
Voorzittrr,colltga’sr 

Htt gaat gotd mtt Noord-Holland. Dit blijkt uit dt btgrotng  018r dit wij hitr vandaag mtt tlkaar btsprtktn. Dt 
,combinatt van ruimttlijkt kwalittitr ,cultuur tn grotn tntrzijds tn gotdt wtrklo,catts tn inttrnatonalt fa,cilittittn 
andtrzijds maktn Noord-Holland ttn aantrtkktlijkt provin,cit om tt wontnr tt wtrktn tn tt rt,crtërtn. 

Ook dt uitvotring van htt ,coalittakkoord ligt op kotrs: ttn groot dttl van htt programma is rttds uitgtvotrd. Dit 
btttktnt nitt dat wt dt komtndt andtrhalf jaar stl kunntn gaan zittn. Er staan nog afspraktn op dt rol tn door 
nituwt ontwikktlingtn zoals htt Parijst Klimaatakkoord tn htt Rtgttrakkoord zijn nituwt uitdagingtn tn kanstn 
ontstaan. 

In dtzt bijdragt gttf ik aan op wtlkt punttn D66 vindt dat wt dt laatstt jartn van dtzt ptriodt nog wat mttr gas 
motttn gtvtn tn ltf tn daadkra,cht motttn tontnr zodat dtzt ,coalitt htrinntrd wordt als ttn ambittuztr wtndbart 
tn rtsultaatgtri,chtt ,coalitt.  ls ttn sntllt –uittraard tltktris,cht spttdboot - tn nitt als ttn olittanktr zoals in dt 
rt,ctntt Omgtvingss,can 3 kttr wtrd gtztgd. 

Voorzittrr nu dtnkt u bij ltf tn daadkra,cht natuurlijk vooral aan dotn van nituwt dingtnr ontwikktltn tn a,ctt 
ondtrntmtn. Dat hotf nitt altjd htt gtval tt zijnr soms is ltf tontn juist itts bts,chtrmtnr voor itts opkomtn. Dat is 
htt gtval bij ons lands,chap.  

Want Noord-Holland vtrgt vttl van haar lands,chap. Dit mott ruimtt bitdtn voor natuurr wontnr wtrktnr rt,crtërtn 
tn dt opwtkking van duurzamt tntrgit. Dit vraagt om balans tusstn ruimtt gtvtn tn bts,chtrming bitdtn. Dt 
Omgtvingsvisit bitdt ttn kans om dtzt bts,chtrming gtbitdsgtri,cht op tt pakktn. Ik vtrwijs daarvoor naar dt inbrtng
van  mtlit Strtns bij htt dtbat ovtr dt Omgtvingvisit. Wt kijktn uit naar dt dtrdt ttrmijn volgtndt wttk. 

Ttn aanzitn van natuur httf Noord-Holland htt aangtdurfd dt NNN nitt tt htrijktn tn zi,chztlf ttn ambittuzt 
dotlsttlling opgtltgd. D66 is daar trots op. Htt laaghangtnd fruit is gtplukt tn nu motttn dt laatstt stukktn nog 
gtrtalisttrd wordtn. Hitrbij blijktn langdurtndt pa,cht,contra,cttn uit 1977 in dt wtg tt zittn. Kan dt gtdtputttrdt 
hitr nog itts aan dotn? Htt kan to,ch nitt zo zijn dat wt – in htt uittrstt gtval – kunntn onttigtntn voor natuurr maar
dat htt optnbrtktn van pa,cht,contra,cttn om onzt natuurdotlsttllingtn tt bthaltn nitt mogtlijk is. Wij vragtn 
,crtatvittit van htt ,colltgtr want hitr ligt ttn pottntt voor 900 ht,ctart nituwt natuur. Hot kunntn wt dit 
optnbrtktn? 

