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Anna de Groot  
 

Honderd ganzen gedood 

“Waarom de provincie die 

opdracht gaf is een raadsel”  
 

De gemeente Purmerend is, net 

als de SP, voorstander van het op 

een diervriendelijke wijze in toom 

houden van de ganzenpopulatie. 

'Waarom de provincie opdracht 

gaf om binnen het stedelijk gebied 

van Purmerend honderd ganzen te 

doden is een raadsel', aldus 

Statenlid Anna de Groot. De SP 

stelde er direct statenvragen over.  

De gemeente Purmerend houdt de 

ganzenpopulatie in de gehele gemeente 

in toom door middel van nestbeheer. 

Het doden van ganzen is in de gehele 

gemeente, met uitzondering van 

Beemster, taboe. Ondanks de afspraken 

die door de gemeenteraad van 

Purmerend over ganzenbeheer zijn 

gemaakt, is het bedrijf Duke 

Faunabeheer in opdracht van de 

provincie Noord-Holland overgegaan tot 

het vergassen van meer dan 100 ganzen. 

De SP wil van Gedeputeerde Staten 

weten waarom er desondanks is 

overgegaan tot het vergassen van ganzen. 

Ook wil ze weten in welke andere 

gemeenten ganzen zijn of worden vergast 

terwijl de lokale politiek het daar niet 

mee eens is. 

Lees het terug via onze Facebookpagina 

 

 

 

 

De Statenfractie van SP Noord-Holland. Met v.l.n.r.: fractiemedewerker Marcel Lathouwers, Statenlid Wim 

Hoogervorst, Duo-Commissielid Heidi Bouhlel, Statenlid Anna de Groot en Fractievoorzitter Remine Alberts. 

Marcel Lathouwers  

Elke week nieuws uit de 

Statenfractie 
De meest recente updates van SP Noord-Holland in je postvak  

Vanaf vandaag komt er één keer per week 

een nieuwsbulletin vanuit de SP Statenfractie. 

Dit nieuws is een verzameling van onze 

berichten op de website en op onze sociale 

mediakanalen. Op deze manier hoopt de 

Statenfractie dat de mooie Noord-Hollandse 

afdelingen, de besturen en het actieve kader, 

op de hoogte blijven van het belangrijke 

provinciale en regionale SP-nieuws. 

De website, het Twitterkanaal en de 

Facebookpagina van SP Noord-Holland 

worden door veel mensen regelmatig 

bezocht. De artikelen worden goed gelezen. 

Maar het bereik is soms niet heel groot. Om 

de artikelen nog wijder te verspreiden, is het 

van belang om dit wekelijkse nieuwsbulletin 

binnen de eigen afdeling door te sturen naar 

fractieleden, bestuursleden en overige 

kaderleden. En wat let je om het aan al je 

leden te sturen; naar mensen die per email 

op de hoogte gebracht willen worden van ons 

belangrijke SP-nieuws? 

De onderwerpen die we hier aansnijden, zijn 

niet alleen interessant voor degenen die zich 

bezighouden met de provinciale politiek; ze 

zijn interessant voor iedereen! Bijvoorbeeld 

als het gaat over het enorme energieverbruik 

door datacenters en de glastuinbouw, of over 

de schadelijke stoffen afkomstig van Schiphol 

en Tata Steel, of over het belang van onze 

natuurgebieden, provinciale wegen en onze 

recreatieoorden. Alle SP-leden wonen wel 

ergens nabij en hebben brede 

interessegebieden. 

Voor de eigen gemeenteraadsfractie en/of 

voor het eigen afdelingsbestuur zijn deze 

nieuwsbulletins natuurlijk ook van groot 

belang. In elk geval ten gunste van de 

informatievoorziening en zeker voor de 

onderlinge samenwerking.  

Bijvoorbeeld het samen kunnen sparren 

over bepaalde thema’s om tot eenduidige 

standpunten te komen, is soms zeer 

wenselijk. Of het uitwisselen van moties en 

amendementen om het eigen werk te 

verlichten. Maar ook voor het krachtiger 

optreden bij het leveren van fundamentele 

kritiek op het kapitalisme en het 

gezamenlijk veranderen van de normloze 

systemen waarmee we te kampen hebben. 

