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Duurzaam vooruit

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van D66
Zuid-Holland 2015-2019.
Wij leven in een bijzondere provincie: de grootste
haven van Europa in Rotterdam, het mondiale
centrum van vrede en recht in Den Haag, drie grote
universiteiten, belangrijke greenports, 3,5 miljoen
inwoners en duizenden bedrijven die met elkaar
21% van het bruto nationaal product verdienen. En
toch kun je uren fietsen, varen of wandelen door de
fraaiste duinstroken, polders, plassengebieden
en rivierlandschappen langs schitterende cultuurhistorische hoogtepunten en toeristische trekpleisters van wereldfaam. En dat allemaal op
niet meer dan 2.800 km2. Juist deze combinatie
van bedrijvigheid, wonen en groen maakt dat
Zuid-Holland een aantrekkelijk gebied is om in te
wonen, te werken en te recreëren. Als ZuidHolland niet bestond, zou je het niet voor mogelijk
houden.
Die aantrekkelijke positie in de Randstad en
Europa wil D66 Zuid-Holland verder uitbouwen.
De afgelopen vier jaar hebben wij onder meer op
het gebied van natuur, water en cultuur mooie
resultaten bereikt. Maar het kan altijd beter en
daar zullen wij ons de komende vier jaar onvermoeid voor inzetten.

Duurzaamheid staat voor ons de komende jaren
daarom centraal. Ons verkiezingsprogramma pleit
voor een duurzame en innovatieve kenniseconomie
zonder valse tegenstellingen tussen groen en groei.
Wij durven te investeren in innovatieve projecten
zoals de Zandmotor voor de Westlandse kust en
de getijdencentrale op de Brouwersdam. En D66
kiest voor een provincie die zich niet bemoeit met
dingen waar zij niet over gaat: minder taken beter
uitvoeren.
D66 wil dat Zuid-Holland excelleert en samen optrekt met gemeenten, bedrijven, maatschappelijke
organisaties en met u. Ik heb er alle vertrouwen in
dat met dit duidelijke verkiezingsprogramma de
richting voor de nieuwe fractie helder is.
Een sterk D66 maakt het verschil!
Geertjan Wenneker
Lijsttrekker D66 Zuid-Holland
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De provincie Zuid-Holland verricht goed werk, mede dankzij D66,
die de afgelopen jaren deel uitmaakte van de coalitie en daarmee van
Gedeputeerde Staten. D66 is niet bang om verantwoordelijkheid te
blijven nemen. Voor een duurzame en innovatieve economie zonder
valse tegenstellingen tussen groen en groei. Om de aandacht voor
natuur van de afgelopen periode te behouden en te voorkomen dat
eerdere inspanningen teniet worden gedaan. En om te zorgen dat de
provincie bij financiële tegenvallers eerst zelf de broekriem aanhaalt
en niet meteen in de portemonnee van haar burgers duikt. Ook is een
versterking van de bestuurlijke slagkracht van veel gemeenten bittere
noodzaak.
Duurzaamheid staat centraal in dit verkiezingsprogramma. In onze provincie moeten mensen goed kunnen
wonen, werken en recreëren. Niet alleen nu, maar ook
in de toekomst. D66 hecht aan een duidelijk economisch
profiel, een goede bereikbaarheid en een sterke natuur,
waarmee we bedrijven aantrekken en kenniswerkers een
thuis bieden. Aan een schonere energievoorziening, waar
ieder zijn aandeel in bijdraagt. En aan levendige steden
en dorpen, die verbonden zijn met een open ruimte van
kwaliteit.
D66 wil een frisse bestuursstijl die vertrouwen in de

