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Eén van de aanbevelingen van de commissie Tommel is dat D66-
fracties en bestuurders in Noord-Holland op provinciaal en 
gemeentelijk niveau gezamenlijk optrekken als Duurzaamheidspartij. 
Het gaat hierbij om kennisdeling, gezamenlijke 
belangenvertegenwoordiging en samenwerking die het bereiken van 
gedeelde politieke doelen dichterbij brengen. De transitie naar een 
duurzame, circulaire samenleving vraagt inzet, politieke visie en 

bestuurlijke durf. Daarnaast is de aanbeveling dat het regiobestuur een inhoudelijke startbijeenkomst 
organiseert waarbij de Statenfractie, gedeputeerden, gemeentelijke fracties en bestuurders in Noord-Holland 
worden uitgenodigd met als doel om een strategische D66-agenda (2016-2020) op duurzaamheid uit te rollen, 
waarbij deelnemers elkaar voeden en helpen op verschillende thema's.  

 
Het regiobestuur heeft samen met de afdeling Zaanstad-Wormerland het tweede 
Regiocongres van D66 in Noord-Holland georganiseerd met als onderwerp 
duurzaamheid. Meer dan 100 mensen kwamen naar de Stoomhal in Wormer om 
duurzame mogelijkheden in de provincie ‘in kaart’ te brengen en het D66-
netwerk te verstevigen. Men liet zich plenair informeren en motiveren, en daarna 
werden in themaworkshops actiepunten gegenereerd voor de politiek. Het D66 
Tweede Kamer verkiezingsprogramma 2017 zet steviger dan ooit in op 
duurzaamheid. Op dit duurzaamheidscongres hebben wij de uitdagingen, 

kansen én oplossingen op lokale en regionale schaal besproken en de verbinding gezocht op duurzame 
thema’s voor de provincie als geheel alsmede voor specifieke regio’s en gebieden. In actiegerichte 
themaworkshops met duurzame specialisten werd samengewerkt op het gebied van: 

- Klimaat & Energie 
- Landbouw, voedselkwaliteit en biodiversiteit 
- Mobiliteit 
- Circulaire Economie 
- Bouwen, wonen & werken 

 
Voor u ligt een verslag van het Duurzaamheidscongres dat als input kan dienen voor het opstellen en 
complementeren van verkiezingsprogramma’s voor GR2018 en PS2019.   
 

Duurzame toekomst  
In zijn keynote schetste Pier Vellinga dat er maar één toekomst is en dat is een 
duurzame toekomst. De recente studie voor de EU waaraan Pier Vellinga heeft 
meegewerkt laat het duidelijk zien: investeren in duurzaamheid levert meer 
banen en een grotere winstgevendheid. Vooroplopen levert meer op dan volgen. 
In zijn studie voor dit rapport komt naar voren dat in Europa de werkgelegenheid 
in de klassieke sectoren zoals de chemie en staal, banken voortdurend krimpt 

terwijl het aantal banen in bedrijven die zich richten op duurzaamheid sterk groeit. Ook de omzet en 
winstgevendheid van bedrijven die zich richten op duurzaamheid groeit sterker dan het gemiddelde van 
bedrijven. “In onze studie vinden we ook een verschuiving in de lifestyle van burgers. De aandacht voor 
persoonlijke gezondheid en “gezondheid" van onze omgeving en de planeet neemt toe en dit uit zich in 
groeiende bestedingen voor biologisch voedsel, gezondheidscentra en duurzame energie. Deze trend zien we 
wereldwijd”, aldus Pier Vellinga. Uit de studie blijkt ook dat Europa een koploper is zowel in deze trend als in 
de technologie en de instituties en regelgeving die dit mogelijk maakt. Tegelijkertijd is te zien dat waar Europa 
nu ongeveer 20% van wereld BNP vertegenwoordigt, dit over 20 jaar vermoedelijk nog maar 10% is, vanwege 
de groei van landen zoals China en India. Indien Europa over 20 jaar nog een rol van betekenis wil spelen in 
de wereld dan biedt de verdere ontwikkeling van kennis en het opdoen van ervaring met duurzaamheid een 
grote kans. De conclusie van de EU-publicatie is: investeren in duurzaamheid is investeren in de 
werkgelegenheid en geopolitieke positionering van Europa. Dit betekent ook, dat niet of te weinig investeren 
in duurzaamheid leidt tot een verdere afbraak van onze werkgelegenheid en tot een marginalisering van 
Europa. “Het huidige beleid van dit kabinet zit nog veel te veel op die lijn: we volgen Europa en willen op 
duurzaamheid gebied niet vooruit lopen”, aldus Pier Vellinga. Zijn conclusie: er is duidelijk behoefte aan een 
nieuw kabinet en een impuls is de hervorming/transitie van economie en lifestyle naar duurzaamheid. Het gaat 
dan vooral om op energie, circulaire economie, voedsel en gezondheid. 
 
