Toespraak afscheid 54 leden van Provinciale Staten op woensdag 14
maart 2007
Dames en heren,
Allereerst natuurlijk een hartelijk welkom aan onze gasten van vanmiddag.
Om een aantal redenen beleven wij vanmiddag een bijzondere middag. Allereerst
nemen wij afscheid van 54 collega’s. 54 betrokken volksvertegenwoordigers die na
de verkiezingen niet meer in hun bankjes zullen terugkeren.
Maar voor ik met hen verder ga wil ik eerst met u stilstaan bij hen van wie wij in de
afgelopen periode al afscheid hebben mòeten nemen. Veel te vroeg en voor altijd.
Cees Roele van de VVD-fractie en Lajla de Wit uit de fractie van de PvdA. In de
Statenvergadering van 26 september 2005 heb ik Cees herdacht als de man die als
Statenlid maar ook als milieuambtenaar èn als bezielende kracht achter zijn project
De Nieuwe Proef werkte aan zijn idealen van een gezonde boerenstand. Een
boerenstand die in zijn visie geen bestaansreden heeft zonder samengaan met natuur
en landschap.
Lajla de Wit overleed op 17 maart vorig jaar. In uw vergadering van 27 maart heb ik
haar geschetst als de bezielende volksvertegenwoordiger die niet van opgeven wist,
haar ziekte lang ontkende en met grote overtuigingskracht, vasthoudendheid en
persoonlijke betrokkenheid tot haast de laatste dag werkte aan de vele zaken die haar
nauw aan het hart lagen. Zij leven in onze herinnering voort.
5 seconden rust
Dames en heren,
54 collega’s keren na vandaag niet meer terug. Deels als effect van de kiezersgunst,
deels door eigen keuze. Een bijna gelijk aantal als er 7 maart j.l. gekozen zijn. Dat is,
voor zover ik heb kunnen nagaan, een unicum. Maar het is ook een verklaarbaar
unicum. 55 is immers het nieuwe ledental waaruit Provinciale Staten van NoordHolland vanaf morgen zullen bestaan.
Om nóg een reden beleven wij een bijzondere middag. Wij nemen afscheid van de
Statenzaal in zijn huidige ambiance. De vergaderruimte waarin vele generaties
provinciale volksvertegenwoordigers het woord hebben gevoerd, geïnterrumpeerd
zijn en geïnterrumpeerd hebben, waar de scherpte van het debat is gezocht en
gevoeld, waar ergernis heeft geheerst over de geringe bewegingsruimte en de
kwaliteit van het geluid, waar ook pret is geweest en de bevrijdende lach heeft
weerklonken. Maar vooral …. waar goed werk is gedaan ten dienste aan de
democratie in onze provincie.

Deze Statenzaal gaat in de steigers en zal ontmanteld worden om over anderhalf jaar,
als Fenix uit haar as te herrijzen en het schitterende decor te bieden aan het debat
gewijd aan de provinciale zaak.
Dames en heren,
een moment als dit noodt tot terugblikken en stilstaan bij vragen, bijvoorbeeld wat
deze eerste duale periode in het provinciebestel de Noord-Hollanders en ú als
volksvertegenwoordigers aan nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden heeft
opgeleverd. Echter, voor het geven van een doorwrocht antwoord op die vraag,
daarvoor ontbreekt op dit moment de tijd. Wij staan voor het afscheid van collega’s
en dat verdient nu de eerste aandacht. Maar dát die vraag ons terdege heeft
beziggehouden en dat betrokkenen in en buiten onze Statenkring over het antwoord
zeer uiteenlopende opvattingen huldigen, dat laat zich raden. En met dat gegeven
hebben we dan ook iets gedaan. In het geschenkenpakket dat u vanmiddag wordt
overhandigd is opgenomen een voor deze gelegenheid samengestelde publicatie:
“Passie voor de provinciale politiek”. Collega’s en oud-collega’s laten hun licht
schijnen over de Noord-Hollandse praktijk van vier jaar dualisme. Ik kan u
verzekeren, het heeft tot een buitengewoon lezenswaardig resultaat geleid. Ik heb er
in ieder geval aanleiding in gezien onze eerste duale periode hier niet verder te
behandelen. Ook als er wel tijd was.
Dames en heren, bij het vierjaarlijks afscheid van leden van Provinciale Staten is het
altijd goede gewoonte geweest u en onze gasten iets mee te geven over uw
wapenfeiten van de afgelopen periode. Denkt u daarbij aan het aantal vergaderingen
waaraan u hebt deelgenomen, het getal schriftelijke en mondelinge vragen,
initiatiefvoorstellen, interpellaties en werkbezoeken waar u bij betrokken bent
geweest. Ik doe dat nu niet. Met de invoering van het dualisme heeft n.l. het
jaarverslag van de Statengriffie zijn entree gemaakt. Al uw wapenfeiten en
tussentijdse vacaturevervullingen vindt u dan ook, veel beter dan ik ze in mijn
toespraak kan meegeven, volledig en keurig gerangschikt terug in de jaarverslagen
vanaf 2003. U kunt ze dus nog eens naslaan en aan de hand van de foto’s
terugdenken aan uw periode als Noord-Hollands Statenlid.
En dan is er nòg een breuk met het verleden: het college van GS. De gedeputeerden
waren voor hun verzelfstandiging nog gewoon lid van Provinciale Staten. De
collegeleden werden dan ook, voor zover zij als Statenlid niet terugkeerden,
meegenomen in de afscheidsceremonie zoals wij die nu vanmiddag beleven. U
begrijpt, de verhoudingen liggen nu iets anders. Maar ze zijn toch weer niet zò
ingrijpend veranderd dat wij aan GS helemààl geen aandacht meer zouden kunnen
besteden. Daarom zal de voorzitter van het Presidium en vice-voorzitter van
Provinciale Staten, Ton van der Meché, nu het woord tot de collegeleden richten en
hen de aandacht schenken die zij in ons midden natuurlijk òòk verdienen. Het woord
is aan Ton van der Meché.

