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ZUIDPLAS 
Uitnodiging  

Voor een belangrijke Ledenvergadering 
 

Bij de PvdA spelen de leden altijd een belangrijke rol maar als er 
lokale verkiezingen op komst zijn is die rol nog belangrijker. Vol-
gend jaar maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen en die 
moeten goed worden voorbereid. Daarom nodig ik u uitdrukkelijk 
uit voor de ledenvergadering van 20 maart.   
 

Wij hebben dan een groot aantal belangrijke besluiten te nemen 
over onderwerpen zoals: 
 

 Samenwerking en het voeren van een gezamenlijke lijst met 
GroenLinks; 

 Het verkiezen van een voorzitter en andere leden van het 
bestuur; 

 Het vaststellen van een procedure om te komen tot een 
fractieprofiel;   

 Het behandelen van de jaarstukken en de begroting van de 
afdeling; 

 Toelichting op de huidige politieke situatie in Zuidplas; 
 

Op pagina 3 ziet u de volledige agenda. 
 

De Algemene ledenvergadering word gehouden in   

Sport, Party en Kegelcentrum Op Moer 
Raadhuisstraat 40 
Moerkapelle  
 

Ik hoop u allemaal te zien en te spreken op 20 maart a.s. in  Op 
Moer. 
 

Met vriendelijke groet 
 

Chris Nebelstein, wnd. voorzitter afd. Zuidplas 
 

Nr. 2 - Maart 2013 

In deze uitgave: 

Alle informatie voor de algemene 

ledenvergadering 20 maart in Ge-

bouw Op Moer te Moerkapelle  

aanvang 20.00 uur. 

 
 

 

Heeft u een vervoersprobleem? 

Heeft u een vervoersprobleem, bel of mail 

met Joke van Gelderen en zij zal er dan voor 

zorgen dat u kunt meerijden met een partij-

genoot. 

Tel.nr.: 0180 316684 

E-mail: jokevgelderen@ziggo.nl 

 

  

Oproep 

Zoals u in de agenda kunt zien moeten er ook 
bestuursleden worden gekozen. Wij zijn nog 
erg opzoek naar bestuursleden en roepen u 
dan ook op om u voor een functie kandidaat 
te stellen.  

U kunt zich schriftelijk aanmelden bij het be-
stuur via e-mail: aad.stuivenberg@gmail.com 

Ook kunt u zich mondeling aanmelden tot 

aanvang van de vergadering  
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COLOFON 

PvdA afdeling  Zuidplas 

E-mail: info@pvdazuidplas.nl 

Website: Www.pvdazuidplas.nl 

Bestuur 
Voorzitter (wnd.)  Chris Nebelstein  

E-mail: chris@nebelstein.nl 

Tel.nr.: 0180 318268 

Secretaris  (wnd.) Aad Stuivenberg 

Tel.nr.: 0180 315123 

E-mail: aad.stuivenberg@gmail.com 

Penningmeester Frans Peelen 

Tel.nr.: 0180 316684 

E-mail: frans.peelen@ziggo.nl 

Lid  Henk Doornhein 

Tel.nr.: 079 5931231 

E-mail: martjedoornhein@hotmail.com 

Fractie  
Voorzitter  Mogens Domela Nieuwen-
huis 

Tel.nr.: 079-8886653  

E-mail: domela@me.com 

Lid  Ed Diersmann 

Tel.nr.: 0182-374057 

E-mail: ed@diersmann.org 

Lid Joke van Gelderen 

Tel.nr.: 0180 316684 

E-mail: jokevgelderen@ziggo.nl 

Wethouder Arjan Hazelebach 

E-mail: a.hazelebach@zuidplas.nl 

Tel.nr.: 0180 330304                                              

a.hazelebach@casema.nl 

Redactie  

Jos Kroon 

E-mail: ajm.kroon@ziggo.nl 

Chris Nebelstein  

E-mail: chris@nebelstein.nl 

 

