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Noord-Holland is een top-regio om in te wonen, te werken en te 
recreëren - of je nu in Den Burg, Huizen, Amsterdam of Langedijk 
woont. Het provinciebestuur heeft een eigen rol daar waar het 
gaat om economie, ruimte en mobiliteit. D66 maakt het verschil 
door deze factoren in een zinvol verband te brengen. Het resultaat 
is een top woon- en vestigingsklimaat. Wij willen dat het pro-
vinciebestuur een verbindende rol speelt tussen marktpartijen, 
overheden, onderwijs en maatschappelijke organisaties om dat te 
bereiken.
Als inwoner zie je de resultaten door florerende bedrijven, duur-
zame producten in de winkel, mooie natuurgebieden, wijds land-
schap, bussen naar ziekenhuizen en theaters, veilige provinciale 
wegen en een stevige kust die ons beschermt.

De fractie heeft van de leden in het verkiezingsprogramma een 
duidelijke opdracht gekregen op het gebied van bestuur, ruimtelij-
ke ordening, economie, duurzaamheid, natuur, milieu, openbaar 
vervoer, waterveiligheid en financiën. In deze tussenrapportage 
melden we waar we staan, samengevat in het overzicht hieronder.
In mijn eigen portefeuille economie zijn grote stappen gezet naar 
versterking van de bedrijvenclusters, verduurzaming en herstruc-
turering van bestaande bedrijventerreinen, het stimuleren van de 
kenniseconomie door samenwerking met het onderwijs, stimule-
ring van glasvezelinfrastructuur en voortgang van het Pallas- en 
het zeesluisproject.

Nu grote delen van het coalitieakkoord en ons verkiezingspro-
gramma inmiddels op stapel staan of al in werking zijn gezet, 
zijn wij bezig met een aantal nieuwe initiatieven. We spelen in 
op nieuwe kansen in afvalrecycling, openbaar vervoer, duurza-
me energie en landbouw als opmaat naar de nieuwe verkiezin-
gen. Ook spelen er nog belangrijke politieke dossiers rondom het 
Noordzeekanaalgebied, personenvervoer over water, jeugdzorg, 
integriteit van bestuur en de mogelijke fusie met Flevoland en 
Utrecht. 

Ik wens U veel leesplezier en laat ons horen wat u ervan vindt.
Flip de Groot, fractievoorzitter

WAT WIL D66 MET NOORD-HOLLAND? 

Beleidsterrein Opdracht uit verkiezingsprogramma Bereikt in deze periode

Bestuur Meer transparantie en efficiëntie, focus op kerntaken,   Checks & balances in de bedrijfsvoering, afbouwen van niet-kerntaken,   

 streven naar opschaling heldere rapportages, geen geheime agenda’s meer in college.

Ruimtelijke  Behoud van kwaliteit van het landschap, ook als Criteria voor nut en noodzaak van bouwprojecten, degelijke toetsing van 

ordening economische waarde. Streven naar compacte steden. nieuwe bouwprojecten in het landelijk gebied. Duidelijkheid over projecten

  Bloemendalerpolder, Crailo en Haarlemmermeer.

Economie Aanjagen van economie en betrekken bij alle Aanpak van herstructureren van bedrijventerreinen voortgezet, extra   

 beleidsterreinen. aandacht voor creatieve sector, versnelde investeringen in economie en 

  innovatie in verband met crisis.MRA is top-5 regio in Europa.

Wonen Vraaggestuurd bouwen invoeren. Vraag wordt regionaal afgestemd, CPO stimuleringsprogramma vernieuwd, 

  regie op stimuleren van binnenstedelijk bouwen.

Duurzaamheid In 2050 geen gebruik meer van fossiele brandstoffen in Zonne-energie is toegevoegd als extra vorm van duurzame energie in het  

 Noord-Holland. Koersdocument. Stimulering van hernieuwbare energie en innovatie. Initiatief 

  voor grondstoffenrotonde gestart.

Natuur Behoud van open landschap, recreatiegebieden rond de Groen blijft groen in Noord-Holland: De EHS wordt afgerond en planologische  

 stad en afmaken van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) bescherming blijft voor aantal recreatiegebieden rond de steden.

