Haarlem, 12 november 2014

Pre-adviezen op amendementen ontwerp-programma GroenLinks NoordHolland
Beste GroenLinkser,
Jij hebt een amendement ingediend op het ontwerp-programma van GroenLinks Noord-Holland. Onderstaand
tref je alle ingediende amendementen en de preadviezen hierop aan.
De programmacommissie heeft de amendementen ingedeeld in drie categorieën:




Categorie 1: Wijzigingen die door de programmacommissie worden overgenomen.
Categorie 2: Tegenvoorstel van de programmacommissie.
Categorie 3: Discussiepunt voor de ledenvergadering.
Voorafgaand aan de ledenvergadering wordt leden de mogelijkheid gegeven door middel van een voorstel
amendementen van categorie te laten wijzigen. Als je van mening bent dat een amendement van een categorie
moet zijn, geef dit dan uiterlijk woensdag 26 november door via groenlinks@noord-holland.nl
Bij de amendementen van categorie 2 en 3 geldt de volgende procedure:

1.
2.
3.
4.
5.

De indiener krijgt de gelegenheid het amendement toe te lichten (1 minuut).
De programmacommissie krijgt de gelegenheid het pre-advies toe te lichten (1 minuut).
De PLV krijgt de mogelijkheid om in discussie te gaan (5 minuten).
De programmacommissie en de indiener krijgen indien gewenst het laatste woord.
Daarna volgt stemming.
Bij onduidelijkheden over de procedure wordt door de voorzitter van de vergadering beslist.
Mochten er nog vragen en/of onduidelijkheden zijn, schroom niet om contact op te nemen met de
programmacommissie van GroenLinks Noord-Holland via groenlinks@noord-holland.nl
We zien je graag op zaterdag 29 november!
Namens de programmacommissie,
Alwin Hietbrink,
voorzitter.
P.S. Heb je je al aangemeld voor de PLV? Dat is dit keer noodzakelijk. Aanmelden kan tot en met zondag 23 november via
onze website: https://noordholland.groenlinks.nl/agenda/provinciale-ledenvergadering-vaststellen-verkiezingsprogramman-kandidatenlijst
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Hoofdstuk

Nummer

Indiener

Toevoegen/
schrappen of
vervangen

Pre-advies programmacommissie

Categorie

Zorg, welzijn en
cultuur:
Toegankelijk houden
kunst en cultuur
Zorg, welzijn en
cultuur: Cultuureducatie
Zorg, welzijn en
cultuur:
Regionale media

1

Ozan Turkdogan

Toevoegen

Gedeelte van de tekst
overnemen

1

2

Ozan Turkdogan

Toevoegen

Actiepunten (ingekort)
overnemen

1

3

Ozan Turkdogan

Toevoegen

Tegenvoorstel

2

Verkeer en Vervoer:
Nachtelijk openbaar
vervoer
Landbouw:
Terugdringen
Antibiotica
Participatie, bestuur,
financiën: Bindend
correctief
referendum

4

DWARS
Amsterdam

Toevoegen

Tegenvoorstel

2

5

DWARS
Amsterdam

Toevoegen

Alternatief tekstvoorstel

1

6

DWARS
Amsterdam

Toevoegen

Discussiepunt met tegenvoorstel

3

Amendement I
Indiener: Ozan Turkdogan
Hoofdstuk en paginanummer: Zorg, welzijn en cultuur, pagina 7
Toevoegen tekst:
Alhoewel het geen kerntaak van de provincie is, heeft de provincie wel de taak om een bijdrage te leveren aan
de culturele infrastructuur. Dit kan zij doen door mogelijkheden te creëren voor amateurkunst.
Amateurkunst is de uitgesproken vorm om kunst en cultuur toegankelijk te maken voor een grote groep
burgers aangezien het dichter bij de mens staat dan professionele kunst. Noord-Holland kent een pluriforme
samenleving met meer dan 177 nationaliteiten.
GroenLinks ziet in amateurkunst een bruggenfunctie vervullen in het stimuleren van contact tussen
verschillende culturen.