ZUIDPLAS 

Het Afdelingsbestuur 

Samen sterker door samenwerking met GroenLinks 

In de achterliggende jaren is het aantal stemmen op de PvdA in de ge-
meente Zuidplas naar verhouding afgenomen. Door de samenvoeging 
van de drie gemeenten maar ook door de komst van de SP en de lokale 
partijen heeft de PvdA aan inbreng moeten inboeten.  Ook GroenLinks 
wil in de Zuidplas meedoen aan de verkiezingen. Dat is natuurlijk hun 
goed recht maar dat zou tot ongewenste effecten kunnen leiden.  
Het is niet ondenkbaar dat - als zij meedoen  - zij de kiesdrempel niet 
halen met als gevolg dat er stemmen die voor links bedoeld zijn door de 
restzetelverdeling in grote mate naar de rechtse partijen gaan. 
Dit omdat de grootste partij het grootste deel van de restzetels krijgen.  
 
Mocht GroenLinks een zetel halen , dan zal dat deels ten koste gaan van 
stemmen op de PvdA en er zal dan een verdere versnippering  van links 
optreden . Dit komt omdat er altijd mensen geweest zijn die graag op 
GroenLinks wilden stemmen maar die door het niet meedoen van 
GroenLinks op de voor hen tweede optie de PvdA gestemd hebben.  
 
Deze constateringen hebben er toe geleid  dat vertegenwoordigers van 
de PvdA en GroenLinks met elkaar in gesprek zijn gegaan om te bezien 
of samenwerking mogelijk is en in welke vorm die samenwerking tot het 
beste resultaat zou kunnen leiden. 
Na een aantal goed verlopen gesprekken, waarbij alle mogelijke samen-
werkingsvarianten aan de orde zijn geweest, zijn we tot de conclusie 
gekomen dat een gezamenlijk lijst de beste optie is.  
Natuurlijk zijn PvdA en GroenLinks twee verschillende partijen maar we 
staan niet zo ver van elkaar dat we op lokaal niveau niet een gezamen-
lijk programma zouden kunnen maken. Beide partijen gaan uit van soli-
dariteit en duurzaamheid. Het ligt voor de hand dat dit ook de thema's 
zullen worden voor het gezamenlijke verkiezingsprogramma. 
 
Laat ik niet op de zaken vooruit lopen, we hebben natuurlijk eerst de 
toestemming van U - de leden- nodig om de samenwerking tot stand te 
brengen. Bestuur en fractie hebben in principe al ingestemd met de sa-
menwerking maar om de samenwerking gestalte te geven is de instem-
ming van de afdelingsleden nodig. Om die reden is dit onderwerp een 
belangrijk punt op de ledenvergadering van 20 maart en zullen wij op 
die vergadering de samenwerking in besluitvormende zin in stemming 
brengen. 
Ik ben positief gestemd over de afloop van die stemming maar hoe 
meer mensen er zijn om mee te praten en hun stem uit te brengen over 
de samenwerking hoe beter het is. 
 
Om u zo volledig mogelijk te informeren en u kennis te laten maken met 
de lokale vertegenwoordigers van GroenLinks zullen zij aanwezig zijn bij 
de komende ledenvergadering zodat zij net als wij graag uw vragen rond 
de samenwerking kunnen beantwoorden.  Er staat natuurlijk meer op 
de agenda en die agenda staat hiernaast en ook de andere onderwer-
pen kunnen uw inbreng gebruiken. 
 
Chris Nebelstein—wnd. voorzitter 
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 De Afdeling 

Algemene Ledenvergadering 20 maart in Op Moer te Moerkapelle aanvang 20.00 uur 
 

Agenda: 

1) Opening en vaststelling agenda 

2) Mededelingen 

3) Verslag Algemene Leden Vergadering 28-11-2012 

4) Bestuurssamenstelling 

 Huidige samenstelling: 

 Voorzitter:  Vacature, wordt waargenomen door Chris Nebelstein 

 Secretaris:  Vacature, wordt waargenomen door Aad Stuivenberg 

 Penningmeester: Frans Peelen 

 Lid:   Henk Doornhein 

1.  Chris Nebelstein stelt zich beschikbaar als voorzitter en het bestuur stelt voor Chris Nebelstein te be

 noemen als voorzitter. Conform de statuten moet de voorzitter door de ALV in functie gekozen wor-

 den.  

