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Voorwoord Alexander Pechtold 

Gaat u stemmen op 18 maart? Veel mensen vragen 

zich af of deze verkiezingen wel belangrijk zijn. Wist 

u dat uw stem dit keer dubbel telt? U stemt niet 

alleen voor uw provincie, u kiest daarmee ook een 

nieuwe Eerste Kamer. Deze verkiezingen gaan dus 

óók over de landelijke politiek. 

 

De vraag die voorligt is: moet Nederland vooruit? Ja, 

zegt D66. Na jaren van crisis klimt Nederland 

langzaam uit het dal. De economie groeit licht en de 

werkloosheid neemt heel langzaam af. Maar we zijn 

er nog lang niet. 600.000 mensen zitten zonder 

baan. De belastingen in Nederland zijn in 20 jaar nog 

nooit zo hoog geweest. Dat moet anders. 

 

Om echt vooruit te komen moeten we dus flink aan 

de slag. D66 brandt van ambitie. Wij maken werk 

van nieuwe groei en meer banen. Meer banen door 

een lagere loonbelasting. Dat maakt werken 

aantrekkelijker. Meer banen door minder lasten voor 

ZZP’ers, zodat zij kunnen doorgroeien naar 

ondernemers met personeel. Meer banen door te 

investeren in goed onderwijs. Meer banen door te 

investeren in duurzame technologie en schone 

energie. Dat zijn de banen van de toekomst.  

 

Provincies kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. 

Zij kunnen Nederland duurzaam versterken. Met 

gerichte investeringen in regionale economie en 

innovatie, infrastructuur, duurzame energie en 

natuur. Dit levert niet alleen banen op in 

bijvoorbeeld de bouw, de economie wordt er ook 

structureel beter van. 

 

Moet Nederland vooruit? Voor D66’ers is dat 

eigenlijk niet eens een vraag. Werken aan 

vooruitgang zit in ons DNA. Wij zijn optimistisch 

maar weten ook dat we hard moeten werken om onze 

idealen te verwezenlijken. Wij willen met de beste 

ideeën en betrouwbare bestuurders Nederland 

vooruit brengen. We zijn in veel gemeenten de 

grootste partij. Daar laten we ook zien dat D66 het 

verschil kan maken. Die bestuurskracht ambiëren wij 

ook in de provincies. 

 

Gaat u stemmen op 18 maart? D66 vindt het 

belangrijk dat iedereen meepraat en meebeslist over 

plannen die ons en onze leefomgeving raken. Dat is 

een democratisch recht én, vinden wij, ook een 

democratische plicht. Uw stem voor D66 is in ieder 

geval de beste garantie voor politiek waarin de mens 

centraal staat. Politiek waarin we vooral vertrouwen 

op de eigen kracht van mensen. 

Op 18 maart bundelen we uw kracht graag met die 

van ons. Met uw vertrouwen in onze idealen en 

oplossingen gaan wij aan de slag. Zodat we er samen 

voor zorgen dat uw provincie investeert in 

werkgelegenheid, investeert in uw leefomgeving, 

investeert in Nederland.  

 

U maakt ook landelijk het verschil. Want zoals ik al 

zei, uw stem telt deze keer dubbel. U stemt voor de 

provincie en dáármee voor de Eerste Kamer. Een 

sterk D66 in de Eerste Kamer geeft ons landelijk de 

kans met onze ambities Nederland vooruit te 

brengen.  

 

Vraagt u zich nu nog steeds af of deze verkiezingen 

wel belangrijk zijn? Maak het verschil. Hier in 

Noord-Holland. Én in de landelijke politiek. 

 

Stem 18 maart D66! 

   

Alexander Pechtold 
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 Noord-Holland Vooruit 

D66 wil dat Noord-Holland op de korte en lange 

termijn een prachtige regio blijft om te wonen, 

werken en leven. Daar hebben we vier jaar aan 

gewerkt en daar is nog meer werk voor te verrichten. 

De wereld waarin wij wonen verandert in een snel 

tempo: het klimaat, de wereldeconomie, de 

Nederlandse maatschappij. Dat noodzaakt tot een 

andere manier van denken over wonen, werken, 

vervoer, energie, natuur en recreatie. De ruimte in 

onze provincie moet duurzaam worden ingericht. 

Goede samenwerking voor het beter benutten van de 

ruimte, en faciliteren van nieuwe vormen van 

mobiliteit verbeteren het woon- en werkgenot.  

 

Ook in de komende periode wil D66 vooruit door het 

stimuleren van economische activiteit, daarbij 

passende onderwijsvoorzieningen en een beleid dat 

duurzame investeringen uitlokt. D66 wil ook 

robuuste natuur- en recreatiegebieden, die 

biodiversiteit waarborgen en gericht investeren in 

innovaties in duurzame economie. Het provinciaal 

bestuur zorgt voor de randvoorwaarden. Het zijn de 

inwoners en de ondernemers die de kar echt trekken.  

 

Wij kiezen voor vernieuwing van de provinciale 

bestuurslaag. Dat betekent in de provincie focus op 

kerntaken en samenwerking. Op landelijk niveau 

betekent het opnieuw bekijken hoe het 

middenbestuur in Nederland doelmatiger en 

democratischer ingericht kan worden. 

 

Noord-Holland moet het de komende jaren met 

minder geld doen. Meer doen met minder geld kan, 

als je je beperkt tot de kerntaken. D66 wil de 

kwaliteit van de natuur en onze leefomgeving verder 

verbeteren.  

 

Maak D66 sterk en wij zorgen voor compacte steden 

en ruimte voor groen en landschap, meer werk door 

beter onderwijs en innovatie, goede bereikbaarheid, 

beter openbaar vervoer en de financiën op orde. Een 

groot aantal enthousiaste en deskundige D66-

kandidaten staat klaar om deze verandering te 

realiseren. 

 

 

 

 

 

In dit verkiezingsprogramma leest u meer over de 

uitdagingen voor Noord-Holland en hoe D66 de 

verandering, vernieuwing en vooruitgang gaat 

aanpakken. 

 

Ga op 18 maart stemmen op D66! 

 

Joke Geldhof  

Lijsttrekker D66 Noord-Holland 
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De vijf sociaal-liberale richtingwijzers 

Gedreven vanuit deze waarden maken D66-politici hun keuzes. In dit verkiezingsprogramma vindt u concrete 

oplossingen voor vraagstukken die nu spelen. Maar de dagelijkse praktijk van het werk in de Provinciale Staten is 

gevarieerder dan wij nu kunnen voorspellen. Daar zijn ongetwijfeld vraagstukken bij die in dit programma beperkt 

of zelfs geheel niet aan de orde komen. Daarom hebben wij onze uitgangspunten en ideeën vertaald in vijf 

‘richtingwijzers’. Deze zal een gekozen D66 vertegenwoordiger hanteren bij het nader invullen van toekomstige 

politieke keuzes: 

Vertrouw op de eigen kracht van mensen 

Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen. Daarom zien we de toekomst met optimisme 

tegemoet. Mensen zijn zo creatief dat ze steeds opnieuw zelf oplossingen vinden. Wij willen dat de overheid deze 

kracht, vindingrijkheid en creativiteit van mensen ondersteunt en ruimte geeft. De sleutel voor verandering ligt bij 

mensen zelf en wij willen dat de overheid daarbij aansluit. Wat mensen voor zichzelf en anderen kunnen doen is 

veel belangrijker en effectiever dan wat de overheid kan doen. 

Streef naar een harmonieuze en duurzame samenleving 

Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden met respect en mededogen. Dat geldt voor de mensen om ons 

heen en voor onze omgeving. De aarde is niet van ons en dus geen gebruiksartikel. We willen stoppen met het 

uitputten en vervuilen van onze leefomgeving. We willen dat in de discussie over natuur en milieu niet het behoud, 

maar de aantasting van natuur en milieu beargumenteerd wordt. 

Beloon prestatie en deel de welvaart 

Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte laat voor 

die verschillen. Wij streven naar economische zelfstandigheid voor zoveel mogelijk mensen en vinden dat mensen 

die uitmuntend presteren daarvoor een beloning verdienen. Wij willen een dynamische, open samenleving waarin 

iedereen de ruimte krijgt om zijn eigen beslissingen te nemen en iedereen zich op zijn eigen manier kan 

ontwikkelen. Wij vinden het vanzelfsprekend om welvaart met elkaar te delen. We willen dat zoveel mogelijk 

mensen meedoen in het maatschappelijk en economisch proces, want daar worden we allemaal beter van. Voor 

mensen die zichzelf niet kunnen redden dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

Denk en handel internationaal 

Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende manieren met elkaar verbonden. Wij staan open voor de gehele 

wereld en sluiten niemand uit. Bij alles wat we doen, vragen we ons steeds af welke effecten dat heeft op anderen in 

deze wereld. Wij onderkennen dat Europa steeds meer ons binnenland wordt. Internationale samenwerking en 

economische vooruitgang zijn de sleutels naar een wereld met minder oorlog en conflicten. Daarbij handelen wij 

steeds pragmatisch, nuchter en op basis van feiten. 

Koester de grondrechten en gedeelde waarden 

De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht 

opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of herkomst. Lichamelijke integriteit, geweldloze oplossing 

van belangenconflicten en een respectvol gehanteerde vrijheid van meningsvorming en uiting, inclusief respect voor 

onze democratische rechtsstaat, zijn voor ons centrale waarden. Die waarden zijn universeel en zonder meer 

bovengeschikt. Wij beschermen de grondrechten van onszelf en anderen. 
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Ruimtelijke 
Ordening Ordening 

en Wonen 
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> Krachtige steden en een vitaal 
platteland 

> Behoud van het open landschap 

> Gebiedsgericht maatwerk 
 

 

Noord-Holland blijft een plek waar je graag woont, werkt en leeft. 

Water, woningbouw, natuur, landbouw en infrastructuur vechten om 

aandacht. Van ons kunt u heldere keuzes verwachten met een duidelijke 

ruimtelijke toekomstvisie. De provincie moet gemeenten verder laten 

kijken dan de gemeentegrens en ze laten samenwerken. We moeten 

zorgen dat plannen voor winkelcentra, bedrijventerreinen, woonwijken 

en wegen op elkaar afgestemd worden. Getuige de overschotten aan 

kantoren, bedrijventerreinen en winkelvoorzieningen en de tekorten 

aan woningen is die regiefunctie van essentieel belang. Vanzelfsprekend 

moet ook de betrokkenheid van de inwoners verbeterd worden. We zijn 

bewust bezig met, en stimuleren de discussie over ruimtelijke kwaliteit 

met inzet van de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit ( PARK) en 

Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO). 
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Vitaal platteland 

Natuur, landschap, water en erfgoed gaan in Noord-

Holland prima samen en trekken veel bezoekers. Een 

goede organisatie en financiering van het beheer is 

dan ook essentieel. Onze provincie kent veel 

bijzondere gebieden die beschermd worden. Toch 

moet er ruimte zijn voor initiatieven die het karakter 

versterken. Bijzondere landschappen als de Stelling 

van Amsterdam, de Beemster en de Waddenzee staan 

op de UNESCO Werelderfgoedlijst, maar Waterland, 

Laag Holland, de Binnenduinrand, West-Friese 

omringdijk en de veenweidegebieden van het Groene 

Hart hebben minstens zoveel waarde.  

Belangrijk is ook dat het Nationaal Natuurnetwerk 

(voormalige Ecologische Hoofd Structuur) wordt 

afgemaakt en dat de provincie de aandacht richt op 

de aanpassingen om te kunnen gaan met de 

zeespiegelstijging, de verzilting en de bodemdaling. 

