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Politieke Partij Democraten 66 

Document: Notulen 
Onderwerp: Algemene Regio Vergadering (ARV) 
Van:  Harry van Zon 
Afdeling: Noord-Holland 
Locatie: De Zoete Inval 

Haarlemmerstraatweg 183 
2065 AE Haarlemmerliede 

Datum:  26 januari 2019 om 13:00 uur 
Aanwezig: Zie Presentielijst ARV_20190126 
 

Agendapunt Bespreking 

1 Opening en 
mededelingen 

De vergadering wordt om 13:01 uur geopend door de voorzitter van het 
Regiobestuur, Jeroen van Spijk. De deelnemers zijn akkoord met de agenda. 
 
Raymond van Haeften deelt mee dat zich geen kandidaten hebben gemeld voor 
de voorzittersfunctie na de oproep ter zake in de laatste ARV. Aangezien de 
huidige voorzitter opteert voor een tweede termijn wordt voorgesteld zijn 
voorzitterschap te continueren. De vergadering gaat met genoegen daarmee 
akkoord. 
 
Raymond doet mededeling van het verzoek van LaBu om in onze regio een 
cursus ‘Driebergen light’ op te starten en roept potentiele kandidaten op zich 
daarvoor bij hem te melden. 
 
Jeroen van Spijk deelt mee dat Léon Stam, voorzitter van de RVC, per 4 februari 
aftreedt – de werkzaamheden voor PS19 zijn dan volledig afgerond. Léon wordt 
hartelijk bedankt voor zijn inzet. 
De ontstane vacature zal in het voorjaar worden opengesteld. De overige 2 
leden van de RVC nemen onderwijl de werkzaamheden van de voorzitter waar. 
 

2 Notulen eerdere ARV De notulen van de vergadering van 24 november 2018 worden goedgekeurd. 
 

3 Presentatie 
Verkiezingsprogramma 
PS 2019 – 2023 
 

Arthur Helling beschrijft het wordingsproces van het verkiezingsprogramma, de 
wijze waarop de amendementen van de vorige ARV zijn verwerkt, en de slagen 
die zijn gemaakt in redactie en vormgeving (waaronder het verwerken van de op 
het laatste moment gewijzigde landelijke huisstijl). 
Het definitieve programma wordt gepresenteerd en in vogelvlucht doorgelopen 
c.q. toegelicht. 
 

4 Kandidatenlijst 
PS2019 

a. concept besluit laatste plaats kandidatenlijst 
Het besluit wordt toegelicht door de voorzitter. De vergadering is akkoord, met 
dank aan Joke Geldhof voor haar inzet – waarbij die dank tevens geldt voor de 
inzet van Jack van der Hoek. 

b. presentatie definitieve lijst + concept besluit 
De definitieve lijst wordt met algemene instemming vastgesteld. 
 

5 Gedeputeerde 
Adviescommissie 
(GAC) 

a. concept instellingsbesluit 
De voorzitter licht de voorgestelde (grotendeels procedurele) aanpassingen in 
het reglement toe. Deze worden aanvaard. Wat betreft de wijze van 
samenstelling van de GAC wordt gevraagd of de deelname vanuit de fractie 
beperkt moet blijven tot één lid van de nieuwe fractie. 
In overleg met de fractie zal dit worden bezien. 

b. voordracht leden GAC 
De voordracht wordt zonder discussie goedgekeurd. 
 

6 Campagne PS2019 Campagneleider Kai de Haan geeft een presentatie over de campagne, zowel 
inhoudelijk als wat betreft de activiteiten. Uitdrukkelijk wordt actieve deelname 
vanuit en door de diverse afdelingen nagestreefd. Voor elk van 7 onderscheiden 
subregio’s zijn voor dat gebied relevante inhoudelijke accenten aangebracht in 
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de campagne en in het campagnemateriaal. Kai roept de afdelingen op een 
campagnecoördinator aan te wijzen, voor zover dit nog niet is gebeurd. 
 

7 Nieuws uit de fractie 
 

Ilse Zaal doet mededeling van de benoeming van de nieuwe CdK. Zij meldt 
voorts enkele highlights van de laatste maanden, waaronder een wijziging van 
de PRV (o.a. betrekking hebbend op een adequaat behoud van het NNN), en het 
agenderen van ‘het fietsperspectief’. Voorts is een initiatiefvoorstel gelanceerd 
betreffende een visie op recreatie, dat onder meer een netwerk van verbindingen 
behelst. De timing van dit initiatief diende mede ter omlijsting van het afscheid 
van Hein Struben als lid van de Staten. 
Als antwoord op een vraag vanuit de zaal gaf Ilse aan dat besluitvorming over de 
situatie rond de A8/A9 bij Heemskerk naar haar inschatting op zijn vroegst eind 
dit jaar aan de orde zal zijn. 
 

8 Presentatie ‘Water 
Natuurlijk’ 

Marjolein Meerburg, van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, geeft een 
presentatie over de campagne van ‘Water Natuurlijk’. 
‘Water Natuurlijk’ wordt gesteund door D66, GroenLinks, Bond Heemschut, 
Nederlandse Onderwatersport Bond, Provinciale Milieufederaties, De 
Landschappen, Stichting De Noordzee, Stichting Reinwater, KNNV, RAVON, 
Wandelnet, IVN, Vereniging Natuurmonumenten, Vlinderstichting en de 
Waddenvereniging. 
D66 in Noord-Holland wordt van harte uitgenodigd tot samenwerking in de 
campagne. 
 

9 Rondvraag Sander Koning Labadie deelt mee dat hij samen met onder anderen Sigrid 
Hettinga een ‘kennisgroep duurzaamheid’ opricht. Hij benadrukt dat het begrip 
‘kennis’ hierbij breed wordt opgevat. De bedoeling is lokale afdelingen en/of 
fracties te ondersteunen bij hun werk en om bijeenkomsten te organiseren. Op 
een vraag van Hein Struben of de groep ook breder wordt samengesteld dan 
alleen leden van D66 meldt Sander dat zo’n optie nog niet in beeld is. 
 

12 Sluiting De vergadering wordt gesloten om 14:56 uur. 
 

 


