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1. Opening
De VOORZITTER: Dames en heren, ik open deze buitengewone vergadering van uw Staten, de
laatste, en heet iedereenvan harte welkom, ook de mensen op de publieke tribune zijn zeer van
harte welkom. Ook in deze vergadering ga ik ervan uit dat de mobiele telefoons zijn

35

uitgeschakeld. Een andere geruststellende opmerking van orde is dat straks bij het individuele
afscheid alles op de plaat zal worden vastgelegd. Daarover krijgt u ook de beschikking, zodat het
niet nodig is tussentijds van elkaar of weet ik veel wat allemaal, ook nog foto’s te schieten. Dat
komt de overzichtelijkheid en ordelijkheid van de vergadering ten goede. Ik deel u mede dat
bericht van verhindering is ontvangen van de volgende leden: mevrouw Boelhouwer, de heren De
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Pagter, Bos, Putters en Gersteling. Ik vind dat jammer, want ik had ook deze leden graag
toegesproken. Gedeputeerde Heller laat zich verontschuldigen wegens bestuurlijke
verplichtingen. Voor mevrouw Kruisinga geldt voor een deel van de vergadering hetzelfde in
verband met bestuurlijk overleg met staatssecretaris Atsma en de heer Meerhof zal onze
vergadering eerder verlaten in verband met overleg met staatssecretaris Bleker. Ik hoop dat u
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begrip hebt dat de gedeputeerden de zaken voor het meisje laten gaan.
2. Geloofsbrievenonderzoek leden nieuwe Statenperiode 2011-2015
De VOORZITTER: Overeenkomstig artikel 5 van het Reglement van Orde van de vergaderingen en
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andere werkzaamheden van PS heb ik tot lid van de Commissie van Onderzoek benoemd de
heren Bruins Slot, Butter en Binnema. Ik geef hierbij het woord aan de voorzitter van de
commissie om verslag te doen van de bevindingen van de commissie.
De heer BRUINS SLOT: Voorzitter. Ter voldoening aan uw opdracht hebben wij de geloofsbrieven
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onderzocht en de daarbij behorende bescheiden die 55 benoemd verklaarde leden aan uw
vergadering hebben overlegd. Dat onderzoek heeft aangetoond dat blijkens het proces-verbaal
van zitting van het centraal stembureau van 7 maart 2011 tot het vaststellen van de uitslag van
de op 2 maart jl. gehouden verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland zijn
benoemd verklaard op de bijlage van dit verslag vermelde 55 personen. Ten aanzien van de 55
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benoemd verklaarde leden is ons gebleken als commissie dat door ieder van hen binnen de in de
Kieswet gestelde termijn is overlegd ten eerste de geloofsbrief, ten tweede de verklaring
betreffende openbare betrekkingen door hen bekleed en als derde, tenzij op het tijdstip van de
benoeming reeds lid van PS, een uittreksel uit het persoonsregister van de gemeente waaruit
woonplaats, datum en plaats van geboorte evenals het Nederlanderschap blijken. Aangezien
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voorts niet is gebleken dat benoemd verklaarden niet voldoen aan de vereisten voor het
lidmaatschap van Provinciale Staten in artikel 10 van de Provinciewet gesteld, noch dat van enige
strijd met artikel 13 van genoemde wet sprake zou zijn, is naar onze mening aan de
voorschriften der wet voldaan. De commissie adviseert dan ook de 55 benoemd verklaarden als
lid van Provinciale Staten van Noord-Holland toe te laten. De commissie permitteert zich om nog
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een opmerking terzijde te maken die losstaat van de toelating. Op grond van artikel 11 van de
Provinciewet maken de leden van PS openbaar welke andere functies dan het lidmaatschap van PS
zij vervullen. Kennisnemende van de door de benoemde leden van Provinciale Statenleden
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ingevulde en ingediende formulieren leert dat deze op dit punt mogelijk nog niet volledig zijn
ingevuld. In de komende tijd zal dit worden nagelopen en zullen hierover de op Intern Net
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vermelde gegevens zo nodig worden aangevuld. D.d. 9 maart 2011, de commissie getekend door
de drie B’s, zijnde de heren Binnema, Butter en Bruins Slot. Dank u wel, voorzitter.
De VOORZITTER: Dank u zeer. U hebt uw belangrijke werk gedaan en ik stel vast dat de
commissie PS adviseert te besluiten tot toelating van de nieuw benoemde leden. Verlangt
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hierover iemand het woord? Zo dat niet het geval is, dan is besloten de nieuw benoemde leden
van PS toe te laten. Ik ontbind de Commissie van Onderzoek en dank de leden voor de verrichte
werkzaamheden. De beëdiging van de nieuwe Statenleden zal morgen plaatsvinden.
3. Afscheidsrede door de voorzitter, de heer J.W. Remkes, en de vicevoorzitter, de heer Van
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der Meché
De VOORZITTER: Allereerst natuurlijk een hartelijk welkom aan onze gasten van vandaag. U zet
met uw aanwezigheid luister bij aan het afscheid van 35, bijna twee derde, leden van PS, die zich
de afgelopen periode voor de mensen in onze provincie hebben ingezet en daarin ook hun
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sporen hebben verdiend. Onder de vertrekkende Statenleden die zich niet tot de afgelopen
periode hebben beperkt, maar al langer als provinciaal volksvertegenwoordiger actief zijn
geweest, zijn ook een aantal van uw leden. Ik kom daar uitgebreid op terug, maar ik wil eerst een
enkele opmerking maken over die 35 – mevrouw Smits in aanmerking nemende – maar formeel
34 vertrekkende leden. Het effect van de optelsom van de lijst effecten om het zo maar aan te
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duiden, en het effect van 2 maart, de optelsom betekent wel een grote uitstroom uit deze
Statenzaal en morgen een grote instroom van nieuwe leden. En dat is wat mij betreft de komende
jaren tegelijkertijd een aandachtspunt en daarmee zij niets ten detrimente opgemerkt van de
nieuwe Staten, maar feitelijk zal dat wel tot gevolg hebben dat geheugen verloren gaat en dat wil
voor ordentelijke besluitvorming nog wel eens hinderlijk zijn. Toen ik het aantal zag, dacht ik,
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voor de positie van de Staten is dat toch wel een redelijk ingrijpend vertrek. Ik had de behoefte –
in de wetenschap dat wij er niets meer aan kunnen veranderen en dat het pad gestort is – daar
een opmerking over te maken. De Statenleden van wie, dames en heren, wij afscheid gaan nemen
zoals ik al zei, hebben hun sporen verdiend. Het belang van de inzet voor ons democratische
proces kan niet genoeg worden benadrukt. Het actieve staatsburgerschap vraagt ook om de
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bereidheid tot inzet als volksvertegenwoordiger op provinciaal niveau. Zoals u hebt gemerkt, kon
je de afgelopen weken geen krant openslaan of tv-programma bekijken of de discussies en
argumenten die de taken van ons middenbestuur relativeren tot iets wat gemist kan worden, of in
het beste geval overgedragen aan anderen, buitelden weer over elkaar heen. Columnisten en
wetenschappers of in ieder geval wat daarvoor door moet gaan, steken elkaar in welsprekendheid
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naar de kroon om hun gelijk dan wel het ongelijk van de ander aan te tonen. Over die discussies
zelf wil ik hier eigenlijk niet teveel zeggen. De conclusies uit het rapport Lodders en de
besluitvorming daarover, ook in deze Staten, spreken voor zichzelf. Ze zijn glashelder waar het
de legitimatie van de provincie betreft, en initiatieven van provincies om te komen tot
samenwerking of verdergaande vormen daarvan, doen daar niets aan af. Integendeel zou ik
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zeggen. Toch sta ik even stil bij die discussies, omdat zij ook de positie en vooral de inzet raken
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van het algemeen bestuur, de volksvertegenwoordigers van de provincie, dus u hier in deze zaal.
U hebt destijds de stap gezet lid te worden van een partij, daarin actief te zijn en een plaats op
de kieslijst te verwerven. Vervolgens hebt u een mandaat van uw kiezers gekregen en bent u
gedurende een of meer bestuursperioden voor onze provincie aan de slag gegaan. Dat vergde
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veel van uw kostbare tijd voor ogenschijnlijk iets abstracts als het dienen van het algemeen
belang van de provincie Noord-Holland. Tijd die u onttrokken hebt aan uw baan of bedrijf, gezin
of gewoon verdiende vrije tijd. Dat aspect, leden van de Staten, het vrijwillig oppakken van een
verantwoordelijke taak, het actieve democratische burgerschap, naast andere verplichtingen die
je bovendien in het glazen huis van de openbaarheid brengt en waarvoor je in tijd en energie

125

behoorlijk moet inleveren, dat verdient respect. Dat respect wil ik u bij deze graag betuigen. Als
voorzitter van uw Staten, maar bovenal als democraat. Een moment als dit, leden van de Staten,
vraagt om een korte terugblik op de achter ons liggende Statenperiode. Het is een tijdvak
waaraan ik vanaf juli vorig jaar met genoegen deel heb gehad. In die relatief korte periode is mij
terdege gewaar geworden dat het in de vier achterliggende jaren wel over iets is gegaan. U kunt
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terugkijken op een periode waarin u zich geplaatst hebt gezien voor een aantal weerbarstige
dossiers. Kwesties die deels zijn afgerond en deels doorgegeven zullen worden aan hen die
morgen hun plaatsen in deze zaal soms weer zullen innemen. Ik noemde al de discussies over rol
en betekenis van het middenbestuur, gebaseerd op de bevindingen van de commissie Lodders.
Afgerond dat wel, maar helemaal stil zal het discours daarover nooit worden. Dan waren er de
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provinciale kasgelden die zoals het er nu naar uitziet, voorlopig nog wel even op IJsland zullen
blijven. Wij gaan er overigens wel vanuit dat althans een substantieel deel uiteindelijk hier in
Haarlem terugkeert. In het verlengde daarvan hebben wij de collegewisseling en het afscheid van
mijn voorganger Harry Borghouts gehad. Het Wieringerrandmeer, aanvankelijk veelbelovend,
maar uiteindelijk toch gesneuveld. De heroriëntatie van de woningbouwplannen voor de
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Bloemendaler Polder. Het uitroepen van de republiek Horstermeer – voor mij een volstrekt nieuw
en verrassend fenomeen, aan de vrije republiek Amsterdam was ik al een beetje gewend - kwam
na een periode waarin belangen van natuur en landschap, het recht op een droge woning en de
natuurlijke gang van het water naar het diepste punt, danig met elkaar conflicteerden. Ook
daarover is het laatste woord nog niet gezegd. Zoals ook velen in en buiten dit huis uitkijken naar
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de finale besluitvorming over de provinciale structuurvisie. U hebt in de afgelopen vier jaar,
dames en heren, natuurlijk over veel meer belangrijke onderwerpen besluiten genomen en over
allerlei kwesties die ik niet genoemd heb, gedebatteerd. Maar u weet, de kracht zit in de
beperking en mede omwille van de tijd kan ik niet het volledige beeld van vier jaren bij u in
herinnering roepen. Daar hebben wij onze mooie jaarverslagen voor. Wel wil ik nog even stilstaan
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bij het feit dat veel van die debatten niet in deze zaal hebben plaatsgevonden. Direct na uw
installatie, maart 2007, werd het Paviljoen ontruimd voor een ingrijpende restauratie. U kreeg
voor uw vergadering onderdak in het Golden Tulip Hotel in Heiloo en de commissies gingen voor
hun maandelijkse vergadering naar Van der Valk in Haarlem-Zuid. In de aanvang – zo heb ik mij
laten vertellen - was er voor dat Heiloose onderkomen weinig enthousiasme. Te ver weg, te diep