Het beschermen van natuurgebieden gaat hand in 

hand met het openstellen ervan. Wij vinden dat 

zoveel mogelijk bezoekers moeten blijven genieten 

van het Noord-Hollandse landschap.  

 
Krachtige steden 

Steden en stedelijke regio’s bepalen de economische 

kracht; de metropoolregio Amsterdam voorop. De 

nieuwe economie met een andere balans tussen 

produceren en consumeren, thuiswerken en 

recreëren, heeft gevolgen voor de ruimtelijke 

inrichting in en rond steden.  

Veel steden in Noord-Holland doen het goed. Niet 

alle steden profiteren echter van de steeds meer 

stedelijk gerichte economie. ‘Nieuwe’ steden en meer 

eenzijdig opgebouwde steden in de provincie kennen 

een minder positieve dynamiek. D66 wil dat de 

provincie hierin een positieve rol speelt door 

gemeenten bij elkaar te brengen en ervoor te zorgen 

dat de ruimtelijke ontwikkeling van de steden op 

elkaar aansluit, de steden elkaar niet nodeloos 

beconcurreren en verbindingen tussen stad en land 

tot stand komen. 

Wat betekent dit voor de Noord-Hollander? 

> Krachtige steden door de verbindende rol 

van de provincie 

> Vitaal platteland: beschermd, maar ook 

toegankelijk voor mensen 

> Een sterke provincie door goede 

samenwerking tussen gemeenten 

Wonen en ruimte 

De prognose is dat de metropoolregio Amsterdam 

(inclusief Almere) tot 2040 ongeveer 300.000 

nieuwe woningen nodig heeft. Het grootste deel zal 

in Noord-Holland een plek vinden. We hebben 

geleerd van de recente economische crisis en de 

effecten daarvan op de vraag naar nieuwe woningen. 

D66 staat daarom voor een divers woningaanbod, 

waarbij er tot 2040 steeds zeer gebiedsgericht, 

vraaggericht en flexibel wordt gekeken naar de beste 

plek voor nieuwe woningen.   

De komende periode hebben we geen behoefte aan 

nieuwe grote uitbreidingslocaties , voor woningen 

noch voor bedrijven. Hiermee ondersteunt D66 

Noord-Holland de verdichting in de steden. Het open 

karakter van onze provincie is ons veel waard. De 

maatschappelijke voordelen van binnenstedelijk 

bouwen, zoals efficiënter gebruik van voorzieningen 

en infrastructuur, en het verkleinen van de stedelijke 

druk op natuur en landschap, wegen ruim op tegen 

de extra kosten. 

In gebieden waar bevolkingskrimp dreigt, moet de 

provincie ertoe bijdragen dat krimp en kwaliteit 

samen kunnen gaan, zodat deze gebieden vitaal en 

leefbaar blijven.  

In de stedelijke gebieden (zoals die van Amsterdam, 

Alkmaar, Amstelveen, Haarlem, Hilversum, Hoorn, 

Den Helder, Zaanstad), stelt de provincie zich wat 

D66 betreft terughoudend op. Bij gemeente-

overschrijdende belangen moet de provincie zich 

vanzelfsprekend niet afzijdig houden. Denk daarbij 

aan (regionaal afgestemde) knooppuntontwikkeling 

bij OV-stations en –haltes, ontwikkelingen die de 

doorstroming op provinciale wegen beïnvloeden of 

activiteiten in het Natuurnetwerk Nederland. 

Wat betekent dit voor de Noord-Hollander?  

> Een divers aanbod aan woningen 

> Alleen nieuwe woningen binnen bestaand 

bebouwd gebied 

> Geen nieuwe woningen in open landschap 

tot in ieder geval 2025 

> Leefbare krimpgebieden door krimp en 

kwaliteit samen te laten gaan. 
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Algemene planologische benadering 

Voorbeelden van grootschalige ruimtelijke 

ontwikkelingen zijn: nieuwe hoogspannings-

leidingen, windturbines en installaties voor zonne-

energieopwekking. Wanneer keuren we grootschalige 

ruimtelijke ontwikkelingen wel goed en wanneer 

niet? D66 is daar helder over. De provincie kan wat 

ons betreft kiezen uit drie richtingen:   

1. ´ja, mits´ 

De provincie zegt ja als het gaat om gebieden die 

veelvuldig worden gebruikt voor wonen, werken, 

reizen en recreëren. Grootschalige ruimtelijke 

ontwikkelingen zijn dus niets nieuws en dragen bij 

aan de verdere ontwikkeling van deze gebieden. 

Nieuwe hoogspanningsleidingen, windturbines en 

installaties voor zonne-energieopwekking, passen 

hier dan ook in principe wel. Het bovenstaande geldt 

in alle gevallen, mits het milieu het toelaat, de 

landschappelijke kwaliteit is meegewogen én er 

zorgvuldig is geluisterd naar bewoners. Voorbeelden 

van ‘ja, mits’-gebieden zijn: de Wieringermeerpolder, 

het Noordzeekanaalgebied en het Noord-

Hollandskanaal. 

2. ´nee, tenzij´ 

De provincie zegt nee tegen grootschalige ruimtelijke 

ontwikkelingen als natuurgebieden een status als 

beschermd landschap hebben. Nieuwe 

hoogspanningsleidingen, windturbines en installaties 

voor zonne-energieopwekking, passen hier dan ook 

in beginsel niet. Het begrip ‘grootschalig’ is in deze 

benadering overigens relatief. Dat betekent dat in 

sommige onbebouwde landschappen een beperkte 

toename van de bebouwing reeds afbreuk doet aan 

het landschap, terwijl in andere landschappen 

eenzelfde toename daarvoor geen gevolgen heeft.  

Het bovenstaande geldt voor ons in alle gevallen, 

tenzij er sprake is van groot openbaar belang én er 

geen reële alternatieven zijn. Alleen dan wordt er van 

nee afgeweken. Voorbeelden van ‘nee, tenzij’-

gebieden zijn: Natura2000-gebieden, Het Nationaal 

Natuurnetwerk, de Stelling van Amsterdam, de 

Waddenzee, Waterland, Laag Holland, de 

Binnenduinrand, West-Friese omringdijk en de 

veenweidegebieden in het Groene Hart. 

3. ‘Wellicht’-benadering 

De provincie zegt ‘wellicht’ tegen grootschalige 

ruimtelijke ontwikkelingen in gebieden waarin het 

provinciale inmenging in principe niet nodig acht. De 

provincie laat hier de keuze over aan (de bestuurders 

en bewoners) van gemeenten. Vanzelfsprekend 

gelden ook hier wel de (al vastgestelde)  landelijke en 

provinciale eisen op bijvoorbeeld  het gebied van 

veiligheid, gezondheid en milieu. Voorbeelden van 

‘wellicht’-gebieden zijn: bestaande bebouwde 

gebieden in Amsterdam, Alkmaar, Haarlem en 

Hilversum. 

Nieuwe alleenstaande windmolens 

In 2014 is een keuze gemaakt wat betreft de 

opstelling van vrijstaande enkelvoudige 

windturbines. D66 is niet gelukkig met deze keuze, 

aangezien deze de keuzevrijheid van burgers en 

ondernemers sterk inperkt en het vergroten van het 

aandeel hernieuwbare energie mogelijk doorkruist. 

De keuze geeft ook geen ruimte aan gebiedsgericht 

maatwerk. Om die reden wil D66 de bovenstaande 

planologische aanpak (met 'nee, tenzij', 'ja, mits' en 

'wellicht’- gebieden) ook voor nieuwe vrijstaande 

enkelvoudige turbines gebruiken. De 

landschappelijke, ruimtelijke en milieu kwaliteit 

staat daarmee centraal in de afweging. 

Wat betekent dit voor de Noord-Hollander?  

> Alleen grootschalige bouwprojecten als er 

aan ruimtelijke voorwaarden wordt 

voldaan  

> Alleenstaande windmolens mogelijk na 

zorgvuldige afweging  

 
Ruimte voor ruimte regeling  

Het CPB waarschuwt voor een flinke toename in de 

leegstand van agrarische bebouwing. Dit betekent 

voor D66 dat de ‘Ruimte voor Ruimte’- regeling in de 

provincie van kracht blijft. Ook andere maatregelen 

moeten er voor zorgen dat leegstand tegen gegaan 

wordt. 

Het slopen van leegstaande boerderijen, stallen en 

schuren zal onvermijdelijk zijn. D66 wil goede 

sloopregelingen die niet één op één gekoppeld zijn 

aan een subsidie of andere financiering voor nieuwe 

woningen op dezelfde plek. Extra woningen mogen 

alleen gebouwd worden bij kernen.  

Wat betekent dit voor de Noord-Hollander?  

> Leegstaande agrarische percelen krijgen 

nieuwe functie of worden gesloopt.  

> Bij sloop niet zomaar subsidie of garantie 

op nieuwbouw. 

 
Ordening van de ondergrond 

We halen aardwarmte, aardgas, zout en grind uit de 

grond, maar slaan ook warmte, koude en water op in 

de bodem. Bovendien leggen we tal van leidingen 

onder de grond. Deze activiteiten beïnvloeden het 

milieu en kunnen elkaar in de weg zitten. Een goede 

ordening, waarbij samenwerking wordt gezocht met 

betrokken instanties en ondernemingen, is dus 

essentieel.  
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Schiphol 

Schiphol is van grote betekenis voor de economische 

kracht van Noord-Holland. Tegelijkertijd levert de 

luchtvaart hinder op voor omwonenden. Alle 

ontwikkelingen rondom de luchthaven moeten dan 

ook inzichtelijk gemaakt worden voor iedereen. We 

zijn positief over de nieuwe Omgevingsraad Schiphol. 

De provincie moet de omwonenden van Schiphol 

helpen zich te organiseren. D66 steunt de versterking 

van de luchthaven. Tegelijkertijd willen we de hinder 

inperken door bestaande afspraken (maximaal 

510.000 vliegbewegingen) na te komen en de 

beoogde overloop naar Lelystad en Eindhoven. D66 

wil geen extra start- en landingsbaan voor Schiphol.  

De provincie heeft in grote mate de regie op 

Schiphol. De Rijksoverheid heeft de ruimtelijke taken 

naar de provincies gedecentraliseerd. Toch blijft er 

Rijksbeleid bestaan dat deze bevoegdheid inperkt. 

Zelfs binnen het bestaande bebouwde gebied gelden 

diverse beperkingen, ondanks dat de veiligheid niet 

in het geding is. Transformatie van in onbruik 

geraakte kantoren en industrie- en haventerreinen 

wordt hierdoor bemoeilijkt. De Raad voor 

leefomgeving en infrastructuur (Rli) adviseerde om 

de Rijksbemoeienis te beperken tot een zone direct 

om de luchthaven waar veiligheid in het geding is (op 

de grond en in de lucht). D66 is het daarmee eens. 

 

Waterland en Zuidoost-Beemster 

Het project Waterlands Wonen wil D66 

heroverwegen. Alleen als er een aantoonbare 

woningbehoefte is, kan er bijgebouwd worden. Het 

project Bennewerf op Marken krijgt wat ons betreft 

geen medewerking van de provincie. Bebouwing van 

de Zuid-Oost Beemster gaat niet verder dan thans op 

basis van de uitspraak van de Raad van State 

mogelijk is gemaakt. De Provinciale Structuurvisie en 

de Provinciale Verordening worden daarvoor 

verduidelijkt en worden wat D66 betreft strikt 

gehandhaafd.  

