
Inleiding 
 
Op woensdag 18 maart 2015 zijn er verkiezingen voor provinciale staten. In twaalf provincies 
kunnen de inwoners dan stemmen op een lijst van de Partij van de Arbeid. In 12 provincies 
hebben onze beste mensen zich verkiesbaar gesteld om zich de komende vier jaar in te 
zetten voor onderwerpen die PvdA’ers belangrijk vinden. Wat dat precies is, valt te lezen in 
een van de twaalf verkiezingsprogramma’s die per provincie zijn vastgesteld. 
 
Toch zijn voornemens in een verkiezingsprogramma voor veel kiezers maar beperkt van 
invloed bij het bepalen van een stem. Belangrijker is misschien nog wel de mate waarin wij in 
het verleden de goede dingen hebben gedaan en welke successen we daarbij hebben 
bereikt. Dit soort successen zijn er genoeg, maar omdat de provinciale politiek doorgaans 
wat minder in de belangstelling staat halen die niet altijd de voorpagina’s. 
 
In dit boekje zijn voorbeelden bij elkaar gebracht van de successen die door PvdA fracties en 
gedeputeerden de afgelopen 4 jaar zijn geboekt. Voorbeelden waar we trots op zijn. Het laat 
zien waarom het goed is dat de PvdA de komende 4 jaar weer sterk vertegenwoordigd is 
binnen de twaalf provincies. De voorbeelden in dit boekje zijn bedoeld als een wervende 
bijdrage voor toespraken, debatten en andere campagneactiviteiten op nationaal en 
provinciaal niveau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Meer werk, meer banen dankzij Jannewietske de Vries, PvdA gedeputeerde in Fryslân 
Zij was verantwoordelijk voor “Wurkje Foar Fryslân”, het provinciale banenplan waarbij € 300 
miljoen wordt geinvesteerd in de Friese economie en samenleving. Een plan dat veel 
inwoners van die provincie kansen biedt en waarvan de eerste resultaten nu al zichtbaar zijn. 
Ook de komende vier jaar kan Fryslân hiervan de vruchten plukken. Een mooi resultaat van 
deze gedeputeerde die op 18 maart lijsttrekker is geworden van de partij in Fryslân. 
 
Leeuwarden culturele hoofdstad van Europa dankzij de PvdA 

De Friese provinciehoofdstad Leeuwarden is in 
2018 ‘Europees Kulturele Haadsted 2018’. Een 
mooie opsteker voor deze noordelijke provincie, 
omdat het zowel de stad als de hele provincie 
zelfvertrouwen geeft. Een ontwikkeling die als 
een katalysator gaat werken voor veel 
initiatieven op sociaal en economisch vlak. Het 
was PvdA gedeputeerde Jannewietske de Vries 
die het initiatief nam voor deze historische 
gebeurtenis. Zij nam het initiatief, zij geloofde er 
in en zij durfde de bestuurlijke 
verantwoordelijkheid te dragen. Dankzij de 
PvdA kunnen de Friezen nu aan de rest van 
Europa laten zien waar ze voor staan en wat ze 
waard zijn.  

 
Peuter tot promovendus ontwikkelt zich in Fryslân dankzij de PvdA 
De provincie Fryslân heeft veel gedaan aan de kwaliteit van het onderwijs. Kinderen krijgen 
een goede start. Er zijn nauwelijks zwakke scholen meer en het aantal drietalige scholen is 
fors gegroeid. Ook heeft PvdA gedeputeerde Jannewietske de Vries ervoor gezorgd dat er 
een University Campus Fryslân is gerealiseerd, zodat talent van peuter tot promovendus zich 
in de regio kan ontwikkelen. 
 
Fusie van waterschappen in Limburg eindelijk voor elkaar 
Inwoners van de provincie Limburg weten waarom waterveiligheid belangrijk is. De provincie 
Limburg kent twee waterschappen. Al 20 jaar lang praten de bestuurders in deze provincie 
met elkaar over een fusie tot een waterschap voor heel Limburg, maar door politieke 
verdeeldheid kwam dit maar niet van de grond. Een fusie betekent niet alleen lagere kosten 
voor de Limburgers. Het vergroot ook de waterveiligheid in het gebied en zorgt ervoor dat het 
nieuwe waterschap voorbereid is op haar taken in de toekomst. Dat zag ook PvdA 
gedeputeerde Bert Kersten. Wat zijn voorgangers niet was gelukt, lukte hem wel waardoor 
dit belangrijke besluit inmiddels unaniem is genomen. De PvdA in Limburg weet van 
aanpakken. 
 