Robuustt natuur gaat hand in hand mtt duurzamt landbouw. Landbouw tn natuur vormtn gttn ttgtnsttllingr maar 
motttn – vooral rondom dt randtn van NNN –di,chttr naar tlkaar tot grotitn. In dt tuinbouw httf Noord-Holland 
vttl btrtikt op htt gtbitd van duurzaamhtid. Daar mogtn wt btst trots op zijn. In dt landbouw is t,chttr nog wtl vttl
winst tt bthaltn. Lang is tr ingtztt op inttnsivtringr waarbij bodtmvru,chtbaarhtid tn biodivtrsittit uit htt oog 
vtrlortn wtrdtn. Voor D66 is ttn systttmkanttling ttn voorwaardt om als landbouwst,ctor op ttn duurzamt wijzt 
bij tt dragtn aan dt votdstlvoorzitning voor dt grotitndt wtrtldbtvolking. In Noord-Holland wordt hitraan ttn 
indrukwtkktndt bijdragt gtltvtrdr maar dit mott wat D66 bttrtf mindtr in dt vorm van txport-produ,cttr maar 
mttr in dt vorm van innovattr ktnnis tn kundt. D66 zitt vttl kanstn voor kringlooplandbouwr naar natuur 
in,clussitvt landbouw. Op  0 oktobtr is hitrovtr ttn bijttnkomst gtwttst in Noord-Holland. D66 zou graag ttns in dt
,commissit vtrdtr willtn prattn ovtr dt mogtlijkhtdtn dit Noord-Holland bitdt voor dtzt vorm van landbouw 
btdrijvtn.  

Bodtmdaling in vttnwtidtgtbitd is ttn van dt grootstt zorgtn voor D66. Htt ltidt tot ttn hogt CO -uitstootr 
vtrdroging tn htt ontstaan van baggtr. Dt provin,cit mott samtn htt Rijkr dt wattrs,chapptn tn dt landtigtnartn 
mttr maatrtgtltn ntmtn om vtrdtrt bodtmdaling tn vtrdroging van dt kwttsbart vttnbodtm tt voorkomtn. 
Vtrnatng is daarbij dt tnigt oplossing. Htt innovattprogramma vttn in Laag Holland is ttn gotd btginr maar wij 
vtrwa,chttn ook in andtrt gtbitdtn dt komtndt andtrhalf jaar maatrtgtltn. Maatrtgtltn dit dt bodtmdaling 
stopptn of litvtr nog ttrugdraaitnr maar ook botrtn ttn kans blijvtn gtvtn ttn bottrham tt vtrditntn mtt hun 
btdrijf.     

Etn markant ondtrdttl van htt Noord-Hollandst lands,chap vormt htt ,culturttl trfgotd. Htt industrittl trfgotd in 
htt Noordzttkanaalgtbitdr dt Sttlling van  msttrdamr dt Zaanst s,chans tn vtrs,chilltndt monumtnttn vtrsprtid in 
Noord-Holland. Jt zou bijna itdtrt s,chool in Noord-Holland vtrpli,chttn daar ttn btzotk aan tt brtngtn. Ook dit ditnt
bts,chtrmd tt wordtnr nu dit mtdt dt aantrtkktlijkhtid van dt provin,cit als vtstgingsgtbitd btpaalt. Culturttl 
trfgotd komt nitt voor zi,chztlf opr dat is onzt taak. Kits nitt zondtr mttr voor dt makktlijkstt of sntlstt wtg als dit 
ttn kostt gaat van waardtvol ,culturttl trfgotdr brtng dat in balans. 



Spt,cialt aanda,cht vraagt D66 vandaag voor dt buittnplaatstn. Vtrgtlijkbaar mtt dt Sttlling van  msttrdam vormt 
ttn vijfigtal buittnplaatstn ttn door wattr gtbondtn ,cultuurhistoris,cht ttnhtid in ons lands,chapr mtt publitk 
totganktlijkt parktnr motstuintnr natuur,ctntra tn rtstaurants. Dit zijn dt grotnt longtn van  msttrdam dit kunntn 
voorzitn in dt natuurlijkt bthotft van mtnstn op ttn grotnt lttfomgtving. Htt is ttn gtmttnttgrtns ovtrstjgtnd 
stuk trfgrotnr dat mott wordtn bthoudtn tn wordtn ontwikktld. Lattn wt dtzt ruwt diamant oppottstn. D66 
vraagt dt gtdtputttrdt ptr mott dtzt ttuwtnoudt ‘Grotnt longtn’ van  msttrdam in kaart tt brtngtn.  