Milieu Degelijk handhavingsbeleid en professionalisering van Regionale uitvoeringsdiensten zijn opgestart. D66 volgt verloop handhaving

 de vergunningverlening. nauwgezet.

Bereikbaarheid Bereikbaarheid verbeteren met alle vervoersmodaliteiten Het OV netwerk wordt gemoderniseerd met snelbuslijnen en lokale toevoerlijnen,

 en digitale informatie. Investeren in kwaliteit en netwerk ontwikkeling van knooppunten, geld voor fietsvoorzieningen. De actuele

  van openbaar vervoer. Aandacht voor fiets en vervoer gegevens van het openbaar vervoer worden toegankelijk via moderne 

 over water. media.

Waterveiligheid Water als bedreiging aanpakken en als kans benutten. Veiligheid wordt verbonden met economie, recreatie en ecologie: 

  bijvoorbeeld zandige buitendijkse zeewering en gebiedseigen zoetwater-

  opslag. Ontwikkeling van eigen identiteit van kustplaatsen.

Financiën Financiën op orde door doelmatigheid, focus op  Geld vrijgemaakt voor investeringen, geen verhoging opcenten ondanks 

 kerntaken, budgettaire discipline. bezuinigingen en crisis, duidelijke rapportages.



WILLEM ARONDÉUSLEZING 
BEHOUDEN  

Sinds 2004 organiseren Provinciale Staten van Noord-Holland 
jaarlijks de Willem Arondéuslezing. Een lezing die scherp, con-
troversieel, taboedoorbrekend, en te koppelen aan actuele maat-
schappelijke of politieke gebeurtenissen dient te zijn. 
In 2011 liep het imago van de lezing een deuk op. De werkgroep 
Arondéuslezing, waarvan D66 geen deel uitmaakte, besloot dat 
spreker Thomas von der Dunk zich inhoudelijk niet aan de eisen 
van de lezing had gehouden en annuleerde de lezing. Dit leidde 
tot grote ophef. D66 ageerde tegen deze inperking van het vrije 
woord. Von der Dunk hield zijn lezing toch, maar dan als Hagen-
preek buiten in de Haarlemmer Hout. 
D66 is daarop deel gaan nemen aan de werkgroep en heeft zich er 
sterk voor ingezet dat de lezing in 2012 wél doorgang kon vinden – 
ondanks tegenwerking. En dat is in 2013 ook weer gelukt.

D66 STELT HET KIND CEN-
TRAAL IN DE JEUGDZORG
Jeugdzorg wordt van 
de provincies naar 
de gemeenten over-
gedragen. Dat is een 
ingewikkeld proces, 
waarbij het kind zelf 
niet tussen wal en 
schip moet vallen. 
Per 1 januari 2015 
worden de jeugd-
zorgtaken uitgevoerd door de gemeenten. Voor D66 Noord-Hol-
land betekende dat twee belangrijke aandachtspunten in het ver-
kiezingsprogramma: zorgen voor een goede kennisoverdracht en 
grip op het transitieproces. De fractie organiseerde bijeenkom-
sten met raadsleden en deed mee aan werkbezoeken in het veld. 
Er bleek behoefte aan experimenteerruimte om tijdens de over-
gangsfase te wennen aan de taken die vanaf 2015 moeten worden 
uitgevoerd. Door een motie samen met GroenLinks in november 
2012 realiseerde D66 hiervoor ruimte en budget.

SCHOON SCHIP BETEKENT
CONTINUE HET DEK 
SCHROBBEN 
Vertrouwen bij de burger komt te voet en gaat te paard. De com-
missie Schoon Schip is enige tijd geleden ingesteld om de bestuurs-
cultuur te onderzoeken. De provinciale overheid is het vertrou-
wen waard, maar dat laat onverlet dat zowel Provinciale Staten als 
Gedeputeerde Staten er alles aan moeten doen om dat vertrouwen 
te behouden.
In november 2012 was D66 Noord-Holland zowel opgelucht als 
aangeslagen door het resultaat van het onderzoek Schoon Schip, 
een onderzoek naar de handelswijze van bestuurders met name in 
grote projecten. Er bleek in de periode 2003-2011 geen sprake van 
een ‘verziekte bestuurscultuur’ in Noord-Holland, maar een aan-
tal personen heeft grenzen overschreden. De gevolgen daarvan 
werken nog steeds door.
D66 hamert nu op volledige transparantie in de besluitvormings-
processen en een goede controle op grote projecten. Ook bij be-
noemingen blijft D66 kritisch. Niet alleen het dek, maar het hele 
schip moet schoon blijven. 