155

de provincie in, luidde het oordeel van velen. Toen ik dat hoorde, heb ik mij wel afgevraagd voor
wie dat dan opging. Immers, er was toch sprake van keurige en begaanbare wegen met veel
parkeerruimte rond het hotel en de bus stopte vrijwel voor de deur. Voormalig gedeputeerde
Mooij kwam vanaf station Castricum zo begreep ik, soms per fiets waarbij een bui regen voor
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hem geen beletsel vormde, daarmee het oer-Hollandse beeld bevestigend van de fietser die
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onverstoorbaar doorfietst. Maar eigenlijk was nog belangrijker dat verontruste burgers u feilloos
in Heiloo wisten te vinden. Verkleed als gele kippen boden zij op zekere dag aan mijn voorganger
zakken met duizenden handtekeningen aan gericht tegen de vestiging van grootschalige
vleesproductie in Noord-Holland. De TomToms op de tractoren van jonge Wieringer boeren
wezen ook in de goede richting. Zij zochten u in Heiloo op om duidelijk te maken dat het
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Wieringerrandmeer een lelijke streep door hun toekomstplannen zou betekenen. De economische
crisis heeft die plannen ingehaald. Het was ook de kredietcrisis en de in IJsland bevroren
kasgelden die in Heiloo leidden tot het debat van oktober 2008, dat eindigde met het besluit een
onderzoekscommissie in te stellen. Over de afloop daarvan hoef ik niets te vertellen, maar mij
werd direct na mijn aantreden al snel duidelijk dat dit in de organisatie, maar ook in uw Staten
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behoorlijke diepe sporen heeft nagelaten. De kritische geluiden over de vergaderzaal en uw
bereikbaarheid verstomden. De nazit in de hotelbar na afloop van de Statenvergadering zal daar
zeker aan hebben bijgedragen. Steeds meer leden van uw Staten schoven aan en praatten mee en
het lid van uw Staten voor wie de terugreis naar Texel niet meer mogelijk was, kon prima
ovenachten. Ik heb begrepen dat de huidige traditie van ons glaasje in de hal na afloop van de
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vergadering in Heiloo is geboren. Dames en heren, voor ik mij tot u persoonlijk ga richten, wil ik
eerste het woord geven aan de vicevoorzitter van uw Staten, de heer Ton van der Meché. Hij zal
iets zeggen over de bijzondere positie van gedeputeerden in de Statenzaal. De heer Van der
Meché heeft het woord.
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De heer VAN DER MECHÉ: Voorzitter, dank. Als plaatsvervangend voorzitter zal dit de laatste
maal zijn dat ik u toespreek. Het uur der scheiding nadert. Politiek afgedankten zullen deze zaal
verlaten en nieuw gekozenen zullen hem vullen om dat wat er in de provincie moet gebeuren met
een vernieuwd mandaat van de kiezer nieuw elan te geven, precies zoals zij die nu weggaan, ook
aan de slag gingen. De titel politiek afgedankten moet u dus met een korrel zout nemen. Er is
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een tijd van komen en van gaan in de politiek en dat is democratisch goed. Ik zal mij richten tot
de gedeputeerden, dat is mijn opdracht, en de Commissaris zal straks alle Statenleden de revue
laten passeren. Op een enkele opmerking na zal ik het niet over hen hebben. De gedeputeerden,
zij die in opdracht uitvoeren wat PS hebben besloten, zoals het inmiddels bedoeld wordt in het
duale systeem dat sinds 2003 landelijk in de provincie ingevoerd is. PS stellen de kaders, dat wil
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zeggen, vinden wat er gedaan moet worden, GS voeren uit en PS controleren achteraf of er
gebeurd is wat zij willen of wat had gemoeten. Dat brengt mij meteen bij hetgeen in de afgelopen
periode de provincie ruim in het nieuws heeft gebracht, de gelden die de provincie ondergebracht
had bij een bank op IJsland - de Commissaris had het er al even over - die ook nog failliet ging.
De Statenleden kozen voor een provinciaal onderzoek om te weten hoe de gang van zaken was
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bij het uitzetten van gelden en hoe het verlies in de toekomst voorkomen moest worden. Dat
geheel leidde tot het aftreden van de heer Ton Hooijmaijers, de gedeputeerde Financiën en
daarvoor politiek verantwoordelijk en uiteindelijk van het gehele college met uitzondering van de
Commissaris van de Koningin, Harry Borghouts, in de zomer van 2009. Harry Borghouts kwam
onder vuur door het goedkeuren van een niet met bonnetjes onderbouwde declaratie, had er
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geen zin meer in en verzocht de Koningin hem per 1 december 2009 te ontheffen van zijn
functie. Dit alles leidde ertoe dat drie gedeputeerden niet terugkwamen. Twee van hen door
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partijpolitieke manoeuvres, politiek afgedankten. En zo traden drie nieuwe gedeputeerden aan in
de herfst van 2009 en pakten het werk weer op. Begin 2010 ging een vertrouwenscommissie aan
de gang om een voordracht voor een nieuwe CdK aan mevrouw Ter Horst, de minister van
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Binnenlandse Zaken, te doen en dat werd per 1 juli de heer Remkes, die u de komende jaren zal
voorzitten. Naast wat ik zojuist de revue heb laten passeren, zijn er vele zaken aan de orde
geweest ten dienste van Noord-Holland in het samenspel tussen provincieambtenaren,
griffiemedewerkers, Statenleden, leden van GS en de Commissaris van de Koningin. Dank aan
allen die zich hiervoor hebben ingezet. Het is werk, maar toch. Dank aan de griffie en die is
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speciaal in mijn geval, want ik en het presidium hebben natuurlijk heel veel en eigenlijk alles te
maken gehad met de griffie. Zij zorgden ervoor dat wat hier gebeurde, ook kon gebeuren op de
wijze zoals wij dat wilden en zoals wij het de afgelopen jaren gedaan hebben. Al met al, tien
gedeputeerden hebben Noord-Holland deze periode hebben bestuurd, waarvoor dank. Zeven
gaan nog enige tijd door op de oude voet, totdat de nieuwe Staten die morgen geïnstalleerd
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worden, hun programma hebben geformuleerd. Dan komt voor deze zeven de vraag aan de orde
of zij de komende periode ook gedeputeerden worden of dat zij ook gaan behoren tot de politiek
afgedankten. Ik ga ervan uit dat mijn opvolger op dat moment hen persoonlijk zal bedanken voor
hun individuele inzet. Een enkele persoonlijke opmerking. Na het vertrek van Harry Borghouts
heb ik zeven maanden PS mogen voorzitten. Dank voor jullie bereidheid je – soms min of meer –
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aan mijn leiding te onderwerpen. Ten tweede wil ik een pleidooi houden voor de rondleiding in
het provinciehuis. De conservator, de heer Gerrit Bos, heeft na de restauratie van het Paviljoen
een aantal Statenleden bereid gevonden rondleidingen te verzorgen die zeer in trek waren bij de
inwoners van de provincie. De betrokkenheid van deze mensen mag niet verloren gaan en ik wil u
oproepen daarvoor een structuur te ontwikkelen. Veel zou ik nog willen zeggen, maar het feit dat
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de commissaris ons allen, 55, persoonlijk gaat toespreken, weerhoudt mij daarvan. In dat kader
is ook besloten af te zien van individuele reacties van Statenleden. Voorzitter, het
spreekgestoelte is weer aan u.
De VOORZITTER: Ik begrijp dat aanvullend afwezig zijn: mevrouw Braam, mevrouw Hoog en de
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heer De Vries van de fractie van de SP. De heer Van der Meché, zeer bedankt. Ik kom nu, dames
en heren, aan het onderdeel waarvoor u toch, althans in grote meerderheid, bent gekomen.
Stilstaan bij de laatste dag van deze periode. Bij het afscheid van een periode is voorzienbaar dat
ik het niet bij woorden alleen zal laten. Er is ook sprake van handelingen. Ik ga u namelijk allen,
en niet alleen zij van wie wij afscheid nemen, individueel toespreken en vervolgens iets
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overhandigen. Sommige leden komen in aanmerking voor eremetaal en allen voor een provinciaal
cadeau. Over het provinciale eremetaal wil ik nog even kwijt dat de bronzen penning van de
provincie Noord-Holland wordt toegekend aan vertrekkende Statenleden die twee perioden
hebben gediend. De zilveren penning is voor de volksvertegenwoordigers die bij hun afscheid
drie perioden op hun conto hebben. De gouden penning van de provincie hebben wij niet, maar
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de Koninklijke onderscheiding is in dit verband te beschouwen als een royale compensatie. Het
heeft Hare Majesteit behaagd die onderscheidingen toe te kennen aan die leden die twaalf jaar of
meer functioneren in het openbaar bestuur. Voor de toekenning van de cadeaus moet ik ook een
protocol in acht nemen, want u bent zoals u hier zit, niet allemaal aan elkaar gelijk. Ik leg het uit.
Het gaat om twee cadeaus, te weten een zeefdruk van een Noord-Hollandse kunstenaar die
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speciaal voor deze gelegenheid is gemaakt en een fotoboek dat een beeld geeft van de achter u
liggende Statenperiode 2007-2011. Er zijn onder u die beide cadeaus krijgen, dat zijn de leden
die morgen niet terugkeren en van wie wij hier dus min of meer – zeg ik in de richting van
sommige leden – definitief afscheid nemen. De leden die van hun kiezers 2 maart direct een
nieuw mandaat hebben gekregen en die ik morgen voor de komende periode weer mag
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installeren, krijgen alleen het fotoboek. Tot slot. Ik zal u allen, een voor een en in alfabetische
volgorde vragen naar voren te komen, zodat ik u hier kan toespreken en het u toekomende kan
opspelden dan wel overhandigen.
Mag ik als eerste vragen om naar voren te komen, mevrouw Naima Ajouaau. Mevrouw Ajouaau,
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het heeft er 2 maart voor u om gespannen of er een tweede periode voor u weggelegd zou zijn.
Het is gelukt en velen om u heen hebben aan dat succes bijgedragen en het was in de
verkiezingsuitslag terug te lezen. Van harte geluk gewenst daarmee, want dat soort prestaties
worden niet altijd bij alle verkiezingen door iedereen geleverd. Ik wens u daarmee heel veel
geluk. Het betekent dat ik u nu alleen het fotoboekje mag overhandigen. Een mooi boekje
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trouwens, waarin u zich op meer plaatsen en in uiteenlopende situaties zelf ook zult terugvinden.
Mag ik nu vragen naar voren te komen, mevrouw Songul Akkaya. Mevrouw Akkaya, u werd in
2003 gekozen en voor velen in dit huis zult u altijd verbonden blijven met de strijd tegen het
fenomeen loverboys – in het dagelijks leven spreek ik liever over doodsimpele pooiers – en het
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eergerelateerd geweld. U hebt deze misstanden op de agenda van de commissie SI gezet en
organiseerde informatiebijeenkomsten met deskundigen en vertegenwoordigers uit de wereld
van politie en justitie. Uw commissie had voor uw initiatief zeker sympathie en stond achter u,
maar uw inspanningen kregen geen politieke inbedding. Beleidsinspanningen bij andere
overheidsniveaus maakten duidelijk hoe smal de marges voor de provincie op dit terrein zijn.