Wat betekent dit voor de Noord-Hollander?  

> Waterlands Wonen heroverwegen.  

> Sterke Omgevingsraad Schiphol voor 

omwonenden  

> Geen extra start- en landingsbaan 

Schiphol 

 

 

 

 

 

 

Ruimtelijke ontwikkeling van de havens 

De havens van Amsterdam, Zaanstad, Beverwijk en 

Velsen zijn samen de vierde haven van Europa en 

zijn daardoor belangrijk voor de economie en de 

werkgelegenheid. D66 wil duurzame activiteiten in 

de havens blijven stimuleren, maar sluit niet uit dat 

op termijn extra ruimte nodig is. Voor het komende 

decennium geldt dat D66 – in lijn met de inzet 

tijdens de afgelopen bestuursperiode – staat voor 

openhouden van de Houtrakpolder als bufferzone. 

Omdat herstructurering en intensivering van 

bestaande havenareaal het uitgangspunt is, is in deze 

periode uitbreiding niet aan de orde. 

Wat betekent dit voor de Noord-Hollander?  

> Grote zeesluis IJmuiden in 2019 

vervangen 

> Coen- en Vlothaven worden geen 

woongebied voor 2040 

> Havenactiviteiten worden duurzamer 

 

 



Verkiezingsprogramma D66 Noord-Holland 2015 - 2019  

10 

 

 

 

 

Mobiliteit 

en 

Bereikbaarheid 



Verkiezingsprogramma D66 Noord-Holland 2015 - 2019  

11 

 

 

 

> Samenhang versterken 

> Innovatie en slimmere 
oplossingen 

> Duurzame mobiliteit 

 
 

 

Alleen met goede verbindingen en samenwerking tussen steden kunnen 

we meedingen met concurrerende Europese steden. De zorg voor 

openbaar vervoer, provinciale wegen,  vaarwegen en fietspaden is een 

kerntaak van de provincie. In de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in 

wegen, maar fors bezuinigd op openbaar vervoer. D66 zet primair in op 

innovatie en slimmere oplossingen. Meer asfalt is dus niet altijd de 

oplossing. 
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Samenhang versterken 

Een efficiënt vervoersysteem is afgestemd op waar 

we wonen, werken en recreëren. D66 bepleit een 

omgevingsplan, waardoor de ontwikkelingen beter 

op elkaar worden afgestemd. Door regelmatig dit 

Provinciaal Plan te actualiseren, wordt duidelijkheid 

gecreëerd voor gemeenten en de omliggende 

provincies. Noord-Holland neemt als regisseur het 

voortouw, geeft overzicht en bewaakt het evenwicht 

tussen de diverse belangen. Drukke gebieden 

rondom knooppunten waar trein, HOV en regionaal 

busvervoer samenkomen, moeten worden aangepakt 

om onveilige verkeerssituaties te voorkomen. De 

provincie heeft niet alleen een verantwoordelijkheid 

bij de eigen infrastructuur, maar zal ook als het aan 

D66 ligt het initiatief moeten nemen om met 

gemeenten, het Rijk, ProRail en NS integrale 

oplossingen voor de verbindingen tussen trein en bus 

te realiseren. Bijvoorbeeld voor onze ouderen is het 

belangrijk dat ze mee kunnen blijven doen in de 

maatschappij. Een goed netwerk van openbaar 

vervoer speelt daar een grote rol in. 

Wat betekent dit voor de Noord-Hollander?  

> Beter verkeer en vervoer door 

afstemming infrastructuur, ruimte en 

transport in integrale provinciale 

omgevingsvisie 

> Betere afstemming tussen trein en 

busvervoer 

> Innovatie en slimme vervoersoplossingen 

> Meer asfalt alleen als uiterste oplossing  

 

Noord-Holland voorloper in innovatie 

De provincie moet innovatieve projecten zoals 

nieuwe (openbaar) vervoersapps, nieuwe 

vervoersconcepten, verkeersmanagement, open 

source reisinformatie, solaroads en experimenten 

met zelfsturende auto’s ondersteunen. Pilots, zoals 

voor het vervoer op maat op Texel, worden wat ons 

betreft gestimuleerd. Over regels en voorschriften die 

deze ontwikkelingen in de weg staan, gaan we in 

discussie met het Rijk en waar mogelijk schrappen 

we die zelf. Het participatiefonds Duurzame 

Economie wordt gebruikt om duurzame en 

innovatieve projecten van particulieren te 

ondersteunen. Met deze aanpak werkt D66 aan het 

grote thema inclusieve, innoverende en veilige 

samenlevingen. 

 

Kwaliteit van de leefomgeving verbeteren 

De luchtkwaliteit kan verbeterd worden door een 

betere doorstroming op het wegennet, elektrisch 

rijden en schone bussen, zo vindt D66. De provincie 

moet in de afspraken met vervoerders scherpe eisen 

stellen aan de uitstoot en de geluidsproductie. 

Geluiddempend asfalt, bosschages of 

geluidsschermen helpen de leefomgeving sterk te 

verbeteren. Vrachtverkeer moet uit woongebieden 

worden geweerd. De provincie ondersteunt de 

gemeenten hierbij en neemt het voortouw om met de 

vervoerssector handhaafbare afspraken te maken 

over het terugdringen van de overlast van 

vrachtverkeer. 

 

Duurzame mobiliteit 

Bij mobiliteit hoort ook het oplossen van enkele 

knelpunten en ontbrekende schakels in de regionale 

bereikbaarheid, zoals de verbinding A8-A9, betere 

Openbaar Vervoer-voorzieningen en een volwaardige 

plaats voor de fiets. Bij knooppunten en provinciale 

gebouwen moeten we zorgen voor voldoende 

oplaadplekken voor fietsen, auto’s en scooters. Hier 

kan de provincie een stimulerende rol in spelen. In 

dunbevolkte gebieden moet dat ook haalbaar zijn 

door de ontwikkeling van onbemande uitgiftepunten. 

Projecten zoals zonne-energie in het wegdek (en 

slimme lantaarnpalen, bushokjes en 

verkeerlichtinstallaties, zijn stappen in de goede 

richting en verdienen navolging.  

Wat betekent dit voor de Noord-Hollander?  

> Nieuwe (openbaar) vervoers apps, open 

source reisinformatie, solaroads, 

experimenten met zelfsturende auto’s 

> Innovaties stimuleren, zoals zonne-

energie in wegdek, slimme lantaarnpalen, 

bushokjes en verkeerslichten 

> Ondersteuning van innovatieve ideeën uit 

participatiefonds Duurzame Economie 

> Ruimte voor pilots als Vervoer op maat 

op Texel en deze bij succes uitbreiden  

> Geluiddempend asfalt, bosschages of 

geluidsschermen verbeteren de 

leefomgeving 

> Meer oplaadpunten voor elektrische 

fietsen, auto’s en scooters 

 

De ingezette lijn op Openbaar Vervoer wordt 

doorgezet. 

Het R-Net en Hoogwaardig Openbaar vervoer (HOV) 

lijnen zijn de afgelopen periode al flink uitgebreid. 

Drukke knooppunten en economische centra worden 

zo goed ontsloten. Doordat meer mensen in de buurt 

van knooppunten wonen en werken, maken zij steeds 

meer gebruik van Openbaar Vervoer. Ondanks de 

hoge investeringskosten voor een HOV lijn is de lijn 

door de toename van reizigers rendabel. 

D66 wil het proces van planvorming, inspraak en 

communicatie met mensen over het Openbaar 

Vervoer verder verbeteren. Bij tracékeuze en de 

aanleg van HOV-lijnen wordt ook rekening gehouden 

met de mogelijke ombouw naar lightrail 

verbindingen.  
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Maatwerk voor aanvullend Openbaar Vervoer 

Maatwerkoplossingen zijn nodig om de hele 

provincie bereikbaar te houden. Extra aandacht is er 

voor de bereikbaarheid van scholen - met name 

vanuit het landelijke gebied. Ook buurtbussen en 

personenvervoer over water verdienen meer 

aandacht en geld. Door de aanbesteding van 

openbaar vervoer flexibeler te maken, kan dit  

worden bereikt. Daarbij staan duurzame oplossingen 

bij toekomstige aanbestedingen voorop. D66 

stimuleert maatwerk ook door aansluitingen tussen 

trein en bus te verbeteren en goed nachtelijk 

Openbaar Vervoer bij grote steden te regelen.  

Wat betekent dit voor de Noord-Hollander?  

> Frequent en betrouwbaar Openbaar 

Vervoer in de hele provincie 

> Een uitgebreid nachtnetwerk bij grote 

steden 

> Meer personenvervoer over water 

> Betere bereikbaarheid scholen in het 

landelijk gebied met openbaar vervoer 

> Betrouwbare buurtbussen 

 

Fiets 

Een betere doorstroming helpt mensen de fiets te 

kiezen boven de auto. Daarbij is het wegnemen van 

knelpunten (bijvoorbeeld door de aanleg van 

fietstunnels, het verbeteren van fietspaden en het 

weghalen van onzinnige paaltjes) en het bouwen van 

goede fietsstallingen bij belangrijke 

verkeersknooppunten een prioriteit. Op provinciale 

wegen worden voor fietsers de verkeerslichten beter 

afgesteld. De provincie pakt de regie bij het beheer 

van doorgaande fietspaden en vindt dat er meer 

ruimte moet komen voor fietssnelwegen. Het 

toenemende aantal (oudere) mensen met elektrische 

fietsen heeft consequenties, we willen dat de 

provincie daar beter rekening mee houdt.   

Wat betekent dit voor de Noord-Hollander?  

> Hoogwaardig fietsnetwerk door Noord-

Holland 

> Ontwikkeling van fietssnelwegen 

> Meer fietsenstallingen bij 

verkeersknooppunten 

> Verkeerslichten die sneller op groen gaan 

voor fietsers op provinciale wegen 

 

Beter benutten en beheren van het wegennet  

De uitgaven in het beheer van wegen stijgen en zullen 

dat, bijvoorbeeld door de aanleg van de N23 

(Alkmaar-Enkhuizen), blijven doen. D66 vindt dat 

het provinciale wegennetwerk, behoudens het 

oplossen van enkele knelpunten in de regionale 

bereikbaarheid en het verbeteren van ontbrekende 

schakels - zoals de verbinding A8-A9 - op orde is. De 

provincie moet wegen ontlasten door bijvoorbeeld 

thuiswerken te stimuleren.   

Provinciale wegen worden goed onderhouden. 

Stremmingen door frequent onderhoud moet echter 

zo kort mogelijk zijn. Tal van wegen die de provincie 

onderhoudt, zonder dat er een bovenlokaal belang 

bestaat, moeten we overdragen aan gemeenten. Om 

die reden komt er een herijking van het provinciale 

wegennet.  

Ook goederenvervoer kan efficiënter door meer 

plaatsen waar lading wordt overgezet te realiseren 

aan hoofd- en vaarwegen. Tenslotte is reisinformatie 

boven de drukste provinciale wegen gewenst en zet 

D66 in op meer Park&Ride-plaatsen bij de 

knooppunten. 

Wat betekent dit voor de Noord-Hollander?  

> Goed onderhouden wegen, zo min 

mogelijk stremmingen 

> Betere doorstroming op bestaande 

wegen.  

> Goederenvervoer over water betekent 

minder files.  