DE TOEKOMST VAN 
NOORD-HOLLAND  

D66 Noord-Holland is voorstander van samenvoeging en op-
schaling van de provincies tot een landsdeel mits het gebeurt van-
uit een goed doordachte visie op het middenbestuur in Nederland. 
Voorwaarden voor een geslaagde samenvoeging zijn voor D66 dat 
de financiële kracht vergroot wordt, er meer bestuurskracht komt 
door de nieuwe indeling en het democratisch gehalte van het mid-
denbestuur verbeterd wordt. 
Om de mening van de lokale afdelingen te horen heeft de Sta-
tenfractie een peiling gedaan en deze inbreng meegenomen in de 
standpuntbepaling. De discussie wordt vervolgd dit najaar.
Ongeacht de schaal waarop de provincies vorm krijgen ziet D66 
een Provincie-Nieuwe-Stijl voor ogen: Provincie 2.0  Dit is een 
slagvaardige en slimme organisatie die gebruikt maakt van moder-
ne ICT middelen voor doelmatig en efficiënt bestuur. 

Samen met de provinciale Statenfracties trekt D66 een 
consistente lijn naar versterking van de democratie, dus 

ook een moderne indeling voor het midden-bestuur.

Hans Engels, Eerste Kamerlid D66

Een zeer succesvol werkbezoek heeft de banden tussen 
provinciaal en lokaal bestuur versterkt. Dit draagt nu en 

in de toekomst zeker bij tot betere samenwerking.

Frans Bas, fractievoorzitter D66 Schagen

PETRA HOOGERWERF

ZAFER YURDAKUL



MOBILITEIT ANDERS
De inbreng van D66 in het coalitieakkoord om onderscheid te 
maken in snelbuslijnen en aanvullend openbaar vervoer naar 
knooppunten is tot stand gekomen. De Visie OV 2020 is vast-
gesteld. Gemeenten en vrijwilligers hebben goed ingespeeld op 
de geboden kansen voor buurtbussen. Het doel is om ondanks 
bezuinigingen van het rijk een stipte en frequente dienstregeling 
te handhaven op snelbuslijnen en in dunbevolkte gebieden te 
komen met maatwerk-oplossingen.
De OV-Taxi, de overstapper en de buurtbus kunnen het openbaar 
vervoer in kleine kernen in stand te houden. In het landelijk gebied 
is dit  zeer belangrijk voor de mobiliteit van schoolgaande jeugd en 
ouderen.  Op de snelbuslijnen moeten reizigers erop kunnen ver-
trouwen dat het openbaar vervoer rijdt volgens de dienstregeling. 
Er is extra budget geregeld voor halte-voorzieningen en het oplos-
sen van knelpunten - ook voor de fiets. 

In de regio wordt het openbaar vervoer verder verbeterd. Een sa-
menhangend Randstad-net is uitgangspunt. Het ontwikkelen 
van vervoersknooppunten wordt hier nadrukkelijk bij betrokken. 
Door de inzet van D66 is er betere actuele mobiele informatie 
voor de reiziger via online middelen en telefoon.

D66 VECHT VOOR DUURZAME EN EFFICIËNTE 
LANDBOUWSECTOR
D66 wil het areaal voor biologische land- en tuinbouw en vee-
teelt uitbreiden en dierenwelzijn bevorderen. We willen agra-
rische ondernemers in staat stellen om diverse economische 
activiteiten op het land te ontwikkelen. Deze keuzes zijn van es-

sentieel belang voor de omgang met de vergrijzing en daling van 
de bevolking in de Kop van Noord-Holland en de economisch 
onzekere tijden.
In de landbouw en visserij-agenda van het college zijn de speer-
punten van D66 goed terug te vinden: duurzame landbouw en 
visserij met een verantwoorde manier van produceren waarbij 
onze internationale concurrentiepositie behouden blijft. D66 
heeft bovendien toezeggingen gekregen voor het handhaven van 
de 7% biologische landbouwareaal en voor onderzoek naar de 
mogelijkheden van stadslandbouw.
D66 wil geen megastallen in Nederland. Bij uitbreiding of vesti-
ging van intensieve veehouderijen moet niet alleen naar de om-
vang van een bedrijf worden gekeken, maar ook naar aspecten 
zoals volksgezondheid, aard van het bedrijf, ruimtelijke inpas-
sing, milieu én dierenwelzijn. D66 is toegezegd dat een beoor-
delingssysteem – waarin deze verschillende aspecten worden 
gewogen - wordt vastgelegd in beleid. Uiteraard zijn we tegen 
onnodige beperkingen voor ondernemers, die alleen ‘schijnvei-
ligheid’ opleveren.