Het draagt er allemaal aan bij. 

Dus schroom niet om dit wekelijkse 

bulletin door te sturen naar al je leden! 

 

 

Contactgegevens SP Statenfractie 

Adres: Paviljoenslaan 5, 2012 JE, Haarlem 

Email: noordholland@sp.nl 

Telefoonnummer fractiemedewerker: 06-

47559147 

 

  

Twee ganzen zetten de landing in op een weiland 
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Remine Alberts 
 

Provincie biedt te weinig bescherming voor 

recreanten 
De meerderheid van de statenfracties gelooft in de woorden van gedeputeerde Zaal (D66) dat recreanten ‘voldoende 

worden beschermd’. 

“De gewone kampeerder wordt 

verjaagd, want men vindt dat daar te 

weinig aan verdiend kan worden. En 

dat terwijl de verkoop van caravans 

en campers explosief stijgt. We 

moeten voorkomen dat het aanbod 

aan plekken nog verder verdampt”, 

aldus Remine Alberts.  

De SP hield eerder al grootschalig 

onderzoek naar de recreatieoorden 

in onze provincie. Het blijkt dat er 

nauwelijks beleid is, dat veel 

gemeenten geen idee hebben wat er 

op de parken gebeurt en wat de 

toekomst ervan zal zijn. Op grote 

schaal zijn kampeerplekken verkocht 

of dreigen er plekken te verdwijnen 

om er luxe resorts neer te zetten. Om 

deze groene pareltjes te behouden en 

de eigenaren en huurders van 

recreatiewoningen beter te 

beschermen, wil de SP dat de 

provincie aanstuurt op het beleid en 

daarop de provinciale 

Omgevingsverordening aanpast. 

Lees meer op onze site en bekijk een 

deel van het betoog van Remine 

Alberts live terug. 

SP 

Onderzoeksrapport  

 

“Recreatieoorden  

                           Noord-Holland” 

 

De SP is, samen met de ChristenUnie, een 

discussie gestart om de Noord-Hollandse 

recreatieoorden beter te beschermen. De 

wildgroei aan luxe resorts neemt ernstige 

vormen aan, wat ten koste gaat van campings 

en chaletparken. 

Er kunnen stevige conclusies worden 

getrokken uit het onderzoeksrapport van SP 

Noord-Holland, waarbij de 47 Noord-

Hollandse gemeenten en een kwart van alle 

Noord-Hollandse recreatieoorden zijn 

benaderd. Er blijkt geen gemeentelijk of 

provinciaal beleid te zijn hoe om te gaan met 

onze recreatieoorden. Een enkele gemeente 

(onder andere Zandvoort) is daarentegen erg 

sturend in het bouwen van luxe resorts. De 

SP merkt op dat vrijwel alle ontwikkelingen 

buiten de democratische orde om gebeuren. 

Van de ruim 430 campings en 

vakantieparken die onze provincie rijk is, zijn 

in de recente geschiedenis één op de zes 

parken verkocht aan grote marktpartijen en 

staat verkoop van meer parken voor de deur. 

Zaterdag 11 juni is er een landelijke demonstratie. 

Kom op voor recreanten en hun rechten! Strijd 

tegen de beleggers in vakantieparken.  

 

Lees het onderzoeksrapport hier terug. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
SP stelde onlangs statenvragen over Camping De Donkere Duinen: ‘Opnieuw kampeerders slachtoffer van 

roofinvesteerders. Dit moet stoppen’, aldus Duo-Commissielid Heidi Bouhlel.  
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Recreatieoorden waar alleen 

tenten en caravans op staan, 

zijn ondervertegenwoordigd.

Tenten en caravans

(Combinatie met) chalets en villa's

https://tinyurl.com/mr3s99fu
https://tinyurl.com/mr3s99fu
https://tinyurl.com/mr3s99fu
https://noord-holland.sp.nl/sites/noord-holland.sp.nl/files/attachments/onderzoeksrapport_recreatieoorden_noord-holland_definitief_0.pdf
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Anna de Groot 
 

 

COLUMN 

Deze week verscheen er weer een 

column vanuit de SP-statenfractie:  

 

"STATENLID. IETS VOOR 

JOU?" 