 
 

https://publications.europa.eu/nl/publication-detail/-/publication/893ae121-02cc-11e6-b713-01aa75ed71a1
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Klimaat & Energie 
Duurzaamheid is sociaal en liberaal: klimaatverandering en 
milieuverontreiniging bedreigt onze vrijheid en investeren in 
duurzaamheid maakt dat wij solidair zijn met toekomstige generaties 
maar vergroening biedt ook economische kansen. Binnen deze workshop 
hebben wij gekeken wat er goed gaat en wat wij lokaal en regionaal 
samen kunnen oppakken. Het gaat hierbij om o.a. een transitie naar 
minder en duurzamer energiegebruik, energiebesparing, energie 
terugwinning en uitwisseling, energieopslag, energieopwekking vanuit 

niet-fossiele bronnen maar ook ruimtelijke inpassing. Subsidie alleen als het moet; voor versnelling en pilots. 
Vanuit de workshop zijn de volgende punten naar voren gekomen. 
 
Proces en samenwerking  

- Er dient continu aandacht te zijn voor betere informatie-uitwisseling tussen D66-fracties en bestuurders in 
Noord-Holland op provinciaal en gemeentelijk niveau. Elkaar vaker bellen en regelmatig ontmoeten op dit 
thema om ideeën uit te wisselen. Ook de thema-afdeling Duurzaamheid kan hier een faciliterende rol 
vervullen.  

- Verken of de bestaande middelen bij de provincie ook inzetbaar zijn voor niet-innovatieve ontwikkelingen. 
Het zou mooi zijn als er bijvoorbeeld een fonds is voor het verduurzamen van woningen.  

- Regionale doelen uitmiddelen: sommige gemeenten hebben geen buitengebied en kunnen daarom zelf 
niet energieneutraal worden.  

- Noord-Holland concretiseert het behalen van het doel om in 2050 energieneutraal te zijn in de gehele 
provincie middels een Routekaart. Daarin komen tussenstappen en maatregelen om de voortgang te 
bewaken. Ook is er onderzoek door ECN gedaan om de nodige duurzame energiemix in beeld te 
brengen.   

- Afval aanpak verschilt per gemeente. Behoefte om hierover ideeën uit te wisselen. Met hoogbouw is 
gescheiden afval inzamelen een stuk complexer dan bij gezinswoningen, die soms ook geen ruimte 
hebben voor vijf verschillende afvalbakken. 

- Wat is de meerwaarde van de provincie en waar zou de gemeente aanzet moeten zijn? De gemeente zou 
de regie over Binnenstedelijk (BBG) moeten hebben, daar ligt de provincie soms dwars. 

- Eigen bestuurders en raadsleden opleiden op dit thema.  
 
Kijk naar de eigen organisatie  

- Waar wordt de energie ingekocht en zijn er mogelijkheden voor eigen opwekking door bijvoorbeeld 
zonnepanelen op eigen daken? Ook het gebruik van groene stroom stimuleren en zorgen dat er veel 
wordt geïsoleerd.  

- Welke inkoopeisen worden er gesteld aan leveranciers? Zoals bijvoorbeeld zoveel mogelijk circulair 
inkopen of betalen voor het gebruik van licht in plaats van door de lampen? Zie ook het Groen Boekje 
duurzame inkoop van D66 landelijk.  

