Gelderland
Algemene Ledenvergadering
Verslag 25 juni 2022
“De Fietser” (zaal: Mindset); Akulaan 2, 6717 XN Ede
1. Opening – Jeroen de Jong (voorzitter)
De voorzitter Jeroen de Jong opent de vergadering om 10.02u met Romeinen 8:24 “In de hoop zijn
wij zalig geworden”. We worden deze dagen geconfronteerd met diverse crises, waarin een oplossing
soms ver weg lijkt. De voorzitter: “Iedereen dacht dat het niet kon, totdat er iemand kwam die dat
niet wist”. Wij als CDA’ers moeten onze hoop weer kunnen tonen en een mooi begin daarvan is het
stuk ‘Zij aan Zij”. Ook vertrouwen is een groot en belangrijk woord; ook hier kan nog verandering
bewerkstelligd worden. Verandering vraagt iets van ons allen en vraagt ook een gedragsverandering.
We moeten ergens starten – laat dat vandaag zijn! De voorzitter doet dan ook de oproep om een
politicus – wie dan ook – een compliment te bezorgen.
2. Vaststellen agenda – Jeroen de Jong (voorzitter)
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Vaststellen verslag ALV 22 april 2022 - – Liza Kozlowska (secretaris)
Vanwege een omissie zijn de notulen van de ALV 22 april 2022 niet bezorgd aan de leden, waarvoor
de secretaris zich verontschuldigd. De notulen zullen tezamen met voorliggende notulen aan de
vergadering bezorgd worden en in de volgende ALV zullen de notulen alsnog worden vastgesteld.
Er wordt gevraagd of de notulen binnen 2 weken na de vergadering bezorgd kunnen worden – de
secretaris geeft aan dat de notulen eerst door het Algemeen Bestuur besproken worden; direct na de
vaststelling door het AB zullen de notulen doorgestuurd worden.
4. Rondvraag – Jeroen de Jong (voorzitter), Peter Drenth (gedeputeerde), leden, Jaco
Geurts (Tweede Kamerlid)
De Rondvraag van de ALV staat in het teken van de stikstofproblematiek:
Een lid spreekt zijn zorgen uit over zijn bedrijf in de houtbewerking. De gedeputeerde: Gelderland
heeft veel bos, waarvan veel in de Veluwe ligt. Er wordt ook gekeken naar het beheer van het bos en
er is geconstateerd dat het beheer niet altijd in lijn is met de behoeften van de natuur. Om de natuur
te behouden moet er minder hout uit het bos worden gehaald. Echter, als er een kapverbod wordt
ingesteld, betekent dit inderdaad het einde voor veel bedrijven. De gedeputeerde geeft aan dat het
van belang is om vanuit het grote plaatje ‘naar beneden te kijken’. Er moeten een aantal
doelstellingen behaald worden en we moeten veranderingen doorvoeren. Voor het bedrijf van
mijnheer moet maatwerk worden gerealiseerd. De gedeputeerde kent de verhalen, weet dat de
bedrijven als mijnheer zorgvuldig met de natuur omgaat en zal hier zorgvuldig mee omgaan.
Vanuit de zaal komt de vraag hoe de gedeputeerde zich verhoudt tot het landelijke uitspraken. De
gedeputeerde: Wij hebben met elkaar decennialang gedacht dat je altijd meer kunt helpen. We
bleven polderen totdat iedereen tevreden de deur uitging. Echter, gratis bestaat niet. We hebben
met elkaar de rekening gekregen: we kunnen niet genoeg woningen bouwen, we hebben niet
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voldoende brandstof en onze natuur ligt er niet goed bij. De discussie moet niet over modellen gaan,
maar het moet duidelijk zijn dat er iets moet gebeuren. De crises vragen om een gezamenlijke
aanpak: het landelijk gebied is niet alleen van de 8700 boeren, daar hangen dorpen, samenlevingen,
verenigingen aan.
Vanuit de zaal komt de vraag: hoe kunnen we voorkomen dat de veehouderij wordt opgeofferd voor
de andere sectoren? Het voelt op dit moment onrechtvaardig. Gedeputeerde Drenth: het is
belangrijk dat de uitstoot van de landbouw in kaart wordt gebracht. Het CDA pleit er aan de andere
kant ook voor dat ook de uitstoot van de industrie en de andere sectoren in beeld wordt gebracht en
wordt aangepakt. Drenth doet een oproep: we moeten af van het ‘blamen’ of ‘shamen’ – dit helpt
ons niet verder. Wat van belang is het vasthouden aan de afspraken die zijn gemaakt.
Ook wordt onder de leden twijfel uitgesproken of het CDA nog wel de goede keus is. Welk signaal
kan de vergadering aan het landelijk CDA afgeven om meer kleur te krijgen? De voorzitter geeft aan
dat de politiek leider Wopke Hoekstra zich bereid heeft getoond op de najaars-ALV met de leden in
gesprek te gaan. Vanuit de zaal wordt ook aangegeven dat wij – zoals allen hier aanwezig – ook het
CDA-schap zelf uit moeten dragen. Als tegengeluid wordt veel waardering uitgesproken voor het
harde werk van Derk Boswijk. Tweede Kamerlid Jaco Geurts reflecteert op de gemaakte opmerkingen
en geeft aan deze aankomende dinsdag in de fractievergadering in te brengen.
Staande de vergadering wordt een resolutie ingediend:
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De resolutie wordt in de vergadering bediscussieerd en in stemming gebracht.
De resolutie wordt door de vergadering aangenomen.
5. Verkiezing lijsttrekker Provinciale Staten.
Het bestuur van CDA Gelderland draagt de heer Peter Drenth voor als lijstrekker voor de verkiezingen
van Provinciale Staten. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld.
Uit de zaal komt de vraag of de Peter Drenth, indien de verkiezingen een andere uitslag tonen dan
gehoopt, zitting zal nemen in Provinciale Staten. Hij geeft aan nu niet bezig te zijn met de “what if…”;
er is vertrouwen in een goede uitslag van de verkiezingen en een plek voor het CDA in het bestuur
van de provincie.
Bij acclamatie wordt Peter Drenth gekozen tot CDA-lijsttrekker voor de verkiezingen van Provinciale
Staten in 2023.