 

Verkeersveiligheid vergroten 

Door  infrastructurele  aanpassingen, de verlaging 

van maximumsnelheden op bepaalde  wegvakken en  

betere verlichting wordt veiligheid vergroot. 

Noord‐Hollanders kunnen als het aan D66 ligt 

onveilige punten  direct  bij  de  provincie melden. 

D66 wil zo nodig de maximum snelheid op 

gevaarlijke stukken verlagen van 80 km/uur naar 60 

km/uur. Goede voorlichting is essentieel. D66 is dan 

ook voor het toewijzen van extra middelen aan 

instellingen en gemeenten voor projecten voor 

gedragsbeïnvloeding gericht op de doelgroep 12-23 

jaar.   

Wat betekent dit voor de Noord-Hollander?   

> 60km/u op gevaarlijke stukken op 

provinciale wegen (in plaats van 80km/u)  

> Meer voorlichting over verkeersveiligheid 
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Projecten in diverse regio's 

Bovenstaande uitgangspunten leiden tot de volgende 

keuzes voor infraprojecten. D66 wil: 

> Een goede verbinding IJmuiden – Amsterdam 

via het water, ook voor recreatieve doelen. Het 

moet een voor de burger betaalbare en snelle 

verbinding worden. 

> Dat de provincie met de betrokken gemeenten 

onderzoekt of verlenging van de Noord/Zuid-lijn 

naar Schiphol, Amstelveen en/of Zaanstad 

mogelijk is.  

> Het R-Net en de HOV-lijnen in de provincie 

waar mogelijk uitbouwen. Dit in betere 

afstemming met de gemeenten. Doortrekken van 

de komende HOV-lijn ‘t Gooi naar Almere is 

noodzakelijk. Evenals een HOV-verbinding langs 

de A9 (traject Haarlem-Schiphol) en naar station 

Hillegom.  

> Dat de provincie het initiatief neemt voor 

integrale oplossingen rond knooppunten en voor 

de spoorzones in Noord-Holland, zoals in ’t Gooi 

en de lijn Castricum – Heiloo.  

> Voor de Duinpolderweg, buiten de 

Haarlemmermeer bij Bloemendaal en Hillegom, 

moet het Milieu Effect Rapport van de 

verbinding nog worden voorgelegd aan 

Provinciale Staten. Als nut en noodzaak wordt 

aangetoond dan kiezen we daar voor een tracé 

dat niet door "het Bos" en het 

Binnenduinrandgebied loopt. Uitgegaan wordt 

van een 80 km/pu weg met maximaal twee 

rijbanen met ieder één rijstrook. Bezien moet 

worden of het meelopen van een OV verbinding 

mogelijk is. 

> Een verbetering van de verbinding vanuit de 

regio Haarlem naar het strand van Zandvoort. 

Dit kan door het bestaande spoor Haarlem-

Zandvoort te gebruiken voor lightrail – een 

spoorvervoersysteem dan sneller is dan een tram 

en lichter en goedkoper dan een trein. We willen 

dat de provincie onderzoekt of het opnieuw 

openstellen van het station 

Bennebroek/Vogelenzang  tot verbetering kan 

leiden. De treinverbinding Haarlem-

Bloemendaal-Santpoort-Driehuis-Beverwijk kan 

wat ons betreft op het bestaand spoor worden 

omgezet naar lightrail.  

> De ring rond Haarlem afmaken voor een betere 

doorstroming.  

> De aanleg van een verbinding tussen de A8 en de 

A9. Deze ontbrekende schakel in het 

wegennetwerk kan een oplossing bieden voor de 

verstopping van de provinciale wegen N203 en 

N246 en voor de leefbaarheidsproblemen in de 

kernen Krommenie en Assendelft, zoals 

geluidhinder en slechte luchtkwaliteit. We willen 

wel dat de provincie extra geld vrijmaakt om 

deze weg goed in het landschap  met  UNESCO 

werelderfgoed Stelling van Amsterdam te 

passen. 

> Verbetering van de doorstroming op de N9 voor 

de bereikbaarheid van de Noordkop vanaf de 

Stolpen tot aan Den Helder. 
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Natuur 

Energie 

en Water 
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> Veilige, schone en efficiënte 
energie  

> Circulaire economie 

> Versterking natuur en 
biodiversiteit 

> Water als verbindende schakel 
 

 

D66 Noord-Holland staat voor duurzaamheid. Wij willen dat de 

provincie op termijn onafhankelijk wordt van fossiele brandstoffen. Om 

deze doelstelling te halen, maken we gebruik van vele verschillende 

energiedragers en vormen van elektriciteitsopwekking. Ook moet 

worden ingezet op energiebesparing. De provincie heeft hierbij een 

faciliterende en voorwaarden stellende rol. D66 zet in op het grote 

thema veilige, schone en efficiënte energie. Wij denken continu na over 

ons klimaat, over de schaarste van grondstoffen en energiebehoeften. 
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Windenergie 

Windenergie draagt in belangrijke mate bij aan het 

behalen van de doelstellingen op het gebied van 

duurzame energie. De rijksnorm die Noord-Holland 

opgelegd kreeg, moeten we sowieso halen. D66 

Noord-Holland ziet ruimte voor nieuwe windmolens 

op land, mits deze passen binnen het ruimtelijk 

kader (zie blz 2 & 3: Algemene Planologische 

Benadering). Daarnaast zien wij ruimte voor 

windmolens op zee, bij voorkeur ruim buiten de 12-

mijlszone.  

 

Zonne-energie 

D66 heeft zich altijd sterk gemaakt voor zonne-

energie als extra provinciaal speerpunt. Naast 

zonnepanelen op woningen en bedrijven zien wij 

kansen voor grootschalige zonnestroom op 

bestaande industrieterreinen, op loodsen, aan kades, 

op akkers en (voorlopig) onontwikkelde (bouwrijpe) 

locaties. 

  

Biomassa  

Noord-Holland biedt veel kansen voor de opwekking 

van energie door vergisting van mest en biomassa. 

Wij zijn voorstander van het telen van biomassa op 

braakliggende terreinen, mits er sprake is van een 

gunstige energiebalans (weegt de opgewekte energie 

genoeg op tegen de schadelijke CO2 uitstoot?). 

Daarnaast vindt D66 dat de provincie een taak heeft 

in het bijeenbrengen van de vaak tientallen kleine 

producenten van biomassa, zodat zij een volwaardige 

gesprekspartner zijn voor de grote afnemers van 

biomassa.  

 

Energiebesparing 

De provincie ondersteunt en stimuleert 

energiebesparing, zowel bij nieuwbouw als bij 

bestaande bouw, en dat willen we zo houden. Hierbij 

wordt wat ons betreft nog meer de samenwerking 

met woningbouwcorporaties gezocht. Gemeenten 

worden via het Servicepunt Duurzame Energie 

ondersteund. Dit Servicepunt fungeert als een 

kennismakelaar. Naast ondersteuning op het gebied 

van bekende technieken zoals zonne-energie en 

windenergie verstrekt het Servicepunt ook kennis 

over innovatieve technieken. 

Ook wil D66 dat restwarmte zo min mogelijk 

verloren gaat. Vanuit haar verantwoordelijkheid voor 

de ondergrond regelt de provincie de ondergrondse 

energieopslag in warmte koude-opslag installaties en 

via nieuwe innovatieve technieken. Ook wil D66 

samenwerking om de opslag beschikbaar te krijgen 

voor niet-aangesloten gebouwen en de vele kassen 

die Noord-Holland rijk is.  

Verkennen van innovatieve vormen van 

energie  

D66 wil nieuwe vormen van energie verkennen en 

stimuleert daarom duurzame projecten met 

aardwarmte, blauwe energie en zeewierteelt.  

 

Zeggenschap 

D66 wil gemeenten de ruimte geven als het gaat om 

het plaatsen van windmolens en zonne-

energievelden . Via het Servicepunt Duurzame 

Energie ondersteunt de provincie de gemeenten bij 

hun beleid.  

 

Financieel stimuleren 

Via het revolverende Participatiefonds Duurzame 

Economie zullen initiatieven financieel worden 

ondersteund. Het Servicepunt Duurzame Energie 

werkt daarbij als kenniscentrum en ontwikkelt zich 

tot Servicepunt Duurzame Economie ván de 

provincie en vóór gemeenten, bewoners en bedrijven. 

 

Inspraak 

Bij het doel van de provincie om meer energie uit 

duurzame bron te halen, is het belangrijk om 

bewoners, ondernemers en belanghebbenden te 

betrekken bij het inpassen van duurzame projecten. 

Bewonersinitiatieven en coöperaties verdienen 

voorrang bij de aanbestedingen van windmolens. De 

Gedragscode die door de energiesector en 

milieuorganisaties is opgesteld naar aanleiding van 

het SER-energieakkoord vinden we hierbij een goede 

leidraad. D66 wil bovendien dat de provincie zich 

inzet om de ‘windondernemers’ te overtuigen een 

deel van de opbrengsten terug te geven aan het 

gebied waar de windmolens staan of komen. 

Wat betekent dit voor de Noord-Hollander?  

> Meer windmolens op zee en land  waar 

het kan 

> Meer zonne-energieprojecten in de 

provincie  

> Biomassateelt op braakliggende terreinen 

bij gunstige voorwaarden 

> Meer energiebesparing  

> Financiële steun uit participatiefonds 

Duurzame Economie 

> Verbreding taken Servicepunt Duurzame 

Energie  
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Circulaire Economie 

D66 wil de op fossiele brandstof gebaseerde 

economie transformeren tot een circulaire economie, 

waarbij alle materialen hergebruikt kunnen worden 

(ook wel cradle to cradle en de Grondstoffenrotonde 

genoemd). De provincie heeft een voorbeeldfunctie 

bij de inkoop van te verwerken afval, het stimuleren 

van innovatie en het aansturen van gemeenten. Dit 

laatste doet de provincie door kennis uit te wisselen 

met gemeenten. De provincie moet gemeenten ook 

houden aan hun toezichtstaak op het scheiden van 

bedrijfsafval. Zo verdient bijvoorbeeld de 

'uitwisselingspool' meer steun. Daarin wisselen 

bedrijven afval onderling uit en zorgen ze samen voor 

hergebruik. De overstap naar een circulaire economie 

is een grote verandering voor bedrijven, maar biedt - 

met de juiste ondersteuning van de provincie - ook 

kansen voor economische ontwikkeling.  

Ook moet de provincie er op toezien dat schadelijke 

afvalverbrandingscentrales geen langer leven krijgen 

door nieuwe investeringen. 

In de voortrekkersrol van de provincie wordt het 

participatiefonds Duurzame Economie gebruikt om 

goede ideeën van organisaties (zoals gemeenten) 

financieel te ondersteunen. D66 wil dit fonds 

behouden.  

De provincie richt een Duurzame Economie Monitor 

op om de duurzame economische transitie te meten. 

Jaarlijks wordt er gerapporteerd over de 

vorderingen. Ook gemeenten worden gestimuleerd 

om hun duurzame vorderingen te meten. Het 

monitoringmodel uit Haarlemmermeer dient daarbij 

voor ons als inspirerend voorbeeld. 

Wat betekent dit voor de Noord-Hollander?  