Ton spreekt kort het college toe en geeft vervolgens het woord weer aan de
commissaris
Dames en heren,
ik kom nu aan het onderdeel waarvoor u toch, althans in grote meerderheid, bent
gekomen: het afscheid. Bij een afscheid als dit is voorzienbaar dat ik het niet bij
woorden alleen zal laten maar dat er ook sprake zal zijn van handelingen. Ik ga u
allen iets overhandigen danwel opspelden. Aan de toekenning van eretekenen zijn
zoals u weet, voorwaarden verbonden. Ik wil daar nog even kort bij stilstaan zodat u
weet waar u aan toe bent mocht u naar enig eremetaal uitkijken. Zoals gezegd, 54
van de 83 leden waaruit de Staten tot vandaag hebben bestaan treden terug. Van de
aftredende leden zijn er dertien minder dan vier jaar lid geweest. 22 leden waren vier
jaar lid, vier leden waren langer dan vier maar korter dan acht jaar lid, tien leden
waren acht jaar lid, een lid was langer dan acht jaar maar korter dan twaalf jaar lid,
een lid was twaalf jaar lid en een lid bracht het tot dertien jaren Statenlidmaatschap.
Ik vermeld deze perioden omdat die reglementair bepalend zijn voor de vraag of u in
aanmerking komt voor een provinciale penning. Voor de bronzen penning geldt
twee perioden, zilver wordt uitgereikt voor drie perioden als Statenlid. De gouden
penning van de provincie hebben we niet maar de Koninklijke onderscheiding is in
dit verband te beschouwen als een royale compensatie. Zij wordt toegekend voor 12
jaar functioneren in het openbaar bestuur.
Van wie nemen wij vanmiddag afscheid? Ik ga het u vertellen en ik doe dat op
alfabetische volgorde. De eerste is dan ook, wie anders
1. Fleur Agema, Fractie Agema
Fleur, je was lid van Provinciale Staten sinds 20 maart 2003. Aanvankelijk deel van
de fractie LPF maar je verliet deze fractie in maart 2004 en zette je werk als Statenlid
op persoonlijke titel voort. Je nam deel aan de discussies in het presidium en de
commissies Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, Wegen, Verkeer en Vervoer
en Financiën en Bestuurlijke Organisatie. Met jou zal het begrip ‘provinciale subsidie’
altijd verbonden blijven. Je Statenwerk smaakte kennelijk naar meer want je bent
inmiddels doorgedrongen tot de landelijke politiek. Als lid van de Tweede Kamer
voor de Partij van de Vrijheid zullen we ongetwijfeld nog van je horen, op welke
manier dan ook.
2. Sevilay Akkas, fractie CDA.
Sevilay, vanaf 13 april 1999 was je Statenlid. Acht jaar lang heb je je ingezet voor de
provinciale zaak. In die tijd heb je gediscussieerd in uiteenlopende Statencommissies.
In de periode hiervoor waren dat de commissies Openluchtrecreatie, Onderwijs,
Personeel, Organisatie kortweg OOPO, Ruimtelijke Ordening en Bestuur ROB,
Zorg, Welzijn en Cultuur en mijn oogappel de HAC, de Hoor- en Adviescommissie.

De afgelopen periode was je actief in de commissie Financiën en Bestuurlijke
Organisatie. Tijdens deze statenperiode ben je opnieuw moeder geworden van een
gezonde dochter en ging je in een nieuwe baan in de advocatuur aan de slag.
Politiek succes had je met het aangenomen initiatiefvoorstel voor een andere aanpak
van subsidies. Een druk leven thuis, je belangrijke werk als advocaat leidden er toe
dat je Statenwerk op de 3e plaats eindigde. De keuze die je nu gemaakt is zeker te
respecteren.
3. Paulette Baks, fractie VVD.
Paulette, je entree in deze zaal, 20 maart 2003, leidde tot enige opwinding bij je
fractiegenoten. Zò veel voorkeurstemmen, dat kòn toch niet.
Maar je hebt je waargemaakt, o.a. als actief lid van de commissie Sociale
Infrastructuur en de Hoor- en Adviescommissie. En je deed dat naast je werk als
voorzitter van de VVD-fractie in de gemeenteraad van Ouder-Amstel. Je liet je horen
in deze zaak, zij het niet altijd vanaf het katheder.
4. Jos Beemsterboer, fractie CDA.
Jos, acht jaar geleden nam je voor het eerst links achterin deze zaal je plaats in.
Achterin de zaal was voor jou voorin de commissies want je had een omvangrijk
pakket. Ik noem de commissies Economie, Landbouw en Europa, Financiën,
Strategie en Bedrijven, Milieu, Water en Groen, Openluchtrecreatie, Onderwijs,
Personeel en Organisatie en, of het nog niet genoeg was, Wegen, Verkeer en Vervoer.
De afgelopen periode heb je je beperkt tot de commissies Economie, Landbouw en
Europa en Financiën en Bestuurlijke Organisatie. Maar van eerstgenoemde
commissie was je dan ook voorzitter als opvolger van Annemarie Worm. Je hoefde
weinig te zeggen, je lichaamstaal was veelal reeds duidelijk.
5. Hans Berkhout, fractie D66.
Hans, je hebt een lange loopbaan als provinciaal volksvertegenwoordiger achter de
rug. In 1991 maakte je je entree en maart 1999 maakte je de twee perioden vol om
vervolgens op 14 januari 2002 met verve de draad weer op te pakken en door te gaan
tot 2007. 13 jaar. Kennelijk beviel het je hier en misschien kwam dat wel door je brede
belangstelling en oriëntatie want je hebt van je laten horen in de commissies
Economische Zaken en Werkgelegenheid, Welzijnszorg en Emancipatie, Wegen,
Verkeer en Vervoer, Middelen en Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting.