 2. Henk Doornhein moet conform de statuten aftreden. Hij stelt zich herkiesbaar als bestuurslid. 

 3. Verder stelt het bestuur voor Aad Stuivenberg te benoemen als bestuurslid. Hij zal totdat een nieuwe 

  secretaris is gevonden de functie van secretaris waarnemen. 

 4. Frans Peelen blijft penningmeester en hoeft conform de statuten pas volgend jaar af te treden. 

  Het bestuur verzoekt leden zich voor (bestuurs-)functies beschikbaar te stellen.  U kunt zich schriftelijk 

  aanmelden bij het bestuur via e-mail: aad.stuivenberg@gmail.com. Ook kunt u zich mondeling aanmel-

  den tot aanvang van de vergadering  

5) Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 

1. Mogelijke samenwerking met GroenLinks (zie blz.2) 

2. Vaststellen van de procedure tot het opstellen van een fractieprofiel (zie het voorstel van de kandidaat-

stellingscommissie)  

6) Financiële zaken: 

1. Jaarstukken 2012 

De jaarstukken worden kort toegelicht door de penningmeester. 

Verslag van de kascontrolecommissie. 

Verlenen van décharge aan de penningmeester voor de afdelingsfinanciën 2012. 

2. Bijstelling begroting 2013 

Korte toelichting door de penningmeester 

3. Aanwijzing kascontrolecommissie 

4. Vaststelling afdracht lokale bestuurders 

De huidige afspraak is als volgt: wethouder en raadsleden € 50 per maand, commissieleden  

€ 15 per vergadering. De bedragen zijn gerelateerd aan het aan de functie gekoppelde inkomen. Daar-

om is het voorstel de maandelijkse bijdrage van de wethouder te verhogen tot  

€ 75 en de overige bijdragen gelijk te laten. 

5. Wat verder ter tafel komt 

7) Jaarverslag Raadsfractie en Politieke actualiteit 

8) Rondvraag 

9) Sluiting 
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Samenstelling van de fractie  

Op 1 januari 2012 bestond de fractie uit: 

Mogens Domela Nieuwenhuis, fractievoorzitter, lid van 
de commissie Bestuur, Financiën en Beheer (BFB) 

Ed Diersmann, fractiesecretaris, lid van de commissie 
Ruimtelijke ontwikkelingen (Ruimte), voorzitter van 
de werkgroep Planning en Control (P&C) 

Joke van Gelderen, raadslid, lid van de commissie Maat-
schappelijke Ontwikkelingen (MO) 

Johan Helmer, commissielid, lid van de commissie Ruim-
te, lid van de werkgroep P&C 

Govard Slooters, commissielid, lid van de commissie BFB 

Gerard Zweere, commissielid, lid van de commissie MO 

Omdat Govard Slooters in april de gemeente Zuidplas 
verliet, moest hij zijn lidmaatschap van de commissie 
BFB beëindigen. Hij werd opgevolgd door Aad Stuiven-
berg, die in de raadsvergadering van 29 mei 2012 werd 
benoemd. 

Eind 2012 heeft de gemeenteraad besloten de commis-
sies af te schaffen en een nieuwe vergaderdiscipline te 
gaan hanteren. Voor Gerard Zweere was dit aanleiding, 
mede gezien zijn persoonlijke situatie, om met zijn werk-
zaamheden voor de fractie te stoppen. 

Johan Helmer en Aad Stuivenberg zijn met ingang van 1 
januari 2013 benoemd als fractieadviseurs.  

Met wethouder Arjen Hazelebach is regelmatig contact 
en overleg geweest.  

