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Inbreng D66 Algemene Beschouwingen 2021 

 

Voorzitter,  

Vandaag gaan we met elkaar in debat over de begroting 2022. Een belangrijk moment, 

mede omdat dit het laatste volledige begrotingsjaar is waarin we de ambities uit ons 

coalitieakkoord ‘Duurzaam doorpakken’ waar kunnen maken. En invulling geven aan 

die ambities is nu misschien wel belangrijker dan ooit. Want je hoeft de krant maar 

open te slaan en je leest regelmatig de woorden #klimaatcrisis #stikstofcrisis 

#wooncrisis. Een crisis vraagt niet alleen om directe actie in het hier en nu, het vraagt 

ook om een politiek die richting geeft, heldere keuzes maakt en in actie komt welke 

recht doet aan de urgentie van deze opgaves. 

Daar hoort wat D66 betreft een krachtig Noord-Hollands provinciebestuur bij dat 

samenwerkt en een betrouwbare partner is voor onze inwoners, andere overheden, 

maatschappelijke organisaties en voor bedrijven. We moeten er samen voor zorgen 

dat mensen meer vertrouwen in de politiek krijgen. Want de ontwikkeling die we nu 

zien, dat dit vertrouwen daalt en mensen de overheid steeds minder vertrouwen vindt 

D66 zorgelijk. En voorzitter, dat vraagt van ons allemaal dat ook wij blijven reflecteren 

op onze rol in dit politieke systeem en ons bewust zijn wat de effecten kunnen zijn 

van ons eigen gedrag en de besluiten die wij hier nemen. 

En dat maakt ook voorzitter, dat ik hier vandaag geen betoog wil houden om onze 

politieke verschillen uit te vergoten, maar juist wil oproepen om met elkaar in 

verbinding te blijven. Op zoek te gaan en te luisteren naar elkaars verhalen, elkaars 

belangen. En te beseffen dat we zonder onze inwoners, ondernemers en bedrijven er 

niet in slagen om tempo te maken om de noodzakelijke transities waar te maken. 

Waarbij we wat D66 betreft ook voor moeten zorgen dat iedereen mee kan doen met 

deze transities. 

NOODZAAK TRANSITIES 

Dat er noodzakelijke transities nodig zijn en we niet kunnen blijven doen wat we altijd 

deden, is wat D66 betreft glashelder. We moeten ook in Noord-Holland van een 

lineairenaar een circulaire economie, van vechten tegen het water, naar leven met het 



water, van het maximale van onze bodem en ons land vragen, naar omarmen wat ze 

ons teruggeeft, weer in balans komen met de ecologische grenzen. Want voorzitter, 

de cliché’s zijn waar, op het moment dat je zelf een zoontje van ruim 1 thuis hebt 

rondlopen, weet je nog beter voor wie je het doet. Onze generatie, die redt het nog 

wel, maar juist voor al die kinderen die ook het recht hebben op een gezonde 

toekomst, op schoon water, op schone lucht en op een aarde die tegen een stootje 

kan, daar moeten we het voor doen. Zo zag ik afgelopen zaterdag onze buurkinderen 

richting de klimaatmars lopen met een zelfgemaakt bordje in hun hand met de tekst: 

‘durf te kiezen, red onze aarde’! Voor mij persoonlijk weer een extra aansporing om 

door te gaan op het pad, dat ook deze coalitie heeft gekozen, richting die gezonde 

en duurzame toekomst. En dat het mogelijk is, daar ben ik van overtuigd. Deze 

begroting laat ook zien dat we de juiste richting opgaan. 

LANDBOUW/NATUUR/STIKSTOF  

Zo wordt in onze voedselvisie ingezet op een volledige natuurinclusieve landbouw in 

2030 door een verdere reductie van gewasbeschermingsmiddelen, verbetering van 

waterkwaliteit en bodemvruchtbaarheid en een vergroting van de biodiversiteit. Dit 

doel kan alleen maar bereikt worden als onze agrariërs op een andere manier kunnen 

en willen boeren. Het verhaal van de bollenboer Huiberts die hiermee bezig is kan 

anderen inspireren hetzelfde te doen. Wij dienen daarom ook graag de motie Blakende 

Bollen - die zojuist door GL is ingediend - mede in. 