Nieuwe architectuur en aansprekende bouwprojecten in jouw stad Haarlem brengen
je ook in beweging. In de commissie Nieuwbouw Dreefcomplex had je een actieve en
constructieve rol. Je hebt je in al die jaren als provinciaal volksvertegenwoordiger
natuurlijk met meer onderwerpen bezig gehouden dan alleen de “Wegen om te
bevaren”. Maar nu ben je daar nog even mee verbonden. Zoals je ook verbonden
blijft met die Statenvergadering waarin je in een acute en ernstige aandoening toch
echt, en geheel tegen je wil, je meerdere moest erkennen. Je bent er weer bovenop
gekomen en ik spreek ook namens de collega’s hier als ik je nog een lang en actief
leven toewens.

6. Eric Bloembergen, fractie PvdA.
Eric, op 24 april vorig jaar nam je de plaats in die werd achtergelaten door Lajla de
Wit. Opvolger zijn van een prominent collega die zozeer haar stempel op het
fractiewerk had gedrukt, is nooit makkelijk. Toch is het je gelukt je rol in de fractie en
in de commissie Wegen, Verkeer en Vervoer op je eigen wijze in te kleuren en je tot
waardevolle collega in dit huis te ontwikkelen. Op het gebied van duurzaamheid
had ook een andere fractie je gepast.
7. Greet Blokker, fractie PvdA
Greet, je bent in totaal 13 jaar actief geweest in het openbaar bestuur. Van 1990 tot
2003 was je gemeentebestuurder. In jouw dorp Akersloot was je raadslid en een
periode wethouder. Na de samenvoeging met Castricum en Limmen zette je je werk
voort als raadslid van de fusiegemeente Castricum. Toen Enno Neef eind 2003
afscheid nam, kwam jij in zijn plaats en koos je definitief voor de Staten.
Met dezelfde inzet waarmee je de locale democratie diende, zo pakte je in dit huis het
werk van en voor de provincie op. Het werk in de commissie SI, de beleidsterreinen
zorg, cultuur, monumenten, pasten jou als de spreekwoordelijke jas. Het kan haast
niet anders of er zullen zich in de nabije toekomst weer zaken aandienen waarvoor
een bijdrage van jou wordt gevraagd. Ik denk dat het niet bij het historische gemaal
in Akersloot zal blijven.
8. Casper van Boltaringen, fractie D66.
Casper, op 20 maart 2003 trad je tot de Staten toe en verdiepte je je in de
beleidsterreinen van de commissies Financiën en Bestuurlijke Organisatie, Sociale
Infrastructuur, Natuur, Landschap, Water en Milieu, Rekeningencommissie en de
Hoor- en Adviescommissie. Een fors pakket waaruit je mag concluderen dat jouw
Statenjaren meer omvat hebben dan de maaltijdvoorziening op de Albert
Schweizerschool en de renovatie van de Haarlemse schouwburg. Toch ben je ook
dààrmee verbonden omdat je de kwesties belangrijk genoeg vond om er je nek voor
uit te steken. Naast je werk als provinciaal volksvertegenwoordiger heb je je ook vele
jaren ingezet voor Heemstede en de Heemstedenaren. Van 1990 tot 1998 liet jij in de
gemeenteraad aldaar het geluid van D66 weerklinken. Je hebt overigens niet kunnen
verhinderen dat Bennebroek voor Bloemendaal koos.
9. Erwin Bouma, fractie VVD.
Erwin, jouw start in dit huis was acht jaar geleden. 13 april 1999 ging je als
provinciaal volksvertegenwoordiger van start met het lidmaatschap van de
commissie Openluchtrecreatie, Onderwijs, Personeel en Organisatie en de
Rekeningencommissie. De tweede periode was je actief in de commissie Financiën en
Bestuurlijke Organisatie. Het is duidelijk dat jij je bij het financiële reilen en zeilen
van de provincie het meeste thuis hebt gevoeld. Naast je werk in dit huis heb je je
ook verdienstelijk gemaakt voor Amsterdam en de Amsterdammers. Van 1990 tot
1998 maakte je deel uit van de gemeenteraad en zorgde je er met je fractie voor dat
het liberale geluid in onze hoofdstad gehoord werd, althans het geluid van de VVD.

10. André Bouwens, fractie VVD
André, 2003 was jouw jaar van entree in dit huis. Je lidmaatschap van de commissie
Natuur, Landschap, Water en Milieu duidde op je kennis en ervaring op dit terrein,
wellicht ook opgedaan in de jaren dat je met je adviesbureau actief was op het terrein
van landschap en landinrichting in Noord-Holland. Die kennis heb je op goede wijze
als Statenlid ten dienste gesteld aan de Noord-Hollandse gemeenschap en het
bestuur van de provincie. In zekere zin dus een kado van de …… aan de publieke
sector.
11. Bert Bruijn, fractie PvdA
Tja Bert, dit is de tweede keer dat ik je uitzwaai uit de Staten. De eerste keer was
4 april 2005. Bij die gelegenheid heb ik je uitvoerig toegesproken en je de bronzen
penning overhandigd. 30 januari vorig jaar mocht ik je weer verwelkomen als
opvolger van Marinus de Jong. Drie keer is scheepsrecht, zoals jij als man van de
boten weet, maar ik neem niet aan dat het daar nog eens van komt. Bovendien ben je
nu burgemeester van Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Onze ontmoetingen zullen
dan ook voortaan langs geheel andere lijnen lopen.
12. Leo Cornelissen, fractie D66.
Leo, vier jaar zat je tegenover mij, oplettend en gereed voor de interruptie. Als
voorzitter van de commissie Natuur, Landschap, Water en Milieu debatteerde je
uiteraard niet mee maar je was niettemin zeer aanwezig. In andere commissies liet je
van je horen: Economie, Landbouw en Europa, Wegen, Verkeer en Vervoer en je was
lid van het Presidium. Voor je toetreding tot Provinciale Staten was je actief in de
Amsterdamse politiek: van ’81 tot ’85 lid van de deelraad Noord en van 1990 tot 1998
maakte je deel uit van de Amsterdamse gemeenteraad. In die periode was je ook nog
enige maanden wethouder, als opvolger van Ernst Bakker die burgemeester van
Hilversum werd. In die rol heb je de Noord-Zuidlijn bij minister Jorritsma op de
kaart gekregen hetgeen toch een memorabel moment is geweest op de lange weg
naar realisering van de lijn. De beste rekenaar van de klas zal je wel nooit zijn
geweest.
