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Anna de Groot 
 

BESTAANSRECHT 
MRA OP DE TOCHT 
De SP deed, tijdens de meest recente Statenvergadering een 

poging om de begroting van de Metropoolregio Amsterdam 

(MRA) bruikbaar te maken. Statenlid Anna de Groot: “We 

moeten weten wat deze uitdijende lobby-machine wil bereiken en 

hoeveel geld ze denkt nodig te hebben.”  

Vrijwel alle statenfracties lijkt het zich niet te interesseren en 

stemden tegen de daarvoor bestemde SP-motie. De 

gemeenteraad van Zaanstad echter wel: zij namen onlangs een 

SP-amendement aan! De Groot: “Als de MRA dit niet doet en 

het bestaansrecht van de MRA in nevelen gehuld laat, dan 

moeten we er wellicht maar mee stoppen!”  

 

Lees het hele artikel op onze site. 

 

 Kaart: Alle gemeenten in de MRA 

 

 

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. De verschillende 

fractieleden genieten in deze periode ook van hun vrije 

momenten. 

Er zal daarom in de komende paar weken geen nieuwsbulletin 

verschijnen. Het eerstvolgende nieuws komt op vrijdag 2 

september weer in de mail. In de tussentijd kun je terecht op 

onze mooie website en kun je ons actief volgen op Facebook en 

Twitter. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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Anna de Groot 

Die keer zoveel megastallen in 
elf jaar tijd! 

 

De SP wil juist de uitstoot, hinder en ziektebeelden voorkomen en pleit voor het 

terugdringen van het aantal megastallen. Statenlid Anna de Groot: “Deze groei is een zeer 

zorgwekkende ontwikkeling. Het lijkt erop dat dit mogelijk is geworden doordat de provincie 

de termen ‘megastal’ en ‘intensieve veehouderij’ door elkaar gebruikt.” De SP wil hier 

opheldering over en stelt vragen.  

Anna vervolgt: “De provincie Noord-Holland heeft nog niet helemaal door dat niet alles 

meer toegelaten kan worden; het klimaat en de natuur komen steeds verder onder druk te 

staan. En we weten ook allemaal dat er een gebrek aan leefruimte is voor mens en dier; dat 

zou de gedeputeerde Dierenwelzijn zich toch ook realiseren?” 

Wil je de statenvragen lezen, of heel het artikel raadplegen? Klik dan hier.  

Foto: Koeien in een stal. 

 
 

Sociale Media   
Volg de SP Statenfractie online via Facebook en Twitter voor meer nieuws! 

 
 

Uit de oude doos.. 
Een column van Statenlid Wim Hoogervorst uit 2019 met als titel 

“Leefbaar” 

 
Een greep uit zijn column: “Op een dag lees je in het wijkblad dat de huisarts binnenkort 

met pensioen gaat. Tja, dat zat er natuurlijk aan te komen. (..) Er is alleen nog geen opvolger 

gevonden. In hetzelfde bericht staat te lezen dat de kleine apotheek in het 

gezondheidscentrum wordt opgeheven – voortaan moet je voor je hartpillen naar het dorp 

verderop. Op zich geen probleem, maar drie maanden geleden is de bushalte opgeheven en 

is de lijnbus uit het dorp helemaal verdwenen (…) 

Nieuwsgierig geworden naar de rest van Wim zijn column? Klik dan hier. 
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