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Wim Hoogervorst 
 

“BLIJF HET OV 
STEUNEN” 
Het kabinet wil de coronasteun voor openbaarvervoersbedrijven 

stoppen. “Dat is onbegrijpelijk!”, stelt Statenlid Wim 

Hoogervorst. "Werkgevers-, werknemers-, reizigers-, 

milieuorganisaties, universiteiten, provincies, gemeenten; 

werkelijk niemand wil een verschraling van het openbaar 

vervoer.” De SP pleit ervoor om die steun door te trekken tot 

wanneer het niet meer nodig is.  

 
Als de staatssecretaris vasthoudt aan haar plannen, staat de 

Noord-Hollandse reizigers een ramp te wachten: namelijk 30% 

minder OV! De SP diende op 4 juli een motie in om 

gedeputeerde Olthof te helpen in zijn strijd voor het behoud van 

het OV. Alles statenfracties stemmen maandag 11 juli over deze 

motie om Gedeputeerde Staten voluit te ondersteunen in het 

pleidooi voor voortzetting van de coronasteun voor het OV vanuit 

het Rijk, met als doel het openbaar vervoer in onze provincie op 

peil te houden.  

De SP is altijd al een voorvechter geweest van meer, betaalbare 

OV-verbindingen met meer opstapplaatsen dichtbij woonbuurten 

en voorzieningen. “Goed OV is essentieel voor al onze inwoners 

en voor het klimaat. Daarom moet er juist meer geld naar het 

OV. Dat geeft immers een ‘boost’ aan de economie, is goed voor 

het milieu en zorgt ervoor dat de schaarse ruimte beter wordt 

verdeeld”, zo besluit Wim Hoogervorst. 

 

                                   Foto: R-net buslijn 300 

 

 

 

 
Foto: Het ‘groene pareltje’ dat Carpe Diem heet; een chaletpark in de gemeente 

Bergen 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Remine Alberts en Heidi Bouhlel 

SP boekt winst  
 

Dankzij de SP gaat de provincie met 
gemeenten in gesprek om betaalbare 
recreatieparken te behouden. 
 

Roofinvesteerders verjagen gewone kampeerders van hun plek om vervolgens peperdure 

vakantievilla's te bouwen. Daarom wordt er op 11 juni aanstaande een SP-motie in stemming 

gebracht om het beleid rondom zogeheten herstructurering van recreatieparken daarop aan 

te laten passen.  

 

Gedeputeerde Zaal (D66) kondigde al aan positief te zijn over de motie en gaf aan met 

gemeenten in gesprek te gaan over de visie (Regio Noord-Holland Noord) en het 

ontwikkelkader (Metropool Regio Amsterdam) rondom ‘verblijfsrecreatie’. De gedeputeerde 

wil de documenten evalueren en de gemeenten stimuleren om de ruimte voor mensen met 

een smalle portemonnee erin mee te nemen. 

 

SP-fractievoorzitter Remine Alberts: "Maar we zijn er nog niet; de SP wil echt een rem zetten 

op het aantal beleggers die het gemunt hebben op de recreatieparken voor mensen met een 

smalle portemonnee.” Verschillende overheden zijn hierbij aan zet. De gemeenteraden, 

bijvoorbeeld, kunnen bij het wijzigen van een bestemmingsplan voorwaarden stellen. Men 

kan ervoor pleiten om de groene pareltjes - die de campings zijn -  te behouden voor 

betaalbare chalet- en caravanplekken, waarbij men oog blijft houden voor de aanwezige 

natuurwaarden. 

 

 
                      Foto: 11 juni, Landelijke demonstratie tegen het opkopen van vakantieparken  
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Tweet van de week 
 

Klik erop en deel het! 

 

 
 

 

Statenfractie 

SP Noord-Holland 
fel tegen 16% 
loonsverhoging 
provinciale politici 
 
 

Afgelopen week mochten Statenleden zich als lid van 

Statenlid.nu uitspreken over het voorstel waarmee zij een 

verhoging van hun vergoeding krijgen van 16%. De SP stelt 

dat zodra mensen in onmisbare beroepen en mensen met een 

midden inkomen 16% loonsverhoging krijgen, het ook voor 

provinciale politici gerechtvaardigd is. Eerder niet. Met nog 

acht maanden voor de provinciale statenverkiezingen in maart 

2023 draagt het verhogen van de vergoeding, volgens de SP, 

niet bij aan herstel van vertrouwen in de politiek of aan een 

nieuwe bestuurscultuur.  

 

Lees er meer over op onze website 
 

 

 

Contactgegevens SP Statenfractie 

Adres: Paviljoenslaan 5, 2012 JE, Haarlem 

Email: noordholland@sp.nl 

Telefoonnummer fractiemedewerker: 06-47559147 

 

 

 

 

 

 

Remine Alberts 

 

TATA MOET 
SNELLER 
SCHOON 
 
De SP diende tijdens de behandeling van de Kaderbrief 

2023 een motie in om de omgeving van Tata Steel 

sneller schoon, gezond en leefbaar te krijgen. De stoffen 

die worden uitgestoten zijn namelijk zeer schadelijk 

voor de gezondheid van omwonenden en medewerkers.  

 

SP-fractievoorzitter Remine Alberts: “De IJmond moet 

veel eerder dan het jaar 2050 schoon. Desnoods met 

dwingende maatregelen of zelfs door het versneld 

sluiten van enkele fabrieksonderdelen”. 

 

Gedeputeerde Olthof wilde er begin deze week niet 

aan, maar de Tweede Kamer eiste daags na het 

statendebat om onderzoek te doen naar het versneld 

sluiten van de meest vervuilende fabrieksonderdelen.  

 

Lees het hele artikel op onze website! 

 

 

 

         Foto: Het RIVM doet onderzoek na onderzoek. (Bron: RIVM) 

Reces 
Vanaf 16 juli is het ‘politiek reces’. Dat houdt in dat er 

vanaf dan een tijdje geen commissie- en 

statenvergaderingen plaatsvinden. Pas begin september 

beginnen de eerste vergaderingen weer.  

Dat wil echter niet zeggen dat ons belangrijke werk in 

die periode stil ligt. Er kunnen namelijk nog altijd 

schriftelijke vragen worden gesteld en de 

voorbereidingen voor de statenverkiezingen in maart 

kunnen gewoon door blijven gaan.  

Er zal komende week echter geen nieuwsbulletin 

verschijnen. Het eerstvolgende nieuws komt op vrijdag 

22 juli weer in de mail. In de tussentijd kun je terecht op 

onze mooie website en kun je ons actief volgen op 

Facebook en Twitter (zie het kader hiernaast).  

 

 

 
 
Marcel Lathouwers is de fractiemedewerker 

van SP Noord-Holland. 

 
Lees meer over Marcel op onze website! 

 

 
Sociale 
Media 
    
Volg de SP Statenfractie online 

via Facebook en Twitter voor 

meer nieuws! 

 

 
 

 

Tip: Wil je ons 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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