270

Naast dat hebt u zich in uw commissie ook zeer ingespannen voor het welzijn van de jongeren in
onze provincie. De wachtlijstenproblematiek, u hebt er vaak aandacht voor gevraagd en bent het
debat daarover aangegaan. Ik mag u hierbij de bronzen penning van de provincie Noord-Holland
overhandigen en doe er de zeefdruk en het fotoboekje bij. Het ga u zeer goed.

275

Ik wil mij nu richten tot mevrouw De Bijl-Baerselman. Mevrouw De Bijl, u betrad deze zaal in 2003
voor het eerst en was aanvankelijk actief in de commissie WVV. Later trad u toe tot de commissie
SI en werd u woordvoerder in de zorg en welzijnsdossiers, specifiek op het gebied van jeugdzorg,
een beleidsterrein dat u na aan het hart is gaan liggen. In deze periode was u ook tweede
vicevoorzitter van de Staten. U was ook een trouw en gemotiveerd lid van de Hoor- en

280

Adviescommissie. Iets heel anders is uw talent naar ik heb begrepen, voor het opsporen van
nooit gebruikte infrastructuur. Een fietstunnel, ooit met veel gemeenschapsgeld gemaakt als
fietsverbinding naar het recreatiegebied Spaarnewoude. Om onnaspeurbare redenen raakten de
uiteinden van de tunnel ook bedolven in het talud van de A9 en u hebt hem – ik zal niet zeggen
uitgegraven – maar er wel de politieke schijnwerpers op weten te richten. De teckel was erbij, dat

285

is voor het verslag. Ik heb begrepen dat deze CRM-tunnel zoals hij bekend schijnt te staan,
overeenkomstig zijn bestemming zal worden hersteld en eindelijk voor het fietsverkeer
opengesteld. Ik vind dus eigenlijk dat als het zover is, u die tunnel moet openen. De
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gedeputeerde Verkeer en Vervoer heeft dit ongetwijfeld genoteerd. Behalve politiek actief voor de
provincie vanaf 2003 was u dat ook al als raadslid in de periode 1998-2002. Twaalf jaar actief
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voor de Noord-Hollandse en Alkmaarse gemeenschap. Ik mag u in verband daarmee nu
opspelden de versierselen als lid van de orde van Oranje Nassau. Ik wens u daarmee van harte
geluk. Voor uw inzet als lid van PS gedurende twee perioden mag ik u bovendien de bronzen
penning van de provincie Noord-Holland uitreiken. Ook daarmee feliciteer ik u. En ook voor u
vanzelfsprekend zeefdruk en boekje. Het ga ook u zeer goed. Ik heb het IPO vergeten! Dan
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vergeet ik dat in commissie maar, maar de drie leden weten heel goed welke drie leden het zijn.
Mag ik nu het woord richten tot de heer Harmen Binnema. Mijnheer Binnema, u arriveerde hier in
2003 en maakte als 24-jarige direct indruk als welbespraakt, intelligent en scherp debater met
een snel opgebouwde dossierkennis. De collega’s beloonden uw maidenspeech met een
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welgemeend applaus. U hebt uw talent ontwikkeld, want uw jeugd bleek in uw tweede
Statenperiode geen beletsel voor een succesvol en gewaardeerd voorzitterschap van uw fractie.
Mij zal op het netvlies altijd bijblijven uw bijdrage na afloop van mijn installatie, die ‘beste
vriend’, die beste vriend, die heb ik overigens tot dusverre nog niet nodig gehad. U zag in die
periode bovendien kans de laatste hand aan uw promotie te leggen, ging aan de slag als docent
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en wetenschapper aan de Universiteit van Utrecht, was hier in huis actief als lid van allerlei
werkgroepen, waarvan ik de Statenwerkgroep begrotingscyclus noem, want daar was u voorzitter
van. Uw nevenfuncties voor uw partij laat ik – met uw goedvinden – maar buiten beschouwing,
maar het waren er vele. Ik kan u ook zeggen dat na het bekend worden van mijn benoeming hier
de toenmalige collega’s van GL in de Tweede Kamer tegen mij zeiden: je hebt daar een
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uitstekende fractievoorzitter in de Staten zitten. Dat beeld werd ook direct op mijn netvlies
bevestigd. Mijnheer Binnema, ik sprak in mijn inleiding over het dienen van het algemeen belang
als een abstractie. Duidelijk is dat u uw volksvertegenwoordigerschap buitengewoon concreet en
overvloedig hebt ingevuld. Hopelijk geeft de muziek van het kerkorgel en de piano, uw andere
harsttochten, u voldoende gelegenheid tot rust en afleiding. Graag overhandig ik u de bronzen
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penning van de provincie Noord-Holland en ik voeg daar de zeefdruk en het fotoboek aan toe.
Het ga u goed. Ik ben ervan overtuigd dat wij u in enigerlei hoedanigheid in het openbaar bestuur
nog wel weer tegenkomen.
Mevrouw Greet Blokker. Mevrouw Blokker, u heeft zich de afgelopen jaren met name laten

320

kennen als een buitengewoon gedreven voorvechter voor het behoud van het culturele en
historische erfgoed van Noord-Holland. U heeft zich sterk gemaakt voor aandacht en
betrokkenheid met de Westfriese Omringdijk, de archeologische vindplaatsen en de bestemming
van de archeologische vondsten. In uw woonplaats Akersloot maakt u zich al jaren sterk – en met
succes – voor het in goede conditie houden van het gemaal 1879. Behalve Statenlid was u ook
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vele jaren politieke actief in uw woonplaats Akersloot als raadslid en wethouder. Na de fusie met
Castricum en Limmen was u nog kort lid van de gemeenteraad voor u de overstap maakte naar
Haarlem. U combineerde vele jaren werken in het voortgezet onderwijs met een loopbaan in het
openbaar bestuur. Dat verdien respect, ik zei er al iets over in mijn inleiding. Twee perioden met
grote inzet provinciaal volksvertegenwoordiger. Met genoegen overhandig ik u de bronzen
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penning van onze provincie en daarbij de zeefdruk en het fotoboek voor een terugblik op althans
voorlopig de laatste periode van uw politieke werk voor de provincie.
Dan wil ik het woord richten tot de heer Klaas Breunissen. Mijnheer Breunissen, vanaf 1999 hebt
u zich in dit huis gemanifesteerd als hoeder van een groen en schoon Noord-Holland,

335

pleitbezorger voor windenergie, tegenstander van megastallen, enfin, al die zaken die wij van uw
partij zo goed kennen en waarvoor u hier op kritische wijze en met grote kennis van zaken het
debat heeft gevoerd met het college en uw collega’s in de commissie WAMEN en de Staten. Het
moet u wel bijzonder spijten aan het slotdebat over de aanpassing van de structuurvisie niet
meer te kunnen deelnemen. Ik vermoed dat u het politieke werk hier pas echt kunt loslaten na

340

vaststelling van die structuurvisie. Zeker als uw fractiegenoten u na dat debat kunnen melden dat
zij er alles aan hebben gedaan de besluitvorming in de door u gewenste richting te brengen.
Behalve met de onderwerpen die met u verbonden zijn en die u ook in de commissie FEPO
behartigde, want daar was u ook lid van, bent u ook nog samen met uw collega Meino Schraal in
2005 initiatiefnemer geweest van de jaarlijkse lezing gewijd aan de nagedachtenis van
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verzetsstrijder Willem Arondéus. Een lezingenreeks die de aandacht heeft getrokken en een rij
boeiende sprekers heeft opgeleverd. Mijnheer Breunissen, u hebt gedurende drie Statenperioden
het geluid van GL krachtig in dit huis laten horen. U bent bovendien raadslid geweest in
Amsterdam van 1996 tot 2002. Ik wil u in verband daarmee de versierselen tot lid in de Orde van
Oranje Nassau opspelden en daarmee is het nog niet klaar. Bij drie Statenperioden hoort zilver en
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graag overhandig ik u de zilveren penning van de provincie en ik doe er vanzelfsprekend de
zeefdruk en het fotoboekje bij. U staat erin, in het groen, en ik wens u daarmee van harte geluk.
Mag ik nu de heer Cees Broekhoven vragen deze plaats in te nemen? Mijnheer Broekhoven, als ik
uw loopbaan overzie, dan kan ik niet anders dan constateren dat u wel een bijzondere hartstocht
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moet hebben voor werken middenin de gemeenschap en vóór die gemeenschap en dat u het ook
heerlijk vindt om dingen voor elkaar te krijgen. Vier perioden in de gemeenteraad van
Haarlemmermeer en hier gaat u morgen aan uw derde Statenperiode beginnen. Dan heb ik het
nog maar niet over die lange lijst van activiteiten en nevenactiviteiten die u verricht en heeft
verricht. U gaat dus nog lang niet weg, dus daar kunnen wij het een andere keer nog wel eens
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over hebben. Ik laat het nu bij het aardige fotoboekje, waarin een terugblik op ook uw politieke
activiteiten wordt geworpen.
Ik begrijp net dat ook de heer Gör van de VVD-fractie afwezig is.