13. Ton van Dam, fractie PvdA
Ton, jij trad aan op 31 januari 2005 om de vacature te vervullen die er was na het
vertrek van Marleen Barth. Ook voor jou zal de tussentijdse vervulling van een
vacature een zekere spanning betekend hebben. Je moet je toch weer in een
bestaande cultuur inwerken. Maar het is je gelukt. Je was woordvoerder in de
commissie voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting en je deed het met verve.
14. Marian Dekker, fractie PvdA
Acht jaar Marian heb je met je tijd gewoekerd en een goed midden geprobeerd te
vinden tussen je werk bùiten en je kiezersopdracht ìn dit huis. In de vorige periode
deed je dat o.m. als lid van de commissies Economie, Landbouw en Europa,
Financiën, Strategie en Bedrijven, de Rekeningencommissie en de Hoor- en
Adviescommissie. De afgelopen periode voerde je het woord in de commissie
Financiën en Bestuurlijke Organisatie. Wat me opviel was je zelfverzekerdheid,
steunend overigens op je dossierkennis.

15. Patricia Dijksteel, fractie PvdA
Ook jij Patricia hebt acht jaar in dit huis je best voor je kiezers gedaan. Je stem was
behalve in deze zaal te horen in de commissies Zorg, Welzijn en Cultuur, de Hooren Adviescommissie en de commissie Sociale Infrastructuur.
16. Jos Dings, fractie PvdA
Jos, je bent -als laatst binnengekomene- kort in ons midden geweest. 13 november
vorig jaar trad je aan als opvolger van Wim van Oudheusden. Je hebt het woord
gevoerd in de commissie Economie, Landbouw en Europa. Behalve provinciaal ben
je ook gemeentelijk volksvertegenwoordiger. Als voorzitter van de PvdA-fractie
vertegenwoordig je de belangen van de burgers in werelderfgoedgemeente
Beemster. Ik vraag me af of ook jij de “splendid isolation” van Beemster steunt.
17. Harriët van Domselaar, fractie PvdA
Harriët, jij kwam ook tussentijds, op 29 mei vorig jaar, de PvdA-gelederen versterken
als opvolgster van een vertrokken collega. Je hebt het woord gevoerd in de
commissie Natuur, Landschap, Water en Milieu.
In de fractie heb je je een eigen plek verworven na het afscheid van Rita Weeda die
naar Arnhem ging i.v.m. haar benoeming tot wethouder.
Je hebt straks weer meer tijd voor je fotografie, het dichten en de vele
vrijwilligersactiviteiten die je in Zijpe onderneemt.
18. Mienk Graatsma, fractie SP
Mienk, acht jaar heb jij in deze ruimte aan het debat deelgenomen. Het soms scherpe
debat waartoe jij graag het initiatief nam en waartoe je ook niet moeilijk door je
collega’s was te verleiden. Een dergelijk patroon deed zich regelmatig ook in de
commissies voor. En je hèbt in wat commissies gezeten. In je eerste periode maakte je
deel uit van de commissies Economie, Landbouw en Europa, Financiën, Strategie en
Bedrijven, Milieu, Water en Groen, Openluchtrecreatie, Onderwijs, Personeel en
Organisatie, Ruimtelijke Ordening en Bestuur, Wegen, Verkeer en Vervoer, Zorg,
Welzijn en Cultuur en de Rekeningencommissie. De afgelopen periode was je actief
in de commissies Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, Wegen Verkeer en
Vervoer, Financiën en Bestuurlijke Organisatie en de Commissie Nieuwbouw
Dreefcomplex. En je was natuurlijk lid van het Presidium en Seniorenconvent. Met je
vragen over de personele effecten van de reorganisatie heb je het college tot je laatste
dag scherp gehouden en tevens bijna horendol gemaakt. En tussendoor moest je nog
een bus over de Zuidtangent laten rijden. Zeker is dat je vanaf vandaag meer tijd
voor jezelf en je historische vervoermiddelen zult hebben. Zeker is ook dat met jou
een statenlid verdwijnt met wie velen het niet eens waren, maar die meestentijds het
geluid van de straat goed verwoordde.
19. Wiebe de Haan, fractie PvdA
Wiebe, vier jaar ben je er in deze zaal voor gegaan en voerde je het woord in de
commissie Wegen, Verkeer en Vervoer. Om je collega’s van de commissie een beeld
te geven hoe je ambtenaren op een goede manier in een nieuw kantoor kunt
huisvesten heb je de commissie Nieuwbouw o.m. een blik gegund in de ambiance

van het kantoor van je werkgever. Ik hoop jou nog eens in ònze nieuwbouw rond te
mogen leiden.
20. Bart Heller, fractie GroenLinks
Bart, vier jaar was je aanvoerder van de coalitiefractie GroenLinks. Toch ging je,
trouw aan de uitgangspunten van het dualisme, het debat met politiek bevriende
collegeleden niet uit de weg en toonde je je kritisch bij de beoordeling van hun
voorstellen. Als je vond dat dat moest ging je in de commissie Financiën en
Bestuurlijke Organisatie de confrontatie evenmin uit de weg. Als fractievoorzitter
had je ook zitting in het Seniorenconvent. Een sterk punt van je was het uitleggen in
het openbaar wat de fractie wilde en wat de fractie vervolgens als compromis
aanvaardbaar achtte. Hopelijk gaan je bestuurlijke talenten niet geheel verloren. In en
rond Hilversum is op veel terreinen nog veel te ondernemen, al was het maar in
Utrecht.
21. Manfred van der Heide, fractie PvdA
Manfred, vier jaar was je statenlid en debater over groene en milieuonderwerpen.