kracht van mensen ademt. Inwoners, maatschappelijke
organisaties en bedrijven moeten meer dan nu de kans
krijgen om mee te denken met nieuw beleid en de ruimte
krijgen om oplossingen aan te dragen. Dat vraagt om een
andere manier van communiceren en om een provincie
die dichter bij de mensen staat. De provincie is effectief,
democratisch, transparant en afrekenbaar in wat ze doet.
En durft los te laten wat anderen beter kunnen.
Met D66 in de Provinciale Staten gaat Zuid-Holland
duurzaam vooruit!
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D66 maakt zich hard voor het versterken van de duurzame
kenniseconomie in de regio en het creëren van banen. Zuid-Holland
biedt veel mogelijkheden en kansen. Zo kent de provincie een aantal
sterke kennisclusters op het gebied van life science & health, water &
deltatechnologie en logistiek (de Rotterdamse Haven). Daarnaast is
veel kennis aanwezig binnen de Greenport-organisaties en de kennisas
Leiden-Delft-Rotterdam. Dit potentieel kunnen we beter gebruiken.
De provincie heeft hier een rol door fysieke ruimte te reserveren voor
ontwikkelingen, door soepel mee te werken wanneer regelgeving de
ontwikkelingen in de weg zitten en door via haar netwerken mensen,
organisaties en bedrijven aan elkaar te koppelen.
Aantrekken van kenniswerkers Steden en regio’s
in Zuid-Holland willen met een prettig woon- en leefklimaat kenniswerkers aan zich binden. Het gaat dan
bijvoorbeeld om de kwaliteit van de woningen, het
onderwijs, de infrastructuur en het groen. D66 wil dat
gemeenten en provincie Zuid-Holland samen als vestigingsplek op de kaart zetten. Hiervoor is bij uitstek een
rol weggelegd bij de regionale ontwikkelingsmaatschappij Innovation Quarter.
Profileren en versterken van innovatie en
economische clusters Het versterken van de sterktes: dat is de lijn van D66. De provincie richt zich op
zes economische clusters – water en delta, life science,
scheepvaart/logistiek, internationaal recht, glastuinbouw en proceschemie – en een aantal gerichte kennisclusters.
De provincie kan de clustering van bedrijven en kennisinstellingen bevorderen door een goede ontsluiting van
de gebieden en het stimuleren van een goed vestigingsklimaat. Op deze manier kan de provincie ook gebiedsverrommeling en inefficiënte spreiding tegengaan.
De provincie draagt bij aan de profilering door potentiële partners aan elkaar te koppelen. Ze gebruikt daarvoor haar bestuurlijke netwerken en is een drijvende
kracht achter Innovation Quarter. De provincie heeft
hiermee een goed instrument in handen om kennisintensieve bedrijven aan te trekken, innovatieve projecten
te ondersteunen en marketingactiviteiten samen met
anderen op te pakken.