365

Nu graag aandacht voor de heer Johan Bruins Slot. Mijnheer Bruins Slot, ik heb de indruk dat u
vandaag een punt zet achter een lange en interessante loopbaan in het openbaar bestuur. Ik zeg
met opzet indruk, want je weet nooit wat er gebeurt als je een tijdje thuis zit en iemand vraagt of
je niet toevallig zin hebt om een klus ergens bij een maatschappelijk relevante organisatie op te
pakken, bijvoorbeeld in de wereld van de historische zeilvaart die u na aan het hart ligt. Uw
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loopbaan voerde op zekere dag naar het ook mij zo vertrouwde noorden waar u een aantal jaren
als gemeenteambtenaar en later als burgemeester hebt gewerkt. Als ik soms zo de zaal inkijk en
ik zie u zitten, dan komt mij altijd dat beeld op het netvlies van die hele volle zaal met mensen in
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de gemeente De Marne, allemaal protesterend tegen de integratie van bus en trein met alle
overstapproblemen die daarmee samenhingen. Wij wisten dat wij dat soort gemeenschappelijke
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ervaringen deelden. Vanuit het noorden terug naar het westen, wonen in het mooie WestFriesland en aan de slag in Hoorn, waar u de bestuurdersdraad weer oppakte als dijkgraaf van het
toenmalig waterschap West-Friesland. In 2003, na de grote fusie van de Noord-Hollandse
waterschappen maakte u hier uw entree. Voorzitter van de commissie WVV, lid van de commissie
ROV en FEPO en in de tweede periode fractievoorzitter. Mijnheer Bruins Slot, u hebt er twee
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perioden opzitten waarin uw fractie onder uw leiding, maar ook vaak met u als woordvoerder,
een grote inbreng heeft gehad in belangrijke dossiers. Ik noem het Wieringerrandmeer en de
Westfrisiaweg. De eerste is afgeblazen en voor de tweede is de schop nog niet in de grond, maar
het vertrouwen dat dat gaat gebeuren is wel aanwezig. Dat doet niets af aan het enthousiasme en
de vasthoudendheid waarmee u beide projecten hebt gesteund. Het zijn bovendien

385

eigenschappen waar uw fractiegenoten u om roemen. U heeft zich gedurende twee perioden,
twee termijnen in dit huis voor Noord-Holland ingezet. Nuchter en met beide benen op de grond,
met een goed ontwikkeld oog voor het Reglement van Orde. Mag ik u daarvoor de bronzen
penning van de provincie Noord-Holland overhandigen? Ik doe er vanzelfsprekend de zeefdruk en
het fotoboek bij.

390
Mag ik nu de nestor van de Staten vragen zich vandaag hier voor het laatst te laten toespreken?
De heer Piet Bruystens. Mijnheer Bruystens, het ziet ernaar uit dat er nu echt een einde komt aan
uw politieke leven hier in de Staten. In stilte hoor ik u en uw vrouw zeggen: ja, mag het een keer?
Ja, dat mag u. U hebt het meer dan verdiend. U bent onder ons de oudste in jaren en u bezet
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vanaf 1995 een Statenzetel. Nu vindt u het eindelijk tijd om op te stappen. Maar u moet wel een
bijzondere hartstocht voor het volksvertegenwoordigerschap hebben ontwikkeld. Eerst van 1982
tot 1994 lid van de gemeenteraad van Wieringen, gevolgd door zestien jaren in de Staten. Qua
kiezersgunst hebt u pieken en dalen gekend. In 1995 kwam u met vier man en 50.000 stemmen
de Staten in, maar vanaf 2003 bent u voorzitter van de eenmansfractie Ouderenpartij Noord-
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Holland. Waar ligt de oorsprong, mijnheer Bruystens? Hoe begon het? Was dat de discotheek die
u op Wieringen begon als eerste in zijn soort, die in het weekend massa’s mensen uit de gehele
kop van Noord-Holland en Texel naar Hippolytushoef trok? U zult daar ongetwijfeld veel vrienden
mee gemaakt hebben, mensen die u kenden en voor wie u iets hebt betekend. Feit is dat u een
gezien man bent op Wieringen en altijd verzekerd kon zijn van veel voorkeursstemmen. Een
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‘Amsterdammer’ verdwaald op Wieringen, zo hebt u zichzelf wel eens genoemd. En ook: “Ik woon
op Wieringen, ik ga er nooit meer weg, maar ik blijf Amsterdammer.” Hoewel het idee van een
eiland wel leefde op Wieringen, was u consequent tegen de plannen zoals ze uiteindelijk door de
provincie werden gepresenteerd: te groots en te duur, vond u. Nou ja, ook voor u geldt, de
kredietcrisis heeft een handje geholpen. Dankzij het fenomeen van de duo-commissieleden hebt

410

u vanaf 2003, bij de start van de duale verhoudingen, veel voorbereidend werk aan uw
assistenten kunnen overlaten. Zo kon u als politieke groepering met één man in de Staten toch
volwaardig aan het politieke proces deelnemen. En dat hebt u ook gedaan. Bij belangrijke
werkbezoeken ontbrak u zelden, ondanks de perifere ligging van uw woonplaats ten opzichte van
Haarlem. Mijnheer Bruystens, met groot respect voor uw kracht dit werk zo lang en met zoveel

415

inzet vol te houden en met sympathie voor uw persoonlijkheid, nemen de Staten vandaag
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afscheid van hun populaire nestor. Zoals u begrijpt, blijft het hier niet bij, maar mag ik u de
versierselen opspelden behorende bij Lid in de Orde van Oranje Nassau? Dan is er ook nog voor u
de zilveren penning van de provincie Noord-Holland en ten slotte ook voor u de zeefdruk en het
boekje over uw laatste Statenperiode. Het boekje besluit met uw beeltenis. Toepasselijker kan het

420

niet. Het ga u en hopelijk in goede gezondheid de komende jaren nog heel lang goed.
Mag ik nu de heer Dick Butter vragen deze plaats in te nemen? Mijnheer Butter, u kwam in 2003
in de Staten en u heeft zich ingezet voor de beleidsterreinen van de commissie ROG. In 2010 nam
u het voorzitterschap van de commissie ROG over van de heer Kraak. Uw commissie roemde uw

425

rust en de aimabele wijze waarop u als commissievoorzitter opereerde. In uw voorzittersperiode
heeft de commissie op goede wijze de structuurvisie behandeld en doorgeleid naar de Staten.
Daarnaast was u lid van de Hoor- en Adviescommissie. Een dossier dat lange tijd met u
verbonden is geweest, was het motorcrossterrein Wieringermeer. Samen met toen nog
fractiegenoot Laila Driessen trok u er veelvuldig op uit in een poging verstarde standpunten en

430

posities los te trekken en een constructieve discussie met alle betrokkenen aan te gaan.
Motorcrossers die de provincie hielden aan toezeggingen en gemeenten die niet wilden bewegen
uit vrees voor overlast. Het is nog niet definitief opgelost, hoewel de plaats van handeling nu naar
Den Helder verschoven lijkt. Voor uw inspanningen gedurende twee perioden mag ik u de
bronzen penning van de provincie Noord-Holland overhandigen en vanzelfsprekend de beide
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andere cadeaus. Wellicht tot ziens in de loop van de volgende periode.
Nu graag aandacht voor de heer Cornelis van Diest, boer in en van de Staten, zo zegt mijn
agrarische oriëntatie. Mag ik u zo noemen? U bent traditioneel melkveehouder met oog voor de
belangen van natuur en landschap. Vanaf 1999 voert u het woord over de beleidsterreinen die
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nauw met uw persoonlijk leven te maken hebben en waarin zich ook tot een groot deskundige
hebt ontwikkeld: natuur- en landschapszorg, en hoe kan het anders, agrarische zaken, maar ook
de economische kant daarvan. In de commissie gaat u, betrokken en goed geïnformeerd, de
discussies aan over de relatie tussen het traditionele natuurbeheer van de
natuurbeschermingsorganisaties en het natuurbeheer zoals dat door agrariërs wordt beoefend. In
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de commissie zijn daarover uiteenlopende standpunten te beluisteren, maar voor het uwe is
respect. Ook op dit moment is die discussie meer dan actueel. Als man van de Rabo Amstel en
Vecht bent u ook van die kant maatschappelijk georiënteerd en geïnformeerd. Van uw
fractievoorzitter kreeg u destijds ruimte uw overtuigingen als boer tot uitdrukking te laten komen
in uw stemgedrag over het Wieringerrandmeer. U was tegen, want goed land dat op het water is
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gewonnen, zet je niet weer onder water. U hebt drie perioden gediend. Ik ga u daarom de
versierselen als lid in de Orde van Oranje Nassau opspelden. Dan ga ik u ook overhandigen de
zilveren penning van de provincie Noord-Holland en dan hebt u van mij vanzelfsprekend ook
tegoed de zeefdruk en het fotoboek over de laatste periode. De discussie over verminderde
subsidie voor natuurbeheer staat in het boekje afgebeeld. Het ga u goed. Wij zullen u linksom of
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rechtsom in het publieke debat nog wel weer tegenkomen.
Als het voor mevrouw Nel Eelman-van ’t Veer te doen is in verband met haar blessure, dan zou ik
haar hier graag even willen toespreken. Mevrouw Eelman, u was Statenlid van 1991 tot 1995 en
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wederom vanaf 2007. Maar wat meer is, u blijft het ook de komende vier jaar. Dus voor u geen

460

afscheidstoespraak, maar een hart onder de riem. Ga door, blijf gezond en vitaal, want zo kennen
de Staten u. Niet opgeven, maar uw grote ervaring zo lang mogelijk voor Noord-Holland inzetten.
Hier is uw fotoboekje van uw laatste periode en neemt u weer plaats.
Mag ik mevrouw Geldhof ook op deze plaats kort toespreken? U bent een doorzetter, mevrouw

465

Geldhof. Van electoraal succes via een diepe dip in 2007 zit uw partij nu weer mooi in de lift. En
ik gun u dat van harte. Werkend voor uw partij ten dienste van het algemeen belang van 1999
gaat u er ook de komende vier jaren weer helemaal voor. Ik wens u er veel succes mee en helaas
heb ik op dit moment niet meer voor u dan het boek.