- Gezamenlijk inkopen en circulair inkopen maar ook aanbesteden zoals bij elektrische laadpalen levert 
financieel voordelen op door de schaal.    

- Wagenpark verduurzamen. 

- De straatwegverlichting: moet deze altijd aan op volle sterkte? Denk na over ledverlichting en dimmen. 
Dat wil zeggen de hoeveelheid licht op vaste tijden aanpassen. Hiermee wordt bespaard op kosten, maar 
ook vermindering van CO2-uitstoot en tegengaan van lichtvervuiling.   

- Sportvelden en verlichting. Veel sportvelden worden verlicht met duur halogeenlampen. Het is goed om te 
kijken naar energiezuinige buitenverlichting. 
 

Minder energieverbruik  

- Wortel of stok (handhaving) inzetten bij bedrijven die gehouden zijn aan het Energieakkoord voor 
verplichte en vrijwillige bijdrage aan energiebesparing.  

- Woningisolatie stimuleren: dit leidt ook tot verhoging van de levenskwaliteit van mensen en een verlaging 
van de woonlasten.  

- Door een korting op de OZB inwoners belonen die investeren in de verduurzaming van hun huis. 
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- Warmtenetten en alternatieve vormen van warmtevoorziening. Gedeputeerde Jack van der Hoek maakt 
momenteel een ronde langs gemeenten over deze alternatieve vormen op basis van een CE Delft studie.   

- Zorg voor een goed verhaal voor draagvlak bij inwoners.  

- Diversiteit in warmtebronnen: warmte socialiseren (dus niet duurder maken) en daarmee een recht op 
warmte. Dit is ook bij uitstek een regionale opgave.  

- Nieuwbouw niet meer aan het gas. Verplichte gasaansluiting voor nieuwbouw vervalt.  
 
Meer duurzame energie-opwekking  

- Belemmerende regels voor het plaatsen van zon op daken herijken. 

- Meer elektrisch, minder gas en benzine  

- Dialoog woningbouwverenigingen op gang brengen, bijvoorbeeld via de RAP's (Regionaal 
Actieprogramma Wonen).  

- Zon op dijken 

- Zonneparken  

- Er zijn goede ervaringen om inwoners uit te nodigen op voorlichtingsavonden (combinatie van aanbieders 
en beschikbare gemeentelijke subsidie) voor het verduurzamen voor hun woning.  

- Kansen voor energie uit water (zoet-zout overgangen, getijde) en dit inzetten. 

- Ruimte voor innovatie: bijvoorbeeld zeewierteelt. D66 heeft in Noord-Holland 300.000 voor onderzoek op 
de Noordzee vrijgemaakt voor plantaardige eiwitten en energie-opwekking.  

- Innovatie: fosfaat herwinnen uit rioolwaterzuiveringsinstallaties. 

- Innovatie: zon verwerken in bouwmaterialen.  

- Deel goede voorbeelden van diepe en ondiepe geothermie.  

- Waar zijn er goede ervaringen met opslag? De provincie kan hierin een regierol oppakken zodat niet elke 
gemeente het wiel hoeft uit te vinden.  

 
Klimaatadaptatie 

- Meer ruimte voor waterberging en opslag door gebieden hiervoor aan te wijzen. Hogere grondwaterstand 
water vasthouden wat in de zomer weer in de landbouw gebruikt kan worden. Een hogere 
grondwaterstand voorkomt ook inklinking van het veen en daarmee uitstoot van broeikasgassen. 

- In steden meer groen planten waardoor regenwater kan infiltreren. Meer tuinen en halfverharding. Denk 
ook aan groene daken. Bomen zorgen ook voor natuurlijke verkoeling van de stad in tijden van hitte.  

- Risico voor (fiets)tunneltjes in kaart brengen.  

- Gescheiden waterafvoer regelen: regenwater en riool om in tijden van hevige regenoverlast overbelasting 
van de rioolwaterzuiveringsinstallaties te voorkomen.  

 
CO2 als rekeneenheid gebruiken 

- Besparing en het opwekken van duurzame energie doen wij natuurlijk om de totale CO2 uitstoot terug te 
dringen om de gevolgen van klimaatverandering te beperken. Gezondere leefomgeving is het resultaat.  