Werk voor Limburg, dankzij gedeputeerde Kersten 
De PvdA heeft de afgelopen jaren fors ingezet op de economische 
ontwikkeling van Limburg. Dankzij de inzet van onze PvdA bestuurders in 
die provincie werd geïnvesteerd in maar liefst 4 campussen, plaatsen 
waar bedrijven en onderzoeksinstellingen stevig inzetten op kansrijke 
economische ontwikkelingen. Bedrijfsleven en onderwijsinstellingen 
werken in die gebieden optimaal samen waardoor opleidingen beter 
aansluiten bij het werk in de bedrijven. Door deze ontwikkeling zullen de 
komende jaren duizenden arbeidsplaatsen extra gecreëerd worden voor 
de inwoners van deze provincie.   

 
 

Gedeputeerde Jannewietske de Vries viert de 
overwinning 

Gedeputeerde Bert Kerstens 



PvdA gedeputeerde Peter van Dijk pakt 
gezondheidsproblemen bij kinderen aan  
‘Ik ga er niet over’ is een zin die je een Limburgse gedeputeerde 
niet snel zult horen uitspreken. Dat de gemiddelde 
levensverwachting in delen van de provincie korter is dan landelijk 
gemiddeld, was voor hem aanleiding voor een ambitieus verbeter 
programma. Daarin zet hij bijvoorbeeld in op een betere 
samenwerking tussen zorgverleners en maakte hij een 
‘Aanvalsplan Overgewicht’. In het project ‘Gezonde Basisschool 
van de toekomst’ komt er voor vele kinderen extra aandacht voor 
sport, gezonde voeding en gezondheidsvoorlichting.  
 
 

 

 
 

2100 nieuwe arbeidsplaatsen in Limburg dankzij PvdA gedeputeerden Peter van Dijk 
en Bert Kersten  
De kenniseconomie heeft de toekomst. Mede onder leiding van PvdA gedeputeerden Peter 
van Dijk en Bert Kersten steekt de provincie Limburg de komende jaren samen met een 
aantal partners een half miljard euro in kennisintensieve bedrijvigheid. Voor de komende 10 
jaar betekent dit 2100 nieuwe banen voor kenniswerkers en nog eens duizenden extra 
arbeidsplaatsen aan indirecte werkgelegenheid. Limburg werkt dankzij de PvdA in de 
provincie. 
 
PvdA gedeputeerde Moorlag vecht voor Groningen 
De voordelen van de jarenlange aardgaswinning waren belangrijk voor de economie in heel 
Nederland. De nadelen kwamen vooral in de provincie Groningen terecht. Als gevolg van de 
steeds heviger wordende aardbevingen ontstond een breed gevoel van onveiligheid en 
onrust in deze provincie. Gedeputeerde William Moorlag vervulde een belangrijke rol door de 
belangen van de inwoners op de Haagse agenda te krijgen. Daarbij werd hij geholpen door 
zijn partijgenoten in Den Haag. Dat was niet voor niets, schadeafwikkeling en herstel kan nu 
snel worden opgepakt. Hij zet zich er voor in dat dit ook daadwerkelijk snel gebeurt zodat 
getroffenen niet nog langer tussen de scheuren hoeven te wonen.  Maar dat is niet alles. De 
aardbevingen hebben ook invloed op de economie en de leefbaarheid in de provincie en ook 
daar komt nu geld voor beschikbaar. Daarmee is de strijd in Groningen nog niet gestreden. 
Ook de komende jaren wil onze gedeputeerde zijn strijd voort zetten. 
 