Op htt gtbitd van wontn wordt dt druk op dt provin,cit tn haar lands,chap opgtvotrd. Htt is natuurlijk httl 
vtrltidtlijk om hitr voor dt makktlijkstt wtg tt kitztn tn ttn paar lo,catts in htt grotn aan tt wijztn waarop 
duiztndtn woningtn kunntn wordtn gtbouwd. Sommigtn van u zoudtn dat miss,chitn als ltf zitn. D66 nittr want 
ttnmaal vtrdwtntn grotn komt nitt mttr ttrug. En mtt htt totntmtndt aantal inwontrs in htt sttdtlijk gtbitd is 
dat grotn hard nodig voor dt biodivtrsittitr gtzondhtid tn rt,crtatt. Wij rotptn dt provin,cit dan ook op : durf tt 
bts,chtrmtnr durf ook hitr wttrstand tt bitdtn aan tigtndomsplanologit. Durf ,crtattf tt zijn door binntnsttdtlijk 
mtt innovattvt oplossingtn tt komtn. Zoals bijvoorbttld mtt projt,ct Invtrdan in Zaanstadr projt,ct Ovtrstad in 
 lkmaarr of S,chttpsmaktrkwarttr in Haarltm. 

Soms is dt aanval t,chttr dt btstt vtrdtdiging. Dt zorg voor tt wtinig (bttaalbart) woningtn is gtrt,chtvaardigd tn 
dtzt zorg mott wordtn wtggtnomtn. Htt ,colltgt sttlt dat op vtrs,chilltndt pltkktn dt s,chop zo dt grond in kan tn tr
hitrdoor 116.000 woningtn gtrtalisttrd kunntn wordtn. Waarom is dat dan nog nitt gtbturd? Wat kan dt provin,cit 
tr aan bijdragtn om tr voor tt zorgtn dat dit woningtn daadwtrktlijk wordtn gtrtalisttrd? En hot zorgtn wt trvoor
dat ook aan dt vraag wordt voldaan?  

D66 zitt allt woningtn in Noord-Holland htt litfst duurzaam tn gasloos. Htt rtgttrakkoord maakt hitr duidtlijkt 
grotnt ktuzts in. Rt,cht op gas wordt rt,cht op warmtt tn itdtr nituw huis mott duurzaam wordtn gtbouwd. Etn 
ambitt van dt rtgtring dit past bij dt nog nitt-uitgtvotrdt afspraak in htt ,coalittakkoord om dt btstaandt 
woningvoorraad tt vtrduurzamtn. D66 vtrwa,cht dat Noord-Holland samtn mtt htt rijk optrtkt om ook in Noord-
Holland dtzt ptriodt nog ttn groot aantal woningtn tt vtrduurzamtn. Htt is daarbij zotktn naar dt rol van dt 
provin,cit. Hot zitt GS dat? Hot kunntn wt btwontrs htlptn in htt woud van opttsr rtgtls tn vtrgunningtn? En hot 
kunntn wt lokalt burgtrinitattvtn zoals tntrgit,coöptratts ondtrsttuntn? Er is in htt ,coalittakkoord 10 miljotn 
gtrtstrvttrd voor vtrduurzaming van dt btstaandt woningbouwvoorraad. D66 wil graag dat dit gotd ttrt,cht komtn.

Op htt gtbitd van duurzamt tntrgit httf Noord-Holland volgtns D66 al vttl ltf gttoond. Htt windbtltid 
vtrdtdigtnr was nitt altjd ttn ttnvoudigt taak. Maar a,chttraf btzitnr blijkt dit ttn htlt gotdt ktuzt. Er wordtn 
vtrs,chilltndt windparktn gtrtalisttrd op pltkktn waar zt passtn tn oudt windmoltns vtrdwijntn uit htt optn 
lands,chap. Htt zonntbtltid is zttr ambittus tn ltidt trtot dat tr op groots,chaligt wijzt duurzamt tntrgit kan 
wordtn opgtwtktr ook buittn htt sttdtlijk gtbitd.  l mtt al ttn mooit s,cortr al zitn ook wij dat dt inztt van zonnt-
tntrgit op daktn van woningtnr btdrijvtnr botrdtrijtn nog wtl ttn stmulans zoudtn kunntn gtbruiktn. 