- Gemeente Amsterdam heeft een pilot naar CO2 als rekeneenheid. Goede ervaringen delen met andere 
gemeentes. De provincie kan hierin een regierol oppakken. 

- Is de CO2-voetafdruk van beleidsvoornemens meegewogen?  

- Provincie Noord-Holland heeft 700.000 uitgetrokken voor o.a. een monitor om de CO2 uitstoot binnen te 
provincie beter in kaart te brengen en daar gericht maatregelen op te treffen. Ook gaat de CO2 uitstoot 
van de eigen organisatie naar 0. 

 
Deze workshop werd mede mogelijk gemaakt door Suzanne Klaassen en Maurits Hekking. 
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Landbouw, voedselkwaliteit en biodiversiteit 
De biodiversiteit is in 2016 in Noord-Holland met 85% afgenomen ten 
opzichte van de oorspronkelijke ongestoorde situatie rond 1700. 
Prognoses van het Planbureau Leefomgeving voorspellen een verder 
verlies van 10% in de komende 40 jaar. Afbreuk van onze ecosystemen 
heeft een negatieve invloed op de basis van ons leven. Willen wij dat 
elke fysieke ingreep in het Noord-Hollandse landschap een bijdrage 
moet leveren aan het herstel van de biodiversiteit? Zijn wij bereid te 
investeren in het vergroten van biodiversiteit binnen heel Noord-
Holland? Voor D66 is de richting helder: kringlooplandbouw en 

bodemkwaliteit, en zo het beste voedsel van de wereld produceren. Binnen deze workshop hebben wij de 
verbinding gezocht op de thema’s landbouw, voedselkwaliteit en biodiversiteit. Vanuit de workshop zijn de 
volgende punten naar voren gekomen.  
 
Biodiversiteit in Noord-Holland  
Het is belangrijk om een juiste definitie van biodiversiteit te hanteren: variëteit in plant- en diersoorten, variëteit 
in ecosystemen en genetische variatie (naar: Verdrag Inzake Biologische Diversiteit). Het is slecht gesteld met 
biodiversiteit in Noord-Holland, ondanks het IJsselmeer, Waddenzee, Noordzee en veel plassen en meren; 
hiervan is bovendien de natuurkwaliteit het laagst. Slechts 15% van de biodiversiteit is over en het gaat hier 
om een combinatie van oppervlakte en kwaliteit, afgezet tegen een "ongestoorde referentie". Er is sprake van 
afname van natuurkwaliteit in agrarisch gebied tot 40% t.o.v. 1970. Tussen 1970 en 2010 zijn 40% van 
weidevogels overgebleven in agrarisch gebied. Populatieomvang van Rode Lijstsoorten t.o.v. 1990 is tot 25% 
gedaald. Wel positief is dat het oppervlak natuur weer iets toeneemt. Er is echter een tekort aan geschikt 
leefgebied en er is sprake van versnipperd leefgebied. Daarnaast is sprake van een te hoge stikstofdepositie, 
te lage grondwaterstand/verdroging, vermesting en verslechterde waterkwaliteit. Dit heeft te maken met 
landbouwbeleid en intensief (agrarisch) grondgebruik. Ook voor agrarisch gebied zijn diverse knelpunten 
aanwezig: verlaging grondwaterstand, toegenomen bemesting, inzaaien met monoculturen van snelgroeiende 
grassoorten en steeds vroeger maaien. De geconstateerde knelpunten hebben allemaal een relatie met het 
agrarisch gebied. De grondwaterstanden zijn in natuurgebieden vaak te laag omdat het agrarisch bedrijf 
drogere omstandigheden vereist en het peilbeheer is vaak tegennatuurlijk, zomers natter dan 's winters. Een 
groot deel van de stikstofdepositie komt uit het agrarisch gebied (ammoniak) van de veestapel, een deel komt 
echter van het verkeer, industrie, huishoudens en uit het buitenland. Verzuring werd in het verleden vooral 
veroorzaakt door de zwaveluitstoot van de industrie; sinds daar maatregelen zijn genomen is alleen de 
verzurende werking van ammoniak uit de landbouw overgebleven. Ook de knelpunten in de ruimtelijke 
samenhang worden mede veroorzaakt door de voor soorten ontoegankelijk agrarisch gebied, maar ook 
bebouwing kan een knelpunt vormen. Naast een barrière kan het agrarisch gebied ook een 'sink' zijn voor 
dieren, maar ook voor planten. De dieren die op dispersie gaan en zaden van planten die in het agrarisch 
gebied terecht komen en daar niet kunnen overleven of kiemen, gaan daar dood of verloren als het om zaden 
gaat. Dit verzwakt de populatie die in het natuurgebied aanwezig is. 
 
