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Wat hebben we al bereikt in Noord-Holland?
En wat willen we nog doen deze bestuursperiode?
Duurzaamheid & milieu 
Er is nu in Noord-Holland:
- een toegankelijk participatiefonds voor innovatieve duurzame 
projecten (nog 20 miljoen beschikbaar)
- scherpere controle op energiebesparing bij bedrijven
een duurzaamheidsfonds gericht op het MKB
- focus op monitoring van CO2-reductie (€800.000)
- onderzoek naar economische kansen van duurzame zeewi-
erteelt (€300.000)
- stimulering van verduurzaming warmtevraag door gemeente
- beleid ingezet naar circulaire economie en grondstoffenrotonde 
(€1,6 miljoen)
- voldoende projecten voor 685,5 MW aan op land gegenereerde 
windenergie in 2020
- ruimte voor zonneweides
- plannen voor een nieuwe duurzame Afsluitdijk
- voortzetting van milieudialoog IJmond en uitrol elders
- deelneming aan alle relevante Green Deals
- stimulering van verduurzaming zeehavens en bedrijventerrein-
en
- leden betrokken bij prioriteiten duurzaamheidsagenda
- een EU forum over circulaire economie, over fietsbeleid en 
over zero-emissie OV gehouden
- met 32 partijen start gemaakt met duurzaam warmtenet in de 
Metropoolregio Amsterdam
- ondersteuning van gemeenten bij verduurzaming bestaande 
bouw door steunpunt
- focus op verbetering luchtkwaliteit

D66 gaat verder inzetten op:
- duurzaamheid inbouwen in Omgevingsvisie
- meer regie op energieopslag
- meer decentrale opwekking van energie
- meer energiebesparing in het wegennet
- integratie van verschillende domeinen voor meer duurzaam-
heid
- consequenties digitale toekomst voor werkgelegenheid en 
ruimtegebruik

Ruimte & landschap 
Er is nu in Noord-Holland:
- beleid aangenomen voor aanleg van zonneweides buiten het 
bestaand stedelijk gebied.
- een ondertekend kustpact en afspraken over zonering van de 
Noordzeekust
- beleid voor behoud ruimtelijke kwaliteit omgezet in nieuwe 
Leidraad landschap en cultuurhistorie
- gestart met ontwikkelen Omgevingsvisie met participatie van 
inwoners en medeoverheden
- duidelijkheid gecreëerd over behoefte en benodigde aantallen 
woningen en mogelijke bouwlocaties
- toetsing van ruimtelijke kwaliteit door onafhankelijke ex-
pert-commissie (ARO)
- Ruimte voor en stimulering van zelfbouw

D66 gaat verder inzetten op:
- duurzame keuzes maken in de Omgevingsvisie
- bescherming van de prachtlandschappen: goede afstemming 
van beleid en behoud door ontwikkeling
- aanpassen van de ruimte aan klimaatverandering
- nieuwe ontwikkelingen rond OV-knooppunten

Economie & MRA 
Er is nu in Noord-Holland:
- een barometer Welvaart en Welzijn: meten is weten
- een ontwikkelingsperspectief circulaire economie
- hechtere samenwerking in de Metropool Regio Amsterdam 
(MRA) 
- steun voor herstructurering van bedrijventerreinen

D66 gaat verder inzetten op:
- balans bereiken tussen ontwikkeling luchtvaart, beperken 
hinder en verbeteren leefomgeving
- uitwerking west-as om circulaire economie te versnellen