> Economische ontwikkeling door 

gestroomlijnde afvalverwerking 

> Inzicht in duurzame ontwikkeling via 

Provinciale Duurzame Economie Monitor 

> Beter scheiden en verwerken van afval 

door sturing provincie 

 

Natuur en biodiversiteit 

Natuurgebieden zijn van groot belang voor de 

leefbaarheid, recreatie & toerisme, een aantrekkelijk 

woon- en vestigingsklimaat en herstel van de 

biodiversiteit. De provincie beschermt en ontwikkelt 

Natura2000 gebieden, het Nationaal Natuur 

Netwerk (voormalige Ecologische Hoofdstructuur), 

cultuurlandschappen, recreatiegebieden en groene 

bufferzones.  

De Natura2000-gebieden dragen bij aan het behoud 

en herstel van de biodiversiteit in Europa. De 

Programmatische Aanpak Stikstof is daar een 

belangrijk programma voor. Ook moet het Nationaal 

Natuurnetwerk snel worden afgemaakt. De robuuste 

verbindingszones blijven planologisch beschermd en 

worden niet geschrapt. De biodiversiteit en 

toegankelijkheid van cultuurlandschappen in het 

landelijk gebied vraagt echter ook aandacht. D66 ziet 

kansen in een meer natuurlijk beheer van bermen, 

oevers en akkerranden. De effectiviteit van agrarisch 

natuurbeheer voor weidevogels kan verbeterd 

worden door in te zetten op geconcentreerde 

grootschalige aaneengesloten gebieden in de 

nabijheid van natuurgebieden.  

D66 wil meer recreatiegebieden dichtbij dorpen en 

steden. Om deze gebieden goed bereikbaar te maken, 

starten wandel- en fietsroutes in de kernen van 

dorpen en steden. In de recreatiegebieden is wat D66 

betreft ruimte voor intensiever gebruik zoals 

sportevenementen en kleinschalige festivals. Wij 

vinden dat de groene bufferzones tussen de steden 

voor de bescherming van de open ruimte – zoals de 

Houtrakpolder -  behouden moeten blijven.  

D66 zet zich in voor een fatsoenlijke manier met wild 

om te gaan en voor wild te zorgen. Wilde dieren 

kunnen echter overlast veroorzaken. 

Schadebestrijding is dan soms een noodzakelijk 

kwaad. Het monitoren van populatie-ontwikkelingen 

is daarbij essentieel om grootschalig ingrijpen in een 

later stadium zoveel mogelijk te voorkomen. Het 

doden van dieren in het kader van faunabeheer en 

schadebestrijding wordt tijdig ingezet, maar alleen in 

uiterste gevallen en pas nadat er naar alternatieven is 

gekeken. D66 is tegen het doden van dieren zonder 

nut en noodzaak - ook wel plezierjacht genoemd. 

Schaalvergroting in de agrarische sector is alleen 

mogelijk als dit in overeenkomst is met de natuur, 

landschap, milieu, volksgezondheid en dierenwelzijn. 

De omschakeling naar een meer duurzame 

agrarische sector, zoals bijvoorbeeld in de 

glastuinbouw, of (gedeeltelijk) biologische 

bedrijfsvoering moet wat ons betreft worden 

ondersteund. De bollensector blijven we vragen om 

vorderingen te maken met het gebruik van 

milieuvriendelijke gewasbeschermingsmiddelen.  

Het onderhouden van de natuur kost geld. De 

financiering van de natuur is nu niet altijd 

veiliggesteld. D66 wil daarom met natuurbeheerders 

kijken naar aanvullende, meer structurele 

inkomsten. De provincie blijft op gebied van natuur 

een primaire taak hebben. Private investeringen 

worden gestimuleerd. Ook kan worden gekeken naar 

een samenwerking met andere beleidsterreinen, 

zoals landbouw (de natuurderij), waterveiligheid, 

energie, zorg en recreatie.  

Ook de inzet van vrijwilligers blijft van groot belang. 

Om die reden wil D66 vergoedingen voor het 

begeleiden van vrijwilligers aan terrein beherende 

organisaties, zoals Landschap Noord-Holland en 

IVN, mogelijk blijven maken. 
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Wat betekent dit voor de Noord-Hollander?  

> Biodiversiteit wordt beschermd en 

hersteld 

> Meer natuur- en recreatiegebieden 

dichtbij steden en dorpen 

> Groene bufferzones blijven bestaan 

> Een schonere landbouw door minder 

bestrijdingsmiddelen 

 

Milieu 

D66 werkt aan schone lucht, bodem en water. Het 

principe ‘de vervuiler betaalt’ en het 

‘voorzorgbeginsel’ zijn daarbij leidend. Wij vinden 

het belangrijk dat mensen goed geïnformeerd zijn 

over de kwaliteit van hun leefomgeving. Daarom 

moeten de luchtkwaliteitsmetingen voor iedereen 

online toegankelijk en bruikbaar zijn in een open 

dataformaat. Bij het oplossen van de 

knelpuntgebieden voor de luchtkwaliteit ziet D66 

kansen in koppeling met andere beleidsterreinen 

zoals bijvoorbeeld bij duurzame mobiliteit 

(duurzaam OV, verbetering van de doorstroming, 

verlaging maximumsnelheden, fietssnelwegen) en 

investeren in meer groen. 

Een visie  op de kwaliteit van de ondergrond en 

duidelijkheid over de rol van de provincie daarin, is 

hard nodig. Vervuilde bodemlocaties worden zo veel 

mogelijk gesaneerd, zeker op die plekken waar ons 

drink- of grondwater in gevaar is. De bescherming 

van de grondwaterwinningsgebieden kan wat ons 

betreft beter.  

In de provincie Noord-Holland is volgens D66 geen 

ruimte voor schaliegaswinning, tenzij de lopende 

onderzoeken aantonen dat dat op een manier kan die 

veilig is voor het grondwater en geen schade 

toebrengt aan het landschap.  

Overlast van geur, fijn stof, straling en geluid moet 

voorkomen worden. Een hogere ambitie dan 

Europese en nationale normen is wenselijk, maar om 

die te bereiken kiest D66 niet voor harde normen, 

maar voor stimuleringsmaatregelen op het gebied 

van innovatie en de dialoog met bedrijven en 

burgers. De Milieudialoog IJmond is daar een mooi 

voorbeeld van.  

D66 is voorstander van het beter gebruiken van het 

Noordzeekanaalgebied, zodat wonen, werken én 

recreëren in dat gebied mogelijk wordt. Om dat te 

bereiken moet creatief met de milieuruimte worden 

omgegaan. Het aanpassen van de normen binnen de 

nationale en Europese kaders moet mogelijk zijn na 

overleg met goed geïnformeerde (toekomstige) 

bewoners.  

 

 

Wat betekent dit voor de Noord-Hollander?  

> Een verbeterde luchtkwaliteit  

> Een schonere bodem 

> Minder overlast van geur, fijn stof, geluid 

en straling 

 

Water 

De provincie brengt water (grond- en 

oppervlaktewater) en ruimte samen in de provinciale 

watervisie. De provincie is onder andere 

verantwoordelijk voor waterveiligheid, grondwater, 

voldoende schoon drinkwater en voorlichting over de 

kwaliteit van zwemwater.  

 

Water en Innovatie 

De afhankelijkheid van buitenlandse grondstoffen 

kan verminderen door het herwinnen van 

grondstoffen uit afval(water), drinkwater en 

industriewater . We willen waterkringlopen sluiten, 

zoveel mogelijk gebiedseigen water vasthouden en 

bevorderen dat agrariërs water hergebruiken. De 

provincie is bij uitstek de speler om meerdere 

partijen (boven)regionaal met elkaar te verbinden.  

Bij dijkversterkingsprojecten moeten innovatieve 

kansen worden benut. Denk bij de grootschalige 

renovatie van de Afsluitdijk aan het combineren van 

waterveiligheid met recreatie, natuur 

(vismigratierivier) en duurzame energiewinning 

(osmose en spuistroom). D66 wil graag meer van dat 

soort projecten zien, want voor D66 is ruimtelijke 

kwaliteit essentieel. Bij dijkversterkingsprojecten 

moeten zoveel mogelijk ruimtelijke mogelijkheden 

voor cultuurhistorie, natuur, toerisme en recreatie 

worden benut. Daarmee worden infrastructuur 

projecten integrale inrichtingsprojecten. 

 

Waterkwaliteit  

Plastic, geneesmiddelen en bestrijdingsmiddelen 

vormen een belangrijke verontreinigingsbron voor 

onze meren, waterwegen en zeeën en zijn daarmee 

een bedreiging voor onze voedselketen en 

gezondheid. D66 wil daarom zorgen dat de Europese 

Kaderrichtlijn Water (die voor 2028 eist dat al het  

water zo schoon is dat alle planten en dieren die er 

van nature voorkomen weer terug kunnen keren) 

tijdig wordt uitgevoerd.  
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Water en Ruimte 

De provincie is een verbindende factor in het 

watermanagement. Zowel de huidige structuurvisie 

als de toekomstige omgevingsvisie moeten zorgen dat 

inwoners veilig kunnen wonen, werken en recreëren. 

Het transport over water (Noordzeekanaal en Noord 

Hollandskanaal) moeten we bevorderen, want het 

verlicht het transport over land en geeft daarnaast 

kansen voor economische groei. D66 ziet dus graag 

dat het vervoer over water tussen Amsterdam en 

Almere nader wordt onderzocht.  

 

Water en Natuur 

In veenweidegebieden klinkt  als gevolg van een lage 

waterstand het veen in, waarna het waterpeil weer 

verlaagd moet worden om het agrarisch gebruik te 

kunnen voortzetten. Zo ontstaat een vicieuze cirkel 

waardoor de bodem steeds verder daalt. D66 is 

enthousiast over een proefproject in Laag Holland 

om met behulp van geavanceerde drainage de teelt 

van andere gewassen en het houden van andere 

dieren, de bodemdaling kan stoppen en het veen zelfs 

kan aangroeien. D66 maakt werk van de uitrol van 

dit concept in andere veenweidegebieden als blijkt 

dat het economisch rendabel is. Dit biedt kansen om 

vanuit de natuur zelf het probleem van bodemdaling 

een halt toe te roepen.  

  

Water en toerisme  

Waterrecreatie heeft een economisch potentieel. D66 

wil het watertoerisme bevorderen in daarvoor 

geëigende gebieden. Het is belangrijk dat inwoners 

en recreanten op locaties verspreid over de provincie 

veilig kunnen zwemmen in buitenwater. Voor ons is 

het uitgangspunt dat een zwemwaterlocatie 

bereikbaar is op maximaal 10 km (fietsen).  

D66 wil dat de provincie kustplaatsen in het 

positioneren, kiezen en afbakenen van hun identiteit 

en imago ondersteunt, zoals dat via het provinciale 

programma Identiteit Kustplaatsen (2013-2014) 

samen met de gemeenten is gedaan. Kustveiligheid, 

ruimtelijke inrichting, en natuur en recreatie moeten 

vervolgens met gebiedsgerichte aanpak de 

Noordzeekust toeristisch aantrekkelijker maken.  

  

Deltaprogramma 

In het Deltaprogramma zien we weer de regisserende 

rol van de provincie. Wij willen een veilige 

kuststreek: ‘zacht waar het kan en hard waar het 

moet’, met handhaving van de huidige basiskustlijn. 

De Strategische Visie Kust en de Nationale Visie Kust 

zijn voor ons leidend. Ook voor het Waddengebied 

worden beslissingen genomen, waar rust, ruimte en 

natuur belangrijke kernwaarden zijn voor het behoud 

van het waddenlandschap. Het Waddenfonds is een 

belangrijk instrument voor beheer en behoud van het 

waddengebied en de Provinciale cofinanciering 

willen we dus graag behouden. De 

zoetwatervoorziening is bij een groeiende economie 

en een toenemende klimaatverandering niet altijd 

voldoende. Overheden en gebruikers zullen samen 

inspanningen moeten leveren om het watergebruik 

optimaal te benutten en toekomstbestendig te 

maken.  

