Osman Suna                              Soest 
Ad Witlox                                    Soest 
Bülent Isik                                   Utrecht 
Marieke Lejeune                         Lopikerwaard 
Louis de la Combé                     Amersfoort 
Bert Veenstra                             Amersfoort 
Rob Smulders                            Amersfoort 
Jopie Nooren                              Lopikerwaard   
Grace Tanamal                          Amersfoort 
Loes Ypma                                 Woerden 

Gewestbestuur: 
 
Erwin Kordes                          voorzitter  
Peter Weijland           penningmeester 
Gert Mulder                            secretaris 
Wim Verhage 
Ersin Bolukbas 
Maarten Fekkers 

Statenfractie: 
 
Dursun Kilic                     ook gewestelijk afgevaardigde 
Ursula Blom 
Kees de Kruijf                        fractievoorzitter 
Pauline van Viegen 
 
Waterschap fractie (HDSR) 
Riet van der Nat                    fractievoorzitter 
Jan Reerink   
 
Waterschap fractie (VenV) 
Aart van Malenstein               fractievoorzitter                         
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1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen 
 
Voorzitter Erwin Kordes opent de vergadering met een woord van dank aan allen die 
hebben meegewerkt aan de voorbereiding van de besluitvorming zoals die vandaag 
geagendeerd is. Hij noemt een metafoor vanuit het programma voor het waterschap. 
Een rood gezicht, een groen karakter en een blauwe aanpak. Hij roept op dit vast te 
houden. Welkom aan alle gewestelijk afgevaardigden en partijleden. Aan Loes IJpma 
en Grace Tanamal, leden van de Tweede Kamer die woonachtig zijn in ons gewest, 
een speciaal woord van welkom. 
 
2. Verslag vergadering 27 september 2014 
 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
In verband met de bestuurswisseling is het concept verslag van de gewestelijke 
vergadering van 21 juni 2014 nog niet beschikbaar. Dit wordt nog even 
doorgeschoven. 
 
3. Actualiteiten uit de PS fractie 
 
Kees noemt de taken die vanuit het BRU (Bestuur Regio Utrecht) naar de provincie 
toekomen op het gebied van openbaar vervoer. Het gaat om ca. 120 mln euro per 
jaar, waarvoor de provincie vanaf 1 januari as verantwoordelijk is. Verder noemt hij 
de situatie van bodemverontreiniging in Doorn. Een vervelende situatie waardoor ook 
gezinnen tijdelijk hun woning hebben moeten verlaten. De PVV heeft hierover een 
motie van wantrouwen tegen GS ingediend. Deze motie heeft geen steun bij andere 
partijen in GS gevonden. 
 
4. Actualiteiten uit de Waterschap fractie (HDSR) 
 
Jan noemt de nasleep van de wateroverlast eind juli jl in Kockengen. Verder noemt 
hij het feit dat ‘social return’, werkgelegenheid voor mensen met een grotere afstand 
tot de arbeidsmarkt via voorwaarden in publieke aanbestedingen, inmiddels door 
HDSR is opgepakt. 
 
5. Vaststellen programma Provinciale Staten 2015-2019 
 
Meteen bij de eerste stemmingen blijkt dat er verschil van inzicht is tussen de 
secretaris van het bestuur en enkele gewestelijk afgevaardigden over de 
wegingsfactor die volgens de reglementen aan de stemmen van de verschillende 
gewestelijk afgevaardigden toegekend moeten worden. Met de hulp van ervaren 
bestuurder Jan Reerink wordt een en ander in een klein groepje tijdens een pauze 
besproken. De procedure en berekening van wegingsfactoren worden vervolgens 
aangepast. Alle betrokkenen zijn hiermee akkoord. De stemmingen kunnen 
vervolgens doorgang vinden. 
 
De concept amendementen van de afdeling Utrecht worden besproken. 

1. Het voorstel om “soberheid” toe te voegen wordt verworpen. Het voorstel om 
de start van de Tour de France als voorbeeld te schrappen wordt 
aangenomen. 

2. t/m  10 aangenomen. 
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Het concept amendement Wouter Koning, afdeling De Bilt wordt door indiener 
ingetrokken omdat het “Grote Vertrek”, zoals indiener de Grand Depart van de Tour 
noemt, als voorbeeld uit het programma wordt weggehaald. (noot secr. Met groot 
respect voor dit markante PvdA lid uit ons gewest die helaas onlangs onverwacht is 
overleden en over wie in het AD van 11 maart jl een mooi in memoriam (van wieg tot 
graf) is verschenen.) 
 
Het concept amendement Erik Egers/Gert Wagelaar afdeling Amersfoort wordt 
aangenomen. 
 
Het aldus geamendeerde concept programma PS wordt door de vergadering 
vastgesteld.  
 