Behalve in de Hoor- en Adviescommissie had je ook je plek in de commissie Natuur,
Landschap, Water en Milieu. Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006
maakte je de overstap naar het gemeentelijk erf. Je werd wethouder van Woerden,
een gemeente in het veelbesproken en actuele Groene Hart. Zonder twijfel een positie
die jou de komende jaren nog volop in contact zal brengen met collega’s uit de
Groene Hartprovincies. Je maakte steeds de indruk dat je de mensen achter deze tafel
heel kritisch volgde.
22. Willem Holthuizen, fractie VVD
Willem, jij hebt je sporen op het gemeentelijk erf al verdiend. Na een achttienjarig
burgemeestersschap van Bussum trad je in maart 2003 toe tot de Staten. Naast je
Statenwerk voel je je ook nauw betrokken bij de bescherming van en educatie over
de Noord-Hollandse natuur. Je plaats in de commissie Natuur, Landschap, Water en
Milieu en je betrokkenheid bij Thijsse’s Hof in Bloemendaal zijn daarvan de
nadrukkelijke duidingen. Hopelijk ga je nog lang door in Noord-Hollands groen. En
dankzij jou weten we weer hoe waardevol de vegetatie in onze griffietuin is.
23. Evert van den Hout, fractie CDA
Evert, ook jij arriveerde in maart 2003 in het provinciehuis. Namens je fractie voerde
je het woord in de commissie Wegen, Verkeer en Vervoer. Dit huis verlaat je nu maar
voor het openbaar bestuur ben je door je werk in de deelraad Ouder-Amstel
voorlopig nog niet verloren. En wie weet, misschien lonkt de Haarlemse Dreef nog
eens voor een tweede periode. Dan zal er wel effectiever moeten worden vergaderd,
te beginnen in de fractie.
24. Chandra Jankie, fractie SP
Chandra, 12 januari 2004 werd je lid van Provinciale Staten en volgde jij in je fractie
Koos Kuijt op. Voor je fractie was je woordvoerder in de commissie Ruimtelijke
Ordening en Volkshuisvesting. Ruim drie jaar Statenlid en nu dus weer meer tijd
voor thuis, je werk als free-lance notaris en de partijafdeling in Hoofddorp.

25. Jan Kastje, fractie GroenLinks
Jan, 1999 was jou toetredingsjaar. Acht jaar Statenlid en lid van de statencommissies
Economie, Landbouw en Europa, Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting,
Rekeningencommissie en Hoor- en Adviescommissie. Ook voor jou gold dat je als lid
van de coalitiefractie kritisch kon zijn jegens het collegebeleid. Je gaf leiding aan het
groepje Statenleden dat het GS-beleid duurzame en biologische landbouw onder de
loep nam. Het aldus uitvergrote beeld gaf echter, behoudens een kanttekening hier
en daar, geen aanleiding voor krachtige bijsturing vanuit de Staten. Dat moet jou het
meest genoegen hebben gedaan.
26. Simon van Keulen, fractie CDA
Simon, vier jaren Statenlid en actief in de commissie Ruimtelijke Ordening en
Volkshuisvesting. Je was betrokken bij het initiatiefvoorstel “Wonen in NoordHolland met energiewinst en luchtkwaliteit” en je hebt de belangrijke verkiezingen
voor de Eerste Kamer vier jaar geleden enige tijd opgehouden wegens spijbelen
omdat je een belangrijk telefoontje moest plegen. Twee uiteenlopende zaken die
natuurlijk niets met elkaar te maken hebben maar die toch voor altijd met jou
verbonden zullen blijven.
27. Joost Korver, fractie PvdA
Joost, ook jouw entree was vier jaar geleden. Je nam deel aan het werk van
verschillende commissies en intussen ben je ook gemeentelijk erg actief geworden.
Met jouw entree in de Bergense raad houd je ook de naam Korver in herinnering.
Cees Korver, raadslid en wethouder in jouw gemeente, later gedeputeerde en
naamgever van de bekende prijs maar geen familie. In een interview heb je eens
gezegd: “toen Cees Korver wethouder was ging ik me met de politiek bemoeien”.
Waaraan ik toevoeg: dat was een belangrijke en goede beslissing.
28. Frans Koster, fractie VVD
Frans, jouw carrière in dit huis had een wat grillig verloop. Je arriveerde in januari
1996 en bleef tot april 1999. In die periode was je lid van de commissies Land- en
Tuinbouw en Wegen Verkeer en Vervoer. In 2003 was je weer van de partij maar nu
voor de gehele periode. Je voerde het woord in de commissie Economie, Landbouw
en Europa waarvan je ook plaatsvervangend voorzitter was.. Op het gemeentelijk erf
heb je ook ruimschoots je sporen verdiend. Vele jaren raadslid en wethouder in
Beverwijk en tijdens je tweede Statenperiode tot de gemeenteraadsverkiezingen van
2006 wethouder in Bennebroek. Nu zit je weer in de gemeenteraad van Beverwijk en
wie zal zeggen of ontkennen dat we je over vier jaar weer niet gewoon hier mogen
begroeten.
29. Jan Kramer, fractie CDA
Ja Jan, ook jij kunt niet buiten de politiek. Geen slechte eigenschap overigens. Entree
in dit huis 13 mei 2003. Vertrek 3 juli 2006. Rentree 13 november 2006, vertrek heden.
Je korte onderbreking had te maken met je andere hartstocht, de gemeentepolitiek
van Langedijk. Het wethouderschap aldaar leek in zicht maar er kwam toch iets
tussen. Het afscheid van Hajé Walch gaf jou de gelegenheid het werk in de Staten en
als lid van de commissie Economie, Landbouw en Europa weer op te pakken.

Ondertussen ga je als gemeenteraadslid van Langedijk ook voor de belangen van je
dorpsgenoten. Ik hoop dat je het nog lang kan doen.