De provincie is hét orgaan om de versnippering 

tussen gemeenten, andere provincies, 

drinkwaterbedrijven en waterschappen in de 

watersector tegen te gaan.  

 

Blauwe Hart (IJsselmeer/Markermeer) 

Het Blauwe Hart is van groot belang voor onder 

andere de drinkwatervoorziening, de landbouw, de 

industrie (spoelwater), de bollenteelt, (tegen gaan 

verzilting), de recreatiesector, de natuur, de visserij, 

de energiesector (koelwater) en onze veiligheid. Deze 

verschillende functies brengen verschillende 

belangen met zich mee. Om het Blauwe Hart tot een 

flexibeler, robuust ecologisch en toekomstbestendig 

systeem te maken zet de provincie zich actief in om 

de bestuurlijke drukte te verminderen. Dit om de 

ingewikkelde opgaven sneller en effectiever tot stand 

te brengen. 

De provincie levert voor de korte termijn een actieve 

bijdrage (te samen met de andere partijen in het 

gebied) om de waterplantenproblematiek (met name 

overlast van fontijnkruid zoals in het Hoornse Hop) 

in het Blauwe Hart te beheersen. 

Wat betekent dit voor de Noord-Hollander?  

> Schoon drink- en zwemwater 

> Gelijktijdig benutten van kansen voor 

innovatie, cultuurhistorie, natuur en 

recreatie bij dijkversterkingsprojecten 

> Bodemdaling in veenweidegebieden 

wordt tegen gegaan 

> Mooi en toekomstbestendig 

Waddengebied  

> Uitstekende toeristische mogelijkheden 

nabij water 
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> Verbinden van sectoren en 
regio’s 

> Ruimte voor innovatie 

> Naar een groene en circulaire 
economie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iedereen moet zijn of haar kwaliteiten optimaal kunnen ontplooien. 

Beknellende en betuttelende regelgeving kunnen funest zijn: creativiteit 

en innovatie zijn juist de kracht van de Nederlandse economie. De 

provincie moet actief haar rol spelen om die ruimte te maken. 



Verkiezingsprogramma D66 Noord-Holland 2015 - 2019  

23 

 

 

 

 

 

 

 

De Provincie als regisseur van een sterke 

regionale economie 

De Provincie moet  zich bij het vormgeven en 

uitvoeren van het economische beleid niet richten op 

gemeenten, maar op grotere samenhangende regio’s. 

De Provincie brengt gemeenten bij elkaar en vormt 

de schakel naar Europees beleid en Europese 

fondsen.  

D66 hecht aan een integrale (ruimtelijke) aanpak van 

de versterking van de economische kracht. 

Uitgangspunt is voor ons de potentie van de 

verschillende deelregio’s en de verbanden 

daartussen.  

De Metropoolregio Amsterdam vormt, met Schiphol, 

de havens en sterke, innovatieve  economische 

sectoren als de creatieve sector de motor van de 

provinciale en Nederlandse economie.  

Maar ook in het overige deel van de provincie 

bevinden zich toonaangevende bedrijven van 

wereldniveau. Denk bijvoorbeeld aan de 

zaadveredelingsbedrijven in Westfriesland. D66 

vindt dat de economische motor van de 

metropoolregio beter verbonden moet worden met 

de rest van de Provincie. Zo hebben de bollenteelt en 

de glastuinbouw allebei profijt van de snelle 

verbindingen die loopt via de veiling Aalsmeer en 

Schiphol naar hun afzetmarkt. De Amsterdamse 

haven en het gehele Noordzeekanaalgebied bieden in 

samenhang met de waterwegen kansen voor zowel 

duurzame economische groei als voor het realiseren 

van de door D66 bepleitte grondstoffenrotonde. Er 

liggen kansen voor de hele Provincie om mee te 

profiteren van de groeiende stroom toeristen naar 

Amsterdam door onder meer de kustplaatsen en 

historische steden in de Provincie ook bij hen onder 

de aandacht te brengen. Amsterdam weet ook veel 

talenten aan te trekken. Deze ´glocal qualities´ 

hebben een positieve impact op de gehele regio. De 

aantrekkelijke balans tussen stad en groen van 

Amsterdam draagt bij aan deze aantrekkingskracht.  

Naast het leggen van verbindingen moet de provincie 

wat D66 betreft ook voor voldoende fysieke ruimte 

voor innovatie, vernieuwing en versterking van de 

economie zorgen. Met name initiatieven die ook 

bijdragen in de aanpak van maatschappelijke 

vraagstukken als vergrijzing, voedselschaarste en 

voldoende hernieuwbare energiebronnen, kunnen 

daarbij op onze steun rekenen. Uiteraard willen we 

die fysieke ruimte vooral binnen het Bestaand 

Bebouwd Gebied zoeken. 

Eigenlijk komen in bijna alle plannen en besluiten 

van de provincie economische aspecten terug, en 

onze visie daarop is daarom ook te lezen in de 

voorgaande hoofdstukken. In dit hoofdstuk gaan we 

nader in op het versterken van krachtige sectoren en 

het optimaliseren van het vestigingsklimaat. 

Wat betekent dit voor de Noord-Hollander? 

> Een provincie die verbindingen legt 

tussen verschillende regionaal-

economische motoren 

> Ruimte voor innovatie 

 

Vooral inzetten op de economische clusters 

waar de Provincie een verschil kan maken en 

cross-sectorale en regionale verbanden 

De afgelopen jaren is (naar het model van de 

Topsectoren van het Rijk) ingezet op sterke 

economische clusters in Noord-Holland. D66 vindt 

dat dat voortgezet moet worden. De Provincie zal 

vooral  in moeten zetten op de clusters waar zij het 

verschil kan maken. Dan hebben we het over de 

agribusiness, energie en toerisme. Deze sectoren 

hebben impact op de ruimte en zijn integraal te 

verbinden met provinciale en maatschappelijke 

opgaven op het gebied van ruimte, natuur en milieu, 

water, duurzaamheid en infrastructuur. 

De provincie heeft ook een taak in de promotie en 

lobbyen voor deze sectoren richting gemeenten, het 

Rijk en buitenlandse investeerders. Voor de andere 

(meer stedelijke) economische clusters moet de  

provincie zorgen voor een aantrekkelijk 

vestigingsklimaat. Ook moet ze sectoren meer met 

elkaar verbinden. De huidige opzet van regionale 

boards moet wat ons betreft kritisch tegen het licht 

worden gehouden. Voor sommige sectoren werkt dit 

goed en voor anderen niet en daar is een andere 

aanpak nodig.  
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Agrarische sector 

In Noord-Holland draagt de agrarische sector sterk 

bij aan de succesvolle export. De sector beschikt over 

innovatieve wereldspelers die op een duurzame 

manier moeten kunnen innoveren om een bijdrage te 

leveren aan maatschappelijke vraagstukken als 

gezondheid en voedselzekerheid. Aan intensieve 

veehouderijen stelt D66 strenge voorwaarden. Het 

gaat ons om de verbetering van het milieu, 

dierenwelzijn, en de ruimtelijke kwaliteit die het 

bedrijf met zich meebrengt, als die verbeteringen er 

niet zijn wil D66 geen toestemming voor de 

uitbreiding geven.  

 

Biologische landbouw 

Er liggen veel kansen op meer biologische landbouw. 

D66 streeft naar een percentage duurzame landbouw 

van minimaal 10% in 2018. Het goed functionerende 

instrumentarium van overbruggingsfinanciering is 

weer nodig. D66 ziet een ontwikkeling van veel meer 

duurzame landbouw die (nog) niet het kenmerk 

“biologisch” kan hebben, maar wel een stap in de 

goede richting is. De provincie stimuleert die stap.  

 

Ruimte voor agrariërs   

Agrarische ondernemers moeten de ruimte krijgen. 

Wel moeten hun activiteiten passen bij het karakter 

van het gebied waar ze plaatsvinden, zeker in 

bijzondere natuurgebieden en kleinschalige 

landschappen.  

D66 is terughoudend bij het vergroten van 

bouwkavels. De algemeen planologische benadering, 

zoals beschreven in hoofdstuk 1, wordt ook hier 

gehanteerd.  

D66 ziet graag dat boeren overschakelen op 

biologische landbouw en aquacultuur  met name in 

veengebieden, dat ze hun energie duurzaam 

opwekken door middel van biovergisting, 

zonneakkers of windenergie. Aanvullende activiteiten 

binnen de bouwkavels en bij hun agrarische 

onderneming zoals ombouwen tot boerderijwinkels 

moet mogelijk zijn. 

Wat betekent dit voor de Noord-Hollander?  

 

> Meer duurzame en biologische productie  

> Dierenwelzijn, milieu en ruimtelijke 

kwaliteit verbeteren 

> Ruimte en ondersteuning voor 

innovatieve agrarische projecten 

> Meer banen voor hoogopgeleiden in de 

agrarische sector 

> Geen vergroting van agrarische percelen 

in kleinschalige landschappen (Bijv. Laag 

Holland) 

Energie en grondstoffen  

D66 zet in op groene groei voor een circulaire 

economie. Dit vraagt om investeringen op het gebied 

van hernieuwbare energie en hergebruik van 

grondstoffen. Dat biedt grote economische kansen in 

termen van werkgelegenheid en behoud en ontstaan 

van nieuwe bedrijvigheid.  

Veel van onze visie op de transitie naar een groene 

economie is reeds beschreven in hoofdstuk drie. Bij 

ontwikkelingen op het gebied van windenergie, 

zonne-energie, biomassa, energiebesparing en de 

transitie naar een circulaire economie legt D66 altijd 

de link met de economische mogelijkheden. Een 

voorbeeld daarvan is de Grondstoffenrotonde. De 

afgelopen periode is het D66 gelukt om de 

Grondstoffenrotonde onderdeel te laten worden van 

het provinciaal beleid. In de komende jaren krijgen 

bedrijven daarom de stimulans om halfproducten, 

componenten of zelfs volwaardige producten te 

maken van opnieuw gebruikte grondstoffen.  

De inzet op verduurzaming van de 

energievoorziening en hergebruik van grondstoffen 

biedt tal van kansen voor vele andere sectoren. Denk 

daarbij aan de volgende zaken die D66 wil 

stimuleren: 

> De havens in het Noordzeekanaalgebied als 

ontwikkellocatie voor windparken op zee en 

overslag en verwerkingslocatie van biomassa. 

> De haven en luchthaven van Den Helder als 

onderhoudslocatie voor windparken op zee. 

> Versterking van de bouwsector door inzet op 

verduurzaming van de bestaande bouw en 

innovatieve nieuwe bouwprojecten. 

> Innovaties in de maakindustrie en chemie door 

hergebruik van grondstoffen 

 

Wat betekent dit voor de Noord-Hollander?  