Werkzaamheden  

De leden van de fractie hebben aan de volgende aan-
tallen overleggen deelgenomen: 

8    Raadsvergaderingen 

7    Raadsinformatiebijeenkomsten 

8    Commissie MO 

13  Commissie Ruimte 

9     Commissie BFB 

6     Werkgroep P&C 

5     Fractievoorzittersoverleg 

15 Fractievergaderingen 

6 Coalitieoverleg 

 

 

 

 

 

 
Behandelde onderwerpen (niet uitputtend en in wille-
keurige volgorde): 
 

 Beheerplan Groen en Wegen 

 Onderhoud N219a 

 Zuidplaspolderontwikkelingen 

 Brede School Moordrecht 

 Brede School Moerkapelle 

 Bestemmingsplan Zevenster 

 Fasering Kleine Vink 

 Verkoop Molukse Wijk Moordrecht 

 Bestemmingsplan Tweemanspolder/Wilde Vee-
nen 

 Begroting 2013 

 Zwembad de Koornmolen in Zevenhuizen 

 OZB problematiek 

 Structuurvisie 2030  
 

Gestelde schriftelijke vragen over: 

 

 Onderhoud openbare verlichting 

 Verpauperde panden 

 Voormalig gemeentehuis Moordrecht 

 Illegale bebouwing  
 

Ingediende moties en amendementen Amendement 
woonvisie 2011 betrekken bij de Zuidplasontwikkelin-
gen: 

 Motie over sociale woningbouw bij Zuidplasont-
wikkelingen 

 Motie over het minimaal behouden van een voet-
/fietsveer tussen Moordrecht en Gouderak 

 Daarnaast heeft de fractie meerdere moties met 
andere partijen ingediend en ondertekend.  

 
 

 Jaarverslag 2012 PvdA Raadsfractie Zuidplas 
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 Jaarverslag 2012 PvdA Raadsfractie Zuidplas 
 

 

 

Enkele onderwerpen nader toegelicht  

Begroting 2013  

De begroting 2013 stond in het teken van een bezuini-
ging van enkele miljoenen. Uitgangspunten van de frac-
tie bij de behandeling van de voorstellen waren: 

Bij bezuinigingen gaat het niet om getallen, maar om 
mensen. 

Subsidies voor het culturele en maatschappelijke leven 
in de gemeente Zuidplas worden niet beëindigd. 

Als de keus gemaakt zou moeten worden, dan kiest de 
PvdA voor mensen in plaats van stenen. 

De financiën dienen op orde te zijn, voor nu, maar ook 
voor de komende generaties. 

Niet meer bezuinigen dan nodig is. 

We weigeren de sociale infrastructuur nog meer kapot 
te bezuinigen. 

De mens van nu belangrijker dan de angst voor de toe-
komst. 

Niet op voorhand nu al, vanuit de angst voor mogelijke 
tegenvallers in de toekomst, de sociale infrastruc-
tuur en sociale cohesie binnen de dorpen afbreken. 

De Rotterdampas en het bureau Sociaal Raadslieden 
moeten behouden blijven.  

Bestemmingsplan Tweemanspolder/Wilde Veenen 
(Zevenhuizen/Moerkapelle)  

Dit bestemmingsplan moest op last van de raad van Sta-
te worden aangepast. De in het gebied aanwezige tuin-
ders hadden geen uitbreidingsmogelijkheden gekregen 
en de Raad van State vond dat er van enig uitbreiding 
sprake moest zijn. In het nieuwe ontwerp stelde het col-
lege een verdubbeling van de glastuinbouw voor. Daar 
de fractie een voorstander is van een open gebied van 
de wilde Veenen ging dit ons te ver. Na uitvoering over-
leg met omwonenden, andere partijen en de wethouder 
is de uitbreiding, mede door en akkoord van omwonen-
den en tuinders beperkt gebleven. Door onze inzet is in 
het bestemmingsplan opgenomen dat een wijziging van 
het gebruik van de gronden (van agrarisch naar glastuin-
bouw) pas kan gebeuren als er een gedegen en financi-
eel haalbaar plan aan ten grondslag ligt.  

Zuidplasontwikkelingen  

Veel aandacht is besteed aan de ontwikkelingen in de 
Zuidplaspolder. Bij de aanvang van het project was er 
sprake van 30.000 woningen tot 2030. Later is dat terug-
gebracht tot 15.000, nu wordt gesproken van 7.000  

 

 

woningen. Dit alles heeft te maken met de economische 
crisis waarin we op dit moment verkeren. Daarnaast 
heeft de Raad van State een aantal bestem-
mingsplannen vernietigd. De realisatie van de 7.000 wo-
ningen begint door aanbouw vanuit de dorpen 
(Zevenhuizen-Zuid, Moerkapelle-Oost en Nieuwerkerk-
Noord) en in bestemmingsplan “Lanen en Linten”. 