Oplossingen achteruitgang biodiversiteit in Noord-Holland 
Om de achteruitgang van biodiversiteit op te lossen, kunnen wij natuurgebieden ontsnipperen door aankoop 
en ruilverkaveling. Daarnaast dient stikstofdepositie teruggedrongen worden bij de bron (landbouw, verkeer 
en industrie). Boeren kunnen luchtwassers plaatsen in hun stallen (bronmaatregel). Deze luchtwassers 
zorgen ervoor dat een groot deel van de stikstof uit stallucht wordt gezuiverd, voordat de lucht de stal 
verlaat. Ook kunnen er herstelmaatregelen worden genomen om schade als gevolg van stikstofvervuiling 
tegen te gaan en de natuur te herstellen. Denk daarbij aan het maaien en het graven van petgaten.  
 
Andere oplossingen: 
 

- Verhogen van de grondwaterstanden. 

- Denk na over betekenis van natuur, bijvoorbeeld ook voor recreatie of als vestigingsklimaat voor 
bedrijven. 

- Welke andere partijen kunnen ook natuur financieren (natuur levert ecosysteemdiensten die geld waard 
zijn). 

- Ecologisch bermbeheer (één of twee keer maaien per jaar op ecologisch juiste moment, bloemrijk, 
variëteit in structuur). 

- Stimuleren van tijdelijke natuur. 

- Grondonteigening ook voor natuur. 
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- Tuinen i.p.v. bestrating. 

- Kinderen in contact met natuur brengen. 

- Marge van de boer omhoog 

- Minder intensief grondgebruik. 

- Landbouwbeleid aanscherpen. 

- Mentaliteitsverandering realiseren. 

- Lobby grote bedrijven beperken. 

- Invloed lokale/regionale democratie versterken. 

- Wetenschap betrekken bij politiek. 

- Transitiebeleid maken. 
 
Lokale oplossingen: 

 

- Aanpassen wet- en regelgeving. 

- Treed in contact met lokale boeren. 

- Verspilling tegengaan. 

- Handel in lokale producten. 

- Seizoensvoedsel stimuleren. 

- Educatie inzetten. 

- Kennis bundelen en delen. 

- Innovatie aanmoedigen. 

- Netwerken faciliteren. 

- Flexibel omgaan met regelgeving. 

- Provinciale boerenprijs uitreiken voor de beste duurzame boer of boerin. 

- Bodemkwaliteitsprijs uitreiken. 

- Biodiversiteitsprijs uitreiken. 

- Bermgras verwerken. 

- Compost maken. 
 