“Noord-Holland is een prachtige provincie om te wonen, werken en te recreëren. 
In de visie van D66 moet de provincie zich op haar kerntaken richten. 
Op die manier kan het middenbestuur echt verschil maken. Na twee jaar is het 
tijd om de balans op te maken. D66 heeft als tweede partij een stevige positie in 
Noord-Holland en werkt prettig samen met de coalitiepartijen VVD, PvdA en CDA. 
Onze twee gedeputeerden realiseren veel D66-punten uit het coalitieprogramma. 
De fractie stuurt bij en neemt initiatief via moties, amendementen en initiatiefvoor-
stellen. Een groot deel van het verkiezingsprogramma is daardoor uitgevoerd. 
Er is echter nog genoeg te doen in 2018 en 2019, ook op basis van nieuwe 
ontwikkelingen zoals het regeerakkoord en het Parijze klimaatakkoord. 
Groot belang hecht de Statenfractie ook aan interactie met lokale D66-ers en 
andere inwoners en ondernemers in Noord-Holland. De fractie is dan ook vaak op 
werkbezoek en neemt deel aan regionale bijeenkomsten.”
llse Zaal, fractievoorzitter D66 Noord-Holland

https://noordholland.d66.nl/2017/04/13/industrie-noord-holland-ziet-volop-kansen-energiebesparing/
https://noordholland.d66.nl/2017/05/29/co2-monitoring-maakt-kansen-verlagen-uitstoot-inzichtelijk/
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Weblogs_bestuurders/Weblog_Jack_van_der_Hoek/Weblog_DtourdeProvence_mijn_duurzaamheidstour_langs_gemeentes
https://noordholland.d66.nl/2017/07/10/aan-de-slag-met-ambitieus-ontwikkelingsperspectief-circulaire-economie/
https://noordholland.d66.nl/2017/10/01/ruimte-zon-groene-hoek/
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Duurzaamheid_Milieu/Publicaties/Tussenstand_Milieubeleid_2015_2018.org
https://noordholland.d66.nl/2017/10/03/duurzaamheidsagenda-vanuit-leden-gepresenteerd/
https://noordholland.d66.nl/2015/08/06/mini-symposium-zero-emissie-ov-in-noord-holland/
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Duurzaamheid_Milieu/Luchtkwaliteit
https://youtu.be/ZAAY8-9jlPs
https://noordholland.d66.nl/2017/03/15/ondertekening-kustpact-belangrijke-eerste-stap/
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Weblogs_bestuurders/Weblog_Joke_Geldhof/Weblog_De_Noordzeekust_is_van_ons_allemaal
https://noordholland.d66.nl/2017/10/09/vraag-om-input-omgevingsvisie-aan-gemeenteraden-en-waterschapsbesturen/
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Weblogs_bestuurders/Weblog_Joke_Geldhof/Weblog_Ruimte_voor_onze_ruimte
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2017/Oktober_2017/Provincie_Noord_Holland_en_Bouwend_Nederland_pakken_samen_knelpunten_woningbouw_aan
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Weblogs_bestuurders/Weblog_Joke_Geldhof/Weblog_De_schop_kan_z_de_grond_in_en_toch_wordt_niet_overal_gebouwd
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Advies_bij_ruimtelijke_ontwikkelingen
https://noordholland.d66.nl/publicaties/motie-benoemen-toplandschappen/
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Weblogs_bestuurders/Weblog_Joke_Geldhof/Weblog_Het_is_maar_10_minuten_fietsen
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2017/September_2017/Welvaart_Noord_Holland_neemt_toe
https://noordholland.d66.nl/2017/10/02/d66-onderschrijft-gezamenlijke-ambitie-om-mra-europese-topregio-maken/
https://noordholland.d66.nl/2016/12/12/provincie-ondersteunt-herstructurering-en-verduurzaming-greenport-aalsmeer/
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2017/Juli_2017/Westas_programma_voor_versnellen_circulaire_economie
https://www.noord-holland.nl/dsresource?objectid=f3b1e493-b2c6-44bb-8f75-649b7b0b315f&type=PDFhttps://noordholland.d66.nl/publicaties/coalitieakkoord-2015-2015/
https://noordholland.d66.nl/publicaties?_type=motie-amendement
https://noordholland.d66.nl/publicaties?_type=initiatiefvoorstel
https://noordholland.d66.nl/publicaties?_type=initiatiefvoorstel
https://noordholland.d66.nl/publicaties/verkiezingsprogramma-2015-2019/