6. Vaststellen kandidatenlijst Provinciale Staten 2015-2019  
 
Na stemmingen worden er twee wijzigingen in de concept kandidatenlijst 
aangebracht. Kandidaat Pauline Viegen gaat van plaats 3 naar plaats 2, als gevolg 
waarvan kandidaat Ali Essousi van plaats 2 naar plaats 3 gaat. Kandidaat Julie 
d’Hondt gaat van plaats 6 naar plaats 5, als gevolg waarvan kandidaat Osman Suna 
van plaats 5 naar plaats 6 gaat. 
 
De aldus geamendeerde concept kandidatenlijst PS wordt door de vergadering 
vastgesteld.  
 
De benoemd lijsttrekker Rob van Muilekom houdt vervolgens een speech waarbij hij 
als speerpunten noemt: stageplekken, wonen (goed en betaalbaar, ouderen en 
bouwen) detailhandel, mobiliteit, schone energie, het sociaal domein en 
werken..werken..werken. Werken aan Utrecht! 
 
7. Goedkeuring lijstverbinding PS verkiezingen PvdA en Groen Links 
 
De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde lijstverbinding PS met Groen 
Links.  
 
Jan Reerink pleit vervolgens voor een lijstverbinding op de HDSR lijst met de Partij 
voor de Dieren. Dit vooral gelet op de mogelijkheden tot samenwerking in de 
toekomst. Jan wijst er op dat het gewestbestuur hier nog geen uitspraak over heeft 
gedaan en verzoekt de vergadering het bestuur te machtigen om tot besluitvorming 
over deze lijstverbinding te komen. De vergadering verstrekt deze machtiging aan 
het bestuur. (noot secr: Tijdens haar vergadering van 22 januari 2015 heeft het 
bestuur besloten deze lijstverbinding voor de HDSR lijst aan te gaan. Beide lijst 
verbindingen zijn vervolgens ook geëffectueerd.) 
 
8. Vaststellen programma HDSR 2015-2019 
 
Hier stemmen alleen de gewestelijk afgevaardigden van afdelingen die in het 
werkgebied van HDSR vallen. 
 
De concept amendementen van de afdeling Utrecht worden besproken. 
De amendementen 1 t/m 5 worden allen aangenomen in die zin dat bij de 
redactionele suggestie bij pagina 14 van het programma, “mensen” wordt vervangen 
door “deelnemers”. 
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Het aldus geamendeerde concept programma HDSR wordt door de vergadering 
vastgesteld.  
 
9. Vaststellen kandidatenlijst HDSR 2015-2019 
 
Ook hier stemmen alleen de gewestelijk afgevaardigden van afdelingen die in het 
werkgebied van HDSR vallen. 
 
De concept kandidatenlijst HDSR wordt ongewijzigd door de vergadering 
vastgesteld.  
 
De benoemd lijsttrekker Jan Reerink houdt vervolgens een speech waarin hij aan 
geeft dat het zoeken en scouten van kandidaten voor de HDSR lijst bij komende 
verkiezingen anders moet. Doel is om meer vrouwen als kandidaat beschikbaar te 
hebben, ook op hogere plekken. Dit moet anders. 
Jan noemt de kern van de PvdA in de HDSR campagne, te weten een rood gezicht, 
een groen karakter en een blauwe aanpak. Hij zal er aan werken om het werk van 
waterschappen bekender te maken. 
 
10. Jaarplan 2015 en Begroting 2015 
 
Het Jaarplan 2015 wordt pro forma door de vergadering vastgesteld in combinatie 
met de toezegging van het bestuur dat dit concept voor de volgende vergadering 
opnieuw zal worden geagendeerd en (m.u.v. de begroting 2015 – zie hieronder) vrij 
kan worden besproken. 
 
De begroting 2015 wordt door de vergadering ongewijzigd vastgesteld. Daarbij is 
opgemerkt dat er sprake is van flexibiliteit aan de campagnecie. bij de besteding van 
middelen ten behoeve van de campagne.  
 
11. Rondvraag en Sluiting 
 
Jopie Nooren maakt van de gelegenheid gebruik haarzelf kort te introduceren. Zij 
staat op plek 5 van de kandidatenlijst voor de eerste kamer en is woonachtig in het 
gewest. Zij hecht met name aan gelijke kansen en de door de PvdA onlangs 
hernieuwd vastgestelde waarden. 
Osman Suna geeft voor volgende vergaderingen het advies dat gewestelijk 
afgevaardigden zich vooraf melden en stemkaartjes ontvangen. Ook adviseert hij 
vergaderstukken pas in hun definitieve concept fase op de website te zetten. 
Dick Kaas roept op om naast de communicatie via email ook gewone brieven te 
blijven verzenden, voor leden die geen toegang hebben tot digitale informatie. (noot 
secr: Helaas is dit niet doenlijk in de beschikbare tijd) 
 
Erwin dankt allen voor de aanwezigheid tijdens deze rommelig verlopen vergadering. 
Excuses voor de onwennigheid bij het stemmen. Fijn dat we dit toch nog net hebben 
kunnen oplossen en dat met instemming van iedereen op correcte wijze 
besluitvorming kon plaatsvinden. 
 
 
Volgende gewestelijke vergadering:  28 maart 2015, 10.00 uur, Loenen aan de 
Vecht 