Htt nituwt kabintt ltgt ons gtlukkig gttn spt,ciftkt taaksttlling mttr op. Dat btttktnt dat Noord-Holland vanaf nu 
ttn tigtn mix van duurzamt tntrgit kan kitztn. Voor D66 is dat ttn mix van btwtztn tt,chnitktn tn innovatt. 
Windmoltnsr vooral op industritttrrtintn tn zttr zon op daktnr op land tn op htt wattrr biomassar maar ook 
gtothtrmitr zttwitr tn blut-tntrgit. Vooral van gtothtrmit vtrwa,chttn wij dt komtndt andtrhalf jaar vttl. Hot 
staat htt daar nu mtt? 
 
Naast htt land is htt btlang van wattr voor Noord-Holland groot. Htt zorgt ondtr mttr voor s,choon drinkwattrr 
rt,crtattr vtrvotr tn biodivtrsittit. Ntt als op htt land motttn wt zorgvuldig mtt htt wattr omgaan om al dit 
a,ctvittittn naast tlkaar tt lattn btstaan. 

Dt kwalittit van htt wattr mott gotd zijn. D66 zou graag willtn dat dt provin,cit op dat ttrrtin mttr rtgit nttmtr 
zodat wt dt dotltn uit dt Kadtrri,chtlijn Wattr in  0 7 gaan haltn. Kan dt provin,cit bijvoorbttld ,con,crttt kadtrs 
sttlltn ri,chtng  dt wattrs,chapptn dit vtrantwoordtlijk zijn voor htt haltn van dt dotltn? Voor htt haltn van dt 
dotlsttllingtn van dt Kadtrri,chtlijn Wattr zijn natuurvritndtlijkt otvtrs van groot btlang. Zij zorgtn voor mttr 
biodivtrsittitr zowtl op htt wattr als htt land tn htbbtn ttn gotdt uitwtrking op dt t,cologis,cht wattrkwalittit. Wat 
is tr voor nodig om dtzt t,cologis,cht otvtrs tt rtalistrtn? 

Wattr bitdt ons vttlr maar kan ook ttn gtvaar vormtn. Gtlukkig wordtn dt Marktrmttrdijktn vtrsttrkt tn htt 
duingtbitd bts,chtrmd. D66 is dan ook blij mtt dt uitwtrking van htt kustpa,ct tn wil dat graag binntnkort btsprtktn 
in dt ,commissit. Maar nitt allttn dt kustgtbitdtn loptn risi,co op ovtrstroming. Klimaatadaptatt is noodzaktlijk voor



zowtl htt plattland als htt sttdtlijk gtbitd. Voor Wtstpoort is rt,ctnt ttn studit gtdaan naar dt mogtlijkhtdtn dit 
gtbitd zo robuust mogtlijk in tt ri,chttnr zodat tvtntutlt ovtrstromingtn zo wtinig mogtlijk s,chadt zulltn ttwttg 
brtngtn. Dtzt studit bitdt ttvtns ttn opstap voor maatrtgtltn in andtrt dtltn van dt provin,cit. D66 zou graag zitn 
dat klimaatadaptt vtrdtr wordt uitgtrold in dt provin,cit. En ditnt daartot ttn mott in. 