Het beoefenen van amateurkunst kan voor de beoefenaar eveneens de stap naar professionele kunst zijn. Het
stimuleert dus een grote mate van diversiteit in participatie als wel de artistieke ontwikkeling. Amateurkunst
draagt bij aan een hogere kwaliteit in het leven en fungeert tegelijkertijd als een verbindende factor in de
samenleving. Een ander voordeel is dat deze vorm van kunst éénzame mensen, voornamelijk ouderen, uit hun
isolement kan halen doordat hun actieve participatie wordt vergroot.

GroenLinks is van mening dat de provincie een finaniële bijdrage moet leveren aan kunst- en
cultuurinstellingen, stichtingen en verenigingen die amateurkunst promoten en ervoor zorgen dat een brede
groep mensen toegang kunnen krijgen tot kunst en cultuur. De instellingen die in aanmerking willen komen
voor een financiële bijdrage, ofwel subsidies, moeten in het bezit zijn van het kwaliteitskader Kunsteducatie en
Amateurkunst.
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Preadvies programmacommissie: Het doel van de programmacommissie is om met korte en bondige teksten
te werken. Wij adviseren de ledenvergadering om de laatste alinea uit de tekst van de indiener over te nemen,
omdat dat gedeelte de kern van het verhaal uitdrukt.

“GroenLinks is van mening dat de provincie een financiële bijdrage moet leveren aan kunst- en
cultuurinstellingen, stichtingen en verenigingen die amateurkunst promoten en ervoor zorgen dat een brede
groep mensen toegang kan krijgen tot kunst en cultuur. De instellingen die in aanmerking willen komen voor
een financiële bijdrage, ofwel subsidie, moeten in het bezit zijn van het Kwaliteitskader Kunsteducatie en
Amateurkunst. “

-----------------------------------------------------------------------------------------Amendement 2
Indiener: Ozan Turkdogan
Hoofdstuk en paginanummer: Zorg, welzijn en cultuur. Pagina 8
Toevoegen: Cultuureducatie is een belangrijke taak voor zowel basis- als het voortgezet onderwijs. Kinderen
krijgen op deze wijze de kans om kennis te maken met kunst en cultuur wat de stap naar het ontwikkelen en
ontplooien van de eigen talenten vergroot. Dit is met name belangrijk voor kinderen die van huis uit weinig
meekrijgen. Daarnaast leren kinderen om te leven in een complexe en pluriforme maatschappij. Tot slot kan
cultuureducatie bepaalde vaardigheden van leerlingen verder ontwikkelen zoals het analytisch vermogen en
het creatief denken. Kortom cultuureducatie is goed voor de intellectuele ontwikkeling van het kind en geeft
een eerste stap om van kritische en betrokken burgers te maken.
Scholen hebben de verantwoordelijkheid om kunst en cultuur toegankelijk te maken voor leerlingen.
De oderwijsraad en de Raad voor Cultuur constateren in hun onderzoek Cultuureducatie: leren, creëren,
inspireren dat primaire scholen te weinig cultuur-aanbod hebben in hun curriculum. Om uiteenlopende
redenen slagen scholen er onvoldoende in om dit aan te pakken. GroenLinks ziet hier een rol weggelegd voor
professionals uit het werkveld: culturele instellingen en kunstenaars. Zij kunnen de deskundigheid bij scholen
op dit gebied vergroten. Eveneens zijn verschillende overheidslagen rond dit thematiek onvoldoende op elkaar
samengestemd wat ten koste gaat van kwalitatieve cultuureducatie. GroenLinks pleit daarom voor een goede
en efficiënte samenwerking met gemeentes, culturele instellingen en scholen.
De provincie kan een financiële bijdrage leveren, in de vorm van subsidies, aan scholen die in samenwerking
met culturele instellingen of kunstenaars cultuureducatie aanbieden. Eerder had de provincie de flitsregeling
waarbij scholen subsidies konden aanvragen tot €5000. Dit kleine bedrag dwong scholen om creatief te
handelen en ze waren enthousiast over de subsidieregeling.