Bestuur & financiën
Er is nu in Noord-Holland:
- een provincie als inspirator voor herindelingen t.b.v. sterker 
bestuur, democratie en participatie
- een lopend herindelingsproces in ’t Gooi
- meer participatie bij ruimtelijke projecten
- meer digitale communicatie naar inwoners
- nieuwe kader voor het provinciale referendum
- vergaderaanpassingen voor een open democratisch besluit-
vormingsproces
- betere financiële grip op grote projecten
- bewustzijn over duurzame financiële planning

D66 gaat verder inzetten op:
- het maken van een visie op de bestuurlijke toekomst van de 
Provincie.
- dat burgerparticipatie alle beleidsterreinen raakt
- het formeren van 1 gemeente in de Gooi & Vechtstreek in het 
belang van de inwoners
- meer sturing op Europese projecten en prioriteiten
- effectiever bestuur van de recreatiegebieden
- financiële keuzes maken voor lange termijn

Wonen
Er is nu in Noord-Holland:
- een lokale overeenkomst “Wonen en Vliegen” om weer wonin-
gen te kunnen bouwen bij Schiphol
- standvastig beleid voor bouwen BINNEN bestaand stedelijk 
gebied
- veel zelfbouw gefaciliteerd 

D66 gaat verder inzetten op:
- proactief aanjagen van stedelijk bouwen en meervoudig ruim-
tegebruik
- heroverweging Waterlands Wonen
- het evalueren van de ruimte-voor-ruimte regeling en zo nodig 
aanpassen
- meer en tijdiger info krijgen over controversiële bouwplannen
- experiment kwaliteit dorpsbebouwing

Mobiliteit
Er is nu in Noord-Holland:
- veel meer OV bewustzijn, ruimte maken voor duurzame 
multi-modaliteit 
- meer innovatief verkeersmanagement en actie op smart mobility
- elektrisch laden langs de provinciale weg
- actie op oplossen van fietsknelpunten
- pilot deelfietsen in Huizen
- planning van provinciaal hoofdfietsnetwerk
- aansluiting bij landelijke fietsagenda
- focus van het maken van nieuw asfalt verschoven naar het 
bereiken van mobiliteitsoplossingen

D66 gaat verder inzetten op:
- mobiliteit combineren met energietransitie en een gezondere 
leefomgeving
- beheersing van de oplopende kosten van onze verkeersinfra-
structuur, scherp op investeringen, beheer en onderhoud 
- toekomstbestendig Openbaar Vervoer: hoogfrequent 
op stamlijnen en innovatie om vraaggestuurd de hele provincie 
bereikbaar te houden

Cultuur 
Er is nu in Noord-Holland:
- een verbinding gelegd tussen cultureel erfgoed en 
duurzaamheid
- een revolverend fonds voor herbestemming van alle soorten 
erfgoed
- een integrale monumentenmonitor met kansenkaart
- zicht op redding voor het grootste scheepskerkhof van Europa 
door minder regels en meer vertrouwen

D66 gaat verder inzetten op:
- blijvende aandacht voor de Stelling van Amsterdam
- behoud van de buitenplaatszones als de “groene longen“ van 
Amsterdam
- aandacht voor geoparken Oer-IJ en Gooi & Vecht

Natuur & landbouw 
Er is nu in Noord-Holland:
- stop van afname biodiversiteit en voortgang op completering 
van natuurnetwerk en -verbindingen
- steun voor Marker Wadden
- focus op verduurzaming van de landbouw samen met boeren 
en met inzet Europese gelden
- start met tegengaan veenweidebodemdaling ivm CO2
- natuurcompensatie bij ruimtelijke ontwikkelingen
- geen plezierjacht meer, preventie ondersteunen
- groen grondbeleid

D66 gaat verder inzetten op:
- samenwerking van alle belanghebbenden bij landschap, 
natuur, landbouw en waterbeheer
- kringlooplandbouw en bodemvruchtbaarheid als basis voor 
biodiversiteit en verduurzaming landbouw