Landbouw in Noord-Holland 
Noord-Holland kent Landbouw, tuinbouw en visserij met vijf economische clusters: Greenport Aalsmeer, 
Greenport Noord-Holland Noord, Seedvalley, MRA Agri & Food en visserij. Greenport is een groot 
tuinbouwcluster, waarin planten, bomen, bollen, bloemen en groenten worden geproduceerd en verhandeld. 
Met name in kassen, maar ook in open lucht (bloembollen en boomsierteelt). Bij Greenport Aalsmeer gaat het 
om bloemen en planten. FloraHolland is hier een voorbeeld van. Greenport Noord-Holland Noord is zeer 
veelzijdig. Veel (glas-)tuinbouw, maar ook (zaad-)veredeling, enorme variëteit aan groenten, aardappelen en 
fruit. Ook vlees en zuivel. Bij Seedvalley in Noord-Holland Noord gaat het om betere tuinbouwzaden voor de 
groente- en sierbloementeelt. Agribusiness is een keten van productie, verwerking en consumptie van 
agrarische producten en alles wat daarbij hoort (opslag, transport, bewerking en verkoop). Visserij: vangst, 
handel en verwerking. Verwerking zit met name in IJmuiden, Enkhuizen en Volendam. Nederland behoort tot 
de vijf grootste visproducenten in Europa. Er zijn diverse problemen en knelpunten aanwezig in de landbouw: 
druk van internationale concurrentie, klimaatverandering (extremer weer, zoals hagelbuien, te veel of te weinig 
water), verouderde glastuinbouw met soms geen duurzame energie, het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten in bloembollenteelt, zowel op het land als in de schuur, te veel 
nutriënten door (melk-)veehouderij, verzilting en leegstaande boerderijen. Daarnaast is bodemdaling een groot 
probleem in Noord-Holland, omdat het onder andere leidt tot een toename van zoute kwel en stijgende kosten 
voor waterbeheer. Bodemdaling of veenafbraak leidt niet alleen tot grotere potentiële wateroverlast maar ook 
tot CO2-uitstoot, slechtere waterkwaliteit, gevolgen voor natuur en landbouw en effecten op infrastructuur en 
funderingen. Om de problemen in de landbouw op te lossen, zijn de volgende oplossingen denkbaar: 
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- Verouderde glastuinbouw transformeren naar andere functies (ruimtelijk beleid van provincie nu vaak 
belemmering). 

- Natuurinclusieve landbouw realiseren. 

- Duurzame energie in kassen: restwarmte en geothermie realiseren. 

- Alternatieve CO2-bronnen voor bloemen/planten in kassen realiseren. 

- Verlagen uitstoot gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten. 

- Nieuwe stalsystemen.  

- Weidegang. 

- Lokaal sluiten van kringlopen. 

- Innovatieve teelt van zeewier, zilte teelt, mossel- en kokkelkweek stimuleren. 

- Zouttolerante aardappels. 
 
Deze workshop werd mede mogelijk gemaakt door Marleen van der Meulen en Sacha Kuijs. 

 
Mobiliteit 
Bij het denken over mobiliteit in de gemeentelijke en provinciale politiek 
is houvast gewenst; de opgaven zijn groot en de investeringen vaak 
enorm. Welke investeringen wij doen als lokale politiek hebben impact 
op economie, gezondheid, ruimte en welzijn. Het is daarom goed dat 
mobiliteit een plek krijgt in de omgevingsvisie, het nieuwe bestuurlijke 
instrument om de fysieke leefomgeving te ordenen.  
 
Om een D66 passend, gestructureerd afwegingskader te hebben voor 
de wenselijkheid van investeringen in mobiliteit heeft Andries Tijssen 

de “Ladder van Duurzame Mobiliteit” (LvDM) ontwikkeld. Samen met Hans Kramer en Tom Groot zijn in deze 
workshop met twee verschillende groepen van ongeveer 20 partijgenoten ideeën opgehaald voor de diverse 
sporten op de LvDM. Als opgave namen de levendige groepen deze uitdagende stelling als uitgangspunt om 
de ladder te beklimmen:  
 
“De behoefte aan mobiliteit neemt verder toe, waarbij verplaatsingspatronen steeds diffuser worden 
en de impact en snelheid van technologische veranderingen omkleed zijn met tal van onzekerheden.“ 
 
Hierbij was het de bedoeling om waar mogelijk weg te blijven van vergezichten en vooral de nadruk te leggen 
op de praktische invulling binnen gemeentes en de provincie Noord-Holland. Het gebruik van de LvDM loopt 
van bevorderend beleid op de lage sporten, naar verduurzamen van de hogere sporten.  
 
Sport 1.       Niet reizen  
Behalve duurzaam passen maatregelen voor niet-reizen ook sociaal economisch goed bij het gedachtegoed 
van D66, zoals door virtueel vergaderen, werklocaties lokaal en (gedeeltelijk) thuiswerken mogelijk te maken. 
 
