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Stukkenbundel Provinciale Ledenvergadering GroenLinks Noord-

Holland  

zaterdag 11 juni 2022, aanvang 14.00 uur, Van Eesterenmuseum te Amsterdam 

 

Inhoudsopgave 

• Agenda 

• Draaiboek 

• Notulen PLV 11 december 2021 

• Bestuursverslag 2021-2022 

• Financiën GroenLinks Noord-Holland  

Agenda  
1. Opening  

2. Vaststellen notulen 

3. Verantwoording van het bestuur 

4. Toelichting op de jaarrekening 

5. Update van de programmacommissie 

6. Update van de kandidatencommissie 

7. Terugkoppeling landelijk bestuur op referendum 

8. Inhoudelijk gesprek over stikstof, water en ruimtelijk ontwikkeling 

9. Afscheid Zita Pels 

10. Rondvraag 

11. Slotwoord 

Notulen PLV 11 december 2021 
Notitie: De notulen van de afgelopen vergadering zijn door het huidige bestuur uitgewerkt en zij 

heeft ervoor gekozen om een verslag te maken waarin de nadruk ligt op de genomen besluiten. 

Mocht u interesse hebben naar de Zoomopname, dan kunt u een e-mail sturen naar: 

groenlinksnoordholland@outlook.com  

Opening en vaststellen agenda en notulen PLV 26 juni 2021 

MaartenJan Hoekstra opent de vergadering om 16:05 uur. Zowel de agenda zoals die voorligt als de 

notulen van 26 juni 2021 worden vastgelegd. 

 

Financiën: vaststellen begroting 2022 

Ineke Bozelie dient de begroting in. De kascommissie wordt vastgesteld: Maarten Mol en Peter 

Korzelius. Tom van Os heeft zich ook aangemeld voor de kascommissie en is daarmee eerste 

reservelid. De begroting wordt vastgesteld door de PLV. 

 

Op weg naar PS23: formeel besluit deelname en instelling programmacommissie PS23 

MaartenJan Hoekstra vraagt aan de leden of iemand bezwaar heeft dat GroenLinks Noord-Holland 

deelneemt aan de Provinciale Verkiezingen van 2023. Doordat niemand bezwaar maakt, wordt het 

besluit genomen om deel te nemen aan de Provinciale Verkiezingen van 2023.  

Daarnaast wordt de Programmacommissie voorgesteld door het bestuur: Anouk Gielen 

(Amsterdam), Nicole van der Waart (Amsterdam), Wiegert Dulfer (Amsterdam), Rikus Kieft (Texel), 
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Rob Seignette (Alkmaar), Paul Laport (Zaanstad). Peter Korzelius (Huizen) en Fenna Ulichki 

(Amsterdam). 

 

Vanuit de Statenfractie door fractievoorzitter Rosan Kocken: korte terug- en vooruitblik met 

eventuele vragen 

Rien Cardol vertelt over een actie voor groener landbouwbeleid. Daarna vertelt Anouk Gielen over 

het gesprek wat met leden is gevoerd over regionale energiestrategie, energiecoöperaties, 

dekoloniaal klimaatbeleid etc. En de oproep aan de regering om de stemgerechtigde leeftijd te 

verlagen naar 16 jaar. Verder vraagt Robert Zaal aandacht voor bestuurskracht binnen de 

verschillende gemeentes. Hij roept leden op om mee te praten over fusie/schaalvergroting als 

oplossing voor dit probleem. Tot slot beantwoordt Rosan de vraag: hoe verloopt de samenwerking 

met PvdA op Provinciaal niveau. Inhoudelijk verloopt de samenwerking goed. Er is tot op heden nooit 

een gezamenlijke fractievergadering geweest.  

 
Vanuit de gedeputeerden Zita Pels en Edward Stigter: korte terug- en vooruitblik met eventuele 
vragen 
Zita Pels vertelt over een bijeenkomst over een offensief klimaatbeleid op Provinciaal niveau in 

aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Dit initiatief is mede door Suzanne Kroger naar het 

landelijk niveau getild. Zita vertelt vervolgens over het effect van de coronacrisis is op de culturele 

sector, de aanpassing van de begroting en tot slot de havennota. 

