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Politieke Partij Democraten 66 

Document: Notulen 
Onderwerp: Algemene Regio Vergadering (ARV 11) 
Van:  Harry van Zon 
Afdeling: Noord-Holland 
Locatie: hotel/restaurant Heer Hugo 

Gildestraat 22 
1704 AG Heerhugowaard 

Datum:  25 januari 2020, 14:30 uur 
 

Agendapunt Bespreking 

1 Opening en 
mededelingen 

De vergadering wordt om 14:32 uur geopend door de voorzitter van het 
Regiobestuur, Raymond van Haeften. 
De aanwezigen gaan vervolgens akkoord met de voorgestelde agenda van deze 
ARV. 
 

2 Notulen eerdere ARV De notulen van de vergadering van 12 oktober 2019 worden goedgekeurd. 
 

3 stand van zaken 
evaluatiecommissie 
PS2019 
 

Namens de Evaluatiecommissie geeft Hans Kramer aan dat de gesprekken met 
betrokkenen nog wat tijd vragen. De verwachting is dat de evaluatie over circa 2 
maanden zal zijn afgerond, zodat de resultaten in de volgende ARV kunnen 
worden gepresenteerd. Men kan zich dus ook nu nog aanmelden voor een 
interview, aldus XYZ. 
 

4 begroting 2020 Voorafgaand aan de vergadering zijn vragen gesteld over de post ‘storting 
campagnefonds PV 2023’, hetgeen aanleiding geeft tot een toelichting op deze 
post door penningmeester Arif Colakkadioglu. 
Het betreft hier een kas-schuif, waarmee een bedrag wordt overgeheveld vanuit 
de algemene reserve naar de verkiezingsreserve, zoals de vorige ARV reeds is 
aangekondigd. Uiteraard heeft dit geen budgettaire invloed: het bedrag staat dus 
zowel bij de uitgaven als bij de inkomsten. 
Gewoonlijk wordt in de begroting een dotatie aan de verkiezingsreserve 
opgenomen. Daar wordt in deze begroting van afgezien, gegeven de 
verminderde inkomsten in deze periode, én gegeven de omvang van de 
algemene reserve. Die blijkt namelijk zodanig dat het bestuur een overheveling 
van de algemene reserve naar de verkiezingsreserve zeer wel mogelijk en ook 
gewenst acht. 
Aangezien in deze begroting de gebruikelijke dotatie aan het verkiezingsreserve 
dus ontbreekt, achtte het bestuur het wenselijk via deze begroting de kasschuif 
voor besluitvorming aan de ARV voor te leggen. Normaliter is dit een zaak die in 
de jaarrekening wordt geregeld. 
Bij de verkleining van de algemene reserve speelde voorts de discussie over een 
financiële bijdrage aan de landelijke organisatie een rol. Los van de vraag of een 
bijdrage aan landelijk al dan niet gewenst of noodzakelijk is, was de ter zake 
door het landelijk bestuur gekozen methodiek naar de mening van het bestuur 
niet correct. Het ijkpunt voor de omvang van zo’n bijdrage werd namelijk bepaald 
aan de hand van de stand van de algemene reserves van afdelingen en regio’s 
op een willekeurig gekozen moment in de tijd. In de uitwerking zouden hierdoor 
vooral de armlastige regio’s een procentueel aanzienlijk grotere bijdrage moeten 
leveren dan de rijke. 
De begroting voor 2020 wordt vervolgens goedgekeurd. 
 

5 Informatie vanuit de 
Europese fractie 
(Samira Rafael) 

Samira is sinds vorig jaar lid van het Europees Parlement. Zij zet zich vooral in 
op het gebied van vrouwenrechten en gendergelijkheid, internationale handel en 
werkgelegenheid. In de toelichting op haar werkzaamheden vraagt zij aandacht 
voor het dichter bij de leden brengen van de Europese Unie, en roept de 
afdelingen op aandacht te geven aan relevante projecten voor jongeren en voor 
de arbeidsmarkt, en zo mogelijk ook onderwerpen aan te dragen die voor de EU 
van belang worden geacht. In de discussie naar aanleiding van haar presentatie 
wordt aandacht gevraagd voor de verbetering van vrouwenrechten met name in 
de Oost-Europese lidstaten, en voor het belang van meer aandacht in de media 
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voor ontwikkelingen in de EU. Voorts worden de mogelijkheden om gebruik te 
maken van EU-subsidies verkend, en wordt de belastingheffing op internationaal 
opererende bedrijven kort besproken. 
 

6 Informatie vanuit de 
Tweede Kamer (Tjeerd 
de Groot) 

Tjeerd richt zich in zijn bijdrage op het belang van een toekomstvaste 
voedselproductie. Hij geeft een toelichting op het streven naar een 
kringlooplandbouw waarin een viertal bewegingen centraal staan: verminderen 
van het gehalte aan geïmporteerde eiwitten voor de diervoeding, verminderen 
van de uitstoot van ammoniak in de veehouderij, herstel van het natuurlijk 
evenwicht in de bodem en streven naar verbetering van het dierenwelzijn. 
Hoewel wordt onderkend dat het huidig systeem op termijn onhoudbaar is en het 
streven naar verbeteringen breed wordt onderschreven, blijkt realisatie van een 
en ander beslist nog een hoofdstuk apart. 
In de discussie naar aanleiding van Tjeerd’s bijdrage wordt kort ingegaan op 
enkele van de hangpunten, zoals het transport van voedsel over grote 
afstanden, de brandveiligheid van stallen en de besteding van 
landbouwsubsidies. 
 

7 informatie vanuit de 
statenfractie (Emre 
Kanik en Marcel 
Steeman) 
 

In de presentatie namens de fractie komen diverse onderwerpen aan bod. 
Wat betreft het beleidsveld Natuur, Landbouw en Gezondheid betreft dit de 
stikstofcrisis, de ontwikkelingen in de Schoorlse duinen, de Formule 1 – plannen, 
de situatie bij Tata-Steel en het aftreden van gedeputeerde Tekin. 
In het beleidsveld Ruimte, Wonen en Klimaat komen aan de orde WOL (Wind 
Op Land), de energietransitie, het klimaatakkoord en de omgevingsverordening. 
Voor het klimaatakkoord worden leden opgeroepen inbreng te geven en 
daarvoor contact op te nemen met Suzanne Klaassen. De 
omgevingsverordening zal voor het zomerreces worden voorgelegd aan 
Provinciale Staten – de fractie vraagt met name om inbreng van raadsleden, die 
zich ook hiervoor kunnen melden bij Suzanne. 
De ontwikkelingen in de beleidsvelden Economie, Financiën en Bestuur, in 
Erfgoed en Archeologie en in Mobiliteit en Bereikbaarheid worden kort 
doorgenomen. 
Tot slot wordt stilgestaan bij de behandeling van de provinciale begroting en de 
zes door de fractie daarbij ingebrachte moties, die alle werden aangenomen. 
 

8 reglement 
erelidmaatschap d66 
Noord-Holland 

Het reglement wordt goedgekeurd met een aanvulling op de overige bepalingen, 
inhoudend dat een erelid ook immer formeel zal worden uitgenodigd deel te 
nemen aan de Algemene Regio Vergadering. 
 

9 mededelingen & 
rondvraag 

De voorzitter deelt mee dat het regiobestuur Teresa da Silva Marcos heeft 
verkozen als nieuwe vicevoorzitter. 
 

10 sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 15:38 uur. 
 

 