D66 ziet daarnaast dat natuur en landbouw steeds meer hand in hand met elkaar 

kunnen en moeten gaan. De boer van de toekomst zal ook een bijdrage leveren aan 

het behalen van natuurdoelstellingen. Is deze transitie gemakkelijk, nee. De 

gebiedsprocessen ihkv stikstof die zijn opgestart laten zien dat niet alles overal kan. 

Richtinggevende keuzes zijn nodig om duidelijk te zijn over waar we heen willen. Voor 

D66 is het doel helder, de stikstofuitstoot moet stevig omlaag. Gesprekken zijn nodig 

om met elkaar invulling te geven aan de wijze waarop we dat einddoel kunnen 

behalen. Dat vraagt aanpassing, flexibiliteit en tijd om met elkaar het gesprek te 

voeren. En zoals een van de mensen die ik sprak tijdens het werkbezoek aan polder 

Westzaan treffend zei: ‘ik wil gewoon dat het duidelijk is, dan weet ik waar ik aan toe 

ben kan ik ook verder met mijn toekomst’. Dat is wellicht niet het meest populaire 

verhaal, maar wel het eerlijke verhaal. En wie eerlijk is, wint uiteindelijk het 

vertrouwen.’ 

MOBILITEIT / GEZONDHEID  

Een groot deel van de Provinciale begroting wordt ook dit jaar weer ingezet voor 

bereikbaarheid en mobiliteit. De seinen voor de toekomst staan in dit programma 



financieel op rood. We zullen de komende tijd een aantal grote keuzes moeten maken. 

Wat D66 betreft moeten deze keuzes bijdragen aan het bereiken van onze andere 

doelen. Door te blijven hameren op minder mobiliteit, lopen en fietsen en een robuust 

OV-netwerk houden we de afspraken uit het klimaatakkoord in het oog. Daarnaast 

heeft minder uitstoot een positief effect op een gezonde leefomgeving en houden 

lopen en fietsen je langer gezond. Slimmer, minder fossiel, met wegen en 

infrastructuur die reageren op de gebruikers, energie opwekken en bijdragen aan de 

biodiversiteit, het klinkt als een utopische toekomst, maar we leggen deze periode 

een heel stevige basis om het te gaan realiseren. 

Voor een sluitend fietsnetwerk zul je soms het water over moeten. Ook varende 

fietspaden zijn geen luchtfietserij. In november 2020 namen we daarom al een motie 

aan om te onderzoeken hoe we de continuïteit van deze varende fietspaden konden 

waarborgen. D66 is dan ook blij dat we bij deze begroting hier een stap verder in 

kunnen gaan voor de veerponten bij Ilpendam en bij Spaardam. Wij dienen daarom 

ook samen met GL, CU en CDA een motie hierover in. 

Ook water moet gezond zijn! Een van de aspecten waar D66 ook op dit moment de 

nadruk op wil leggen is de waterkwaliteit. Het zorgen voor een goede waterkwaliteit 

is een gedeelde verantwoordelijk van Rijk, gemeenten, waterschappen en provincie. 

Het verbeteren van de waterkwaliteit is cruciaal voor het versterken van de natuur en 

het verbeteren van de biodiversiteit. Momenteel lopen er verschillende pilots om te 

werken richting de doelen van de KRW. Wat D66 betreft is het belangrijk dat we de 

provinciale rol m.b.t. verbeteren van waterkwaliteit volop in beeld te houden. 