Edward Stigter spreekt over problemen met het elektriciteitsnetwerk, dit heeft tevens gevolgen voor 

het duurzaamheidsbeleid. Verder stipt hij de vergroening in de industrie aan. Zo heeft Tata 

aangegeven dat ze versneld overgaan naar waterstof.  

 

Vanuit het provinciaal bestuur: bestuursverslag 2020-2021 

MaartenJan stipt de vier belangrijkste speerpunten aan van het bestuur: (1) Groei, (2) 

Samenwerking, (3) Verbinden en (4) Netwerk. Hij geeft daarnaast aan dat het gehele bestuur 

aftreedt, hij benoemt een aantal punten voor de warme overdracht en bedankt alle leden voor het 

gestelde vertrouwen. 

 

Verkiezing nieuw provinciaal bestuur: verantwoording kandidatencommissie, voordracht 

kandidaten en uitleg stemming 

Laurens Lubbers licht de verantwoording van de kandidatencommissie toe en vertelt over het proces. 

De toekomstige bestuursleden stellen zichzelf voor en geven aan waar zij zich op willen richten: Joke 

van Kampen (Enkhuizen), Terence Hoolwerf (Hoofddorp), Srishagon Abraham (Amsterdam), Barber 

Boekraad (Heemstede), Haydar Erol (Beverwijk), Marie Rahajaan (Amsterdam) en Caspar Wanders 

(Amsterdam). MaartenJan geeft tot slot aan hoe het verkiezing voor het bestuur werkt. Rosan dankt 

het bestuur voor de afgelopen periode. 

 

Op weg naar GR22: presentatie over GR21 op 22-23-24 november in Purmerend door Peter Zwart 

en in Dijk en Waard door Klaas Zwart 

Peter Zwart en Klaas Zwart geven de stand van zaken over de formatie in respectievelijk Purmerend 

Beemster en Dijk en Waard. Daarnaast worden er een aantal tips en trics gegeven voor de campagne 

richting de gemeenteraadsverkiezingen.  

 

MaartenJan sluit de vergadering af om 17:57 uur.  

Marie Rahajaan Secretaris GroenLinks Noord-Holland 6 juni 2022 
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Verantwoording van het bestuur 

 
Beste partijgenoten, 

Na – vanwege de corona pandemie – een bijzondere tijd, komen wij op 11 juni 2022 als leden van 

GroenLinks van de provincie Noord-Holland fysiek bij elkaar. Het is heel erg fijn om elkaar weer te 

kunnen zien en te spreken zonder tussenkomst van digitale middelen  

Het lijkt erop dat we weer in een bijzonder tijdperk terecht zijn gekomen. In de afgelopen twee jaar 

stond de wereld bijna stil door de pandemie en we hoopten dat de rust zou terugkeren. Helaas is de 

realiteit anders. Dit jaar kreeg de wereld te maken met een wereldorde vraagstuk nadat Rusland 

Oekraïne (nogmaals) binnenviel. De gevolgen zijn niet alleen in Europa maar ook in de rest van de 

wereld merkbaar.  

Natuurlijk zijn we ons als bestuur ervan bewust dat wij geen antwoorden kunnen geven op deze 

vraagstukken, maar wij vinden het belangrijk om er stil bij te staan. 

Daarnaast vinden volgend jaar weer provinciale verkiezingen plaats. De komende negen maanden 

zullen wij alles uit de kast halen om hier de best mogelijke resultaten te boeken. 

Terugblik  

Het huidige bestuur is vorig jaar december door u – op voordracht – geïnstalleerd. We zijn de slag 

gegaan, maar zagen ons geconfronteerd met het feit dat de eveneens nieuwe voorzitter het bestuur 

bedankte en afscheid nam. Na haar vertrek, is mij de eer gegund om voorzitter te mogen zijn van dit 

talentvolle team. Ik vind het leuk en belangrijk om dit te doen en als PLV het ook goed vindt, wil ik 

het voorzitterschap graag voortzetten. 