> Een transitie naar een groene circulaire 

economie 

> Meer bedrijvigheid in zee- en 

binnenhavens 

> Een duurzamere bedrijvigheid in 

sectoren als de bouw- en maakindustrie 

 

Toerisme 

De komende jaren liggen er vele kansen op het 

gebied van toerisme en recreatie. Kansen op banen, 

kansen op versterking van het vestigingsklimaat, 

kansen op behoud van voorzieningen, kansen voor 

kruisbestuiving met andere sectoren en kansen op 

slimme combinaties met natuur en waterbeheer. D66 

wil deze kansen pakken. Dat vraagt om een provincie 

die ruimte biedt voor ontwikkeling met oog voor het 

behoud van de landschappelijke en 

cultuurhistorische kwaliteiten die de basis vormen 

van ons toeristisch-recreatieve product.  
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Vrije tijd als bron van werk 

Wereldwijd groeit de vrijetijdseconomie. Het aantal 

binnenlandse - en buitenlandse toeristen neemt toe 

Deze groei biedt kansen op werk voor lager 

opgeleiden. Dat is belangrijk, omdat die banen in 

andere sectoren juist verdwijnen Daar komt bij dat 

banen in de vrijetijdssector niet te verplaatsen zijn 

naar lage lonenlanden. D66 wil daarom de 

ontwikkeling van nieuwe bedrijvigheid in de 

vrijetijdseconomie stimuleren. 

Versterken van het toerisme draagt bovendien bij 

aan de internationale concurrentiepositie en helpt zo 

ook bij het aantrekken van kenniswerkers voor 

andere innovatieve sectoren.  

De provincie bevordert het toerisme aan de 

aanbodkant door versterking van de identiteit van 

(kust)plaatsen, investeringen in recreatiegebieden, 

natuur en monumenten. Door promotieactiviteiten 

wordt de toerist gebracht naar wat de provincie ook  

buiten Amsterdam te bieden heeft. 

Wat betekent dit voor de Noord-Hollander?  

> Meer banen in de toeristische sector 

> Een aantrekkelijke woonomgeving door 

investeringen in het toeristisch landschap 

 

Overige sectoren 

Bouwsector 

De bouw- en installatiebranche is relatief groot in 

Noord-Holland en heeft veel te lijden gehad van de 

crisis. De provincie heeft de branche ondersteund 

met vervroegde - en extra investeringen. Voor de 

komende jaren is het belangrijk dat de bestaande 

bouwplannen worden gerealiseerd als de vraag 

aantrekt, zoals in de Bloemendalerpolder, Crailo en 

de Westflank. In navolging van een zeer succesvolle 

pilot in Heerhugowaard met nul-op-de-meter 

woningen, ondersteunt de provincie bouwbedrijven 

die deze projecten (in binnen en buitenland) willen 

uitrollen.  

Creatieve industrie 

De provincie heeft een regierol in de creatieve 

industrie, waarbij gemeenten, bedrijven en 

onderwijsinstellingen worden gestimuleerd om bij te 

dragen aan de groei van de sector. Dit betekent dat 

we voor een goed vestigingsklimaat op de as 

Amsterdam – Hilversum moeten zorgen. Ook wil 

D66 dat er regelvrijezones komen voor bepaalde 

bedrijven, of creatieve bedrijven die we 

onderbrengen in clusters (zoals op het Sciencepark in 

Amsterdam).  

Gezondheidssector. 

De provincie moet zoeken naar 

samenwerkingsverbanden met andere bedrijven, 

sectoren en regio’s, om uit te zoeken welke rol 

Europese subsidies spelen in de gezondheidssector. 

Door gezondheidszorg te koppelen aan ICT kunnen 

gebruiksvriendelijke hulpmiddelen worden 

ontwikkeld, die helpen bij het revalideren en 

eenvoudig contact houden met zorginstellingen. D66 

ziet hierin een kans om mensen langer thuis te laten 

wonen, ook in krimpgebieden waar zorginstellingen 

verder weg zitten. De provincie is de aangewezen 

speler om uit te zoeken welke behoeftes er zijn, en 

hoe sectoren elkaar daarin kunnen versterken.  

ICT 

Op basis van een scherpe analyse van de branche wil 

de provincie onderzoeken hoe er nieuwe impulsen 

aan de ICT sector in Noord-Holland gegeven kunnen 

worden. De provincie heeft vervolgens het doel om 

overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen bij 

elkaar te brengen om de kracht van ICT beter te 

benutten. Vervoer wordt dan slimmer, de 

gezondheidszorg beter, de maatschappij inclusiever 

en veiliger – zonder de privacy om zeep te helpen-, 

en de Noord-Hollandse natuur schoner en 

toegankelijker.  

Wat betekent dit voor de Noord-Hollander?  

> Meer werk in de bouwsector door nieuwe 

woningbouwprojecten en verduurzaming 

van de bestaande bouw 

> Voldoende ruimte en een aantrekkelijk 

vestigingsklimaat voor de creatieve sector 

> Meer verbindingen tussen de 

gezondheidszorg en andere sectoren, 

waaronder de ICT 

 

Inzetten op een sterk vestigingsklimaat 

Vanuit haar regierol moet de provincie  het 

vestigingsklimaat proberen te versterken. Bedrijven 

moeten de ruimte hebben om te innoveren en er 

moet meer ruimte zijn voor het combineren van 

planologische functies als werken, winkelen en 

horeca. Leegstand moet aangepakt worden. De 

provincie moet onderwijs en bedrijfsleven bij elkaar 

brengen om er voor te zorgen dat de regionale 

arbeidsmarkt voldoende mogelijkheden biedt voor 

zowel bedrijven als werkzoekenden.  

Primaire opgaven voor de komende periode zijn: 

> Aanpakken en voorkomen van de leegstand van 

kantoren, bedrijfsruimten en winkelruimten 

door regionale afstemming en het regionaal 

“verdelen van de pijn”. Nieuwe ontwikkelingen 

kunnen alleen plaatsvinden als er op bestaande 

locaties geen plek meer is en dit geen nadelige 

gevolgen heeft voor die bestaande locaties.  

> Ruimte bieden aan bedrijvigheid in de sterke 

economische sectoren om te innoveren. Dit kan 

door het inrichten van experimenteergebieden 
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met een soepeler/ander ruimtelijk regime, 

uiteraard binnen het Bestaand Bebouwd Gebied. 

> Het beter aansluiten van onderwijs en 

arbeidsmarkt.  

 

Bedrijventerreinen en kantoorlocaties 

De afgelopen jaren zijn er te veel bedrijventerreinen 

gepland. De ruimte voor bedrijventerreinen in het 

noorden van de provincie wordt in overeenstemming 

gebracht met de werkelijke behoefte, en dat vindt 

D66 een goede ontwikkeling. De provincie moet in 

gesprek met gemeenten om ontwikkelplannen te 

schrappen en daarbij net zo kritisch zijn op eigen 

gronden. 

Het Platform Bedrijventerreinen en 

Kantoorvoorzieningen (Plabeka) in de 

metropoolregio is een goede eerste aanzet voor de 

noodzakelijke regie, maar nog niet voldoende. In de 

provinciale structuurvisie worden nieuwe 

bedrijventerreinen alleen mogelijk gemaakt als nut 

en noodzaak overtuigend zijn aangetoond. Maar 

eerst moeten we het bestaande areaal optimaal 

benutten.  

 

Detailhandel 

Tot 2020 neemt het aantal winkels flink af en komen 

bestaande winkelgebieden verder onder druk.  

Voor de kwaliteit van de leefomgeving en de lokale 

economie zijn winkelvoorzieningen van groot belang. 

Daarom is regionale afstemming nodig om te zorgen 

dat er sterke bereikbare kernwinkelgebieden 

overblijven en leegstand wordt voorkomen. De 

Provincie moet zich blijven inspannen dat gemeenten 

hier regionale afspraken over maken. 

D66 staat sceptisch tegenover weidewinkels, 

outletcentra en verkooppunten die gelinkt zijn aan 

webverkoop buiten winkelgebieden. Zij ondermijnen 

de vitaliteit van stadscentra, stimuleren 

automobiliteit (en daarmee congestie en vervuiling), 

verkleinen de landschappelijke kwaliteit en maken 

basisvoorzieningen voor minder draagkrachtigen 

moeilijker bereikbaar. ´Nee, tenzij´ geldt hier wat 

D66 betreft voor nieuwe detailhandelsvoorzieningen 

buiten de bestaande centra. Alleen als het iets 

toevoegt, stemmen wij in. 

 

Nieuwe werkplekken door herbestemming 

D66 wil het ondernemerschap vooral binnen 

bestaand bebouwd gebied stimuleren. Dat past bij de 

nieuwe economie en de verstedelijkingskeuze die 

D66 maakt. Met de grote leegstand van 

bedrijfspanden zijn er in de steden en dorpen tal van 

kansen om betaalbare werkplekken te creëren voor 

startende ZZP-ers en MKB-ers, de motor van de 

groene groei. Herbestemming moet dus een stuk 

simpeler worden door bijvoorbeeld procedures te 

vereenvoudigen en gelijk te trekken voor woon- en 

werkbestemming. Nu steeds meer mensen in de stad 

willen wonen, met een voorkeur voor werkplekken in 

de buurt van knooppunten, is er een kans het vervoer 

te verduurzamen en het aantal files te beperken.  

Wat betekent dit voor de Noord-Hollander?  

> Plannen voor bouwlocaties waar geen 

behoefte meer aan is, worden geschrapt 

> Leegstand van bedrijventerreinen, 

kantoren en winkels wordt aangepakt 

> Regionale keuzes en afspraken over 

behoud en versterking van 

kernwinkelgebieden 

> In principe geen weidewinkels en 

outletcentra buiten winkelgebieden 

> Herbestemmen in bestaand bebouwd 

gebied wordt eenvoudiger 

 

Ruimte voor innovatie 

D66 wil ondernemers de ruimte geven om te 

ondernemen, zeker de innovatieve en duurzame 

ondernemers. Dat betekent ook dat er voldoende 

fysieke ruimte beschikbaar moet zijn. De provincie 

moet daarvoor zorgen door bijvoorbeeld verouderde 

bedrijventerreinen te laten opknappen of leegstaande 

panden makkelijker te laten ombouwen, voordat ze 

nieuwe bedrijventerreinen uitgeeft. Zo geven we 

voldoende ruimte maar houden we ook onze 

provincie groen. 

 

Arbeidsmarkt 

De werkloosheidscijfers in Noord-Holland blijven 

een punt van aandacht. De provincie heeft een taak 

om weer ruimte te bieden aan de verschillende 

sectoren om groei tot stand te brengen. Daarbij is het 

cruciaal dat een goed vestigingsklimaat gewaarborgd 

is. Tevens moeten goede vervoersvoorzieningen 

zorgen voor een goed woon- en werkverkeer.  

D66 wil dat de provincie meer doet om het onderwijs 

af te stemmen op de economische structuur. Daarom 

wil D66 dat de provincie mbo- en hbo-scholen en 

bedrijven bij elkaar brengt om af te stemmen wat het 

bedrijfsleven verwacht van scholen (welke 

vaardigheden), en andersom (bijvoorbeeld stages en 

banenkansen).  

Wat betekent dit voor de Noord-Hollander?  

> Wie duurzaam wil innoveren, krijgt 

daarvoor de ruimte 

> Betere kansen op werk voor 

schoolverlaters 

> Beter opgeleid personeel voor het 

bedrijfsleven 
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Water, groen, landschap en cultuur als 

economische dragers 

Water, groen en cultuur kennen allen een 

economische component die in het provinciale beleid 

naar voren moet komen en benut moet worden. D66 

wil dat het programma Water als Economische 

Drager voortgezet wordt. De economische en 

toeristische potentie van de vele waterwegen in 

Noord-Holland moet volgens een helder plan worden 

benut.  