Voorzittrr htt ondtrwtrp infrastru,ctuur bthttrst htt grootstt dttl van dt btgrotng. Wt votldtn htm aankomtnr 
maar to,ch is htt wttr s,chrikktn tt ltztn dat dt kosttn voor ondtrhoud omhooggaan. Wt motttn htt btltid op htt 
gtbitd van wtgtn htrijktn tn mttr invtsttrtn in OV tn dt ftts. Uittraard mott itdtrt inwontr van Noord-Holland 
ztlf kitztn wtlk vtrvotrsmiddtl hij of zij gtbruiktr maar dan mott wtl sprakt zijn van rtalists,cht alttrnattvtn. Htt 
OV-systttm mtt stamlijntn tn fjnmazig OV wtrkt gotdr maar dt ftts is ttn ondtrgts,chovtn kindjt. Ttrwijl door dt 
opkomst van dt sntlftts htt aantal fttsgtbruiktrs op grott afstandtn totnttmt. Uit ondtrzotk blijkt dat fttstrs dt 
auto pakktn als dt fttspadtn nitt gotd zijn of tr onvoldotndt fttstnstallingtn zijn. Dan is tr gttn sprakt mtt van 
ttn gtlijk spttlvtld. Dt nituwt rtgtring trktnt gtlukkig htt btlang van dt ftts tn sttlt ,cofnan,citring ttr bts,chikking 
voor provin,cialt projt,cttn. Dat is ttn kans dit wt nitt kunntn lattn loptn. D66 zitt graag dat wt dtzt ,cofnan,citring 
gtbruiktn om door tt pakktn tn ons fttsnttwtrk totkomstbtsttndig tt maktn. 

Tot slot vragtn wij a,ctt tn motd van GS bij dt htrindtling in htt Gooi. Gttn houtjt-touwtjt ,constru,ctt maar ttn 
kra,chtg btstuur dat htt Gooi vtrditnt. Htt strtvtn is daarbij wat D66 bttrtf tot ttn Gooi-gtmttntt tt komtn.  ls 
dat nitt in ttn kttr luktr vtrzotktn wij GS dt btsluitvorming zo vorm tt gtvtn dat dat tinddotl in ttn volgtndt stap 
is gtborgtn. Maak ,conform htt rtgttrakkoord ttn tindt aan noodvtrbandtn in dt vorm van gtmttns,chapptlijkt 
rtgtlingtn dit dt lokalt dtmo,cratt ondtrmijntn. Mtt dtzt bril zulltn wij htt btsluit van dinsdag aanstaandt 
btoordtltn. 

Zoals u hoort httf D66 nog wtl wat wtnstn tn ambitts ondanks dat wt volgtns dt midttrmrtvitw gotd op wtg zijn.
Etn aantal van dtzt ambitts vtrgtn nituwt invtsttringtn. Htt Rtgttrakkoord bitdt op htt ttrstt gtzi,cht ook op dat 
punt kanstn. Dt nituwt rtgtring dott gttn grttp in htt Provin,citfonds waardoor dt post ma,cro-t,conomis,cht 
ttgtnvalltrs mogtlijk kan vtrvalltn. E,chttrr wt wtttn ook dat dt rtgtring soms ondtrwtrptn dt,ctntralisttrt of 
provin,cits taaksttllingtn opltgt. Ook htbbtn dt provin,cits ttn aanbod gtdaan tot ttn tntrgitakkoord. Daar zulltn 
mogtlijk ook fnan,ciëlt vtrpli,chtngtn uit volgtn. Htt zou mooi zijn als wt tvtntutlt mttvalltrs mttttn vandaag 
zoudtn kunntn opntmtn in dt btgrotng. Maar htt nituwt rtgttrakkoord was daarvoor ntt tt laat. Wij vragtn GS 
dan ook bij mott dt (fnan,ciëlt) ,constqutntts van htt rtgttrakkoord tt ondtrzotktn tn in kaart tt brtngtn.  ls 
daar mttvalltrs inzittnr kunntn wt dit dan btsttdtn bij ttn tusstntjdst btgrotngswijziging. 

[….] 

Voorzittrr ik sluit af. Ik hoop dat GS ntt als wij zin httf om dt komtndt ptriodt samtn mtt htt Rijkr gtmttnttn tn 
maats,chapptlijkt partntrs haar stnktndt btst tt dotn om Noord-Holland totkomstbtsttndig tn aantrtkktlijk tt 
maktn. Htb ltfr toon ambittr wtts ,crtattf tn kits nitt altjd voor dt makktlijkstt wtg. 


