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Anna de Groot 
 

“SP SUCCES: WATER 
POLDER WESTZAAN 
WORDT 
ONDERZOCHT” 
De SP pleit er met succes voor om water dat in de Polder 

Westzaan zal worden ingelaten eerst op kwaliteit wordt 

onderzocht. In het reeds vervuilde water is het namelijk zeer 

aannemelijk dat er giftige dioxinen aanwezig zijn. Het inlaten van 

‘brak water’ is voor de polder erg belangrijk om er de bijzondere 

flora te behouden en verdere bodemdaling te beperken. SP-

statenlid Anna de Groot: “Maar dat moet dan wel schoon zijn”. 
 
De resultaten van dat onderzoek zullen uiteindelijk in het 

Uitvoeringsplan Westzaan terechtkomen. “En dan hoop ik zo 

snel mogelijk, nog voordat er onomkeerbare schaden toegebracht 

zijn”, aldus De Groot. 

 

 

                                   Foto: Koe en scholekster in Polder Westzaan 

 

Heidi Bouhlel 

Provincie doet niets 
om onrust bij 
brandweer weg te 
nemen 

 

SP Noord-Holland stelt al een poos de toekomstplannen voor de 

brandweer aan de kaak en stelde op 8 juni jl. vragen aan het 

provinciebestuur. Uit de antwoorden van Gedeputeerde Staten 

bleek dat de provincie zich geheel afzijdig houdt. Statenlid Heidi 

Bouhlel: “De provincie verschuilt zich liever achter de 

Veiligheidsregio, terwijl de brandweer vaak interregionaal 

opereert. De provincie moet stoppen met zeggen ‘hier gaan we 

niet over’”. 

De SP pleit ervoor om de Veiligheidsregio’s onder te brengen bij 

de provincies, zodat de Provinciale Staten er als 

volksvertegenwoordigers direct zeggenschap over hebben. 

Statenlid Bouhlel: “Het reorganisatieplan van de Veiligheidsregio 

oogt als een bezuinigingsdrift, ontwikkeld vanachter een bureau. 

De vrijwillige brandweer en de beroepsbrandweer moeten hier 

wat de SP betreft eveneens directe zeggenschap over hebben.” 

 

Meer lezen? Raadpleeg onze website! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

Contactgegevens SP Statenfractie 

Adres: Paviljoenslaan 5, 2012 JE, Haarlem 

Email: noordholland@sp.nl 

Telefoonnummer fractiemedewerker: 06-47559147 

 

 

 

Heidi Bouhlel 

Heidi Bouhlel beëdigd als 

statenlid 
 

Op 11 juli jl. is Heidi Bouhlel beëdigd als statenlid voor de SP in de provincie Noord-

Holland. Vorig jaar nog hebben we Heidi mogen verwelkomen in onze fractie als duo-

commissielid. Wij wensen Heidi succes en vooral veel plezier de komende tijd. 

Wilt u meer te weten komen over Heidi en wilt u haar columns lezen? Klik dan hier. 

 

 
                      Foto: Heidi neemt haar bloemen in ontvangst van Commissaris van de Koning, Arthur van Dijk.  
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Tweet van de week 
 

Klik erop en deel het! 

 

 
 

Reces 
Het is ‘politiek reces’. Dat houdt in dat er 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 5 augustus 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).  

Tip: Volg ook de individuele fractieleden op hun sociale 
media! 

Uit de oude doos.. 
Een Column van Fractievoorzitter Remine 
Alberts uit 2019 met als titel 
#Boerenprotest 

Een greep uit haar column: “…. de Rabobank (ooit 

Boerenleenbank) pushte de boeren tot gigantische leningen. 

(…) Van de andere kant werden boeren ook nog eens klem 

gezet door het grootwinkelbedrijf. Albert Heijn en alle andere 

supermarkten kochten tegen steeds lagere prijzen in.” 

Hier lees je haar hele column terug. 

 

 

 

Anna de Groot 

 

PROVINCIE 
VERBREEKT 
OMSTREDEN 
ZUSTERRELATIE 
MET SHANDONG 
 
Gisteren verscheen plotseling een brief van de 

Commissaris van de Koning, met de mededeling dat de 

zusterrelatie met de Chinese provincie Shandong 

verbroken is. De SP heeft zich hier altijd hard voor 

gemaakt en is blij verrast. Statenlid Anna de Groot: “De 

SP staat natuurlijk volledig achter deze breuk. Kijk maar 

naar de onderdrukking van Tibetanen, het 

bloedvergieten tijdens de studentenprotesten in 1989 of 

- in recentere tijden - het uitroeien van ruim een miljoen 

Oeigoerse moslims. Een handelsrelatie met een 

Chinese provincie is zeer ongepast”. De SP stelt 

wederom vragen. 

 

Eind 2020 riep de SP op om de zusterrelatie met 

Shandong te beëindigen, omdat China het niet zo nauw 

neemt met de mensenrechten. Gedeputeerde Staten zei 

- in antwoord op SP-vragen precies een jaar geleden - de 

relatie in stand en de dialoog open te willen houden. Nu 

een jaar later is die relatie alsnog verbroken. De SP tast 

een beetje in het duister waarom nu deze knoop toch is 

doorgehakt. In de brief van de Commissaris van de 

Koning staat dat de provincie Noord-Holland nu anders 

omgaat met handelsrelaties: niet meer ‘landgericht’, 

maar ‘opgave-gericht’ staat er dan. Maar het Ministerie 

van Binnenlandse Zaken zal hier ook een stevige rol in 

hebben gespeeld. “Beter laat dan nooit, zullen we maar 

zeggen”, aldus Statenlid De Groot. 

 

De SP stelt dus nieuwe statenvragen op die binnen 

dertig dagen beantwoord moeten worden. Echter, 

vanwege het reces zal de beantwoording mogelijk wat 

langer op zich wachten. De SP wil van het 

provinciebestuur graag weten wat er in het afgelopen 

jaar gebeurd is, waardoor deze ommezwaai heeft 

plaatsgevonden. Anna de Groot: “Hoe dan ook, de SP 

is zeer te spreken over deze keuze!” 

 

Wilt u meer lezen? Klik hier. 

 

 

         Foto: Oeigoeren in een Chinees strafkamp (Bron: Stringfixer) 

 

 
 
Wim Hoogervorst zwaait in september 

af als statenlid. Hij sluit daarna bij de 

statencommissie Mobiliteit en 

Bereikbaarheid (M&B) als duo-

commissielid aan. In de stad 

Enkhuizen is Wim onlangs aangesteld 

als wethouder.  

 

We wensen Wim veel succes de 

komende tijd! 
 

 

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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