470

Dan is nu de beurt aan Richard de Graaf. Mijnheer De Graaf, binnengekomen in 2007 en nu moet
u, ondanks uw inspanningen om vanuit Den Helder stemmers te mobiliseren, toch uw zetel
opgeven. U was een zeer hardwerkend Statenlid. Hardnekkig en vasthoudend in het debat en bij
tijd en wijle scherp interrumperend. Onvermoeibaar actief in de kop van Noord-Holland en
betrokken bij de onderwerpen van de commissie WAMEN. Ook de Hoor- en Adviescommissie, een
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bij Statenleden zeer gewild adviesgremium, had uw grote belangstelling. Het ware te hopen dat u
uw politieke activiteiten linksom of rechtsom – het zal wel linksom worden – voortzet. Mag ik u
de zeefdruk en het boekje van uw laatste periode aanbieden?
Mevrouw Dorienke Grave-Verkerk. Mevrouw Grave, gearriveerd in de Staten in 2007 en u hebt uw
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Statenzetel op 2 maart weten te prolongeren. Wij weten nu uiteraard niet hoe de commissies er
straks uitzien en of er wel weer commissies komen, maar ik heb de indruk dat de commissie die
u gedaan hebt, FEPO en ROG, u uitstekend lagen. En ook voor u de Hoor- en –Adviescommissie
als mooie toetssteen voor de praktijk van de bestuursbeslissingen. Voor een advocaat
ongetwijfeld ook een boeiende ervaring. U blijft nog vier jaar, dus ook helaas voor u alleen het
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fotoboekje.
De heer Klaas Gunster. Mijnheer Gunster, u bent lid van de Staten vanaf 2007 en u hebt
deelgenomen aan het werk in de Statencommissies FEPO, WAMEN en de Hoor- en
Adviescommissie. Mag ik u de verbindingsman noemen van uw fractie met het hoger onderwijs

490

en het ondernemerschap? In beide sectoren bent u actief, als docent aan een instelling van hoger
beroepsonderwijs en als zelfstandig ondernemer met een adviespraktijk. U schroomde soms niet
om tijdens commissievergaderingen zware conclusies te trekken, bijvoorbeeld als zou de
provincie geheel out of control zijn. U kwam tot die conclusie omdat de gepresenteerde cijfers
volgens u niet helemaal in de volgorde lagen zoals u ze graag zou zien. Nerveus overleg in het

495

college was daarvan dan het effect. U maakte ook deel uit van de Statenwerkgroep Willem
Arondéuslezing en nam met verve deel aan de discussies over de keuze van de inleider en hoe
met het onderwerp om te gaan. Wij nemen afscheid en dat betekent voor u de zeefdruk
aangevuld met het fotoboekje, waarin u zichzelf ongetwijfeld ook zult terugvinden. Het ga ook u
de komende jaren zeer goed.

500
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Nu wil ik graag de heer Nico Harteveld vragen naar voren te komen. Mijnheer Harteveld, u bent al
eens eerder vertrokken, waarna u weer terugkwam en nu staat u weer op mijn lijst van
Statenleden die wij vandaag toch echt voor het laatst zien. Maar dat wist u natuurlijk ook niet
toen u hier op 12 april 2007 arriveerde en op 17 maart 2008 weer wegging om in Andijk

505

wethouder te worden. Dit in verband met de toen naderende fusie met Medemblik. In 2009 kwam
u weer terug want uw fractie had u hier weer nodig. Enfin, ik houd het erop dat dit nu definitief is
en zo niet, dan zien wij u gewoon weer terug. Zo ging dat met Heintje Davids ook en u moet
maar denken: het publiek heeft altijd van haar gehouden. U hebt zichzelf weleens Hagenaar in
Noord-Holland genoemd. Als oud-marinier was u gewend overal te kunnen zijn en te kunnen

510

werken, dus de uiteindelijke vestiging in Noord-Holland door uw werk in de zaadindustrie in
Enkhuizen is nooit een probleem geweest. Sterker nog, u hebt zich in Noord-Holland altijd als
een vis in het water gevoeld. U staat op mijn lijstje als niet meer terugkerend, dus ook voor u de
zeefdruk met het fotoboek. Ik heb u er ook in zien staan. Veel goeds en veel geluk.

515

Mevrouw Anna van Heijst. Mevrouw Van Heijst, u beleefde uw entree in 2007. U hebt een fors
pakket behartigd in de afgelopen periode, voorzitter van de commissie FEPO en waarnemer in die
functie voor de commissie SI. Als SI-lid hebt u veel betrokkenheid en initiatief getoond op het
terrein van mensen met een geestelijke beperking. En zo hebt u nog veel meer gedaan. Ik
vermoed dat u staat te trappelen er ook gewoon mee door te gaan. En pakt u ook de
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rondleidingen – het is door de heer Van der Meché vanmiddag al gezegd, het belang daarvan –
door het Paviljoen maar weer gewoon op. Ook voor u het fotoboek.
Mevrouw Claudia Herbeek. Mevrouw Herbeek, u arriveerde ook in 2007 in deze zaal. Of eigenlijk
niet in deze zaal. De Statenleden van dat jaar deden hun eerste ervaringen op in het Heiloose
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hotel en wisten van het provinciehuis buitengewoon weinig af, tot het moment dat zij de
gerestaureerde zaal betraden en met een glaasje voor de eerste vergadering werden opgewacht.
U nam aan de discussies in de commissie WVV deel waarin u een belangrijk aandeel hebt gehad
in de oordeels- en besluitvorming over de Westfrisiaweg. U woont in West-Friesland, dus van
enige betrokkenheid zal zeker sprake zijn. Geen enkel werkbezoek of uitnodiging aan de
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commissie om ter plaatse in contact te komen met groepen die hardnekkig bezwaar maakten
tegen onderdelen van het tracé, ging u uit de weg. U bent geboren en getogen in Duitsland, maar
duidelijk is dat u zich hier uitstekend op uw plek voelt en de Noord-Hollandse en West-Friese
cultuur geheel eigen hebt gemaakt: nooit opgeven, altijd doorgaan en ze moeten met wel een
heel goed verhaal komen, wil ik mijn standpunt omgooien. Zo staat de Westfries te boek, maar

535

dat weet u wellicht nog beter dan ik. U keert in deze zaal niet terug, althans morgen niet, dus ik
ga u de zeefdruk en het fotoboek overhandigen. Het ga u goed en wellicht tot ziens.
De heer Johan Kardol. Mijnheer Kardol, u bent ook van de lichting 2007 en was in vrijwel alle
Statencommissies en in het presidium actief. Niet verwonderlijk natuurlijk, als we naar de

540

omvang van uw fractie kijken. Wat later in de periode hebt u uw duo’s een sterke rol kunnen
laten spelen in de commissies. U heeft zich doen kennen als een actief en betrokken Statenlid
met een eigen authentiek ChristenUnie-geluid. Mag ik u vragen daarmee door te gaan? Voor u het
fotoboek van de voorgaande periode.
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545

Mevrouw Petra Kirch. Mevrouw Kirch, ook u had uw entree via Heiloo in 2007. Actief in WAMEN
en WVV. Hoe het commissiebestel er de komende jaren ook uit zal zien, u zult zich er – daar ben
ik van overtuigd – in thuis voelen. Een zorgvuldige voorbereiding van besluitvorming door de
Staten, het is u op het lijf geschreven. U bent daar in ieder geval de komende jaren weer bij, dus
ook voor u helaas alleen het fotoboek.

550
Mevrouw Liesje Klomp. Mevrouw Klomp, u maakte ook in Heiloo voor het eerst uw opwachting als
lid van deze Staten. Als lid van de commissie WVV hebt u nog wel eens de publiciteit gezocht als
er een verkeersveiligheids- en openbaar vervoerprobleem dreigde. Betrokkenheid is uw
handelsmerk en houdt die betrokkenheid de komende vier jaar levend. Ook voor u het fotoboek.