KLIMAAT EN ENERGIE  

Het klimaatdoel 2030 vereist een voortvarende uitvoering van bestaand én nieuw 

beleid. Ook D66 wil dat we maatregelen treffen, zodat de opwarming van de aarde 

onder de 1,5 graad blijft. Hiervoor zijn Europa en het Rijk eerst aan zet. Alleen kunnen 

we het niet, we moeten het samen doen. D66 wil dat we tempo maken. Daarom wil 

D66 dat ook wij als provincie in de startblokken staan om te beginnen als er een 

beroep op ons wordt gedaan. En hebben wij eerder dit jaar de motie van GL 

‘Voorbereiden op 55% co2- reductie mede ingediend (M51-mei 2021). 

Met het vaststellen van de RES1.0 hebben we een belangrijke stap gezet naar meer 

opwek van duurzame energie op land. In onze omgevingsverordening zorgen we 

daarnaast dat de ruimtelijke randvoorwaarden zeker zijn gesteld. D66 roept het 

college op om de verdere uitwerking van de RES voortvarend op te blijven pakken. 



De beperkingen voor de aansluiting op regionale netten van bijvoorbeeld 

zonnepanelen die nu optreden vindt D66 zorgelijk. Niet alleen zorgt dit voor een 

minder snelle omschakeling naar duurzame energie, het remt ook het enthousiasme 

en de wil bij mensen om zelf initiatief te nemen. Wat D66 betreft is voorzichtigheid 

geboden met provinciale regie op netwerkcongestie. Logisch dat we het in deze tijd 

van crisis moeten doen, maar hoofdzaak blijft dat we de crisis zo snel mogelijk 

oplossen zodat het niet meer nodig is en iedereen toegang heeft. We hebben een 

robuust energienetwerk nodig om de uitdagingen die op ons afkomen aan te kunnen. 

Naast de opwek van meer duurzame energie is ook de omschakeling naar 

hernieuwbare warmte nodig. De snel groeiende inzet van warmtepompen draagt 

hieraan bij, maar is niet voldoende. Het vereist meer actie in met name de gebouwde 

omgeving. Weliswaar ligt de verantwoordelijkheid hier primair voor bij de gemeentes, 

de provincie kan vanuit haar regierol wel zorgen voor de noodzakelijke versnelling en 

kennisuitwisseling. Bij de behandeling van de kaderbrief heeft D66 een motie 

ingediend waarin zij het college vroeg de ‘mogelijkheden voor het beter faciliteren 

van energie-coöperaties voor te leggen aan PS inclusief financiële consequenties’. GS 

geeft in haar reactie aan dat ‘Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat €10 

miljoen heeft vrij gemaakt voor een Ontwikkelfonds voor Energiecoöperaties. En dat 

‘er wordt onderzocht of dit een interessante regeling kan zijn voor de 

energiecoöperaties in de provincie Noord-Holland.’ Kan de gedeputeerde hier een 

update over geven? Ik ben tegenwoordig zelf lid van een energiecoorperatie en weet 

uit ervaring dat het zonder support en ondersteuning vanuit de overheid niet mogelijk 

is om dit te realiseren. Hier heeft het lef van een lokale bestuurder in combinatie met 

de tomeloze energie van bewoners gezorgd dat het duurzame warmtenet, dat 

restwarmte gebruikt van een datacenter, binnen bereik is. 

In mijn inleiding zei ik er al kort iets over. Om transities te laten slagen, is het 

noodzakelijk dat al onze inwoners mee kunnen doen. Gelijke kansen voor iedereen is 

voor D66 een belangrijke kernwaarde. Reden ook voor ons om de motie 

energiearmoede (die wordt ingediend door de PvdA) mede in te dienen. 

ECONOMIE/ONDERWIJS/ARBEIDSMARKT  

Ontwikkelen van talent is nodig om onze transities mogelijk te maken. Onderwijs en 

arbeidsmarkt moeten naadloos op elkaar aansluiten om te zorgen voor kennis en 

talent. D66 is blij dat er hiervoor in deze begroting middelen vrij worden gemaakt. De 

inzet van de provincie voor meer technisch personeel is hier een mooi voorbeeld van 

en zal de komende jaren aandacht blijven vragen. Want willen we de energietransitie 

verwezenlijken, dan is meer technische personeel een kritische randvoorwaarde. 