Volwaardige ziekenhuiszorg dankzij de PvdA in Groningen 
Op het gebied van de gezondheidszorg aarzelt de PvdA als dat nodig is niet om de handen 
uit de mouwen te steken. Neem nu bijvoorbeeld noord-oost Groningen. Daar dreigden 2 
ziekenhuizen de deuren te moeten sluiten, waardoor er een probleem zou ontstaan voor de 
inwoners van die regio. PvdA gedeputeerde William Moorlag pakte zijn rol en zorgde samen 
met de  betreffende directies en het Universitair Medisch Centrum in Groningen voor 
resultaat. Mede dankzij een borgstelling van de provincie vonden ze samen een oplossing, 
waardoor een volwaardig ziekenhuis in de regio gerealiseerd kan worden inclusief 
spoedeisende hulp en intensive care. Dat deed hij samen met collega en PvdA 
gedeputeerde Marianne Besselink die op haar beurt meehielp in de ontwikkeling van stevige 
zorgcentra in de buurt, waardoor mensen in de regio de huisarts, fysiotherapeut en 
maatschappelijk werker dicht in de buurt houden.  
 
 
 
 

Gedeputeerde Peter van Dijk neemt 

gezondheid serieus 



Gedeputeerde Yvon van Mastrigt, midden 
tussen de mensen 
 

PvdA gedeputeerde Van Mastrigt stond schouder aan schouder met gedupeerde 
fabrieksarbeiders  
Toen aluminiumfabriek Aldel in Groningen haar deuren dreigde te sluiten trok de PvdA 
gedeputeerde schouder aan schouder op met de gedupeerde arbeiders. Helaas lukt het niet 
om sluiting te voorkomen, maar lukte het haar wel om extra geld beschikbaar te maken voor 
de begeleiding naar nieuw werk. Daarnaast maakt zij zich druk om nieuwe bedrijven naar 
Groningen te trekken. Als het gaat om Siemens, IMB, TXP en Google lukte haar dat ook. 
Groningen werkt, mede door de inzet van veel actieve PvdA’s in die provincie. 
 
De PvdA werkt, ook in Oost-Groningen  
Dit kabinet wil zoveel mogelijk mensen die nu nog zijn aangewezen op de sociale 
werkvoorziening aan een gewone baan helpen. Dat is niet eenvoudig, zeker niet in 

Groningen waar relatief veel mensen op dit 
werk zijn aangewezen. PvdA gedeputeerde 
Yvonne van Mastrigt heeft zich persoonlijk 
ingezet voor extra ondersteuning vanuit Den 
Haag waardoor de staatssecretaris extra 
geld beschikbaar stelde. Dankzij een motie 
die door de PvdA werd ingediend, gaat in 
Groningen de gezaghebbende commissie 
‘Ruim baan’ aan de slag. Onder 
verantwoordelijkheid van de PvdA 
gedeputeerde gaat deze commissie 
suggesties doen om de werkgelegenheid in 
Oost- Groningen te vergroten. De PvdA 
werkt,  ook in Oost-Groningen.   

 
 

 
Geen zwakke scholen in Groningen dankzij PvdA 
gedeputeerde Besselink  
In 2011 was het aantal zwakke scholen in Groningen 
schrikbarend hoog. PvdA gedeputeerde Marianne Besselink 
heeft dit probleem met beide handen aangepakt. Onder het 
motto dat alle kinderen recht hebben op goed onderwijs is zij 
aan tafel gegaan met de rijksoverheid, de schoolbesturen en 
de onderwijsinspectie. Dankzij deze samenwerking en een 
eenmalige bijdrage van de provincie werd een plan gemaakt 
en is het gelukt om het tij te keren. Inmiddels is het aantal 
zwakke scholen fors gedaald en zit zelfs bijna op het 
landelijk gemiddelde.  
 