Actiepunten:
1.

GroenLinks is voor herinvoering van de flitsregeling waarbij scholen en culturele instellingen subsidies
kunnen aanvragen tot €5000. Voorwaarde voor scholen is dat ze samen moeten werken met minimaal
één culturele instelling of één kunstenaar.
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2.

Nauwe samenwerking met gemeentes, scholen en culturele instellingen om verzekerd te zijn van
kwalitatief goede cultuureducatie.

Preadvies programmacommissie: actiepunten ingekort overnemen.
Het doel van de programmacommissie is om met korte en bondige teksten te werken. Wij adviseren de
ledenvergadering om de actiepunten van de indiener ingekort over te nemen en deze toe te voegen aan het
hoofdstuk Zorg, welzijn en cultuur.

Actiepunten:
-

GroenLinks is voor herinvoering van de flitsregeling waarbij scholen en culturele instellingen subsidies
kunnen aanvragen tot € 5.000.

-

Nauwe samenwerking tussen provincie, gemeenten, scholen en culturele instellingen om verzekerd te
zijn van kwalitatief goede cultuureducatie.

-----------------------------------------------------------------------------------------Nummer: Amendement 3
Indiener: Ozan Turkdogan
Hoofdstuk en paginanummer: Zorg, welzijn, cultuur
Toevoegen: Zorg dragen voor het voortbestaan van regionale media (pagina 8; na de huidige tekst die eindigt
met “AT5”).
Regionale en lokale media kunnen tevens een rol spelen in het dichter brengen van de provinciale politiek bij
de burger. Het is vervelend dat de provinciale politiek nog steeds te ver van de burger staat. Er moet daarom
een actief beleid komen om deze afstand te verkleinen en de regionale media kan daarbij een rol vervullen.
GroenLinks is daarom voorstander van het instellen van een werkgroep/commissie die de taak heeft te
onderzoeken naar mogelijkheden om de afstand tussen provinciale politiek en burger te overbruggen. Deze
werkgroep/commissie kan bestaan uit Statenleden en functionarissen van de regionale omroep(en). Deze
werkgroep/commissie mag onder geen beding de journalistieke onafhankelijkheid van de regionale
omroep(en) aantasten.

Preadvies programmacommissie
De programmacommissie ontraadt het instellen van een commissie omdat zij verwacht dat de toegevoegde
waarde van een dergelijke commissie zeer beperkt zal zijn. In plaats daarvan stellen wij voor om de volgende
zin toe te voegen aan dit hoofdstuk:
“Regionale en lokale media kunnen tevens een rol spelen om de provinciale politiek dichter bij de burger te
brengen.”
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Amendement 4
Indiener(s): DWARS Amsterdam
Hoofdstuk en paginanummer: Verkeer en vervoer pagina 21
Toevoegen: “In het bijzonder een betaalbaarder en regelmatig nachtelijk openbaar vervoer”
Toelichting: 'S nachts een bus of trein nemen is tot heden ofwel niet mogelijk of erg prijzig. Dit bemoeilijkt o.a.
nachtelijk werkverkeer of veilig terug komen van het uitgaan. Daarmee pleit DWARS namens al onze NoordHollandse leden ervoor dat er tijdens de aanbestedingsprocedure meer aandacht besteed wordt aan een
uitgebreider en goedkoper nachtelijk openbaar vervoer.

Preadvies programmacommissie: Tegenvoorstel
De programmacommissie is het met Dwars Amsterdam eens dat meer nachtelijk openbaar vervoer een mooie
aanvulling zou zijn op het openbaar vervoersnetwerk.
Echter, dit mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van het openbaar vervoer overdag.
Daarom stellen wij voor eerst de haalbaarheid en de financiële onderbouwing te onderzoeken.