D66 STELT VRAGEN ALS HET NODIG IS 
Een politicus heeft een belangrijke controlerende taak en kan 
daarbij op diverse manieren vragen stellen: mondeling in com-
missies en de provinciale statenvergadering of schriftelijk. Na de 
99e schriftelijke vraag in 2011 heeft D66 de 100e vraag gesteld 
over de hoge kosten van schriftelijke vragen. Die kunnen oplopen 
tot meer dan 8000 euro. Het is veelal kosteneffectiever als vragen 
mondeling gesteld worden. Dat neemt niet weg dat het stellen van 
schriftelijke vragen een goed democratisch instrument is dat ook 
door D66 gericht wordt ingezet. 
Wanneer nodig stelt D66 de argumentatie voor het bouwen bui-
ten bestaand gebied ter discussie door het stellen van schriftelijke 
vragen.  Bijvoorbeeld over de sportcluster aan de westrand van 
Alkmaar, de Aetveldschepolder, Westerdel, landgoed Elswouts-
hoek, Harenkarspel, Grote Buitendijk/Hofgeest en Vlietlanden. 

Ook over natuurbeheer van de Klaverpolder, ontwikkeling van 
Crailo, de uitbreidingsplannen van vliegveld Hilversum, golfbaan 
Spaarnwoude en de veiligheid van chemische bedrijven zijn vra-
gen gesteld. De vragen en antwoorden zijn te vinden op de web-
site www.d66noordholland.nl

WIM COOL

ANDRIES TIJSSENS



D66 STRIJDT VOOR BEHOUD VAN KWALITEIT IN STAD EN 
LAND
Groen wordt groener, blauw blijft blauw en de steden bruisen. 
Daar werkt D66 aan in Noord-Holland. 
Het ruimtelijk beleid is vastgelegd in de Structuurvisie 
Noord-Holland 2040 met bijbehorende verordening. Het accent 
ligt op binnenstedelijk bouwen en er is aandacht voor de ontwik-
keling van knooppunten voor mobiliteit. Dit is de inzet geweest 
van D66 in de coalitieonderhandelingen. Ook stelt de provincie 
zich nu terughoudend op bij grondontwikkeling en stelt in pro-
jecten duidelijke kaders aan de markt.

Projecten als de Bloemendalerpolder en de Westflank van de 
Haarlemmermeer blijven van groot belang om te kunnen voldoen 
aan de woningvraag in de Metropoolregio Amsterdam. D66 heeft 
ingestemd met een nieuw contract voor de ontwikkeling van de 
Bloemendalerpolder. Voor dit gebied tussen Muiden en Weesp 
blijft het uitgangspunt 2/3 groen en 1/3 bebouwd met 2350 tot 
2750 woningen. Voor de westkant van de Haarlemmermeer 
wordt een nieuwe start gemaakt waarbij de provincie het kader en 