Onze zoektocht naar duurzame innovaties om onze transitie opgaven te realiseren, 

vragen om een Provincie die nadrukkelijk aanjaagt en een regierol pakt. Onze fractie 

ziet dat dit - met positief effect - gebeurt. Het zou goed zijn om scherper zicht te 

hebben op hoe sociale innovaties bijdragen aan technologische innovaties. Immers, 

sociale innovaties zijn van belang om technologische innovaties te implementeren en 

werknemers te betrekken. Want zonder mensen die mee willen, is een transitie niet 

mogelijk. D66 is benieuwd of GS de meerwaarde hiervan met ons deelt en in hoeverre 

onze bedrijven goed weten welke (Rijks)regelingen hiervoor beschikbaar zijn? 

WONEN, RUIMTELIJKE ORDENING 

Ik denk dat ieder van ons een wel iemand kent die opzoek is naar een huis en hier 

nog niet in geslaagd is. De tekorten op de Noord-Hollandse woningenmarkt zijn fors. 

En wederom is het ook hier vaak de jongere generatie die niet mee kan doen en 

ongewild nog thuis woont, een woning deelt of een te hoge huur betaald. De provincie 

kan en moet een rol spelen in de oplossingen van het woningtekort. D66 kijkt daarom 

uit naar de verdere ideeën in het masterplan wonen. In ons beleid moeten we niet 

vergeten dat naast het bouwen van woningen ook infrastructuur een essentiële rol 

speelt in de oplossingen van woningcrisis. Want zoals al vaak door D66 is benoemd 

‘eerst bewegen, dan bouwen’. 

Wat is voor jou de mooiste plek van Noord-Holland? een vraag die je iedereen kan 

stellen en waar je vaak heerlijke verhalen terugkrijgt over bijzondere momenten die 

iemand daar heeft meegemaakt. Die mooie landschappen, en al die verborgen 

verhalen, die moeten we wat D66 koesten. Ons landschap is van onschatbare waarde. 

Maar we weten ook, door alle transities die we doormaken, het landschap gaat 

veranderen. Verhalen krijgen een nieuw hoofdstuk. Dit vraagt om een provincie die 

haar rol als hoeder van de ruimtelijke kwaliteit stevig invult. Die mensen meeneemt, 

hun verbeeldingskracht prikkelt en die letterlijk schets hoe die toekomst eruit kan 

zien. Want zeg nou zelf, wie wordt er nou niet geïnspireerd door een landschap waarin 

wonen, natuur en de opwek van duurzame energie hand in hand kunnen gaan. In 

beelden van een waterrijke provincie, met volop ruimte voor recreatie en ontspanning. 

D66 hoopt dat niet alleen onze gedachtes hierdoor geprikkeld raken, maar ook die 

van jullie. Wij zullen in ieder geval het initiatief blijven nemen om na te denken over 

de manier waarop de provincie invulling kan geven aan actieve 

landschapsontwikkeling. 

AFSLUITING 

Voorzitter, ik kom tot een afronding. Luisteren naar elkaar, horen wat de ander drijft, 

waar hij bang voor is, waar hij energie van krijgt. Het is cruciaal om die verhalen te 



kennen, om te zorgen dat iedereen mee kan doen. Zodat de uitdagingen waar we voor 

staan realistisch en haalbaar zijn. Laten we zorgen dat de transities niet alleen 

technisch en financieel mogelijk zijn, maar ook sociaal een succes worden. 

Ik zou willen afsluiten met een citaat van Frans Timmermans, dit weekend in de 

Volkskrant. ‘Natuurlijk levert een transitie ongemak op. Mensen zullen ook af en toe 

uit hun comfortzone moeten komen. Maar als het enige doel van de politiek is mensen 

in hun comfortzone houden, stop dan met politiek!’ 

 