555
Mevrouw Maud Knook. Mevrouw Knook, entree 2007. Hardwerkend en ambitieus lid van de
commissie FEPO. U koppelde op creatieve wijze uw werk als docente geschiedenis met uw
activiteiten voor de Willem Arondéuslezing. Wat is aardiger, zo moet u gedacht hebben, om
jongeren met de geschiedenis van de oorlog, met de bestuurslaag provincie en de figuur Willem

560

Arondéus te confronteren en dat alles in één interactief gebeuren: rondleiding en lezing met een
gedachtewisseling na afloop. Ik heb begrepen dat de kinderen het zeer gewaardeerd hebben.
Voor u de komende jaren echter geen provinciale politiek meer. Zou er geen mogelijkheid zijn
om uw activiteiten als vrijwillige gids in het paviljoen voort te zetten? Uw betrokkenheid bij het
gebouw en de geschiedenis daarvan zijn groot. Het zou jammer zijn als daarop geen beroep

565

meer gedaan zou kunnen worden. Als aandenken heb ik voor de zeefdruk en het boekje van de
periode 2004-2007. Het ga u zeer goed.
Dan ben ik aangekomen bij de heer Dré Kraak. Mijnheer Kraak, u maakte uw entree in de Staten
in 1999 en u deed dat bepaald niet als beginneling in de politiek. Integendeel zou ik zeggen. U

570

begon uw politieke loopbaan als lid van D66, maar keerde u daarvan af toen de toenmalig leider
naar uw oordeel teveel de linkerzijde in het politiek spectrum opzocht. U werd lid van de VVD en
zette uw politieke loopbaan in de gemeentepolitiek van Haarlem als liberaal voort, naast uw werk
in uw bouwbedrijf en bouwadvies. Vanaf 1970, toen u in de raad van Haarlem kwam, is het een
loopbaan in het openbaar bestuur geworden die inmiddels ruim 35 jaar beslaat. U was raadslid

575

en wethouder van Haarlem, lid en dagelijks bestuurder van de Gewestraad Zuid-Kennemerland en
last but not least, gedurende drie perioden lid van PS. In dit huis hebt u zich doen kennen als een
zeer ervaren en mag ik zeggen, buitengewoon gewiekst politicus met groot strategisch inzicht
die als weinig anderen wist hoe meerderheden zijn te organiseren. Wie kent in dit verband niet
het beeld van de tussen de Statenbankjes wandelende Dré Kraak bij zijn collega-fractievoorzitters

580

peilend, polsend en masserend voor een voor de coalitie goede oplossing? Vanaf 2003 was u
voorzitter van uw fractie en vanaf 2007 tot 2010 voorzitter van de commissie ROG. In die
kwaliteit hebt u in belangrijke mate bijgedragen aan de totstandkoming van de structuurvisie. Die
structuurvisie noem ik hier expliciet, want daarin hebt u veel energie gestoken, ook om aan te
tonen dat duale verhoudingen kunnen bijdragen aan kwaliteit en draagvlak voor zo’n belangrijk

585

beleidsstuk, zowel binnen de muren van het provinciehuis als daarbuiten. U hebt in uw politieke
werk ook getoond over leiderschap te beschikken en mensen mee te kunnen nemen in
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standpunten en overtuigingen. Dat aan dat leiderschap ook onvermoede kantjes kleven, bewees
u tijdens buitenlandse werkbezoeken. In Brussel, Barcelona en Lissabon, steden met een
uitstekend metronetwerk, vond u het onzin om taxi’s te gaan gebruiken. Tijdens het ontbijt

590

bestudeerde u zorgvuldig de metroplattegrond om vervolgens als een ware generaal de troepen
voor te gaan op weg naar de bestemming van die dag. In uw kielzog de delegatie Statenleden uit
Haarlem, geheel op hun gemak. De laatste tijd, na uw afscheid van de commissie ROG, nam u
deel aan de discussies in de commissie WVV. Collega Loggen was u inmiddels opgevolgd als
voorzitter van de fractie. Mijnheer Kraak, in termen van anekdotes en nevenactiviteiten is er over

595

u ongetwijfeld nog veel meer te vertellen. U zult het mij echter niet euvel duiden als ik omwille
van de tijd nu overga tot de uitreiking aan u van de zilveren penning van de provincie NoordHolland. En uiteraard doe ik daar de zeefdruk en het fotoboek bij. Ik wens u het allerbeste en ik
voeg daaraan toe er vanuit te gaan u nog wel eens te zien opduiken in een of ander, al dan niet
politiek, verband.

600
De heer Cees Loggen. Mijnheer Loggen, u bent ook van de generatie 2007 met Heiloo als
startplaats en bepaald geen onbeschreven politiek blad. U begon uw politieke loopbaan in
Zaandam, maar koos na goed verlopen gemeenteraadsverkiezingen toch voor de provinciale
vergaderzaal in Haarlem, werd lid van de commissie SI en fractievoorzitter. Wij zien u vanaf

605

morgen terug in deze zaal voor uw werk als lid van PS in de periode 2011-2015. Ook voor u
daarom helaas alleen dit fotoboek.
De heer Gohdar Massom. U heeft zich vanaf 2007 enorm ontwikkeld en ingewerkt in de openbaar
vervoer- en de weg- en fietspaddossiers. U bent lid en enige tijd voorzitter van de commissie WVV

610

geweest en leidde belangrijke werkbezoeken die openbaar vervoer en havenprojecten tot doel
hadden. De kiezers zijn ook u gunstig gezind geweest. Wij zien u morgen op uw nieuwe plek in
de Statenzaal. Voor u ook helaas alleen het fotoboek.
De heer Ton van der Meché. Mijnheer Van der Meché, na drie perioden zit het er voor u dus nu

615

echt op. U was al eens gepensioneerd en dat gaat nu weer gebeuren. Of hebt u weer plannetjes
om op een andere plek actief te worden in het openbaar bestuur? Want dat is mij wel duidelijk
geworden, dat heeft u in de afgelopen jaren in het bijzonder gedreven. Het belang van het
openbaar bestuur vanuit uw politieke overtuiging. Uw politieke activiteiten kwamen na uw
werkzame leven als wetenschapper en u bent de politiek ingegaan vanuit een behoefte iets

620

zinvols voor de Noord-Hollandse burger te doen. Dat kan natuurlijk op heel veel manieren en de
politiek is niet de eenvoudigste en meest vrijblijvende. U hebt zowel in uw werk als privé veel met
water te maken gehad en met het leven onder water, niet in de laatste plaats de vissen, want u
hengelt ze er naar ik begrepen heb, graag uit. Uw lidmaatschap van de commissie WAMEN lijkt
dan ook voor de hand te liggen. Als voorzitter van het presidium zat u aan de knoppen als het

625

ging om belangrijke besluiten van en voor de Staten. Bekend bent u ook geworden als
beminnelijk vicevoorzitter van de Staten. De functie die u na een aanloopperiode op eigen en
gerespecteerde wijze hebt vervuld na het vertrek van mijn voorganger en voorafgaand aan mijn
entree in dit huis. Beminnelijk, dat is zoals ik u hier ook heb meegemaakt. Mijnheer Van der
Meché, u bent hartstochtelijk visser. Ik hoop dat u, nu u de gang naar Haarlem niet meer hoeft te
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630

maken, in de vrijgekomen tijd nog meer van de hengel kunt genieten. En hier in deze Statenzaal
ook als voorzitter van het presidium waar u veel tijd en energie in hebt gestoken. Ik heb u de
afgelopen maanden natuurlijk ook in uw rol mogen zien en ook ervaren in onze bilaterale
contacten die wij de afgelopen maanden hebben gehad, als buitengewoon constructief. Ik wil u
daar ook persoonlijk voor bedanken, want de contacten in de afgelopen maanden heb ik

635

bijzonder op prijs gesteld. Het blijk van waardering voor uw 12-jarige inzet voor onze provincie
heb ik hier in mijn handen, de versierselen die horen bij Lid in de Orde van Oranje Nassau en ik
ga hem nu opspelden. Ik heb ook de zilveren penning van de provincie en voor de dagen dat u
meer binnen bent dan aan de waterkant, heb ik voor u ook de zeefdruk en het fotoboek. Ik hoop
in goede gezondheid dat het u nog vele jaren goed moge gaan.

640
Ik begin mij zo langzamerhand als Fidel Castro te voelen, maar er is doorzicht.
Mevrouw Maaike Nagel. Mevrouw Nagel, u hebt sinds uw entree in dit huis in 1999 voor een
gewoon Statenlid, als ik mij zo mag uitdrukken, veel bereikt. Maar u geldt dan ook als kritisch en

645

bijzonder vasthoudend en hardnekkig in uw overtuiging het bij het rechte eind te hebben, vaak
tegen heersende opvattingen in. Mag ik in dit verband de golfbaan in de Bovenkerker Polder
noemen? Niet minder bekend zijn uw initiatiefvoorstellen op het gebied van de duurzaamheid,
die vaak na een lange periode - omdat het college er nog eens goed naar wilde kijken uiteindelijk toch besluiten van PS zijn geworden. Ik noem hier warmte/koudeopslag, hergebruik

650

restwarmte en de pilots voor geïntegreerde energiebedrijven. Europa en de IPO-conferenties
lagen u ook na aan het hart. In de commissie ROG toonde u ook een onafhankelijke en kritische
geest jegens voorstellen van het college als het ging om de streekplannen, later de structuurvisie.
Werken voor de Hoor- en Adviescommissie was ook voor u, net als voor veel van uw collega’s een
voorrecht. Mevrouw Nagel, u heeft zich twaalf jaar als volksvertegenwoordiger voor de provincie

655

ingezet. Ik ga u daarom nu opspelden de versierselen die horen bij Lid in de Orde van Oranje
Nassau. En dan is hier ook de zilveren penning van de provincie Noord-Holland en tot slot ook de
zeefdruk en het fotoboek over uw laatste Statenperiode. Ik hoop dat het ook u nog vele jaren in
goede gezondheid heel goed mag gaan.

660

De heer Rob van Oeveren. Mijnheer Van Oeveren, heeft het Statenlidmaatschap u gebracht wat u
ervan hoopte of verwachtte? Ja, u kunt nu niet direct antwoord geven, maar ik kan mij voorstellen
dat de materie waarvoor u zich sterk heeft gemaakt, weerbarstig is geweest. U hebt spelers op
uw politieke veld ontmoet die zich niet zonder slag of stoot gewonnen gaven voor zaken waarvan
u de vanzelfsprekendheid veronderstelde of in ieder geval wilde uitdragen. Ik noem

665

dierenwelzijn, de verwerpelijkheid van de jacht, aanpak van de ganzenoverlast, vleesconsumptie
en zo zijn er nog wel een paar te bedenken. U hebt ernaar gestreefd dierenwelzijn een centrale
plaats in het beleid te geven, maar liep aan tegen meerderheden in deze Staten en tegen de
smalle marges van de provincie in relatie tot Rijksbeleid op het terrein van de agrarische
bedrijfsvoering. Uw strijd tegen de flora- en faunaplannen, met name de daarin opgenomen

670

bepalingen over de jacht, zijn met u verbonden. Meermalen had u contact met de gedeputeerde
die deze zaken behartigt. Deze gesprekken waren doorgaans goed en respectvol, maar zelden
werd u het over alles eens. Uw fractie ging, gesteund door uw duo tevens beleidsmedewerker,
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regelmatig op onderzoek om te zien hoe bijvoorbeeld op Schiphol de vogeloverlast wordt
aangepakt. U hebt in de Staten naar ik begrepen heb, met een muts aandacht gevraagd voor