Water 
Er is nu in Noord-Holland:
- een watervisie waarin alle punten uit het D66 verkiezingspro-
gramma zijn meegenomen
- een waterrecreatievisie die de waterrecreatie in 
Noord-Holland een impuls geeft
- aandacht voor elektrisch varen door aanleg routes en voor-
zieningen voor elektrisch sloepennetwerk
- aanleg van de Marker-Wadden door bijdrage vanuit de 
provincie
- 20 miljoen voor meekoppelkansen Markermeerdijken

D66 gaat verder inzetten op:
- zorgen dat de visies goed tot uitvoering komen
- verbetering van de waterkwaliteit
- tegengaan bodemdaling en verdroging

Op de hoogte blijven? 
Volg ons via noordholland.d66.nl, twitter en Facebook

https://noordholland.d66.nl/2017/04/15/geen-houtje-touwtje-in-t-gooi/
https://noordholland.d66.nl/2017/02/07/d66-zet-zich-raadgevend-referendum-provincie/
https://noordholland.d66.nl/2017/09/21/4925/
https://noordholland.d66.nl/2017/09/21/4925/
https://noordholland.d66.nl/2017/04/20/zelfbouw-loopt-goed-noord-holland/
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Weblogs_bestuurders/Weblog_Joke_Geldhof/Weblog_Het_is_maar_10_minuten_fietsen
https://noordholland.d66.nl/2017/07/10/provincie-investeert-smart-mobility-automobilist-fietser-ov-en-transportsector/
https://noordholland.d66.nl/2017/03/16/d66-zorgt-overal-elektrisch-rijden-en-opladen-noord-holland/
https://noordholland.d66.nl/2017/09/18/pilot-ov-deelfiets-busstation-huizen-geopend/
https://noordholland.d66.nl/2017/07/10/hoofdfietsnetwerk-noord-holland/
https://noordholland.d66.nl/2017/05/19/symposium-resulteert-enthousiasme-meer-fietsbeleid/
https://noordholland.d66.nl/2017/06/30/onderzoek-geeft-geen-zicht-op-verbindingsweg-a8-a9/
https://noordholland.d66.nl/2016/10/03/duurzaam-cultureel-erfgoed-krijgt-voorbeeldfunctie-noord-holland/
https://noordholland.d66.nl/2016/10/03/duurzaam-cultureel-erfgoed-krijgt-voorbeeldfunctie-noord-holland/
https://noordholland.d66.nl/2016/10/03/duurzaam-cultureel-erfgoed-krijgt-voorbeeldfunctie-noord-holland/
https://noordholland.d66.nl/2017/05/28/red-europas-grootste-scheepskerkhof/
https://noordholland.d66.nl/2017/05/28/red-europas-grootste-scheepskerkhof/
https://noordholland.d66.nl/2017/11/06/d66-breng-groene-longen-amsterdam-kaart/
https://noordholland.d66.nl/2017/11/06/d66-breng-groene-longen-amsterdam-kaart/
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Natuurbeleid/Beleidsdocumenten/Biodiversiteit_in_Noord_Holland.pdf
https://noordholland.d66.nl/2016/08/31/marker-wadden-worden-werkelijkheid/
https://noordholland.d66.nl/2017/04/10/oog-op-verduurzaming-landbouw/
https://noordholland.d66.nl/2017/10/09/bodemdaling-veenweidegebieden-stoppen/
https://noordholland.d66.nl/2017/07/11/vergoeding-mogelijk-maken-preventie-faunaschade/
https://noordholland.d66.nl/2016/05/23/groener-grondbeleid-noord-holland/
https://noordholland.d66.nl/2016/10/03/noord-holland-voortvarend-aan-slag-elektrisch-sloepennetwerk/
https://youtu.be/HhL80BY7cEo
https://noordholland.d66.nl/publicaties/motie-stoppen-bodemdaling-veenweidegebieden/
https://noordholland.d66.nl
https://twitter.com/D66NoordHolland
https://www.facebook.com/D66NoordHolland/