Hoe staan we er nu voor 

De eerste weken hebben wij gebruikt om elkaar te leren kennen en onze rol en 

verantwoordelijkheden te verkennen. Daarbij hebben we ook een stip op de horizon gezet richting 

de PS-verkiezingen. De programmacommissie is al benoemd in december en het bestuur wordt 

regelmatig bijgepraat over hun activiteiten. Over hun inzet kunnen we vooral onze waardering 

uitspreken. Alles loopt volgens de planning. 

Kandidatencommissie 

Daarnaast hebben wij aandacht besteed aan het vormen van de kandidatencommissie. Voor de 

samenstelling van deze commissie heeft het bestuur, zoals u opgemerkt zult hebben, de leden 

geraadpleegd. Het resultaat is een diverse en deskundige samenstelling. Ook zijn we bezig geweest 

met de opdracht waarmee de KC aan de slag kan gaan, de profielschetsen voor de kandidaten plus 

de planning tot en met de vaststelling van de kandidatenlijst. 

Fractie en gedeputeerden 

Het bestuur en de fractie hebben een goede samenwerking. Vaak is er een bestuurslid bij de 

fractievergadering aanwezig en ook andersom. Onze waarneming is dat de fractieleden deskundig, 

betrokken en erg gemotiveerd zijn. Zij hebben als coalitiepartij de verantwoordelijkheid om de 

provincie te besturen en daar zijn zij naar ons idee in geslaagd.  

Dat kan natuurlijk niet zonder goede bestuurders en dan hebben we het over Zita Pels en Edward 

Stigter. Beiden zijn – vanuit hun portefeuille - in het college van GS het gezicht van GroenLinks 

geworden en hebben concrete GroenLinks doelen behaald voor een betere toekomst. 
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Kortom, GroenLinks nam in Noord-Holland de bestuurlijke verantwoordelijkheid en laat zien waar 

onze partij voor staat. 

Met dit vertrekpunt en de laatste gemeenteraadsverkiezingen in ons achterhoofd in relatie tot de 

Tweede Kamerverkiezingen zijn we optimistisch gestemd om over driekwart jaar samen met jullie 

een goed resultaat neer te zetten. Wij hebben er zin in! 

U kunt op ons rekenen en wij rekenen op jullie voor een betere toekomst. Tot 11 juni. 

Met GroenLinkse groet, 

namens het bestuur, 

 

Haydar Erol 

Voorzitter GroenLinks Provincie Noord Holland a.i. 

Financiën GroenLinks Noord-Holland  

 
Jaarrekening 2021 

   

    

Inkomsten  begroting 2021 werkelijk 
 

    

Landelijke bijdrage   €       12.000,00  €          22.688,86     

Opname reserves   €         3.000,00  - 
 

Totaal   €       35.000,00   €         22.688,86  
 

    

Uitgaven  
   

    

Organisatiekosten  €          2.000,00   €           1.547,24  
 

PLV's  €          6.000,00  - 
 

voorbereiden 2e Kamerverkiezingen    €          2.500,00  - 
 

ondersteuning afdelingen   €          5.000,00   €           1.280,99  
 

    

 
Bestuur: 

   

beleids/bestuurlijke ontwikkeling   €         2.500,00  - 
 

Speerpunten: 
   

Jongerenbeleid  €         2.500,00  - 
 

Witte vlekkenplan   €         2.500,00   €               405,20  
 

subtotaal   €       23.000,00   €           3.233,43  
 

 

Opbouw reserves: 
   

Afdelingsfonds  €          5.000,00   €           5.000,00  
 

Verkiezingsfonds   €          5.000,00   €           5.000,00  
 

    

Toevoeging eigen vermogen  €         2.000,00   €           9.455,43  
 

Totaal  €       35.000,00   €        22.688,86  
 

    

resultaat 
  

 €             19.455,43  
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Toelichting jaarrekening 2021  

De kascommissie, bestaande uit Maarten Mol en Peter Korzelius, heeft op zondag 15 mei jongstleden 

ten huize van de huidige penningmeester de kas gecontroleerd en in orde bevonden. Zowel het 

huidige bestuur als het vorige bestuur is hen dankbaar voor deze controle en de constructieve wijze 

waarop we inkomsten en uitgaven hebben besproken.  

