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Marcel Lathouwers 
 

Deze week lezen jullie de 18e editie van het nieuwsbulletin. In de voorgaande week 

was ik ziek, waardoor er in week 46 geen bulletin verscheen. Vanaf deze week dus 

wel weer. Vanaf week 51 is het kerstreces en zal er in die periode tijdelijk ook geen 

nieuwsbulletin verschijnen. Voor nu, veel leesplezier met deze editie! 

 

Heidi Bouhlel 

 

WITWASPRAKTIJKEN 
RONDOM 
VAKANTIEPARKEN 
BEMOEILIJKT 
Tijdens de begrotingsbehandeling in de Provinciale Staten van Noord-Holland werd 

er een SP-motie aangenomen. Deze motie roept de provincie op om er bij de 

gemeenten op aan te dringen om witwaspraktijken rondom vakantieparken tegen te 

gaan. Statenlid Heidi Bouhlel daarover: “Op grote schaal worden campings 

opgekocht en recreanten weggejaagd. Er komen tegelijkertijd steeds meer nare 

berichten over locaties waar criminele organisaties hun zwarte geld witwassen.” 

De SP hoopt hierdoor weer een stap in de goede richting te hebben gezet, om 

criminaliteit in te dammen. Misbruik van onze parken en het uitbuiten van de 

recreatieplekken van Noord-Hollanders, moet worden gestopt. Statenlid Heidi 

Bouhlel: “De gemeenten moeten weten dat ze genoeg middelen in handen hebben 

om hier iets mee te doen. Zij moeten zich aan hun verantwoordelijkheden houden. 

Ondertussen zou ik willen zeggen: handen af van onze campings!” 

Lees de aangenomen SP-motie en het hele artikel op onze site. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Witwaspraktijken. 

 

 

 

 

Contactgegevens SP Statenfractie 

Adres: Paviljoenslaan 5, 2012 JE, Haarlem 

Email: noordholland@sp.nl 

Telefoonnummer fractiemedewerker: 06-47559147 

 

SOCIALE MEDIA 
Volg de SP Statenfractie actief via Facebook en Twitter voor meer 

nieuws! Nodig ook al je Facebookvrienden uit om ons te volgen! 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De statenfractie van SP Noord-Holland. Met v.l.n.r.: fractiemedewerker Marcel Lathouwers, duo-

commissielid Wim Hoogervorst, statenlid Heidi Bouhlel, statenlid Anna de Groot en fractievoorzitter 

Remine Alberts. 

 

Anna de Groot 

PROVINCIE IS 
UITGEPOLDERD MET DE 
VEENWEIDESTRATEGIE 

                 

Foto: Ganzen en schapen in de polder 

 

“De tijd van pappen en ‘drooghouden’ is voorbij. Vanwege agrarische 

belangen worden maatregelen niet genomen en het houden van veel te veel 

melkvee niet aangepakt. Het moet sneller”, zo verklaart Statenlid Anna de 

Groot over de provinciale veenweidestrategie. De voorstellen die de SP mede 

heeft ingediend, zijn door een meerderheid aangenomen.  

De provincie wil met de genoemde strategie eigenlijk 50% minder 

bodemdaling en 50% minder CO2-uitstoot realiseren, maar het lijkt eerder 

op een plan om concrete maatregelen uit te stellen. Statenlid Anna de Groot: 

“Na zoveel jaren lobbyen, moeten er nu echt keuzes gemaakt worden. Het 

ophogen van het sloot- en het grondwaterpeil is namelijk hoognodig.” De 

VVD en het CDA zijn echter voorstander van nog meer onderzoek en 

‘keukentafelgesprekken’. Partijen als SP, GroenLinks en PvdA pleiten te 

stoppen met dat ‘ge-polder’. 

Nieuwsgierig naar de rest? Lees het op onze site                                                

 

Het Noord-Hollands Dagblad besteedde er ook een artikel aan, genaamd 

‘Aanpak bodemdaling moet sneller, aldus Staten Noord- Holland’.  
 
Een kleine greep uit dat artikel: “Vanwege de steun in de rug voor haar, 

namen de zes indienende partijen van de motie expliciet de gebieden op waar 

de provincie in volle vaart door moet gaan met de integrale gebiedsprocessen, 

zoals Laag Holland, Keverdijksepolder en Polder Westzaan.” 
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TWEET VAN DE WEEK 
 

Klik erop en deel het! 

