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Anna de Groot 

TATA MOET MET DE 
BILLEN BLOOT 
De omgevingsdiensten doen hun best daarvoor, maar volgens statenlid Anna de 

Groot ‘slaan ze nog steeds maar kleine deukjes in de Tata-boter’. Omwonenden van 

het Tata-terrein, de Dorpsraad Wijk Aan Zee en voormalig kinderarts Ferko Ory 

spraken de statenleden onlangs wederom vol wanhoop toe. Gelukkig heeft inmiddels 

het Openbaar Ministerie (OM) diens strafrechtelijk onderzoek gestart.  

De SP vindt de houding van Tata onbeschrijflijk vervelend, zolang het 

kankerverwekkende stoffen over de gemeenschap blijft uitstoten. Wellicht dat het 

strafrechtelijk onderzoek snel voor de nodige verbeteringen zorgt. “Ik kan me heel 

goed voorstellen dat omwonenden zeggen murw-geslagen te zijn”, aldus Anna de 

Groot. “Tata zal namelijk bezwaar en beroep blijven aantekenen, hoe vaak de 

omgevingsdienst ook een ‘last onder dwangsom’ blijft uitgeven of hoe vaak de 

provincie ook haar vergunningen ‘aanscherpt’.”  

Het OM wil middels het strafrechtelijk onderzoek, inzicht krijgen in het 

productieproces om te beoordelen of het bedrijf opzettelijk een gevaar vormt voor 

de volksgezondheid.¹ “Laat de rechterlijke macht a.u.b. snel voor positieve 

verandering zorgen”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Flyer ‘Tata Steel, stop emissies!’ 

 

¹ NHD-artikel, 29 november 2022: “Openbaar Ministerie schouwt terrein Tata Steel 

IJmuiden in kader van strafrechtelijk onderzoek” 

 

Meer lezen? 

Zie het NHD-artikel, dd. 28 nov jl.: “Provinciale Staten vegen de vloer aan met Tata-

bewering ’50% minder paks’” 

Bekijk het hele debat hier terug. (klik in de lijst tweemaal op agendapunt 4a voor het 

debat en tweemaal op 4b voor de insprekers) 

 

Foto: Bewonersavond Wijk aan Zee, juni 2019. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Marcel Lathouwers 

REGIOCONFERENTIE 
NOORD-HOLLAND STELT 
KANDIDATENLIJST EN 
VERKIEZINGS-
PROGRAMMA VAST 
Op 3 december jl. legden in Landsmeer alle provinciale SP-afdelingen het 

verkiezingsprogramma van SP Noord-Holland vast. Naast het programma 

werd ook de kandidatenlijst vastgesteld, met in de top nieuw en ervaren talent 

¹. Remine Alberts werd door de leden als lijsttrekker herkozen en zegt: “Het 

was een bijzonder mooie conferentie. De strijdbaarheid is duidelijk aanwezig. 

Met de leden vormden we samen het meest sociale verkiezingsprogramma van 

onze provincie.” Op 15 maart kan er weer op de SP worden gestemd. 

Tijdens de Noord-Hollandse SP-conferentie kwam ook ‘Heel de Mens’ aan 

bod; de leden bespreken intern al tijden over dit ideologisch SP-

beginselprogramma.² Deze ‘morele uitgangspunten’ zijn in 1999 tijdens het 9
e

 

landelijke partijcongres vastgesteld en zullen tot het 27
ste

 partijcongres 

onderwerp van gesprek blijven.  

De regioconferentie van SP Noord-Holland is bij uitstek de plek om stil te 

staan bij al het belangrijke werk dat onze leden doen. Tijdens deze heuglijke 

zaterdagmiddag werd SP’er Cor Hoekstra flink in het zonnetje gezet: de 

afdelingsvoorzitter van SP Dijk & Waard (voorheen: SP Heerhugowaard) 

kreeg de eervolle Zilveren Tomaat opgespeld. Cor is namelijk al 30 jaar actief 

voor onze club. Hij is er ‘mister SP himself’ en is altijd op de markt en in het 

winkelcentrum te vinden, om met mensen in gesprek te gaan.  