675

vermindering van vleesconsumptie in relatie tot volksgezondheid en CO2-vermindering. U deed
dat op een vergadermaandag, die toevallig wereldwijd was uitgeroepen tot Meat Free Monday.
Niemand zal zeggen dat u er niet voor gegaan bent. Dat bent u en dat verdient respect. Vanaf
morgen wordt in deze zaal het stokje van u overgenomen door uw opvolger. Voor u heb ik als
aandenken aan uw Statentijd de zeefdruk en het fotoboekje. U zult uzelf erin terugvinden. Het ga

680

ook u in goede gezondheid goed.
De heer Alwin Oortgiesen. Mijnheer Oortgiesen, u hebt uw carrière een bijzondere wending
gegeven. Vanuit deze zaal als Statenlid gaat u naar Friesland om vanaf de andere kant de zaal in
te kijken en ook geen politiek, maar ambtelijk werk voor de Staten te verrichten. U wordt 9 maart

685

Statengriffier en met die benoeming wens ik u mede namens de collega’s in de zaal, van harte
geluk, ook al had u – zeg ik als van oorsprong Groninger – in het noorden ook een andere plek
kunnen kiezen. U hebt hier vanaf 2007 uw politieke werk gedaan en was voorzitter van de
Rekeningencommissie en lid van de commissie ROG. In uw politieke werk opereerde u intelligent
en gold u als potential. U hebt uw werk hier gecombineerd met uw functie van

690

gemeentesecretaris van de herindelingsgemeente Andijk, maar aangegeven niet in die functie in
de nieuwe gemeente door te willen. In uw benoeming in Friesland lopen al uw beroeps- en
politieke ervaring feilloos in elkaar over en u blijft de bestuurslaag provincie trouw. Dat is
verstandig en ik wens u in Friesland, in de Friese Staten een hele goede tijd toe en ik heb als
aandenken aan uw Statentijd hier in mijn hand de zeefdruk en het boekje. Het ga u goed.

695
De heer Peter van Poelgeest. Mijnheer Van Poelgeest, vanaf 2007 trok u er met uw fractiegenoot
en de duo veelvuldig in het veld op uit om misstanden op het gebied van dierenbescherming en
dierenwelzijn op te sporen en waar mogelijk, politiek aan de kaak te stellen. De damherten in de
Waterleidingsduinen zijn voor u een soort toetssteen geworden voor de wijze waarop overheden

700

omgaan enerzijds met groeiende dierpopulaties in de natuur en anderzijds met de neveneffecten
hiervan. Een bezoekje aan een groepje jagers, aan het begin van uw Statenperiode, liep verkeerd
af. De mannen waren niet gewend en ook niet gediend van pottenkijkers en na enig duwwerk
vond u zichzelf met de hond van de jagers in een sloot terug. In de Statencommissies en tijdens
de Statendebatten verliepen de debatten met dierenwelzijnsaspecten aanzienlijk wervender. U

705

wist uw punt altijd op eenvoudige en duidelijke wijze voor het voetlicht te brengen. En het
indringende effect van filmbeelden vermeed u niet als het erom ging uw collega’s in de
commissie WAMEN iets duidelijk te maken. U weet wel, de vis die onverdoofd zijn einde tegemoet
ging. U zat in tal van commissies, waaronder ook de Hoor- en Adviescommissie en blies daar
altijd goed uw partij in mee, ook over andere dan dierenwelzijnsonderwerpen. U komt niet terug,

710

dus om die reden krijgt u ook de twee aandenkens, te weten de zeefdruk en het boekje. U komt
erin voor, ook voor u het allerbeste.
De heer Ab Roetman. Mijnheer Roetman, deze Statenperiode is voor u een bijzonder
gedenkwaardige. Niet in de laatste plaats door het leed dat u in deze periode in de privésfeer

715

getroffen heeft. Velen hier, collega’s en medewerkers, hebben van hun betrokkenheid doen
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blijken en hopelijk hebt u dat mede gesterkt te kunnen doorgaan en de draad weer op te pakken.
Want dat deed u, hetgeen veel respect afdwong. U was een bijzonder gemotiveerd Statenlid.
Begonnen als duo, ging u in november 2007 als opvolger van de heer Bezemer naar de Staten,
waar u op dezelfde betrokken en gedetailleerde wijze uw werk oppakte, eigenlijk voortzette. U

720

had zitting in een groot aantal commissies waarin u gewetensvol en goed geïnformeerd uw werk
deed en vrijwel nooit verstek liet gaan. Mijnheer Roetman, behalve actief in de Staten van NoordHolland was u ook lid van de raad van Huizen en wel van 1990 tot 1994 en vervolgens van 1995
tot 1998. In 2003 werd u duo-commissielid dat in 2007 overging in een Statenlidmaatschap. Ik
ga u om die reden nu de versierselen opspelden behorende bij Lid in de Orde van Oranje Nassau.

725

U ontvangt ook van mij de bronzen penning van de provincie Noord-Holland en ik doe er nu de
zeefdruk en het fotoboek van uw Statenperiode bij. Het ga u heel goed, naar ik hoop in goede
gezondheid.
De heer Jan van Run. Mijnheer Van Run, u bent Statenlid sinds 2007 en ik heb sterk de indruk dat

730

daar nog lang geen eind aan komt. U bent in ieder geval de komende vier jaar weer van de partij.
U beoefent het politieke metier met overgave en met humor en weet het goed te combineren met
uw wethouderschap in Oostzaan. Ik herken zelf in u het enthousiasme van jong aanstormend
JOVD-talent. Op u kan ook altijd een beroep worden gedaan als het gaat om rondleidingen en het
bezighouden van jongeren en nieuwe ambtenaren in het provinciehuis. Ga daar vooral mee door.

735

U krijgt van mij het boekje van de afgelopen periode. U staat erin.
De heer Meino Schraal. Mijnheer Schraal, u bent Statenlid vanaf 2003. U gaat dus nu uw derde
periode in. Voor uw plek op de lijst hebt u hard gevochten, gemotiveerd en gedreven als u bent.
U bent voorlopig dus nog een blijvertje. Blijf actief op de beleidsterreinen die u deed, maar

740

anderzijds kunt u ze eigenlijk allemaal aan, intelligent en politiek debater die u bent. Met u is ook
de Willem Arondéuslezing verbonden. Die voorspel ik met u als drijvende kracht, ook een lang
leven. Die oproep van de burgemeester van Urk om zijn gemeente bloot te willen stellen aan de
zegeningen van de provincie Noord-Holland is goed tot mij doorgedrongen en dat zeg ik tegen u
als met Urk verbonden Statenlid. U krijgt van mij het fotoboek en u raadt het al, ook dit Statenlid

745

komt erin voor.
Mevrouw Louise Smits. Mevrouw Smits, uw loopbaan in deze zaal kent een bijzonder einde. De
vraag is zelfs of uw aanwezigheid wel helemaal binnen de regel is, maar goed, de vraag stellen is
de vraag beantwoorden. U bent hier en wat belangrijker is, u bent hier van harte welkom. Wij

750

gaan afscheid van u nemen. Wij gaan formeel afscheid nemen van het duo-commissielid mevrouw
Smits, want dat bent u vanaf 31 januari. Maar u hebt ook bijna vier dienstjaren als Statenlid
achter de rug. Genoeg reden voor een officieel afscheid als Statenlid. Uw verdiensten lagen in het
bijzonder op het terrein van de jeugdzorg. U was voorzitter van de commissie SI en hebt in die
kwaliteit, gesteund door uw commissie, menig initiatief ondernomen om het contact te leggen

755

met de geledingen in de jeugdzorg. Er zijn ontmoetingen geweest van de commissie SI met
jeugdzorgkinderen, ouders en pleegouders, verzorgers, jeugdzorgofficials en dat heeft veel
losgemaakt. Het was ook uniek dat een Statencommissie op deze wijze van haar duale
mogelijkheden gebruik heeft gemaakt en zelf op oriëntatie is gegaan. Naast SI deed u ook de
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commissie FEPO en was u lid van het presidium en in die hoedanigheid hebt u ook de

760

zelfevaluatie van de Staten op u genomen en tot een goed einde gebracht. U hebt gekozen voor
voortzetting van uw politieke loopbaan als lid van PS van Drenthe. En u woont in Meppel, dus
Noord-Holland is voor u in alle opzichten verleden tijd, maar in uw persoonlijke leven heeft u wel
vaker het roer, ook geografisch, drastisch omgegooid. Verhuizen is u niet vreemd. Ik ga u nu de
zeefdruk en het fotoboek overhandigen en wens u veel sterkte en succes in uw nieuwe leven in

765

het Drentse, zowel politiek als privé.
De heer Casper Stevens. Mijnheer Stevens, u bent Statenlid geworden in februari 2005 tot 2007
en keerde terug toen in april 2007 fractiegenoten doorschoven naar GS. Lid van de commissie
WVV en de Hoor- en Adviescommissie. Uit uw optreden spreekt de ervaring van langdurig werken

770

in het openbaar bestuur. U was raadslid en vele jaren wethouder van de gemeente Amstelveen.
Na de commissie trad u duidelijk en vaak niet mis te verstaan op: “Niet te lang dooremmeren,
voorzitter, we weten het, nu besluit nemen!” was wel eens van u te horen. Naast uw
Statenlidmaatschap is het wethouderschap van Oostzaan gekomen. U combineert dat op het oog
moeiteloos. En dan bent u ook nog actief voor de Rabobank Amstel en Vecht, MKB-Randstad

775

Noord, de Kamer van Koophandel Amsterdam en de Stichting Welstandszorg Noord-Holland. Na
vandaag krijgt u in ieder geval meer tijd voor deze activiteiten of uw vrije tijd neemt toe. Hoe het
ook zij, ik heb voor u de zeefdruk en het fotoboek 2007-2011 en ook u wens ik voor de toekomst
het allerbeste.