de grensoverschrijdende zaken aangeeft. De gemeente krijgt het 
voortouw voor de uitwerking. D66 staat daarachter, maar ook dat 
in Crailo, waarvan de grond in eigendom is van de provincie, zij 
wel het voortouw neemt. 
In het verkiezingsprogramma is aangegeven dat de bouwopgaves 
worden geconcentreerd binnen bestaand bebouwd gebied. De re-
den is dat belasting van het milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. 
Steden moeten aantrekkelijk blijven en het landschap eromheen 
haar waarde behouden. Indien gemeenten buiten bestaand gebied 
willen bouwen moeten daar goede argumenten voor zijn en is 
vroegtijdig overleg met de provincie gewenst. Het college houdt 
deze plannen tegen indien nut en noodzaak niet zijn aangetoond 
en de kwaliteit van de ruimtelijke inpassing onvoldoende is. Zij 
krijgt daarbij advies van de provinciale adviescommissie ruimte-
lijke ontwikkeling (ARO). In 2012 is het functioneren van deze 
commissie geëvalueerd. D66 is positief over de inzet van de ARO 
en acht de kritiek van enkele andere partijen over haar effectiviteit 
ongegrond. Dit adviesproces houdt onomkeerbare beschadigin-
gen van het landschap tegen en daarvoor is een goede procedure 
nodig. D66 heeft samen met de coalitiepartijen in Noord-Holland 
uiteindelijk een compromis bereikt. De ARO adviseert Gedepu-
teerde Staten en kan eerder in het vooroverleg geraadpleegd wor-
den door gemeenten. De ARO toetst op verzoek van GS alleen nog 
de ‘grootse en meeslepende’ en de ‘kleine en venijnige’ plannen. 

D66 vraagt de beleidsmakers voortdurend om samenwerking en 
een regierol in de regio, met name in de Metropoolregio Amster-
dam. Op het gebied van wonen pakt de provincie de regierol goed 
op door het samenbrengen en aanjagen van marktpartijen. Op het 
gebied van waterveiligheid werken waterschappen, gemeenten 
en marktpartijen nu samen aan projecten die ook economische, 
recreatieve en natuurdoelen dienen en wordt de identiteit van de 
kustplaatsen verder ontwikkeld.

STRAKKERE PROJECTVOERING NA WIERINGER-
RANDMEERPROJECT
Het project Wieringerrandmeer is een onnodig dure les geweest 
van 54,4 miljoen. D66 wil een economische en landschappelijke 
impuls voor de Kop van Noord-Holland, maar eind 2009 bleek 
dit plan niet haalbaar en keerde D66 zich er tegen. De publiek-pri-
vate samenwerkingsconstructie voldeed geenszins aan de eisen 
zoals nu in ons verkiezingsprogramma gesteld. Op voorstel van 
D66 en de VVD wordt voortaan bij projecten van meer dan 100 
miljoen met een groot politiek en/of maatschappelijk belang, een 
verscherpte rapportage en strakkere projectvoering toegepast. De 
provincie zal zich bij het nemen van risico’s in vastgoed in de toe-
komst wel twee keer bedenken.

Ook al zijn we het door de verschillende belangen niet 
altijd eens, er is een goede uitwisseling van argumenten 
tussen lokale en provinciale D66-ers in Kennemerland. 

En zo komen we verder. 

Annette Baerveldt, D66 wethouder gemeente Velsen 

Voor de toekomst van Amsterdam Havenstad is goede 
afstemming met provinciale politiek nodig. En die is er 

dan ook continue.

Jan Paternotte, fractievoorzitter D66 Amsterdam

HEIN STRUBEN



 
Het natuurakkoord van toenmalig staatssecretaris Bleker 
vormde in 2011 een ernstige bedreiging voor het natuurbeleid 
van de Provincie. Door de inbreng van D66 in samenwerking 
met de PvdA is eerst helderheid gekomen over de invulling 
van de decentralisatie van natuurbeheer. Onder meer door de 
garanties van het college dat de Ecologische Hoofdstructuur 
(EHS) wordt afgemaakt in Noord-Holland, kon D66 instem-
men met het natuurakkoord.
Anderhalf jaar later kan D66 trots zijn op de zogenaamde groe-
ne agenda van de provincie Noord-Holland. Trots, omdat be-
langrijke D66-speerpunten wat betreft milieubeleid zijn terug 

te vinden in het akkoord. Zo wordt de EHS afgemaakt, waar-
door de biodiversiteit, de gebruikswaarde en de belevingswaar-
de van de ecologische omgeving in Noord-Holland in kwaliteit 
gaat toenemen. Ook worden robuuste verbindingszones tus-
sen verschillende natuurgebieden gerealiseerd. Verder worden 
Nationale Landschappen door ruimtelijk beleid beschermd. 
Tenslotte spreekt ook de financiële haalbaarheid van de ‘agen-
da groen’ aan. Er wordt gezocht naar nieuwe vormen van finan-
ciering en beheer. Een aantal pilots zijn opgestart. 
Het natuurbeleid in Noord-Holland is daarmee geen ‘afbraak-
beleid’ maar ‘afmaakbeleid’. 