Wij stellen een aangepaste tekst voor:
Toevoegen aan speerpunten in tweede paragraaf (2. Goed, betaalbaar en aantrekkelijk openbaar vervoer in
heel Noord-Holland).
GroenLinks wil een onderzoek naar het uitbreiden van het nachtelijk openbaar vervoer, met name in het
weekend en rondom de steden.

Amendement 5
Indiener(s): DWARS Amsterdam
Hoofdstuk en paginanummer: Landbouw, pagina 18, punt 1
Toevoegen: Het bijkomstige voordeel van kleinschalige landbouw t.o.v. grootschalige landbouw is de
vermindering in antibiotica gebruik.

GroenLinks wil namelijk dat veehouders minder antibiotica gebruiken om resistentie vorming te voorkomen.
Dit mede omdat resistente bacteriën een risico vormen voor de gezondheid van zowel mens als dier. Het
huidige antibiotica gebruik in de veehouderij staat in schril contrast met de terughoudendheid waarmee
antibiotica in de humane gezondheidszorg wordt toegepast. Daarom willen wij strenge maatregelen nemen
tegen excessieve antibiotica gebruik.

Toelichting: Het frequente gebruik van antibiotica in de veehouderij leidt tot bacteriële resistentie.
Antibioticaresistentie is het hoogst bij dieren die voor de vleesproductie worden gehouden.
De toename van grootschalige landbouw heeft geleid tot toename in antibiotica gebruik.

5

Het risico ziekten van dier naar dier over te dragen wordt vergroot als de leefruimte van de dieren t.o.v. de
hoeveelheid dieren wordt verkleind. Dit is een incentive voor boeren om meer antibiotica te gebruiken wat tot
meer resistentie zal leiden.

Preadvies programmacommissie
Het is goed om het terugdringen van antibioticagebruik in de veehouderij als doel van GroenLinks in het
landbouwhoofdstuk te noemen. De uitvoering van het terugdringen wordt echter niet gedaan door de
provincie maar door het Rijk, dat het toezicht en de samenwerking met artsenorganisaties en de sector
coördineert. Wij kunnen daarom geen concrete maatregelen, zoals staat in de laatste zin, in het programma
opnemen. Daarom stellen we voor om het terugdringen van het antibioticagebruik als doel te noemen onder
punt 3: Ondersteuning agrarische ondernemers bij omschakeling naar verduurzaming landbouw en
veehouderij. Hier voegen we veehouderij toe, en passen de eerste alinea bij punt 3 als volgt aan:

3. Ondersteuning agrarische ondernemers bij omschakeling naar verduurzaming landbouw en veehouderij.
GroenLinks wil dat de provincie de komende statenperiode duurzame landbouw, tuinbouw en veehouderij een
flinke impuls geeft. Agrarische ondernemers die hun bedrijfsvoering verduurzamen, worden daarbij
ondersteund. Het verduurzamen van de landbouw kan in vele vormen, met als ideaalvorm de biologische
landbouw. Het verduurzamen van de landbouw is nodig om een omslag van intensief naar extensief gebruik
van grondstoffen te bereiken. In de veeteelt zijn ook slagen te slaan, waaronder het terugdringen van het
antibioticagebruik. GroenLinks wil dat veehouders minder antibiotica gebruiken om resistentievorming te
voorkomen.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Nummer: 7
Indiener(s): DWARS Amsterdam
Hoofdstuk en paginanummer: Participatie, bestuur en financiën pagina 27
Toevoegen: “Actiepunt 6: GroenLinks Noord-Holland maakt zich hard voor een bindend correctief referendum
over provincieraadsbesluiten. Hiermee geven we burger de mogelijkheid zich uit te spreken over thema's die
onder de bevolking leven zoals bijvoorbeeld grote infrastructuurwerken. Om ervoor te zorgen dat zo'n
referendum wervend is, wordt een redelijk aantal minimale steunbetuigingen vereist. Het draagvlak van het
referendum moet dan weer verzekerd worden door een vereist opkomstpercentage van minstens 30%.”