Het openstellen van natuurgebieden levert ook 

kansen op voor werkgelegenheid en op het 

betaalbaar houden van natuurbeheer. Op het gebied 

van natuurbeheer moet de Provincie inzetten op 

combinaties met de agrarische sector.  

Noord-Holland kent een grote hoeveelheid 

cultuurhistorische landschappen en objecten. D66 

ziet deze niet als “te conserveren museumstukken” 

die louter geld kosten, maar als een verrijking van 

het Noord-Hollandse landschap met grote waarde 

voor de ruimtelijke kwaliteit en zet in op het 

benutten van het toeristisch potentieel en de waarde 

voor het woon- en vestigingsklimaat in Noord-

Holland. 

Wat betekent dit voor de Noord-Hollander?  

> Altijd oog voor de economische 

component bij vraagstukken over water, 

landschap en cultuur 

> Meer mogelijkheden voor waterrecreatie 

> Meer mogelijkheden voor recreatie in 

natuurgebieden 
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Cultuurhistorie 

en cultureel 

Erfgoed 
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> Bescherming cultureel erfgoed 

> Beter benutten economisch 
potentieel cultureel erfgoed 

> Kunst en cultuur voor iedereen 
toegankelijk 

 

 

Kunst en cultuur zijn belangrijk voor het welzijn én de welvaart van 

mensen. De provincie heeft een aantal belangrijke culturele taken, 

waarbij het behoud van cultureel erfgoed (stedelijke monumenten, 

molens, bruggen), cultuurgroen erfgoed (agrarische landschappen, 

parken, buitenplaatsen), bibliotheken en archieven centraal staat. Die 

taken voert de provincie wat ons betreft met volle overtuiging uit.  

Cultuurhistoriebeleid gaat ook om de bescherming van kenmerkende 

landschappen, dijken, parken, en dorps- en stadsgezichten daar 

omheen. D66 wil dat de provincie er ook voor zorgt dat kunst en 

cultuur via bibliotheken en archieven voor iedereen toegankelijk zijn.  
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Bescherming van cultureel en cultuurgroen 

erfgoed 

Cultureel- en cultuurgroen erfgoed voegen waarde 

toe aan de leefbaarheid en identiteit van Noord-

Holland en weerspiegelt een belangrijk deel van de 

regionale geschiedenis. Wanneer er keuzes gemaakt 

moeten worden, vindt D66 dat monumentaal 

erfgoed, dat een rol heeft gespeeld in de geschiedenis 

van onze provincie voorrang krijgt. Als 

herbestemming de beste oplossing is om iets te 

behouden, staan wij hier positief tegenover, zolang 

het karakter van het erfgoed wordt gerespecteerd.  

D66 wil dat de provincie doorgaat met de opzet van 

een monumentenmonitor, waarmee meer 

transparantie ontstaat over aantallen, waarden en 

staat van onderhoud van monumenten. Met dat 

instrument kan de provincie haar toezichtstaken 

efficiënter uitvoeren en worden beleidskeuzes beter 

onderbouwd.   

Wat betekent dit voor de Noord-Hollander?  

> Monumenten, landschappen, 

buitenplaatsen en cultuurbiotopen zijn 

onderhouden 

> Een transparante monumentenmonitor  

> Voor het publiek toegankelijk cultureel en 

cultuurgroen erfgoed  

> Dat we onze verantwoordelijkheid blijven 

nemen voor de Stelling van Amsterdam 

 

Extra werkgelegenheid door (economische) 

ontwikkeling cultureel erfgoed 

Naast beschermen is de toegankelijkheid van 

cultureel en cultuurgroen erfgoed van groot belang. 

Meer economische activiteit is goed voor het behoud 

van het erfgoed en de werkgelegenheid. 

Vanzelfsprekend dienen deze activiteiten niet ten 

koste te gaan van de staat van het erfgoed of haar 

omgeving. Zo heeft de provincie Noord-Holland een 

speciale verantwoordelijkheid ten aanzien van het 

UNESCO Werelderfgoed de Stelling van Amsterdam. 

D66 wil dat de provincie vanuit de gedachte: ‘behoud 

door ontwikkeling’ forteigenaren blijft ondersteunen 

in hun zoektocht naar een verantwoorde 

(economische) ontwikkeling, zodat exploitanten met 

respect voor de cultuurhistorie ook de zorg voor 

beheer en onderhoud op zich kunnen nemen. 

Daarnaast vindt D66 het van belang dat voor de 

promotie van de Stelling van Amsterdam en de 

samenwerking met de andere UNESCO 

Werelderfgoederen in Nederland moet worden 

geïntensiveerd.  

 

 

 

 

Wat betekent dit voor de Noord-Hollander?  

> Kansen voor landwinkels, horeca en 

evenementen op cultureel erfgoed 

> Ondersteuning voor collectieve moes- en 

stadstuin initiatieven  

> Toegankelijk erfgoed via (mobiel) 

internet en toeristische (fiets- en 

kano)routes 

> Betere samenwerking met gemeenten en 

andere initiatiefnemers door aansturing 

van provincie 

  

Bibliotheken 

D66 vindt moderne kennisknooppunten in Noord-

Holland belangrijk. De bibliotheek kan die rol 

vervullen, maar ook innovatieve digitale projecten 

die een aanvulling op de bibliotheek zijn, wil D66 via 

de provincie stimuleren en faciliteren.  

 

Archieven 

D66 wil de provinciale archieven toegankelijk maken. 

Dat kan door ze zoveel mogelijk te digitaliseren en 

via het internet beschikbaar te stellen voor publiek. 
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Bestuur 

Financien 

Participatie 
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> Toekomstbestendig 
middenbestuur 

> Focus op kerntaken 

> Betere inspraakmogelijkheden en 
participatie 

 

 

Het afnemende vertrouwen in de overheid – waaronder de provincie –  

willen wij tegengaan. Daarvoor zijn in eerste instantie de politici en 

bestuurders zelf verantwoordelijk. D66 wil een bestuursstijl die 

vertrouwt op de eigen kracht van mensen en het algemeen belang 

boven het eigen belang stelt. Het bestuur moet betrokkenheid tonen, 

openheid betrachten en beschikken over empatisch vermogen.  
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Toekomstbestendig middenbestuur 

Nederland kent veel bestuurlijke drukte. Dat kan en 

moet slagvaardiger. Daarom wil D66 een 

herbezinning op het middenbestuur van provincies 

en waterschappen, zodat effectief en efficiënt kan 

worden bestuurd. D66 wil provincies via een daarop 

gericht plan opschalen. Provincies concentreren zich 

op terreinen die de gemeentegrenzen overstijgen: 

ruimtelijke ordening, water, wonen, milieu, 

economie, cultuurhistorie en verkeer- en vervoer. 

Daarnaast vindt D66 dat bij gebrek aan 

bestuurskracht, de provincie moet aansturen op 

fusies van kleine gemeenten.  

Europa 

D66 spant zich in voor eenduidige, maar wel 

effectieve en uitvoerbare Europese plannen. Daarom 

doen wij mee met Europese programma’s. Daarvoor 

blijven wij inzetten op lobbyactiviteiten in Brussel. 

Wat betekent dit voor de Noord-Hollander?  

> Provinciale opschaling bij een goed 

voorliggend plan 

> Ondersteuning van fusies tussen kleine 

gemeenten 

> Open en betrokken bestuur van de 

provincie 

 

Financiën 

We zien dat de financiële middelen van de provincie 

minder worden, maar dat we tegelijkertijd wel meer 

moeten doen. D66 staat voor een provincie die de 

financiën op orde heeft. Noord-Holland is rijk 

geworden door de verkoop van nutsbedrijven. Onze 

provincie heeft daardoor rond één miljard euro op 

haar rekening staan. Als de geplande eenmalige 

investeringen hieruit bekostigd zijn, blijven alleen 

gespecialiseerde kerntaken over. Voor D66 is het 

toekomstplaatje duidelijk: het budget daalt van 535 

miljoen in 2013 tot 288 miljoen over enkele jaren, en 

de structurele lasten moeten evenredig mee dalen.  

Dat betekent voor de provincie: 

> Een focus op de kerntaken: ruimtelijke- en 

economische ontwikkeling, water, wonen, 

verkeer en vervoer, natuur, , milieu en 

cultuurhistorie; 

> Slim en strak begroten zodat we meer kunnen 

met minder geld op deze kerntaken; 

> Ieder jaar een sluitende begroting én een 

sluitend meerjarenperspectief;  

> Genoeg weerstandsvermogen- en capaciteit 

zodat financiële risico’s worden opgevangen; 

> Realistisch uitgaven en inkomsten met een 

helder onderscheid tussen incidentele en 

structurele lasten en baten; 

> Structurele lasten worden alleen gedekt door 

structurele baten; 

> Terughoudendheid bij vastgoedontwikkeling 

vanwege grote risico’s. 

D66 wil financiële ruimte creëren om haar 

beleidsprioriteiten vorm te geven. De opbrengsten 

van de investeringen van de provinciale reserves 

gaan naar zaken die later geld opleveren, zoals de 

economische infrastructuur, maar pertinent niet naar 

welzijn of sport. Dat zijn geen kerntaken van de 

provincie. Daarom zullen wij alle voorzieningen en 

reserves tegen het licht houden. Wij willen oude 

plannen waarover nog geen juridische verplichtingen 

zijn aangegaan toetsen op nut en noodzaak en de 

huidige financiële realiteit. Daarbij is de toetsing van 

het provinciaal beleid op de doelmatigheid en 

doeltreffendheid door de Randstedelijke 

Rekenkamer onontbeerlijk. 

Mocht er toch een tekort ontstaan, dan zou de 

provincie eerst naar kostenbesparing en efficiency in 

haar eigen organisatie en bedrijfsvoering moeten 

kijken. Pas als daarna blijkt dat nog altijd niet de 

benodigde financiële middelen voor de noodzakelijke 

investeringen in de provincie beschikbaar zijn, zullen 

we overwegen de opcenten op de 

motorrijtuigenbelasting te verhogen.  

Wat betekent dit voor de Noord-Hollander?  

 

> Een provincie die zich focust op haar 

kerntaken 

> Een provincie die slim en strak begroot 

> Een provincie die, bij tegenvallers, eerst 

snijdt in de eigen organisatie  

 

Participatie 

D66 wil dat burgers op alle niveaus in een vroeg 

stadium worden betrokken bij besluitvorming en dat 

de mogelijkheid tot een correctief referendum 

bestaat. 

De provincie moet dienstbaar en oprecht omgaan 

met klachten en vragen van mensen en bedrijven. Zij 

verdienen een snel en adequaat antwoord. De 

provincie moet zich blijvend kenmerken door een 

open, geïnteresseerde en proactieve houding.  

Op het gebied van inspraak hecht D66 aan 

zorgvuldige procedures. Bij risicomanagement wordt 

voortaan in rapportages het risico ‘inspraak’ 

geschrapt. D66 vindt inspraak een belangrijk 

democratisch instrument waarbij meer burgers 

betrokken worden bij het beleid. In de volgende 

periode wordt gezocht naar uitbreiding van het 

instrumentarium voor inspraak en participatie via 

digitalisering. Ook wordt een vervolg gegeven aan de 

pilots om burgers serieus te betrekken bij het 

beleidsproces.  

Wat betekent dit voor de Noord-Hollander?  

> De provincie die zich kenmerkt zich door 

een open en proactieve houding 

> Burger wordt nauw betrokken bij nieuw 

beleid  

> Betere inspraakmogelijkheden en 

participatie door digitalisering 
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