De gemeente Zuidplas was verplicht voor 24 miljoen 
gronden uit de Grondbank aan te kopen. Zuidplas is deze 
verplichting nagekomen. Wel is met de partners in de 
Grondbank overeen-gekomen dat er gronden uitgeno-
men konden worden die ook in exploitatie genomen 
konden worden.  
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 Procedure advies kandidaatsstellingscommissie 
Procedure advies kandidaatstellingscom-
missie PvdA. 
 

De afdeling heeft in de ledenvergadering van 6 januari 

2013 de volgende personen benoemd in de onafhanke-

lijke kandidaatstellingscommissie voor de raadsverkie-

zingen maart 2014: 

 Govard Slooters 

 Ed Diersmann 

 Jos Kroon 

Onafhankelijk houdt in dat deze personen zelf geen kan-

didaat zijn voor de gemeenteraad. 

 
De Kandidaatstellingscommissie (verder: KSC) heeft zich 
gebogen over het fractieprofiel in het licht van de moge-
lijke samenwerking met Groen Links (GL). 

We stellen het volgende voor als procesafspraak: 

1. de KSC-PvdA stuurt tijdig het fractieprofiel op naar 
het afd. bestuur PvdA-Zuidplas t.b.v. de ledenver-
gadering 20 maart. 

2. Dit PvdA-profiel is grotendeels afgestemd op het 
landelijk format, met specifiek aandacht voor de 
lokale situatie (4 kernen, vereiste tijdsbesteding, 
meedraaien als fractiemedewerker bij opvolgers-
plaatsen). 

3. hieraan wil de KSC het volgende toevoegen: 

a. indien de leden op 20 maart instemmen met een 
gezamenlijke lijst, zal de KSC paritair worden sa-
mengesteld (2 PvdA, 2 GL). Namens PvdA: Ed en 
Jos met Govard als vervanger. De 2 GL-leden mo-
gen niet zelf verkiesbaar zijn; 

b. de brede KSC (Pvda en GL) voert op basis van het 
fractieprofiel (zie 1) gesprekken met mogelijke 
kandidaten van beide partijen; 

c. de brede KSC legt aan de gezamenlijke vergade-
ring (Pvda- en GL-leden woonachtig in Zuidplas) 
de kandidatenlijst ter vaststelling voor met een 
beargumenteerde lijstvolgorde; 

d. de brede KSC gaat bij hierbij niet op voorhand uit 
van een verdeling over de partijen (bv 1&2: PvdA, 
3 GL, 4&5 PvdA, 6 GL), maar doet haar voordracht 
op basis van kwaliteit, vakkennis, ervaring en zo 
mogelijk: een evenwichtige spreiding over de ker-
nen; 

e. er wordt op voorhand dus geen M/V-verdeling of 
verdeling PvdA/GL opgesteld. 

 

 

 

 

De KSC-PvdA vraagt het bestuur zich te vergewissen van 
een eventueel afwijkende procedure bij het aanmelden 
bij het Hoofdstembureau (wellicht dat dit als een nieuwe 
partij wordt gezien met als gevolg: een laag lijstnummer 
(6,7,of misschien 8) 

 
De afdeling wordt op 20 maart dus niet gevraagd in te 
stemmen met het fractieprofiel, maar met de procedure 
indien wordt gekozen voor een gezamenlijke lijst met 
GroenLinks. 
 
Indien de afdeling niet instemt met een gezamenlijke 
lijst, zal de KSC op korte termijn de volgende profielen 
voorleggen aan de ledenvergadering: 
 fractieprofiel 
 Profiel fractievoorzitter 
 Profiel PvdA-wethouder 
 
Namens de kandidaatstellingscommissie PvdA: 
Jos Kroon. 
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