780

Mevrouw Yolanda Stil. Mevrouw Stil, u bent begonnen als duo-commissielid in 2007 en stroomde
na benoeming van de heer Meerhof tot gedeputeerde in 2009 goed ingewerkt door naar een
Statenzetel. U was lid van de commissie FEPO en de Hoor- en Adviescommissie en u hebt goede
diensten bewezen aan de communicatie van uw fractie, wat uit uw achtergrond als uitgever en
redacteur te verklaren is. Nog onlangs kwamen uw vaardigheden als fysiotherapeut - uw andere

785

achtergrond - goed van pas toen uw fractiegenoot Liesje Klomp haar enkel brak. Wij nemen
afscheid en ik overhandig u daarom de zeefdruk en het fotoboekje. Het ga u zeer goed.
De heer Hans van Straaten. Mijnheer Van Straaten, u bent nog een jonkie uit 2009. U kwam op de
stoel van Laila Driessen die naar het college was gegaan. Maar u bent herkozen, dat wel. U was

790

lid van de commissie FEPO en trad toe tot de werkgroep Willem Arondéuslezing. Wellicht blijft u
dat. Voor nu krijgt u van mij alleen het fotoalbum en ook u staat erin.
De heer Tjeerd Talsma. Mijnheer Talsma, u bent Statenlid sinds 1999 en daar komt kijkend naar
de verkiezingsuitslag, nog geen einde aan. Van de Rekeningencommissie was u plaatsvervangend

795

voorzitter. U opereerde daarin zakelijk en kritisch. Wellicht dat deze eigenschappen u goed van
pas komen in de gesprekken over het nieuwe college. Ook voor u het fotoboek van de
achterliggende periode.
De heer Onno van Ulzen. Mijnheer Van Ulzen, u zult ongetwijfeld vastgesteld hebben dat het
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helemaal niet zo gek is om eerst duo-commissielid te zijn. De kans dat je Statenlid wordt, is niet
uitgesloten en je hebt alle gelegenheid je op de dossiers in te werken zonder de hectiek van het
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Statenbedrijf. Maar die hectiek kwam toch, in november 2009. U bleef WVV doen, maar dan als
woordvoerder in de Staten. In de Rekeningencommissie was u hardnekkig en doorvragerig, zoals
dat ook eigenlijk moet in zo’n commissie. U keert nu niet terug in de Staten. Een zware baan in
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het onderwijs met veel nevenactiviteiten belet dat, er is al genoeg roofbouw gepleegd, heb ik
begrepen. Want u houdt ondanks alle drukte toch van een plezierig leven met gezinsleden,
waarin de hond, tot zijn dood, een centrale plaats innam. Voor u dus de zeefdruk en het
fotoboek. Ook u gaat het goed de komende jaren.
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De heer Ruben Vis. Mijnheer Vis, na drie perioden houdt u het voor gezien en dat is, zeker in
combinatie met uw Amsterdamse jaren, een respectabele staat van dienst. In de commissie SI en
de Rekeningencommissie heeft u zich doen kennen als een betrokken debater met veel kennis
van het aan de orde zijnde onderwerp. In de Staten voert u het woord op korte en duidelijke wijze
en komt u op zijn ‘Rubensiaans’ zoals uw fractiegenoten dat uitdrukken, snel tot de kern van de
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zaak. Dat vergroot de aantrekkelijkheid van het debat, zowel voor de deelnemers als voor de
toehoorders. Vorig jaar heeft u zich sterk gemaakt voor een provinciale rol bij de jaarlijkse
herdenking van de oorlogsgevallenen in Haarlem, een uiting van uw grote betrokkenheid bij
oorlog, vervolging en anti-discriminatie. Mijnheer Vis, drie perioden provinciaal
volksvertegenwoordigerschap, maar u was ook raadslid en van 1994 tot 1998 dagelijks
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bestuurder van de deelraad Buitenveldert. In 1999 werd u lid van PS. In verband hiermee ga ik u
nu de versierselen opspelden behorende bij Lid in de Orde van Oranje Nassau. Dan heb ik hier de
zilveren penning van de provincie Noord-Holland. En u krijgt ook de zeefdruk en een fotoboek
van uw laatste periode. Het ga u goed.

825

De heer Ed Wagemaker. Mijnheer Wagemaker, u trad aan op 12 april 2007 toen enige uit uw
fractie – sommigen zeggen tot hogere waardigheid geroepen werden - doorschoven naar het
college. U was een actief lid van de commissies WAMEN en ROG en van de Hoor- en
Adviescommissie. Een enkele keer opereerde u commissie grensoverschrijdend als het behartigen
van een specifiek doel dat in uw ogen noodzakelijk maakte. Denkt u hierbij aan de stoomtram
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Hoorn-Medemblik waarvan ik een aantal maanden geleden het genoegen heb gehad om daar op
de bok te mogen zitten. Of u daar in de komende periode ook de gelegenheid voor krijgt, weet ik
niet. U hebt weer vier jaar om daar achter te komen. Bij deze het fotoboekje van de periode 20042007.
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De heer Dago Wellink. Mijnheer Wellink, u trad toe in 2007 en ging de dossiers doen van de
commissies FEPO, ROG en de Rekeningencommissie. U krijgt er weer vier jaar bij om als
volksvertegenwoordiger het geluid van uw fractie in de Statenzaal te laten horen. Aan te nemen is
dat zich genoeg gelegenheden zullen voordoen voor pittige debatten met uw collega’s. U krijgt
nu van mij het fotoboek.
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De heer Lars Wieringa. Mijnheer Wieringa, u trad als duolid in 2008 toe tot de Staten. U hebt in de
dagen van de onderzoekscommissie opgetreden als voorzitter van de commissie WAMEN toen
commissievoorzitter Joke Geldhof haar werk voor de onderzoekscommissie niet kon combineren.
Na terugkeer van Joke Geldhof bleef u lid van WAMEN en was u ook lid van de
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Rekeningencommissie. U hebt dat voorzitterschap na een korte inwerkperiode goed gedaan en u
had er ook lol in. Voor u geen volgende periode. Daarom deze zeefdruk en fotoboek als
aandenken aan een hopelijk mooie tijd als Statenlid. En ook u wens ik het goede, zeker ook als
het gaat om de gezondheid.
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De heer Fer Wilms. Mijnheer Wilms, u bent van recente datum, 2009. Tussentijds ingestroomd na
het vertrek van de collega die in Bloemendaal wethouder werd. Lid van de Statencommissie
WAMEN. U combineert uw Statenwerk met uw lidmaatschap van de gemeenteraad van Castricum
en het ondernemerschap. U doet in de volgende periode hier niet meer mee en met de
gemeenteraad van Castricum op de achtergrond kan ik mij daar iets bij voorstellen. Voor u dus
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deze zeefdruk en het fotoboek.
De heer Zafer Yurdakul. Mijnheer Yurdakul, u bent in dit huis actief vanaf 2007 als de helft van
een tweemansfractie. De toekomst lacht u echter toe, nu het werk de komende jaren over veel
meer fractiegenoten verdeeld kan worden. U gaat er ongetwijfeld tegenaan om er voor uw partij
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een succes van te maken. Ik zou zeggen, zet hem op. Hier is uw boekje.
Mevrouw Aagje Zeeman. Mevrouw Zeeman, u arriveerde in het provinciehuis na de verkiezingen
van 2003, maar eerder al, in 2002 kwam u tussentijds de CDA-gelederen versterken. U zult altijd
verbonden blijven met de commissie SI, met name de jeugdzorgcomponent daarin en de
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Rekeningencommissie. U toonde zich buitengewoon kundig in het diplomatiek formuleren van
niet mis te verstane politiek geladen onderwerpen. In de vergadering van de
Rekeningencommissie en tijdens de gedachtewisselingen met de portefeuillehouder
Automatisering was zo’n aanpak regelmatig te beluisteren. U was ook actief in de Hoor- en
Adviescommissie. Aan uw Statenperiode ging evenwel een langjarige periode in de
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gemeentepolitiek vooraf: gemeenteraadslid en wethouder van Waterland. U komt morgen nog
niet terug en ik denk dat u en velen met u dat betreuren. Ik overhandig u nu de bronzen penning
van de provincie Noord-Holland en doe daar de zeefdruk en het fotoboekje met een impressie
van deze periode bij.
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Dan twee leden die onze vergadering later zijn bij komen wonen, mevrouw Ariane Hoog.
Mevrouw Ariane Hoog. Mevrouw Hoog, u arriveerde tussentijds, zoals dat heet. Uw naam viel
vanmiddag al eerder toen ik u in de kring van de duo-commissieleden noemde als een van de
collega’s die in 2009 doorstroomden naar een echte Statenplek. U was dus ervaren toen u als
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Statenlid verder ging in de commissie WAMEN en de Rekeningencommissie. Vanaf morgen weer
in de Statenzaal en zonder duotussenperiode. Helaas voor u dus alleen het fotoboek.
De heer Köksal Gör. Mijnheer Gör, van u gaan – want ik heb goed naar de lijst gekeken en ik voeg
daaraan toe voorlopig - wij wel afscheid nemen. U arriveerde tussentijds in 2005 in de Staten en
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werd in 2007 met veel voorkeurstemmen opnieuw gekozen. Attent en oplettend noemen uw
fractiegenoten u. U gaf op eigen wijze invulling aan uw plek in de commissie WAMEN. Aardig te
vermelden is dat u samen met uw toenmalige fractiegenoot Ariëtta Humalda een tv-productie
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hebt gemaakt, die zich richtte op de Turkse gemeenschap. Uw doel was uitleggen wat de
Nederlandse democratische verhoudingen voor de Turkse gemeenschap in Nederland kunnen
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betekenen. De film heeft in de Amsterdams-Turkse gemeenschap veel succes gehad, werd veel
bekeken en er is over gediscussieerd. Ook voor u heb ik hier de zeefdruk en het boekje over uw
laatste Statenperiode. Ook voor u al het goede voor de toekomst.
4. Sluiting

895
De VOORZITTER: Tenslotte heb ik hier – de griffier zal gedacht hebben dat het anders toch bij het
oud ijzer terechtkomt – voor de heer Van der Meché en mevrouw Bijl, eerste vicevoorzitter en tweede
plaatsvervangend voorzitter van de Staten, de vergadernaambordjes. Dan is daarmee, dames en
heren, een einde gekomen aan deze afscheidsbijeenkomst. Ik heb geprobeerd iedereen op passende
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wijze te bedanken. Het tijdstip, 16.15 uur, valt mij nog mee. Ik wens u nog een genoeglijke borrel.
Voor een aantal van u tot morgen, en nogmaals voor de anderen al het goede.
***
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