DUURZAME ENERGIE ANDERS
Het verkiezingsprogramma van D66 Noord-Holland bevat het 
doel om in 2050 het gebruik van fossiele brandstoffen te kunnen 
afschaffen. D66 wil daarvoor energiezuinig wonen bevorderen, 
het gebruik van kolen als brandstof verminderen en alternatieve 
energiewinning stimuleren. Hernieuwbare energie die op lokaal 
niveau gegenereerd wordt zou de leidraad van het toekomstige 
duurzaamheidsbeleid voor de provincie worden. Hoe staat het er 
halverwege de periode voor? 
Het beleid voor duurzame energie in Noord-Holland presenteert 
het college in december 2011 in een koersdocument. Hierin ligt de 
focus op drie terreinen: duurzaam bouwen, biomassa en offsho-
re wind. Dat is niet voldoende voor D66. Steun geven we aan de 
economische inzet van duurzaamheidsbeleid, maar er is te weinig 
kans voor kleinere innovatieve projecten, lokale opwekking en 
zonne-energie. D66 scherpt het koersdocument aan in samen-
werking met de coalitiepartijen. Zonne-energie wordt ook als 
speerpunt benoemd. 

Naar het oordeel van D66 biedt Noord-Holland veel kansen voor 
het opwekken van zonne-energie, zowel op kleinschalig als op 
grootschalig niveau. Een aangenomen motie draagt het college  
onder meer op om de opwekking van zonne-energie op daken van 
scholen, boerenbedrijven en braakliggende (bedrijven)terreinen 
en fietspaden te faciliteren en te stimuleren. In september 2012 
is ter uitvoering van deze motie het driejarig stimuleringspro-
gramma voor zonne-energie vastgesteld. Ook is Noord-Holland 
verder gegaan met de pilot om zonne-energie op een fietspad op 
te wekken. In 2014 wordt het eerste fietspad dat energie opwekt 
in gebruik genomen. Ter uitvoering van een motie van D66 en 
de andere coalitiepartijen inzake de stimulering van de duurza-
me economie zal er nog verder worden ingezet op zonne-energie. 
De uitwerking van deze motie komt na de zomer van 2013 aan de 
orde. 

Bij windenergie moet een afweging worden gemaakt tussen ver-
schillende belangen. De provincie moet zoveel mogelijk duurza-
me energie opwekken, maar ook de ruimtelijke kwaliteit behou-
den, de milieuruimte zo effectief mogelijk inzetten en ervoor 
zorgen dat burgers geen overlast ervaren. Om die reden kiest 
D66 in Noord-Holland voor een restrictief windbeleid. Alleen in 
de Wieringermeer wordt een ambitieus windplan gerealiseerd. 

Daarbuiten ligt de focus op andere vormen van duurzame ener-
gie. D66 heeft bedongen dat bestaande afspraken over geplande 
windmolens moeten worden gerespecteerd en dat meer ruimte 
moet komen voor de herstructurering van verouderde solitaire 
molens. Dit is in het uiteindelijke voorstel is verwerkt. Het res-
trictieve windbeleid van de provincie Noord-Holland leidt tot 
een groei van 330 MW naar 685 MW gegenereerde energie door 
windmolens op land. Verdere groei van het aandeel windenergie 
vindt plaats door middel van opwekking op zee. 

LICHT OP GROEN

Nauwe samenwerking tussen de landelijke en provinci-
ale fracties maakt dat we onze doelen eerder bereiken. 

Dat doen we zeker  in Noord-Holland.

 Steven van Weyenberg, Tweede Kamerlid D66 

Goede samenwerking is belangrijk om onze natuur en 
landschappen te beschermen. Daarom ben ik heel blij 
dat ik goed contact heb met de Statenfractie van D66 

Noord-Holland. 

Stientje van Veldhoven, Tweede Kamerlid D66

ILSE ZAAL



De D66-statenfractie groeide in maart 
2011 van 2 naar 6 zetels! Na pittige coa-
litieonderhandelingen met CDA, PvdA 
en VVD werd Joke Geldhof gedeputeer-
de met de portefeuille Water, Wonen, 
Waddenzee.