Het huidige bestuur trad in zijn geheel als nieuw bestuur aan op 15 december 2021. Het financiële 

beleid en de jaarrekening 2021 is dus het resultaat van de inspanningen van het vorige Noord-

Hollandse bestuur. Wij als bestuur willen daarvoor het vorige bestuur en in het bijzonder de vorige 

penningmeester, Ineke Bozelie, voor het degelijke financiële beleid bedanken.  

In het overzicht van inkomsten en uitgaven is te zien dat we een positief resultaat hebben van 

€19.455,43. Dit resultaat is ontstaan doordat de inkomsten €22.688,86 bedroegen en daartegenover 

stonden de uitgaven van €3.233,43 aan organisatie- en bestuursuitgaven. 

Op de balans is het verkiezingfonds gestegen met €5.000,- en het afdelingsfonds met € 3.719,01. En 

het eigen vermogen is eind 2021 €19.226,68.  

Er is dankzij het financiële beleid van het vorige bestuur een ruime reserve opgebouwd. Dit is mede 

voor de provinciale verkiezingen van 2023. Daarnaast is er ruimte voor het organiseren van 

bijeenkomsten en (campagne)activiteiten.  Als bestuur roepen wij dan ook op om de criteria voor 

een subsidie er nog eens op na te slaan en aanvraag in te dienen als dat mogelijk is. Elk verzoek 

wordt door het bestuur serieus en welwillend, volgens de afspraken, beoordeeld.  Laten we er samen 

voor zorgen dat GroenLinks blijft groeien en zorgen voor een duurzamer, groener en socialer Noord-

Holland.  

Terence Hoolwerf 

Penningmeester GroenLinks Noord-Holland  
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Toelichting kascommissie  

 

Aan: de ledenvergadering van GroenLinks Noord-Holland 

 

Van: de kascontrole-commissie bestaande uit Maarten Mol en Peter Korzelius  

 

Betreft: de Jaarrekening 2021  

 

Hoofddorp, 15 mei 2021  

 

Beste leden, 

We hebben op 15 mei 2022 bij de penningmeester, Terence Hoolwerf, de concept-jaarrekening 2021 

gecontroleerd, resulterend in een positief resultaat van € 19.455,43,- en een balanstotaal van  

€ 62.038,69 per 31 december 2021. Dit totaal is als volgt verdeeld: € 16.990, - in het 

verkiezingsfonds, €25.822,01 in het afdelingsfonds en € 19.226,68 toevoeging eigen vermogen. 

 

De commissie constateert dat door de coronamaatregelen voorgenomen activiteiten in 2021 niet 

hebben kunnen plaatsvinden, hetgeen geleid heeft tot onderuitputting van de begroting van dat jaar. 

Om voldoende ”checks en balances” in te bouwen in het financieel beheer, adviseert de commissie 

dat overboekingen tot een bedrag tot € 2.000 alleen en zelfstandig door de penningmeester kunnen 

worden uitgevoerd. Betalingen boven de € 2.000 dienen goedgekeurd te worden door een tweede 

bestuurslid, bij voorkeur de voorzitter van het bestuur. 

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken dat balans per 31 december 2021 en het 

exploitatieoverzicht 2021 geen getrouw beeld geeft van de grootte en samenstelling van het 

vermogen van GroenLinks Noord-Holland. 

We stellen de ledenvergadering voor het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid.  

Met vriendelijke groet, 

Maarten Mol        Peter Korzelius 