30. Kees van der Linden, fractie VVD
Kees, vier jaar heb je je met verve in de financiën en organisatie van de provincie
verdiept. Als voorzitter van de commissie Financiën, Bestuur en Organisatie en lid
van de Rekeningencommissie heb je je bijdrage geleverd aan de discussies en
oordeelsvorming over zaken als optimale omvang van de ambtelijke organisatie en
rechtmatigheid. Ik denk in dit verband aan de werkgroep Thermometer waar je een
initiërende rol in hebt gespeeld. Aan je entree in dit huis in 2003 is een langjarige
loopbaan als gemeentebestuurder voorafgegaan. In Haarlemmermeer was je raadslid
en wethouder, tevens loco-burgemeester. Je ervaring en ambitie als volksvertegenwoordiger zijn na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 wederom gehonoreerd.
Het is een rol die je bij uitstek past, al vraag ik me af of jouw ….. opmerkingen wel
altijd goed landen.
31. Henry Meijdam, fractie VVD
Henry, als ik gedeputeerden en Statenleden ten afscheid toespreek, zoals jou in
december 2004, is in het algemeen globaal wel in te schatten hoe het met de
betrokkene verder zal gaan. Maar dat ik je aan het eind van deze periode wederom
als nieuw Statenlid mocht installeren om na afloop van deze termijn ook weer
afscheid van je te nemen, ja dat was in 2004 bepaald niet te voorzien. Hoe dingen
kunnen lopen. Enfin, we nemen nu wederom afscheid en ik waag mij niet meer aan
enige voorspelling over het verdere verloop van je carrière in relatie tot het
Statenlidmaatschap. Ik memoreer slechts dat mijn wens uitgesproken bij je laatste
beëdiging door je partij niet is gehonoreerd.
32. Kees van Montfort, fractie CDA
Kees, van 13 mei 2003 tot heden had je je plek in de CDA-fractie en was je lid van de
commissie Natuur, Landschap, Water en Milieu. Voor je Statenperiode was je actief
als raadslid van de gemeente Heemskerk. Kort en bondig in het debat, snel tot de
kern komend. Met recht man van de wetenschap, intellectueel in de fractie waar je je,
naar het schijnt, dan ook regelmatig afvroeg: “wat doe ik hier?” Het ziet er naar uit
dat je je nu inderdaad geheel aan onderzoek en onderwijs kunt wijden. Bepaald niet
minder belangrijke maatschappelijke terreinen dan de politiek.
33. Willem Opmeer, fractie VVD
Willem, jij werd 31 januari 2005 opvolger van Ton Hooijmaijers die toetrad tot het
college. Je voerde het woord in de commissie Sociale Infrastructuur. Als lid van de
raad van de gemeente Diemen was je ook in je woongemeente al politiek actief.
Hopelijk blijft het politieke vuurtje bij jou branden.
34. Willem van der Paard, fractie PvdA
Willem, jij sluit vandaag een lange provinciale loopbaan af die in 1978 als Statenlid
van de provincie Groningen begon. Je werkte toen in Delfzijl en na je verhuizing naar
Den Helder pakte je na verloop van tijd ook de draad van de provinciale politiek
weer op.

Januari 1993 maakte je in dit huis je opwachting als opvolger van gedeputeerde
Margreet de Boer die tot commissaris van de Koningin van Drenthe was benoemd.
Veertien jaar heb je hier en in diverse Statencommissies het woord gevoerd. Ik noem
er een paar: Financiën en Beleidsplanning, Openbaar Bestuur, Economie, Landbouw
en Europa, Rekeningencommissie, Hoor-en Adviescommissie. Van april 1998 tot
maart 2003 voerde je je fractie aan en had je zitting in het Seniorenconvent. Je fractie
en de Staten moeten met jou een brok provincie-ervaring laten gaan. Wat mij opviel
was je gedrevenheid, je passie en je niets te raden overlatende lichaamstaal.
35. Léon Peper, fractie VVD
Léon op 29 mei vorig jaar versterkte jij je fractie na het vertrek van Ellen van Gaalen –
Haanstra. Je was lid van de commissie Wegen, Verkeer en Vervoer. Hier zit je werk
er op, in Amsterdam houd je nog voeling met de politiek door je duoraadslidmaatschap voor de VVD-fractie in de gemeenteraad.
36. Hil Peperkamp, fractie PvdA
Het volksvertegenwoordigersschap was een logisch vervolg op je jaren bij de
vakbond FNV waar je veelvuldig aan onderhandelingstafels standpunten hebt
verdedigd en compromissen hebt gesloten. Vanaf maart 2003 voerde je hier en in de
commissie Economie, Landbouw en Europa het woord. Het politieke debat is voor
jou echter nog niet verstomd want je roert je nog als lid van de gemeenteraad van
Heiloo. Blijf dat vooral nog even doen. Heiloo is nog lang niet af.
37. Ben Piepers, fractie CDA
Ben, jij was vorig jaar juli de tussentijdse opvolger van Jan Kramer. Ik vermoed dat je
in de korte tijd dat je hier en in de commissie Economie, Landbouw en Europa het
woord voerde, de smaak van de provinciepolitiek te pakken hebt gekregen. In alle
rust organiseerde je voor je fractie de werkbezoeken en rondjes Noord-Holland maar
de Statenperiode was te kort om je collega’s meer van je bestuurlijke talenten te laten
zien. Talenten die je in je langjarig lidmaatschap van de OR Hoogovens zeker
ontwikkeld zal hebben.
38. Joop Post, fractie CDA
Tja Joop, eigenlijk nemen wij altijd afscheid van Statenleden als ook de opvolger is
benoemd. Dat laatste is nog niet het geval, daar moeten we nog even een
Kieswetprocedure voor volgen, maar jij hebt laten weten je benoeming niet te zullen
aanvaarden. Daarom nemen we ook van jou vanmiddag afscheid. Afscheid van een
volksvertegenwoordiger die ik associeer met Velsen, niet alleen je woonplaats maar
ook de gemeente met ontwikkelingsambities in IJmuiden. Mooie plannen waarvoor
de aanleg van een weg door een stukje Nationaal Park de panacee van veel
ontsluitingsleed moest betekenen. Je bent er voor gegaan zoals je voor veel meer
dingen als goed volksvertegenwoordiger bent gegaan. Ik ga er vanuit dat je met
dezelfde verve in Brussel aan de slag gaat en dat je je tot waardig opvolger van
Camille Eurlings zult ontwikkelen.