 
Meer dan 10 jaar konden kwetsbare kinderen in Flevoland rekenen op de PvdA 

De zorg voor de meest kwetsbare groep in de Flevolandse samenleving is al meer dan tien 
jaar in goede handen van een PvdA gedeputeerde. Onder leiding van gedeputeerde Marc 
Witteman zijn de wachtlijsten in de jeugdzorg de afgelopen 4 jaar leeg gebleven. Dit is gelukt 
door zijn inzet voor een intensieve samenwerking tussen alle betrokken partijen. Kwetsbare 
kinderen hebben daar recht op. Deze uitstekende samenwerking kwam goed van pas bij de 
overdracht van de jeugdzorg naar de gemeenten per 1 januari 2015. Zorgaanbieders, 
gemeenten en provincie hebben zich de afgelopen 2 jaar ingezet om een goede overdracht 
van de jeugdzorg naar de gemeenten voor te bereiden. Een door de PvdA fractie ingediende 
motie om ook in 2015 nog anderhalf miljoen euro beschikbaar te stellen voor een warme 
overdracht haalde een meerderheid in provinciale staten. Dankzij de inzet van de PvdA 
fractie en gedeputeerde komen er in Flevoland geen kinderen tussen wal en schip. 

Gedeputeerde Marianne Besselink: 

Kinderen hebben recht op goed 

onderwijs 



  
De PvdA Flevoland brengt de provincie bij de mensen 

Gedeputeerde Marc Witteman heeft zich met grote 
steun vanuit provinciale staten ingezet om het 
Flevoland als zelfstandige provincie te laten 
bestaan. Hij wist daarbij grote betrokkenheid te 
organiseren van inwoners en bedrijven uit de hele 
provincie.  Hierbij werkte hij nauw samen met 
partijgenoten in de Eerste en Tweede Kamer. De 
belangen van onze inwoners stonden bij dat alles 
centraal. Mede door de PvdA besloot het kabinet 
voor de zomer van 2014 om de plannen voor de 
fusie tussen de provincies Noord-Holland, Utrecht 
en Flevoland in te trekken. 
 
 

 
Ondanks de crisis meer werk in de bouw dankzij de PvdA  
In Gelderland stond de PvdA aan de basis van het ‘Impulsplan Wonen’. Met financiële 
bijdragen van maximaal 500.000 euro per project worden (woningbouw)projecten die 
vastgelopen zijn door de economische crisis weer vlot getrokken. Een stimulans voor de 
woningbouw, maar ook aanpak van leegstand en herbestemming van kantoren of scholen. 
Ruim 60 verschillende projecten konden op deze manier het benodigde laatste zetje krijgen 
om op korte termijn tot uitvoering te komen. Dit leverde honderden extra arbeidsplaatsen op. 
 
600 bouwvakkers weer aan de slag en 150 leerwerkplaatsen voor jongeren dankzij de 
inzet van PvdA gedeputeerde Josan Meijers  
Zij zette in op de verduurzaming van 10.000 bestaande corporatiewoningen in Gelderland. 
Daarmee werden de woningen niet alleen energiezuinig, het scheelde de inwoners ook nog 
eens honderden euro’s per jaar op de rekening van het energiebedrijf. Bovendien hielp het 
lokale ondernemers die samen een consortium hadden gevormd om het werk uit te voeren. 
Duurzaamheid, verlaging van woonlasten en werkgelegenheid gaan in Gelderland hand in 
hand dankzij de Partij van de Arbeid. 
 
Hoogspanningsleidingen weg uit de wijk dankzij de PvdA fractie in Gelderland 
De PvdA fractie uit provinciale staten van Gelderland brachten in november 2012 een 
werkbezoek aan de Vogelbuurt in Apeldoorn. Daar 
stonden hoogspanningsmasten midden in de 
kinderspeeltuin en in de tuinen van sterk verouderde 
goedkope huurwoningen. Vanuit de slaapkamers 
konden de bewoners de hoogspanningsleidingen 
bijna aanraken. Een volstrekt onacceptabele situatie 
waar niemand een oplossing voor wist te vinden. De 
PvdA wethouder uit Apeldoorn ging samen met de 
statenfractie en gedeputeerde aan tafel om te 
zoeken naar  een oplossing. Een mooi staaltje van 

samenwerking tussen partijgenoten in de gemeente 
en provincie. Samen met alle betrokken partijen en 
dankzij een provinciale bijdrage van 1,5 miljoen euro werd een oplossing gevonden. 
Daarmee gaan de hoogspanningsleidingen onder de grond. De Vogelbuurt in Apeldoorn is 
weer leefbaar dankzij de PvdA. 
 