Wat doe je op het gebied van 
water?
‘Water is voor Noord-Holland zowel een 
kans als een bedreiging. In het dossier wa-
ter staat preventie voorop en wil D66 alle 
kansen die techniek en innovatie bieden 
benutten. Als beneden de zeespiegel wordt 
gebouwd of gewerkt, zorgt de provincie er 
nu voor dat bij ruimtelijke keuzes goed is 
nagedacht over de gevolgen voor wonen, 
natuur, economie en landschap. Geweldi-
ge voorbeelden van innovatie zijn onder 
meer de pilot zelfvoorzienende zoetwa-
terberging op Texel, de zandige zeewaart-
se versterking van de Hondsbossche en 
Pettemer zeewering en 3D simulaties om 
bestuurders bewust te laten worden van de 
gevolgen van wateroverlast.’ 

Wonen lijkt ons nu een lastig 
onderwerp gezien de reces-
sie?
‘In de portefeuille Wonen hebben we te 
maken met een nieuwe werkelijkheid. De 
provincie bouwt niet zelf, maar regisseert 
als beleidsmaker, verbinder, kennismake-
laar en aanjager voor gemeenten, project-
ontwikkelaars, corporaties en woonconsu-
menten. Uit het onderzoek vraaggestuurd 
bouwen bleek dat bestaande bouwplannen 
niet aansluiten bij het gewenste woonmi-
lieu van de Noord-Hollander. D66 wil de 
juiste woning op de juiste plek. Daarvoor 
bouwen we binnen bestaand bebouwd ge-
bied en werken we er aan dat de woningen 
betaalbaar zijn. Ik ben hierover in gesprek 
met gemeenten, regio’s , marktpartijen en 
corporaties om te komen tot gezamenlij-
ke bijstelling van de plannen. Daarnaast 

scheppen we kansen voor Collectief Parti-
culier Opdrachtgeverschap en wordt beleid 
ontwikkeld voor krimp-gebieden.’

Je bent ook verantwoordelijk 
voor de portefeuille Wadden-
zee?
‘De Waddenzee is UNESCO werelderf-
goed, een prachtig gebied en kraamkamer 
voor veel plant- en diersoorten.  Samen 
met Fryslân en Groningen hebben we een 
Waddenvisie opgesteld voor het totale 
Waddengebied. Bij het Rijksbesluit tot gas-
winning is op voorstel van D66 een fonds 
opgericht om een deel van de gasopbrengst 
terug te laten vloeien naar ecologische en 
economische doelen in het gebied. Sinds 
een jaar ben ik als Waddengedeputeerde 
Dagelijks Bestuurslid van het Wadden-
fonds en verantwoordelijk voor de juiste 
besteding van de ruim € 500 miljoen die 
tot 2026 beschikbaar is.’

De Stelling van Amsterdam 
heeft mooie plannen, kan je 
die toelichten?
‘Voor de Stelling van Amsterdam - ook 
UNESCO werelderfgoed - richt ik me op 
behoud door ontwikkeling van de 42 for-
ten, dammen en sluizen waartoe ook de 
natuur en het landschap eromheen horen. 
Wandel-, fiets- en kanoroutes maken De 
Stelling heel aantrekkelijk voor toerisme 
en recreatie. in juli 2011 opende ik het in-

teractieve bezoekerscentrum op Fort Pam-
pus. Twee andere zitten in de pijplijn. En er 
zijn hele leuke activiteiten.’

Destijds lapte je de ramen als 
start van de campagne…
‘D66 zorgt in het college voor “schone 
ramen”. Thema van de verkiezingscam-
pagne was een bestuursstijl van openheid 
en transparantie. Voor de burger moet in-
zichtelijk zijn welke keuzes bestuurders 
maken en waarom. Als gedeputeerde in het 
college kan ik daar permanent aandacht aan 
schenken. Er is nu bijvoorbeeld geen weke-
lijkse geheime agenda meer in het college, 
geen side-letters, wel eenduidige beslui-
ten. Alles is open en transparant te vinden 
op het internet.’
         
In maart 2015 zijn er weer provinciale ver-
kiezingen. Tot die tijd wijdt Joke Geldhof zich 
verder aan een D66-invulling van provin-
ciaal bestuur.