39. Rob Post, fractie PvdA
Rob, je was vier jaar provinciaal volksvertegenwoordiger. Je hebt het woord gevoerd
in de commissie Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting. Je Statenwerk deed je in

combinatie met je bestuurlijke werk dat geheel ten dienste staat aan het stadsdeel
Noord van Amsterdam waarmee je je zeer verbonden voelt. Een stadsdeel vol
potentie, zoals menigeen de komende jaren zal ontdekken.
Zeventien jaar ben je voor het Stadsdeel politiek actief. In 1990 trad je toe tot de
deelraad waarin je vanaf 1995 tot 2002 voorzitter was van je fractie. Vanaf 2004 tot
heden bekleed je de functie van voorzitter van het Dagelijks Bestuur. Rob, in
Haarlem zit het er voorlopig voor jou op. Ik vermoed in Amsterdam Noord nog lang
niet.
40. Peter Prins, Fractie Prins
Peter, acht jaar ben je lid geweest van Provinciale Staten. Aanvankelijk maakte je deel
uit van de fractie GroenLinks maar tijdens de tweede periode koos je voor de
alleengang als Fractie Prins. Je hebt het woord gevoerd in de commissies Ruimtelijke
ordening en Volkshuisvesting, Sociale infrastructuur, Rekeningencommissie en de
Hoor- en adviescommissie. En in die tweede periode was je ook lid van het
presidium. Grote betrokkenheid heb je getoond bij het beleid dat zich richtte op het
scheppen van kansen voor moeilijk plaatsbare jongeren. Een betrokkenheid die zich
natuurlijk ook ruimschoots in je werk voor de Stelling Den Helder manifesteert.
41. Jeroen Raasveld, fractie VVD
Jeroen, twaalf lange jaren was je lid van Provinciale Staten en deed je het woord in
diverse commissies: Economische Zaken, Maatschappelijk Welzijn en Cultuur,
Financiën en Bestuurlijke Organisatie en de Hoor- en Adviescommissie. De publieke
omroep, daarmee zul jij in dit huis altijd verbonden blijven. En dan bedoel ik
natuurlijk vooral je kritische opstelling jegens dit fenomeen. Met toenmalig
gedeputeerde en partijgenoot Frieda van Diepen heb je menigmaal in de commissie
krachtig de degens gekruist als zij vanuit haar portefeuilleverantwoordelijkheid
stond voor beslissingen t.a.v. onze regionale omroep. Jij riep haar dan krachtig in
herinnering hoe toch ten diepste het VVD standpunt luidde t.a.v. de publieke
omroep en de financiering hiervan uit de openbare kas. Ik heb het idee dat dàt geluid
in deze zaal zal verstommen.
42. Harry Rotgans, fractie VVD
Harry, je entree in de Staten maakte je in maart 2003. Je was lid van de commissie
Natuur, Landschap, Water en Milieu. Aan het provinciaal volksvertegenwoordigersschap komt nu een eind maar in je woonplaats Purmerend hebben je activiteiten en
initiatieven voor je partij zich in 2006 vertaald in je verkiezing tot lid van de
gemeenteraad. Voor dat belangrijke werk ben je dus in ieder geval tot 2010 onder de
pannen.
43. Arjen Rijpkema, fractie VVD
Arjen, acht jaar heb je in deze zaal en in de commissies Economie, Landbouw en
Europa en Financiën en Bestuurlijke Organisatie het woord gevoerd. Je bijdragen aan
het debat over de provinciale financiën en het provinciaal aandeelhoudersschap in
bedrijven raakten steevast de kern en waren kritisch waardevol en constructief.
Vanuit die invalshoek deed je ook goed werk als lid van de Raad van
Commissarissen van de N.V. Afvalzorg Holding. Voordat je voor de provincie actief

werd behartigde je gedurende twee perioden, van ‘90 tot ’98, de belangen van de
Amsterdammers in de deelraad Westerpark. Op het spreekgestoelte nam je de
houding aan van een roofdier, klaar om toe te slaan.
44. Casper Stevens, fractie CDA
Casper, na je jaren als raadslid en wethouder van de gemeente Amstelveen
arriveerde je op 28 februari 2005 in dit huis als opvolger van Annemarie Worm-de
Moel die tot burgemeester van de gemeente Muiden was benoemd.
Je voerde het woord in de commissies Natuur, Landschap Water en Milieu en
Wegen, Verkeer en Vervoer. Ik spreek je nu toe omdat je net niet gekozen bent en
zoals de zaken nu liggen geen deel van de Staten zal uitmaken. We moeten echter
niet uitsluiten dat in die toestand nog deze periode verandering zal optreden. De
leden van de Staten zijn een beweeglijk volkje.
45. Hein Struben, fractie D66
Hein, jij hebt in de provinciale politiek carrière gemaakt. Begonnen als duocommissielid schoof je op 30 oktober 2006 door naar een echte Statenzetel als
opvolger van Gerard LeBelle. Je was actief in de commissies Natuur, Landschap,
water en Milieu en Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting.
46. George Talens, fractie Talens
George, je moest van een ver verwijderd deel van ons Koninkrijk komen om op 6
december 2004 Bas Admiraal van de LPF te kunnen opvolgen. Al vrij snel kwam aan
je LPF-binding een eind en ging je op persoonlijke titel verder. Gezondheidsredenen
hebben je belet je voor de provincie in te zetten op de wijze die je je ongetwijfeld had
voorgenomen. Te kort Statenlid om je echt te profileren.
47. Imelda Tjon Fo, fractie GroenLinks
Imelda, maart 2003 maakte je je entree in dit huis. Je was lid van de statencommissies
Economie, Landbouw en Europa en Sociale Infrastructuur. Je laatste wapenfeit was je
bijdrage aan de geslaagde Jeugdzorg Beldriedaagse.
