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Bijdrage D66 in debat over Europastrategie van 

de Provincie Noord-Holland 

Voorzitter, u kent vast wel de uitspraak: je weet niet wat je mist voordat je het kwijt 

bent. In het geval van de EU is dat zeker zo. In het dagelijks leven in Nederland heb 

je niet zo in de gaten wat er via de EU allemaal geregeld wordt, maar als je een tijdje 

buiten de EU gewoond hebt dan merk je dat meteen. Tijdens de 5 jaar dat ik in Zuid-

Korea heb gewoond, werd het maar al te duidelijk hoe een klein land zonder 

samenwerkingsverband zoals de EU dat is, vermalen kan worden tussen grotere 

buurlanden. Zuid-Korea is als klein land tussen China en Japan economisch misschien 

een grote speler, maar politiek heeft het veel minder in de melk te brokkelen dan 

Nederland in haar eigen regio. En de verklaring daarvoor is dat Nederland lid is van 

de EU. Zuid-Korea kan geen beroep doen op een overkoepelend recht zoals wij dat in 

de EU hebben, mocht een van de twee andere landen iets ten nadele van Zuid-Korea 

doen. En het moet dus maar afwachten of China zich werkelijk aan de 

klimaatdoelstellingen gaat houden van COP26 en de kolencentrales, waarvan de 

vervuiling regelmatig Zuid-Korea binnen waait, echt gaat sluiten. De anti-Koreaanse 

sentimenten in de Japanse centrumrechtse regering voorspellen ook al weinig goeds. 

Nu is er al sprake van economische blokkades tussen beide landen vanwege een 

conflict over de koloniale overheersing over Zuid-Korea van Japan. 

Hoe anders is dat voor Nederland binnen de Europese Unie, dat werkelijk een 

geschenk is voor ons land. In contrast met Zuid-Korea is onze relatie met onze 

voormalige bezetter, dankzij die Europese Unie, heel goed te noemen en economisch 

kunnen we zelfs niet meer zonder elkaar. En bovendien door afspraken te maken met 

onze mede lidstaten binnen de Europese Raad kunnen wij als klein land proportioneel 

veel meer macht uitoefenen in Europa dan als we de EU niet hadden. Afspraken als 

bijvoorbeeld de uitwerking van de Green Deal, waarbij we gezamenlijk een Europese 

energietransitie op poten kunnen zetten. We hebben via de EU heel veel zelf in de 

hand. 

 



Maar de echte toegevoegde waarde van de EU zit in de regio’s en daarom is D66 blij 

met deze Europastrategie, waar we als provincie via het Comitee van de Regio’s, 

Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR), North Sea Commission (NSC) en 

European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry (ERIAFF) binnen 

Europa onze invloed kunnen laten gelden. En deze nieuwe Europastrategie komt net 

op tijd, want de invloed van Europese regio’s in de nabije toekomst wordt 

waarschijnlijk nog belangrijker, nu er tijdens de Klimaattop in Glasgow de Glocal 

Greendeal is aangekondigd, een versie gemaakt door de regio’s die gebaseerd zal 

gaan worden op de Green Deal die de Europese Commissie heeft voorgesteld. Het is 

wellicht te vroeg om bij deze Europastrategie over de rol van onze provincie binnen 

deze Glocal Green Deal te spreken, maar onze fractie wil er zeker in de Commissie 

RWK over komen te spreken als het wat meer uitgekristalliseerd is. Ik vermoed dat ik 

hier geen motie voor hoef in te dienen om hier een toezegging van het College op te 

krijgen, maar mocht dat anders zijn dan hoor ik dat graag. 

Voorzitter, dan even over de inhoud van de strategie. D66 vindt de overkoepelende 

paraplu van deze strategie met daarin 1. gezonde leefomgeving met als deel 

onderwerpen klimaat en biodiversiteit en 2. De economie precies de juiste. De manier 

hoe deze twee overkoepelende onderwerpen terugkomen in slimme, schone en veilige 

mobiliteit, de energietransitie, land en tuinbouw en Circulaire Economie vinden wij 

een goede strategische keuze. De focus die wij in dit document hebben op deze 

beleidsterreinen vindt D66 goed en daarom zal onze fractie geen amendementen op 

deze Europastrategie steunen. Immers, hoe meer je toevoegt, hoe minder er te 

spreken valt over focus. 

Voorzitter, ik rond af. D66 is positief over deze Europastrategie en kijkt uit naar de 

tussentijdse update die de Gedeputeerde heeft toegezegd in de Commissie. Wij hopen 

dat deze strategie veel succes zal hebben en dat er belangrijke stappen kunnen 

worden gemaakt op de belangrijke onderwerpen die in dit stuk staan.  

Dankuwel. 

 