INTERVIEW MET JOKE GELDHOF



PLANNEN VOOR 2013-2015  
D66 blijft zich sterk maken voor...
• Bescherming van het open landschap van Noord-Holland;
• Bouwen binnen bestaand stedelijk gebied en ontwikkeling van knooppunten;
• Hergebruik van cultureel erfgoed;
• Innovatie in openbaar vervoer en stimuleren van fietsvoorzieningen;
• Faciliteren en stimuleren van ondernemers, groot en klein;
• Woningen mogelijk maken die mensen wensen;
• Meer aandacht voor het MKB en bescherming stedelijke centra;
• Meer duurzame energie en duurzame landbouw in Noord-Holland;
• Een goede overdracht van de jeugdzorg van de provincie naar de gemeenten;
• Een efficiënte overheid: Provincie 2.0;
• Samenwerking tussen overheden;
• Een transparante en betrouwbare overheid.

WAT IS UW IDEE 
VOOR EEN STERKER 
NOORD-HOLLAND?

DIT ZIJN WIJ                

Water, Wonen, Waddenzee, Waddenfonds, ICT, toezicht 
gemeentefinanciën, gebiedsgedeputeerde NH Noord en 
Stelling van Amsterdam

Voorzitter Stuurgroep Deltaprogramma Kust, werkgroep 
Maritime Spatial Planning & Integrated Coastal Zone 
Management, Bestuursoverleg Regio NH-Noord, Klank-
bordgroep Marktpartijen Wonen, DB-lid Waddenfonds, 
bestuurslid Werelderfgoed, en meer

Joke Geldhof
@jokegeldhof
joke.geldhof@d66.nl

Gedeputeerde

Economie, kennis & innovatie, bestuur, water en Wad-
dengebied 

Lid Presidium

Flip de Groot
f.degroot@d66noordholland.nl

Fractievoorzitter 

Ruimtelijke ordening, MRA, Schiphol, recreatieschap-
pen 

Voorzitter commissie Mobiliteit & Wonen, Voorzitter 
werkgroep verbetering werkwijze PS, Lid hoor- en ad-
viescommissie, Lid werkgroep digitaal werken

Hein Struben
@heinstruben
h.struben@d66noordholland.nl

Vice-fractievoorzitter

Wegen & openbaar vervoer, communicatie en regionale 
media, cultuur, zorg & welzijn

Lid werkgroep Arondéuslezing, plv. voorzitter commissie 
Zorg, Cultuur en Middelen

Petra Hoogerwerf
@phoogerwerf
p.hoogerwerf@d66noordholland.nl

Statenlid

De groene portefeuille 
(milieu, landbouw, faunabeheer, energie, klimaat en na-
tuur) 

Lid hoor- en adviescommissie

Ilse Zaal
@ilsezaal
i.zaal@d66noordholland.nl

Statenlid 

Financiën, grondbeleid en concern-control, ge-
meenten, subsidies, jeugdzorg, sport en huisves-
ting 
 

Zafer Yurdakul
z.yurdakul@d66noordholland.nl

Statenlid

Wonen, stedelijke vernieuwing, Regio Noord, Europa, 
zeehavens, integriteit en juridische zaken

Lid auditcommissie, lid werkgroep Europa, plv. lid Alge-
meen Bestuur Waddenfonds, lid hoor- en adviescom-
missie

Wim Cool
w.cool@d66noordholland.nl

Statenlid 

Wegen en RRAAM (in de commissie Mobiliteit & Wonen)

Andries Tijssens
a.tijssens@d66noordholland.nl

Commissielid

Lid werkgroep digitaal werken

Conny van Stralen
@connyvs
c.vanstralen@d66noordholland.nl

Fractie-medewerker
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Dit is een uitgave van de provinciale statenfractie van 
D66 Noord-Holland.
D66 Noord-Holland, Paviljoenslaan 7, 2012 JE Haarlem, 
tel. 023-514-4361, e-mail d66@noord-holland.nl, 
website www.d66noordholland.nl, 
Twitter @d66noordholland

Neem contact met ons op via e-mail 
d66@noord-holland.nl of bel ons op tel. 
023-514-4361. Bereik ons via Twitter of 
Facebook . Kom naar ons fractiespreek-

uur, waar we uw ideeën graag horen. 

Kijk voor data op de website 
www.d66noordholland.nl