Ideeën voor programma’s:  

- Scheiding tussen wonen werken waar mogelijk opheffen. 

- Recreatie dichtbij huis bevorderen. 

- Beschikbaarheid van flexibele werkplekken in woonkernen. 
 
Sport 2.       Wandelen  
Een vaak vergeten vorm van mobiliteit. Een wandelaar heeft geen parkeerprobleem, reist op een heel gezonde 
manier en heeft natuurlijk contact met zijn of haar omgeving. 
 
Ideeën voor programma’s:   

- Bewegwijzering optimaliseren.  

- Lopen promoten bij scholen. 

- Prettige wandelroutes rondom knooppunten OV, winkelcentra en werkgebieden.  
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Sport 3.       Fietsen  
Nederland heeft een ongekende fietscultuur, op die duurzame voorsprong moeten wij verder bouwen. 
Ontwikkeling naar vervoermiddel voor middellange afstand (elektrische fiets) vraagt om bijbehorende 
infrastructuur: Doorgaande (interlokale) fietsroutes, laadpalen in fietsenstallingen etc. 
 
Ideeën voor programma’s: 

- Deelfietsen bevorderen. 

- Witte fietsenplan in het leven roepen. 

- Fiets-mee-in-OV mogelijkheden creëren. 

- Oplaadplaatsen snel realiseren. 

- Investeren in Hoofdfietsnetwerk. 
 
Sport 4.       Openbaar Vervoer  
Het regionale openbaar vervoer is georganiseerd in Dikke en de Dunne lijnen: Stamlijnen die hoogfrequent 
zijn en lokale fijnmazige oplossingen. Als opdrachtgever heeft de overheid een directe duurzame keuze, dus 
batterijen en waterstof als alternatief voor fossiele energiedragers. Zogenaamde Autonomous Vehicles 
kunnen in het fijnmazig openbaar vervoer wel eens voor een revolutie gaan zorgen. 
 
Ideeën voor programma’s: 

- Fiets in OV creëren.  

- Routebeschrijving inclusief lopen stimuleren. 

- Stamlijnen op waterstof bevorderen, Zuidtangent als voorbeeld. 

- Busdienst in woonkernen door vrijwilligers faciliteren. 

- Lokaal vervoer goed organiseren. 
  

Sport 5.       Auto  
Essentieel voor duurzame mobiliteit is de transitie van rijden op fossiele brandstof naar elektrisch rijden. Dat 
vraagt om investeringen in infrastructuur voor langzaam- en snelladen. Gemeentes kunnen eventueel 
milieuzones instellen om veranderingen te versnellen. 
 
Ideeën voor programma’s: 

- Regionale initiatief uit de auto promoten (voorbeeld IJMOND) en hiervoor geld beschikbaar stellen. 

- Het eigen wagenpark waar mogelijk elektrificeren. 

- Creëren van laadpunten. 
 
Het hanteren van de LvDM resulteerde in een niet opdrogende ideeënstroom die wij louter uit tijdgebrek 
hebben moeten stoppen. Wij hopen dat niet alleen de ideeën maar ook de methode zelf, bruikbaar zijn voor 
de vele programmacommissies die onze D66-regio rijk is. 
 
Deze workshop werd mede mogelijk gemaakt door Hans Kramer, Andries Tijssens en Tom Groot. 
 
Circulaire economie 
De economie zit met name door mondiale ontwikkelingen in een grote transitie naar bijvoorbeeld circulaire 
economie, digitale economie (automatisering, technologische ontwikkelingen met effect op elk gebied, zowel 
op landbouwproductie als mobiliteit), meer hybride vormen van bedrijfsvoering die zich niet meer verhouden 
met  statische regels in wetten en verordeningen. Economische groei is belangrijk maar wel groen. 
Duurzaamheid wordt een beslissende factor voor de concurrentiekracht van bedrijven en landen. Duurzaam 
produceren is de enige garantie op welzijn en welvaart in de toekomst. Ondernemers bouwen al aan de schone 
economie door het toepassen van cradle-to-cradle en duurzame technologieën. We móeten anders, 
duurzaam, omgaan met grondstoffenverbruik, -hergebruik en afval. Niet alle grondstoffen zijn hernieuwbaar, 
maar de meeste zijn wel herbruikbaar. Daarnaast moet ingezet worden naar een biobased economie. Om de 
transitie naar een schone economie te realiseren wordt gedacht aan de volgende acties: 

- Afval als grondstof voor de verwarming van huishoudens. 