 
 

 

 

Je hebt een bijzondere taak. Je zorgt 

ervoor dat de ruimte in de provincie 

Noord-Holland eerlijk verdeeld wordt. Je 

hebt er oog voor dat alles niet overal kan. 

Je zorgt ervoor dat er plek is voor 

bedrijvigheid, woningen én natuur. En je 

zorgt er vooral voor dat de natuur in de 

provincie niet het onderspit delft ten 

gunste van de economie, de bedrijvigheid, 

de woningbouw en ikke, ikke en de rest 

kan stikken! Tja, dan ben je niet altijd 

overal geliefd. En regelmatig hebben de 

statenleden van andere partijen heel 

andere ideeën over de volgorde van 

natuur, wonen, bedrijvigheid en 

economie. En regelmatig zul je zien dat 

de statenleden van andere partijen hun 

oor niet te luisteren hebben gelegd bij de 

mensen die een luisterend oor erg nodig 

hebben, maar altijd worden genegeerd. 

 

Wordt de bus in jouw buurt 

wegbezuinigd? Komt er een grote 

windturbine tegenover je balkon? Word 

je uit je stacaravannetje verdreven? Adem 

je dag in dag uit de kwalijke stoffen van 

een fabriek in? Is er bij jou in de buurt 

een giftige afvalbelt? Proberen ze de 

natuur in jouw buurt te verpesten met een 

luidruchtig festival? Worden er in jouw 

gemeente te weinig sociale huurwoningen 

gebouwd? Wordt de natuur in jouw buurt 

ingepikt door een snelweg/ een luxe 

woonwijk/ tennis- en padelbanen/ een 

industrieterrein? Dan kom je uiteindelijk 

bij jouw Noord-Hollandse SP-statenfractie 

terecht. 

 

Heb je interesse in de natuur, het 

landschap, het openbaar vervoer, de 

eerlijke verdeling van warmte en energie 

en vind je dat de belangen van het 

kapitaal nooit mogen winnen van de 

belangen van mensen, dieren en planten? 

Word dan statenlid voor de SP! Je kunt je 

kandidaatstelling sturen naar Marcel 

Lathouwers, de fractiemedewerker van de 

SP-fractie in Provinciale Staten 

(lathouwersm@noord-holland.nl). Hij 

zorgt dat jouw kandidaatstelling op de 

goede plaats terecht komt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statenlid Anna de Groot heeft in haar 

‘portefeuille’ onderwerpen als Natuur, Landbouw, 

Stikstof en Dierenwelzijn. 

Afbeelding: SP-leden uit de provincie Noord-Holland 

kregen in februari 2020 een rondleiding door het statige 

provinciehuis. De Statenfractie organiseerde een 

Ledendag. 

 

Ik ga niet zeggen dat je als statenlid het 

verschil kunt maken. In de eerste plaats is 

het - naar mijn mening - inmiddels een 

nietszeggend cliché, in de tweede plaats 

kun je het verschil niet maken. Je bént het 

verschil. Houd het er maar op dat je als 

SP-statenlid ook in Provinciale Staten van 

Noord-Holland bezig bent de strijd aan te 

gaan met de uitwassen van kapitalisme en 

neoliberalisme. Gewoon, omdat het móet! 

 

En ja, het is waar dat Provinciale Staten, 

direct na de waterschappen, de meest 

onzichtbare laag in het openbaar bestuur 

van Nederland is. En ja, het is waar dat 

Provinciale Staten vreselijk impopulair is. 

Door het Rijk wordt de provincie als een 

bestuurslaag gezien waar je lastige 

vraagstukken kunt dumpen. Door de 

gemeenten wordt de provincie als een 

hinderpaal gezien, die al te ambitieuze 

plannen van gemeentebesturen een tikkie 

terug geeft. Kortom, als statenlid neem je 

besluiten die niet overal goed vallen. 

 

Sociale Media 
         

 

Volg de SP Statenfractie online 

via Facebook en Twitter voor 

meer nieuws! 
 

Tip: Wil je ons blijvend volgen via 
Facebook en Twitter? Klik dan op 
die pagina’s op de button ‘follow’ of 
‘volgen’. 
 

 
En nodig ook al je 
Facebookvrienden uit om ons te 
volgen! 
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