 

Het neoliberale markt-denken is ‘een ongeluk in slow-motion’. Klik op 

onderstaande link en deel het Twitterbericht. 

 

Kijk ondertussen ook op de website van SP Noord-Holland en bekijk in het 

filmpje het betoog van fractievoorzitter Remine Alberts 

 

 
 

KLIMAATVOORSTELLEN 
NOG STEEDS TE LASTIG? 
 

In de Provinciale Staten van Noord-Holland deelde fractievoorzitter Remine 

Alberts haar kritiek op de huidige maatschappelijke en politieke situatie. Na haar 

betoog, tijdens deze Algemene Beschouwingen, deed ze maar liefst negen 

voorstellen om het leven van Noord-Hollanders beter te maken; voorstellen om 

de natuur te laten floreren, om het klimaat een handje te helpen en om de 

directe leefomgeving te verbeteren.  

 

Remine Alberts: “Voor veel fracties leek mijn kritiek te lastig om aan te horen. 

Voorstellen over schone lucht, leefbaarheid en volkshuisvesting - die al onze 

inwoners aangaan – wuift de meerderheid gewoon weg. Waar blijf je dan met je 

klimaatambities en je mooie woorden over ‘duurzaam doorpakken’?” 

 

Lees het hele artikel op onze site en bekijk haar betoog in het filmpje. Klik op 

het plaatje hieronder! 

 
 
 
 

 

Marcel Lathouwers 

CONFERENTIE 
 

Elke SP-afdeling heeft onlangs een een Algemene Ledenvergadering 

georganiseerd, voorafgaand aan de SP Regioconferentie op zaterdag 3 

december 2022. Tijdens deze regioconferentie worden de lijst en het 

verkiezingsprogramma (gewijzigd) vastgesteld. 

 

Zowel het concept-programma (genaamd: “Voor een gezond en leefbaar 

Noord-Holland voor iedereen”) als de concept kandidatenlijst worden door 

de leden besproken. De ingediende wijzigingsvoorstellen worden op dit 

moment door de programmacommissie verwerkt en zullen op dat moment 

in stemming worden gebracht. 

 

Ben je nieuwsgierig naar het concept programma? Neem dan contact op met 

je afdelingsvoorzitter. Via deze link kun je de nodigde contactgegevens 

vinden.  

 

Remine Alberts 

COLUMN: “OVER 
SLOOP, VERKOOP EN 
LIBERALISERING: STOP 
ERMEE!” 
 
Waar je ook komt, laat het woord wooncrisis vallen en je bent verzekerd van 

een urenlang gesprek. En laat ik er duidelijk over zijn: het is crisis en niet 

zo’n beetje ook. Koopwoningen zijn welhaast onbetaalbaar geworden, 

huurhuizen kennen wachttijden die door het dak zijn geschoten. Denk even 

aan Landsmeer, waar de wachttijd voor een sociale huurwoning 22 

(tweeëntwintig!) jaar is. Je zal maar het huis uit willen. Met dit soort 

wachttijden ben je welhaast al grootouder voordat je op jezelf kunt gaan 

wonen. 

 

Lange tijd hoorden we “Bouwen, bouwen, bouwen”. Dat zou op zich een 

oplossing kunnen zijn. Maar het is een eenzijdige oplossing. De oplossing 

van projectontwikkelaars en bouwers. In onze wereld is het zo dat deze 

aanhangers van Bouwend Nederland over het algemeen uitsluitend aan 

zichzelf denken: “Hoe kan ik mijn verdienmodel op orde houden?” Anders 

gezegd: ze zijn Sinterklaas niet. Het gevolg is dat er wel dure woningen 

gebouwd worden, maar betaalbare woningen steeds achteraan komen. Die 

worden maar mondjesmaat gebouwd of zijn te klein. (…) 

 

Je bent vast nieuwsgierig geworden naar de rest van Remine haar column. 
Klik op de onderstaande foto en lees de column op de website! 

 

Foto: Woonopstand Rotterdam, 17 oktober 2021. (Bron: Daan Angevaere) 
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