 
 
 

Gedeputeerde Marc Witteman: Bewoners 

betrekken bij het werk van de provincie 

Hoogspanningsmasten uit de wijk 



Geluidsoverlast rondom Schiphol, PvdA gedeputeerde zet zich in voor een oplossing 
van schrijnende gevallen 
De luchthaven Schiphol is belangrijk voor de nationale economie. Ook de provincie Noord-
Holland profiteert mee van deze economische motor van de Randstad. Dat niet iedereen hier 
zo blij mee is blijkt vooral daar waar mensen dicht bij de luchthaven wonen. Die mensen 
moeten kunnen rekenen op de PvdA. Onze gedeputeerde Tjeerd Talsma zette zich de 
afgelopen jaren in om voor de meest schrijnende situaties een oplossing te vinden. Hij wist 
voor dit doel 10 miljoen extra vrij te maken om deze situaties op te lossen. Dankzij die 
bijdrage kwamen ook andere partijen financieel over de brug en kwam er totaal 30 miljoen 
extra beschikbaar voor bestrijding van vliegtuiglawaai rondom Schiphol.  
 
Schone lucht voor de bewoners van het IJmond gebied dankzij de PvdA 
Gedeputeerde Tjeerd Talsma heeft in Noord Holland initiatieven genomen om de 

luchtkwaliteit in het IJmondgebied aanmerkelijk te 
verbeteren. Dankzij zijn inzet werden er bij Tata Steel 
doekfilters geplaatst, kwamen er extra meetpalen in Wijk 
aan Zee, kwam er walstroom in de haven van IJmuiden, 
is er subsidie voor elektrische scooters, werd de 
pontverbinding over het Noordzeekanaal verbetert en 
werd het gebruik van LNG gepromoot. Al deze 
maatregelen zijn tot stand gekomen in goed overleg met 
bedrijven en inwoners van het gebied. 
 
 

Ook buiten de colleges maakt de PvdA in de provincie zich sterk  
Dankzij hard werken in de oppositie heeft de PvdA in Overijssel  een aantal klinkende 
successen geboekt voor de inwoners van de provincie. Dankzij een PvdA motie kwam er 1,2 
miljoen extra beschikbaar voor bibliotheken en straattheater. Ook werd de aanleg van de 
N340/N377 versoberd waardoor 100 miljoen euro extra beschikbaar kwam voor fietspaden 
en verbetering van het openbaar vervoer. 
 
De PvdA in Overijssel is trots op vrijwilligers 
De 5000 vrijwilligers die in Overijssel werken aan landschapsbeheer worden dankzij de PvdA 
(motie) blijvend ondersteund. Dat betekent dat er niet alleen geld is voor een kop koffie en 
een plakje cake ;-) maar ook dat de inzet van vrijwilligers optimaal is door coördinatie en 
ondersteuning. 
 
Sociaal aanbesteden in Overijssel, dankzij de PvdA 
 Dat PvdA in Overijssel geen collegepartij is, betekent niet dat we daar geen invloed hebben 
op het beleid. Zo heeft de fractie in Overijssel per motie geregeld dat de provincie Overijssel 
bij alle aanbestedingen ‘Social Return on Investment’ toepast. In theorie zou dat betekenen 
dat er heel veel werk, tientallen miljoenen euro’s, komt voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. De uitvoering door het huidige college is onder de maat. Ruimte voor 
verbetering, zeker als de PvdA de komende periode voldoende steun van de kiezers krijgt 
om mee te doen in het dagelijks bestuur van de provincie. 
 
Gedeputeerde Rein Munniksma weet natuurbezuinigingen in Drenthe te verzachten 
Door de bezuinigingen op natuur is onder meer het budget voor recreatieve voorzieningen 
aan Staatsbosbeheer weggevallen. Dit heeft vergaande gevolgen voor de toegankelijkheid 
en de beleefbaarheid van de natuur in Drenthe. Samen met de gemeenten heeft de PvdA 
gedeputeerde een plan van aanpak gemaakt, waarbij de ongedekte kosten zijn 
teruggebracht en is afgesproken dat recreatieve voorzieningen op niveau worden gehouden. 
Bovendien worden de werkzaamheden zoveel mogelijk uitgevoerd met inzet van WSW-
bedrijven om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen aan werk. Bij de PvdA 
in Drenthe gaan natuur en gewoon werk voor gewone mensen hand in hand. 