48. Connie Trautwein-de Wit, fractie GroenLinks
Connie, je kwam op 3 juli 2006 als opvolgster van Rosina Diktas-Noorderveen die
naar de Alkmaarse gemeenteraad was vertrokken. Maar je was geen vreemde in
huis. Je hebt een volledige periode als Statenlid gedaan, n.l. van 1999 tot 2003.
Je was woordvoerder in de commissies Natuur, Landschap, Water en Milieu, Sociale
Infrastructuur en Nieuwbouw Dreefcomplex en huisvesting provinciale organisatie.
49. Els Veenis-Kaak, fractie VVD
Els, acht jaar heb je hier vooraan gezeten. En behalve hier meedoen voerde je het
woord in de commissies Openluchtrecreatie, Onderwijs, Personeel en Organisatie,
Economie, Landbouw en Europa en de Hoor- en Adviescommissie. Afkicken als
volksvertegenwoordiger zit er voorlopig niet in want er wordt in de gemeenteraad
van Zaanstad de komende jaren nog terdege op je gerekend worden. Ik zal je missen
als degene die meer dan eens in haar enthousiasme te luid sprak.
50. Gaatse de Vries, fractie PvdA
Gaatse, je arriveerde hier na de verkiezingen van maart 2003 en nam je plek in de
PvdA-fractie in. Als volksvertegenwoordiger was je geen onbeschreven blad. Je had

al de nodige ervaring in de raad van Heemskerk opgedaan. Woordvoerder was je in
de commissie Economie, Landbouw en Europa. Samen met je collega’s Klaas
Breunissen, Meino Schraal, Ariëtta Humalda en Patricia Remak heb je de
Arondéuslezing geïntroduceerd die dit jaar haar derde editie beleeft. Ik ga er vanuit
dat je er in april, als advocaat Spong optreedt, van de partij zal zijn.
51. Hein de Vries, fractie CDA
Hein, na het vertrek van Maarten Brekelmans werd jij op 4 april 2005 lid van de
Staten waarna je als woordvoerder werd ingezet in de commissies Sociale
Infrastructuur en de Hoor- en Adviescommissie. Het handwerk van
volksvertegenwoordiger heb je je ruimschoots eigen gemaakt in die andere mooie
Zaanstreekgemeente. Vele jaren was je lid van de gemeenteraad van eerst de
gemeente Wormer en, na de herindeling, van de gemeente Wormerland. Ik heb
begrepen dat je onze mooie provincie gaat verlaten. Jammer, maar aan de
vooruitgang van onze provincie heb je in ieder geval bijgedragen.
52. Elly Weel-van Ham, fractie PvdA
Elly, het vertrek van Bert Bruijn betekende voor jou je entree als provinciaal
volksvertegenwoordiger. Ervaring met het werk had je al ruimschoots op het
gemeentelijk erf opgedaan, n.l. in de raad van Schermer. Helaas heb je je gedwongen
gezien om gezondheidsredenen je raadswerk te stoppen. 4 april 2005 werd je als lid
van de Staten geïnstalleerd en ging je het woord voeren in de commissie Natuur,
Landschap, Water en Milieu. Grote zorgen zijn er over je gezondheid. Wij allen
hopen vurig dat je de komende tijd kracht en optimisme kunt mobiliseren om al
datgene waarvan je vindt dat gedaan moet worden te kunnen oppakken en tot een
einde te brengen.
53. Freddy Weima, fractie PvdA
Freddy, op 17 januari 2000 arriveerde je in de Staten en maakte je je opwachting in de
fractie van de PvdA. Je voerde het woord in de commissies Economie, Landbouw en
Europa en Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting. Je hebt je nog sterk gemaakt
voor het lijsttrekkerschap maar je partijgenoten gaven de voorkeur aan Peter Visser.
Maar Freddie, ik kan mij niet voorstellen dat hiermee aan je politieke ambities,
gezien je ambitieuze en voortvarende wijze van opereren, een eind is gekomen. Ik
hoop ook van niet, ik houd niet van bloemen in de knop gebroken.
54. Hette Zijlstra, fractie PvdA
Hette, vier jaar heb je het woord gevoerd over financiële onderwerpen en je deed dat
steevast, zowel in de Staten als in de commissie Financiën en Bestuurlijke
Organisatie, op rustige en onverstoorbare wijze die deskundigheid en motivatie
verraadden. Deskundigheid en ervaring heb je ook opgedaan en uitgedragen in je
woongemeente Muiden waar je vele jaren als raadslid de financiën van Muiden
bewaakte.

Dames en heren,
Ik ben aangekomen bij de daadwerkelijke uitreiking van onderscheidingen en
cadeaus.
Mag ik voor het opspelden van de versierselen behorende bij het lidmaatschap in de
orde van Oranje Nassau in combinatie met uitreiking van de zilveren penning van de
provincie Noord-Holland vragen naar voren te komen de heren Berkhout, Raasveld
en Van der Paard
Volgt opspelding en uitreiking penning
Mag ik voor het opspelden van de versierselen behorende bij het lidmaatschap in de
Orde van Oranje Nassau in combinatie met uitreiking van de bronzen penning van
de provincie Noord-Holland vragen naar voren te komen de heer Bouwma
Volgt opspelding en uitreiking penning
Mag ik voor het opspelden van de versierselen behorende bij het lidmaatschap in de
Orde van Oranje Nassau vragen naar voren te komen mevrouw Blokker en de heren
van Boltaringen, Cornelissen, Post, de Vries en Zijlstra.
Volgt uitreiking penning
Mag ik voor het uitreiken van de bronzen penning van de provincie Noord-Holland
vragen naar voren te komen de dames Akkas, Dekker, Dijksteel en Veenis-Kaak en
de heren, Beemsterboer, Graatsma, Kastje, Prins en Rijpkema.
Volgt uitreiking penning
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