- Zorgen voor een ondersteunende provincie met een samenhangend kader van ambities, regels en 
prikkels. Er moet sprake zijn van flexibiliteit en terughoudendheid in regelgeving maar ook van 
experimenteerruimte.  
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- Kennis en innovatie delen met gemeenten. 

- Ontwikkelen van een grondstoffenrotonde; opstellen van een grondstoffenatlas. 

- Instellen van een Participatiefonds om economische duurzame ontwikkeling te stimuleren.  

- Duurzaam inkopen: gemeenten zorgen voor 85% inkoopvolume. 

- Provincie dient regionale samenwerking te stimuleren. Krachten bundelen, kennis en ervaring uitwisselen, 
slim specialiseren en slim uitwisselen. 

 
Deze workshop werd mede mogelijk gemaakt door Jan Willem Kanters en John Nederstigt.  
 

Bouwen, wonen & werken 
D66 wil dat in 2030 drie miljoen huizen energieneutraal geïsoleerd zijn en 
dat in 2050 alle woningen energieneutraal zijn. In de metropoolregio 
Amsterdam dienen daarnaast tot 2040 ruim nieuwe 250.000 woningen 
gebouwd te worden. Voor de woningen die gebouwd worden, geldt dat zij 
moeten passen bij de vraag, ook als die verandert; dat vraagt om flexibel 
bouwen. 
 
De provincie dient samen met de gemeenten met de regionaal 

actieprogramma’s te werken aan een samenhangend woningbeleid. Met het woningbeleid kan ‘schoner en 
slimmer wonen’ worden gerealiseerd. Huizen zonder energierekening, door goed te isoleren en de nodige 
energie op te wekken door zonnepanelen op het eigen dak en/of een aandeel in een windmolen elders etc. 
Om ‘schoner en slimmer te wonen’ wordt gedacht aan de volgende acties: 
 

- Levensloopbestendige gebouwen realiseren en daarmee circulair wonen. Dus voorbereid op 
gebruikersaanpassingen binnen de woning in vergunningvrij verbouwen. Makkelijker splitsen en 
samenvoegen van woningen, maar ook laagdrempelig transformeren naar toekomstige woonbehoeftes.   

- Duurzaam sociale woningen realiseren; overleg met woningcoöperaties voeren, opnemen in 
prestatieafspraken (energiebesparing en -opwekking) en bewoners faciliteren naar aardgasvrij. 

- Verduurzaming van de eigen woning en kantoor stimuleren en waar nodig verplichten. 

- Realiseren van energieneutrale wijken; woningen en gebouwen realiseren waarbij het met daken en 
gevels mogelijk is (zonne-)energie op te wekken. Zorgen voor uitwisselen warmte en zo mogelijk 
warmteopslag faciliteren. Bewoners en bedrijven onderling verbinden in hun energievraag. 

- Ombouw van oude kantoren naar nieuwe functies zoals wonen faciliteren.  

- Bedrijventerreinen verduurzamen door gebruik daken voor opwekking, energie uitwisseling, duurzame 
verlichting en circulair grondstoffen uitwisseling te bevorderen. 

- Provincie zal kleinere gemeenten van kennis voorzien, meehelpen bij initiële investeringen, verbinden van 
partijen, innovatie en samenwerking stimuleren en garanties voor VvE leningen ondersteunen.  

 
 Deze workshop werd mede mogelijk gemaakt door Remko Zuidema, Dick Emmer en Anton Grandiek.  
  

https://verkiezingsprogramma.d66.nl/programma/schone-groei-nieuwe-welvaart/#een-duurzaam-huis-en-kantoor-moet-lonen
https://verkiezingsprogramma.d66.nl/programma/een-samenleving-bloeit-door-innovatie-ruimte-en-mobiliteit/#minder-energieverbruik-lagere-woonlasten