Meetpalen in de wijk 



PvdA Statenlid Stein Smeulders in actie 

Cultuureducatie op de Drentse basisscholen dankzij PvdA gedeputeerde Munniksma 
In drie jaar tijd is het gedeputeerde Rein Munniksma gelukt om bijna 300 basisscholen op 
vrijwillige basis deel te laten nemen aan het landelijke project ‘Cultuureducatie met kwaliteit’. 
Dit succes is landelijk niet onopgemerkt gebleven. Bijzonder aan de Drentse aanpak is dat 
het grootste deel van het geld direct naar de scholen gaat. Daarbij wordt iedere euro van het 
rijk verdriedubbeld. Door deze aanpak heeft cultuureducatie een volwaardige plaats in het 
basisonderwijs in Drenthe gekregen. 
 
Kwetsbare kinderen krijgen de aandacht die ze verdienen dankzij de PvdA in Drenthe 
Vanaf begin 2015 gaat de provinciale jeugdzorg over naar de gemeenten. Bij de 
voorbereiding van deze enorme transitie werkte PvdA gedeputeerde Ard van der Tuuk zeer 
nauw samen met de gemeenten. Bovendien zorgde hij ervoor dat er geen wachtlijsten meer 
zijn. Dit en de intensieve samenwerking zorgde er in Drenthe voor dat er een garantie kan 
worden gegeven voor een  goede overdracht naar de gemeenten waarin clienten kinderen, 
ouders en verzorgers niet tussen wal en schip vallen. 
 
Aantal zwakke scholen onder het landelijk gemiddelde in Drenthe dankzij de PvdA  

Dat onderwijs niet direct een taak is voor de provincie was voor 
gedeputeerde Ard van der Tuuk geen reden om zich er niet mee te 
bemoeien. Hij trok het zich aan dat er scholen in de provincie 
waren die slecht presteerden. Met extra middelen werd de kwaliteit 
van de zwakke scholen verbeterd. Drenthe heeft nu geen zwakke 
scholen meer. Inmiddels is op zijn initiatief een project gestart 
onder de titel “Op weg naar excellentie in Drenthe” waaraan 
inmiddels 18 scholen mee doen.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PvdA Noord Brabant stelt paal en perk aan de intensieve veehouderij 
Op initiatief van de PvdA heeft provinciale staten van Noord-Brabant zich voor het eerst in de 
geschiedenis uitgesproken tegen een verdere groei 
van de intensieve veehouderij. Ernstige 
gezondheidsproblemen, geuroverlast, slechte 
luchtkwaliteit en negatieve effecten op water en bodem 
hebben ervoor gezorgd dat de intensieve veehouderij 
steeds minder draagvlak heeft onder de bevolking. 
Extra beducht is de fractie voor dierziekten die 
gevaarlijk zijn voor mensen, zoals de grote Q-
koortsuitbraak van 2007 waaraan toen minimaal 25 
mensen zijn overleden. De PvdA fractie in Noord-
Brabant heeft goed geluisterd naar de inwoners en 
heeft actie ondernomen om tot een omslag te komen. Ondanks de oppositierol van de 
partijgenoten in Noord-Brabant hebben wij een mooi resultaat weten te bereiken. 

 
 

 
 
 
 

Gedeputeerde Ard van der Tuuk: 

geen zwakke scholen in Drenthe 



PvdA fractie in Noord-Brabant zorgt voor OV korting voor MBO leerlingen  
Minderjarige MBO’ers kunnen geen gebruik maken 
van een OV-studentenkaart. Dit was voor de PvdA 
reden om het initiatief te nemen voor een provinciale 
kortingsregeling, waarmee alle 16- en 17-jarige 
Brabanders in Noord-Brabant voor een vast laag 
bedrag per maand met de bus kunnen reizen. 
Jongeren kunnen op deze manier betaalbaar naar 
school met het openbaar vervoer en hoeven hiervoor 
geen auto aan te schaffen. De PvdA heeft er op deze 
manier voor gezorgd dat de provincie 5,3 miljoen euro 
extra in het busvervoer heeft geïnvesteerd.   