6. Verkiezing lijsttrekker Waterschap Rijn en IJssel.
Het bestuur van CDA Gelderland draagt dhr. Hans Martijn Ostendorp als lijstrekker voor de
verkiezingen van het Waterschap Rijn en IJssel. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld.
Uit de zaal komt een positieve steunbetuiging voor de kandidatuur van Hans Martijn Ostendorp.
Bij acclamatie wordt Hans Martijn Ostendorp gekozen tot CDA-lijsttrekker voor de verkiezingen van
het Waterschap Rijn en IJssel in 2023.

7. Verkiezing lijsttrekker Waterschap Rivierenland.
Het bestuur van CDA Gelderland draagt mevrouw Esther Groenenberg als lijstrekker van voor de
verkiezingen van het Waterschap Rivierenland. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld.
Bij acclamatie wordt Esther Groenenberg gekozen tot CDA-lijsttrekker voor de verkiezingen van het
Waterschap Rivierenland in 2023.

8. Verkiezing lijsttrekker Waterschap Vallei en Veluwe.
Het bestuur van CDA Gelderland draagt mevrouw Marja van der Tas voor als lijstrekker van
Waterschap Vallei en Veluwe. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld.
Bij acclamatie wordt Marja van der Tas gekozen tot CDA-lijsttrekker voor de verkiezingen van het
Waterschap Vallei en Veluwe in 2023.
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De verkozen lijsttrekkers: (v.l.n.r.): Hans Martijn Ostendorp, Marja van der Tas, Peter Drenth en Esther
Groenenberg

9. Gesprekstafels verkiezingsprogramma 2023
De vergadering gaat uiteen om in kleine groepen diverse verkiezingsthema’s te bediscussiëren.

10. Sluiting
Na de groepsdiscussies wordt plenair een korte terugkoppeling gegeven.
De voorzitter sluit de vergadering om 13.23u.

Liza Kozlowska
Secretaris CDA Gelderland
26 juni 2022
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