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Het gaat goed met D66! Mooi om te constateren dat dat vandaag ook zichtbaar wordt 
door aanwezig te in Noordwijk waar D66 met veel energie keihard aan de weg timmert.  
Veel afdelingen hebben besloten om voor het eerst of opnieuw mee te gaan doen aan de 
raadsverkiezingen. Katwijk, Kaag en Braassem, Oegstgeest, Voorschoten en misschien 
mis ik er nog wel een paar. D66 Alphen aan den Rijn is ons voor gegaan: zij hebben een 
hele goede campagne neergezet - een goede uitslag en met een nog beter 
onderhandelingsresultaat. Van harte gefeliciteerd! Jullie zijn een voorbeeld voor veel 
andere D66-afdelingen. Het wordt de komende tijd voor veel D66-afdelingen een heel 
spannende - maar leuke periode: namens D66 Zuid-Holland wens ik jullie allen veel 
succes toe en wij werken graag mee aan een duidelijke D66-campagne - zowel voor de 
raads- als ook voor de Europese verkiezingen 
 
Ook in Zuid-Holland gaat het goed. Laat ik met wat kleins beginnen: het goede nieuws 
van deze week is dat de otter terug is in de Randstad en wel in de Nieuwkoopse Plassen 
(Zuid-Holland). Dit klinkt als klein nieuws maar het feit dat het beestje daar weer leeft is 
een gevolg van natuurbeleid in Zuid-Holland – uitgevoerd door onze D66-gedeputeerde 
Han Weber- waardoor dit weer kan gebeuren. Bescheidenheid siert de mens maar toen ik 
dit van de week hoorde dacht ik: dit is een van de vele redenen waarom het zo belangrijk 
is dat D66 ook sterk is in Zuid-Holland. Want wij maken ons hard voor natuur en 
recreatiegebieden en juist de combinatie van natuur - recreatie - infrastructuur en 
economie maken Zuid-Holland aantrekkelijk om in te wonen en te werken. Maar één otter 
maakt nog geen zomer. Er zijn er veel zaken te noemen waar D66 in Zuid-Holland hard 
aan werkt. We gaan alweer het derde jaar van deze statenperiode in, waarin we tastbare 
resultaten presenteren. 
 
Ook in de toekomst gaat het goed met D66. D66 zou D66 niet zijn als we ook vast druk 
bezig zijn met de toekomst. De fractie heeft de inhoudelijke richting bepaald door te kiezen 
voor duurzaamheid. D66 is een optimistische partij. Wij zien dat de crisis ook kansen 
biedt. Nu er voorzichtige tekenen van herstel te zien zijn in de economie en er voorlopig 
politieke rust aan het Binnenhof heerst - liggen de kansen voor duurzaamheid voor het 
grijpen. Voor D66 is het duidelijk: het bestaande industriële systeem is vastgelopen. De 
financiële crisis toont ongenadig het failliet aan van een systeem dat Marten Toonder in 
zijn boek “de bovenbazen” al beschreef als een systeem van verbranden, verbruiken en 
verteren. We moeten de kringlopen weer sluiten en ons realiseren wat echt van waarde is. 
Want wat op papier winst is, is vaak eigenlijk verlies. D66 gelooft in vooruitgang, maar 
daarvoor moeten we vooruitgang, echte waard creatie, wel goed meten.  
 
Ook bij grote multinationals - waarvan er veel gevestigd zijn in Zuid-Holland - is 
duurzaamheid verweven in het beleid. Zo stelt Paul Polman (bestuursvoorzitter van 
Unilever) dat duurzame groei ‘het enige aanvaardbare model voor zakendoen’ is. Door 
deze bedrijven aan zich te binden kan Zuid-Holland bijdragen aan duurzaamheid en 
tegelijkertijd werkgelegenheid scheppen.  
 
D66 zet in op verduurzaming van de energiehuishouding volgens een drietrapsraket (trias 
energetica): allereerst inzetten op vermindering van energiegebruik, vervolgens duurzame 



opwekking van gebruikte energie en tenslotte de resterende benodigde fossiele 
brandstoffen zo schoon mogelijk benutten.  

 
Welke maatregelen kan de provincie nemen? Prioriteit geven aan energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie in ruimtelijke visies en concrete beleidsplannen, zodat er een beter 
leefmilieu ontstaat. Duurzame energie is onuitputtelijk, wordt steeds goedkoper en is 
schoon. De duurzame energiemeter blijft in Nederland echter steken op een beschamende 
4%. Dat móet anders. Een van de redenen waarom D66 in Zuid-Holland voorstander is 
van windmolens. Het is daarom ook niet verrassend dat het eerste concrete project – 
onder leiding van onze D66 gedeputeerde - loopt door Heineken samen te helpen geheel 
CO2 neutraal te worden.  

 
Duurzaamheid is dus geen lege kreet - maar onmisbaar voor een goede innovatieve 
economie en werkgelegenheid. Een van de redenen waarom de fractie samen met 
regiobestuur dit jaar gestart is met een Duurzaamheidsprijs die dit jaar is uitgereikt aan 
Ammerlaan The Green Innovator.  
 
Kortom: redenen genoeg voor ons om in het laatste jaar van deze Statenperiode met veel 
enthousiasme aan de slag te gaan. Wij hopen jullie allen vaak tegen te komen in de 
komende campagne op weg naar een prachtige verkiezingsuitslag. 
 
Graag toost op een gezond en succesvol 2014!  