Toelichting:
GroenLinks presenteert zich in het verkiezingsprogramma als de 'ambassadeur van de (burger)democratie'.
DWARS wil namens al haar Noord-Hollandse leden die belofte waarmaken. Democratie is meer dan wat
raadpleging af en toe of burgers eens om de 4 jaar te laten stemmen. Het betekent ook dat burgers over
thema's die zij belangrijk vinden hun stem kunnen laten horen. Als de Provinciale Staten instemmen met
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maatregelen die geen draagvlak hebben onder de Noord-Hollandse bevolking dient de bevolking het recht te
hebben zich daartegen uit te spreken.

Pre-advies: Discussiepunt met tegenvoorstel

De programmacommissie is net als DWARS van mening dat democratie meer is dan eens in de vier jaar
stemmen. Vandaar de aandacht voor participatie en burgerinitiatieven in het programma. Invoering van een
correctief, bindend referendum ziet een meerderheid van de commissie als een ondersteuning van ons pleidooi
voor meer participatie. Aangezien GroenLinks ook landelijk pleitbezorger is van een dergelijk referendum
versterkt het opnemen van dit punt in ons provinciale programma het profiel van onze partij als ambassadeur
van burgerinitiatieven. Tot slot is er in de provincie Noord-Holland de afgelopen Statenperiode de nodige
discussie geweest over de bestaande referendumverordening. Discussiepunten waren en zijn: moet het
referendum bindend of adviserend zijn, hoeveel stemmen zijn er nodig om een besluit van PS te corrigeren en
wanneer is een provinciaal referendum uitvoerbaar. Een duidelijk standpunt in het programma geeft de nieuwe
fractie een duidelijke richtlijn en mandaat voor haar inbreng in de discussie die de komende jaren op dit punt
ongetwijfeld gevoerd gaat worden.

Er is binnen de commissie veel discussie geweest over dit amendement, vandaar dat we het als categorie 3
amendement aan u voorleggen. Een minderheid van de commissie zet vraagtekens bij het nut van een
provinciaal referendum. Van de bestaande verordening is nooit gebruik gemaakt en dit deel van de commissie
vraagt zich af of er wel onderwerpen zijn die zich lenen voor een provinciaal referendum. De meerderheid van
onze commissie is voorstander van het pleidooi om een referendum in te voeren. Er is echter ook discussie
over de hoogte van de drempel die nodig is om van een geldig referendum te kunnen spreken. In het voorstel
van DWARS wordt over een opkomst van tenminste 30 procent gesproken. Dat betekent dat in de praktijk
ongeveer 600.000 mensen hun stem uit moeten brengen om van een geldig referendum te kunnen spreken.
300.000 stemmen tegen het omstreden besluit zouden dan voldoende kunnen zijn om het terug te draaien.
Een meerderheid van de commissie vindt dit een behoorlijke drempel, een deel van de commissie vind deze
drempel te laag. Een correctief, bindend referendum kan immers leiden tot het terugdraaien van een besluit
dat is genomen door de regulier gekozen volksvertegenwoordiging. Dat is verstrekkend en moet tot uitdrukking
komen in een hogere drempel. Vanuit de commissie zal daarom een tegenvoorstel worden gepresenteerd aan
de vergadering. De drempel is hier niet geformuleerd in termen van een opkomstpercentage maar wordt
bepaald aan de hand van het aantal mensen dat tegen het omstreden besluit stemt. Voorstel is om het
omstreden besluit te vernietigen als meer dan de helft van het aantal mensen dat de volksvertegenwoordigers
in PS heeft gekozen tegen het omstreden besluit stemt. Concreet betekent dit dat ongeveer 600.000 mensen
tegen het omstreden besluit moeten stemmen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
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