 

Remine Alberts: “Aan onze kijk op de wereld en aan onze alternatieven voor 

een socialere samenleving, zal het in ieder geval niet liggen. En aan de inzet 

van onze leden al helemaal niet. We gaan met een stevig 

verkiezingsprogramma onder de arm, een prachtige campagne tegemoet.” Op 

15 maart aanstaande is het aan de kiezer om over de toekomst van Noord-

Holland te bepalen; indirect wordt ook over de samenstelling van de Eerste 

Kamer besloten. De Provinciale Statenverkiezingen zijn daarom tevens van 

nationaal belang. 

¹ Lees hier het artikel “Remine Alberts, kandidaat lijsttrekker SP Noord-Holland” en tref er de 

kandidatenlijst aan. 

² Lees hier over het SP-beginselprogramma Heel de Mens (1999). 
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TWEET VAN DE WEEK 
Klik erop en deel het! 

 

In de IJmond denkt men bij de term ‘Black Friday’  

aan heel iets anders… 
 

 
 

WIST JE DAT….?  
 

De provincie Noord-Holland in twee SP-regio’s is opgedeeld? Dat zijn namelijk 

de regio’s Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid. Elke maand komen 

de afdelingsvoorzitters van die regio’s bij elkaar in een eigen regiovergadering, 

onder leiding van de regiobestuurder. Zij bespreken met de afdelingsvoorzitters 

o.a. de lokale en landelijke activiteiten en ook organisatorische zaken zoals de 

ledenvergaderingen en de campagnes. Maar wie zijn die regiobestuurders en wat 

doen ze nou eigenlijk? 

 

 
 

De regiobestuurder van ‘zuid’ is Chris Schaeffer (linkerfoto) en de bestuurder 

van ‘noord’ is Marcel Olierook (rechterfoto). Beide heren maken onderdeel uit 

van het landelijk partijbestuur en zijn verantwoordelijk voor alles wat er in de 

eigen regio gebeurt. Zij zitten ‘hun’ vergadering voor en doen verslag in de 

landelijke bestuursvergaderingen.  

De afdelingsbesturen van de SP-afdelingen zijn autonoom; de 

afdelingsvoorzitters zijn zelf onderdeel van de partijraad. En de regiobestuurders 

hebben op hun beurt korte lijnen met het partijbestuur, zodat het predikaat ‘de 

meest democratische partij van het land’ gewaarborgd blijft. 

 

Klinkt wat ingewikkeld, nietwaar? Neem eens contact op met Chris of met 

Marcel via onze website en stel je vragen over hun rol. Spreek hen vooral ook 

aan over wat jij voor de regio kan betekenen. Het kan bijvoorbeeld al heel 

interessant zijn om eens als gast aan te sluiten bij een regiovergadering. 

 
 

 

  
Foto: Ingang provinciehuis, Herfst 2022.  

Marcel Lathouwers 

HET BELANG VAN DE 
PROVINCIALE 
STATENVERKIEZINGEN 
 
Op 15 maart 2023 zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten en - 

getrapt - óók voor de Eerste Kamer. Dat behoeft enige uitleg, want het is 

namelijk erg belangrijk om op 15 maart te gaan stemmen. 

 

In Nederland hebben we eens per vier jaar Statenverkiezingen. Er worden 

dan in de provincie Noord-Holland 55 leden in de Provinciale Staten 

gekozen. Zij vormen de volksvertegenwoordiging in de provincie, net zoals 

er in de gemeente gemeenteraadsleden zijn die op dát niveau het volk 

vertegenwoordigen. Alle stemgerechtigde Noord-Hollanders stemmen op 

hun favoriete kandidaat-statenlid, om zodoende voor een periode van vier 

jaar een provinciaal parlement te vormen.  

Het hangt voor een groot deel van de gekozen Provinciale Statenleden af 

welke kandidaat Eerste Kamerleden er uiteindelijk voor de Eerste Kamer 

worden gekozen. Gezien het aantal inwoners dat Noord-Holland kent, telt 

elke (getrapte) stem van een kiezer bij de Provinciale Statenverkiezingen in 

deze provincie zwaarder dan bij een kleine provincie. Elke stem op de SP in 

de Provinciale Staten van Noord-Holland weegt mee voor onze positie in de 

Eerste Kamer. 

Wil je meer over de Eerste Kamer weten? Klik dan hier. 

 

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! 
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