 
 

 

PvdA zorgt voor mobiliteitscentrum ontslagen werknemers 
Naar aanleiding van massaontslag bij aluminiumfabriek Zalco in de provincie Zeeland 
hebben provinciale staten op initiatief van de PvdA een mobiliteitscentrum opgericht  waar 
ruim 2 miljoen euro is geïnvesteerd door provincie, rijk en EU om de ontslagen werknemers 
naar ander werk te begeleiden. Dat geld is o.a. besteed aan een persoonlijk budget voor 
omscholing. Mede hierdoor heeft tweederde van de 600 ontslagen medewerkers weer ander 
werk gekregen. Zeeland werkt, dankzij de PvdA. 
 
PvdA gedeputeerde haalde de Tour de France naar Zeeland 
De finish van de tweede etappe Utrecht-Zeeland, 
een gratis toegankelijk topsportevenement dat 
uitgroeit tot een waar volksfeest met grote 
promotionele waarde voor Zeeland. Het benodigde 
geld wordt door sponsors opgebracht, zodat dit niet 
op kosten van de belastingbetaler plaats vindt.  
 
 
 
 
 

 
 
Toegankelijkheid in ruil voor subsidie 
Elvira Sweet, onze gedeputeerde cultuur van de provincie Noord-Holland, is van mening dat 

cultuurhistorie niet slechts gericht moet zijn op 
een elitaire groep maar vooral bereikbaar moet 
zijn voor “gewone” mensen. Daarom zijn de 
afgelopen jaren miljoenen geïnvesteerd in het 
verbeteren van de toegankelijkheid van musea. 
Ook rijksmonumenten krijgen alleen subsidie als 
zij publiek toegankelijk zijn. Daarbij wordt voor 
oude monumenten via herbestemming naar 
nieuwe functies gezocht. En er wordt alleen 
geïnvesteerd in topsport als de hal ook gebruikt 
kan worden voor gehandicapten- en 

breedtesport, zodat iedereen profijt heeft van de 
investeringen.  
 
 
 

Scholieren nemen de bus dankzij de PvdA 

PvdA gedeputeerde Ben de Reu haalde de 

Tour naar Zeeland 

PvdA gedeputeerde Elvira Sweet: 
Rijksmonumenten moeten voor iedereen 
toegankelijk zijn’ 

 



PvdA gedeputeerde Elvira Sweet helpt gemeenten die die het moeilijk hebben 
Ook in Noord-Holland hebben veel kleine gemeenten het moeilijk. Elvira Sweet vindt het 
belangrijk om bij hen voortdurend de vinger aan de pols te houden en hen mogelijkheden te 
bieden om regionaal samen te werken. Daarom zijn miljoenen beschikbaar gesteld voor hen 
om vraagstukken in de WMO en de jeugdzorg samen op te pakken en projecten te starten 
om een nieuwe aanpak vorm te geven, zoals sociale wijkteams in Haarlem en Heemstede en 
ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers. Daarnaast is in de Gooi- en Vechtstreek 
een jarenlange bestuurlijke patstelling doorbroken: de provincie heeft de regie over een 
herindeling van Naarden, Bussum en Muiden, die binnenkort in de Tweede Kamer wordt 
behandeld.  
 
PvdA gedeputeerde helpt jongeren uit de jeugdzorg aan werk of opleiding  
In het kader van een financiële impuls voor de economie is 2 miljoen geïnvesteerd in het 
bieden van extra perspectief aan jongeren in de jeugdzorg. Het kon daarbij gaan om werk of 
een opleiding en er was extra nadruk op de technische sector. De eerste resultaten zijn 
inmiddels, slechts een paar maanden na de start, bereikt. Inmiddels zijn bijna 50 jongeren 
een meerjarig leer-en werktraject ingegaan. Een kwart van hen is begonnen aan een traject 
in de techniek. Alle trajecten geven zicht op werk en opleidingsniveau van minimaal MBO-2.  
 
PvdA fractie in Utrecht zat bovenop de overdracht van de jeugdzorg  

Om zicht te krijgen op de praktijk achter de 
rapportages over wachtlijsten en beleidsplannen 
heeft de PvdA fractie in de provincie Utrecht 
mensen opgeroepen hun ervaringen met de 
jeugdzorg te delen. Op die manier heeft men meer 
dan 100 gesprekken gevoerd met de betrokken 
ouders, kinderen, professionals en 
gemeentebestuurders. De informatie uit deze 
gesprekken is daarna door de fractie gebruikt om 
de voorstellen van het college van GS te 
beoordelen. Bovendien hebben partijgenoten in de 
gemeenten van deze informatie gebruik gemaakt 
om ook hun werk beter te kunnen doen. De fractie 
heeft op die manier het persoonlijke politiek 
gemaakt. Men deed dit door goed te luisteren wat 
mensen raakt en juist dát als uitgangspunt te 
nemen van hun werkzaamheden bij het toetsen 
van beleid en de overdracht van de jeugdzorg naar 
gemeenten. 

 
 

De PvdA statenfractie in Utrecht heeft de afgelopen periode werk gemaakt van 
werkgelegenheid voor minder hoog opgeleiden 
Hierdoor heeft de provincie Utrecht nu een proeftuin voor ambitieuze en innovatieve MBO 
studenten, een zogenaamde MBO-incubator. Dit is uniek in Nederland omdat dit soort 
voorzieningen tot nu toe vooral in het hoger onderwijs voorkomen. In de provincie Utrecht 
kunnen nu ook MBO studenten meedoen aan de nieuwste ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt, dankzij de PvdA.  
 
Ruimte voor woningzoekenden in Noord-Holland dankzij de PvdA 
Als gevolg van de crisis ligt de bouw van nieuwe woningen nagenoeg stil. Daardoor neemt 
de doorstroming af en is er geen ruimte meer voor jonge starters. Uit onderzoek onder 
inwoners blijkt bovendien dat er tot 2040 in Amsterdam, Haarlem en het Gooi een 
woningbehoefte is van zo'n 250.000 woningen. Door deze ontwikkeling dreigt nieuwe 
woningnood in Noord-Holland. PvdA gedeputeerde Tjeerd Talsma wil het zover niet laten 

PvdA statenlid Pauline van Viegen sprak met 

meer dan 100 betrokken ouders over de 

jeugdzorg 



komen en heeft in overleg met o.a. gemeenten, bedrijven en Prorail een plan gemaakt om de 
woningbouw in het gebied weer vlot te trekken. Onder de titel 'Maak plaats!' zijn er in de 
steden en in de omgeving van knooppunten voor openbaar vervoer nu al locaties 
aangewezen om de woningbouw straks weer vlot te trekken. Daardoor spaart Noord-Holland 
het mooie buitengebied en is de provincie nu al klaar om de toekomstige woningnood aan te 
pakken. Dankzij de PvdA.  
 
Experimentenpot krimp dankzij de PvdA in Gelderland 
De Gelderse “Experimentenpot Krimp”, een idee van de PvdA Gelderland, stimuleerde 
creativiteit, verstevigde onderlinge contacten en gaf aandacht aan het werk van vrijwilligers 
bij verenigingen. De Achterhoek heeft te maken met bevolkingskrimp. Minder inwoners, dat 
heeft snel gevolgen voor voorzieningen en dat kan een negatieve spiraal worden. Een 
betrokken, vitale leefgemeenschap is het beste medicijn. Inwoners maken hun dorp, met een 
actief verenigingsleven en een goed sociaal klimaat. Om innovatieve ideeën te vinden die de 
vitaliteit en leefbaarheid van een dorp vergroten, nam de PvdA-fractie het initiatief voor de 
“Ideeëngenerator Krimp”. Een innovatief idee van burgers of verenigingen kon maximaal € 
30.000 subsidie ontvangen. Het totaal beschikbare bedrag was € 300.000. De creativiteit 
bleek enorm: van 54 aanvragen, werden de twaalf beste gehonoreerd!  
 
 
 
 