Grenzeloos Zuid-Holland De economie stopt niet
bij de grens van de provincie Zuid-Holland. De blik
van D66 bij economische samenwerking is niet alleen
gericht op de Randstad, maar ook op de Brabantse
steden en de Antwerpse haven.
Zuid-Holland kent veel sterke elementen maar haar
concurrentiepositie in Europa kan nog verbeteren. D66
wil daarom ook op provinciaal niveau inzetten op het
faciliteren van samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs. We streven naar het opstellen
en verder ontwikkelen van een agenda met concrete
maatregelen en ambities om zo Zuid-Holland een concurrerende regio op Europees niveau te maken.
Stimuleren innovatie in de landbouw D66 wil
agrariërs meer ruimte bieden voor innovaties op het
gebied van natuur, milieu of dierenwelzijn door verordeningen, vergunningen en bestemmingsplannen op dat
punt te versoepelen. Agrarische ondernemers kunnen
op deze manier hun economische activiteiten verbreden
of zelfs veranderen als daar een reden voor is. Bijvoorbeeld op het gebied van natuur, recreatie of zorg. Ook
wil D66 dat de provincie duurzame landbouwontwikkeling actief blijft ondersteunen, bijvoorbeeld via het
Veenweide Innovatiecentrum.
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Natuur is van grote waarde en draagt bij aan het welzijn van de
inwoners van Zuid-Holland: welbevinden en welvaart gaan samen.
Natuur verdient een duidelijke plaats in het landschap. Vanwege
ecologie, mogelijkheden voor recreatie en simpelweg omdat onze
provincie er mooier van wordt. Daarom zet D66 in op de verbinding
tussen natuur, landschap en cultureel erfgoed.
D66 zet zich in om de waterkwaliteit in de Zuidwestelijke Delta sterk te verbeteren. Dat biedt perspectieven
voor allerlei soorten recreatie waardoor ook de economie in dit gebied een broodnodige impuls krijgt.
Economische ontwikkeling van morgen betekent nu
inzetten op duurzame energie. Ruimtelijke plannen
moeten voldoende rekening houden met mogelijkheden
voor het verduurzamen van de energievoorziening.
D66 vindt dat er niet naar schaliegas geboord mag
worden voordat er meer duidelijk is over nut, noodzaak
en veiligheid van deze vorm van gaswinning voor mens
en natuur.
Versterken natuur D66 wil investeren in de totstandkoming van het netwerk van bestaande en nieuw
aan te leggen natuurgebieden (Natuurnetwerk Nederland).
Om de natuur in Zuid-Holland te versterken is het belangrijk dat de provincie meer mogelijkheden biedt voor
agrarische betrokkenheid bij het natuur- en landschapsbeheer. Boeren, natuurbeheerders en maatschappelijke
organisaties werken daarbij samen om tot een optimaal
resultaat te komen. Denk bijvoorbeeld aan weidevogelbeheer en knotwilgsnoeiploegen.
Ook het herstel van de getijden in de Grevelingen levert
een bijdrage aan robuuste natuur en vergroting van
biodiversiteit. Het maakt de bouw van een getijdencentrale mogelijk, met de nodige spin-off voor de innovatieen kenniseconomie. Door dit te combineren met meer
recreatiemogelijkheden, kan de lokale economie ook een
graantje meepikken.
D66 is tegenstander van plezierjacht. De jacht is wat
D66 betreft uitsluitend gericht op het beheersen van
populaties binnen ecologisch aanvaarbare grenzen.
Onder regie van de provincie werken jagers, terreinbeheerders en natuurorganisaties samen om dit doel te
bereiken.

Stimuleren duurzame energie De provincie biedt
wat D66 betreft genoeg ruimte – fysiek en in regelgeving – voor duurzame vormen van energieopwekking
zoals windenergie, warmte-koude-opslag, geothermie,
zonne-energie, het verbranden van biomassa en biovergisting.
D66 wil dat windmolens, zonneakkers en andere installaties goed ingepast worden in het landschap. Bij de
plaatsing van windmolens op land gaat de voorkeur uit
naar een opstelling langs bestaande lijnen in het landschap, zoals kanalen en wegen.
Elke gemeente draagt naar vermogen bij aan de totstandkoming van duurzame energieproductie en de
provincie grijpt in als dit niet gebeurt.
Driedimensionale structuurvisie opstellen
Gezien het belang van de ondergrond voor onder andere
duurzame energie wil D66 dat er een driedimensionale
structuurvisie wordt gemaakt, waarin ook de bodem
wordt meegenomen. Zo gaan we bewust om met de
ondergrond en bieden we duidelijkheid aan gemeenten,
burgers en bedrijven.
Cultureel erfgoed in leven houden De belangrijkste provinciale taak op cultureel gebied ligt wat D66
betreft bij het in stand houden van cultureel erfgoed.
D66 wil dat de provincie zich blijft ontfermen over de
‘erfgoedlijnen’: geografische lijnen in het landschap
waarlangs de provincie het erfgoed ondersteunt. Denk
hierbij aan de Atlantikwall, de Trekvaarten en de Landgoederenroute. De aanvraag voor het erkennen van de
Limes als Werelderfgoed verdient steun.
D66 zet in op de verbindingen tussen natuur, landschap
en cultureel erfgoed. De focus ligt daarbij op het toegankelijk maken van het erfgoed voor bezoekers. Gebruik is
de beste instandhouding. Waar mogelijk wordt ruimte
geboden aan een invulling met hedendaagse functies, of
een combinatie met natuur en recreatie.
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Mobiliteit verandert; het belang van bereikbaarheid blijft.
Veranderingen in het groeitempo van de economie, de verschuiving
naar een kenniseconomie en ontwikkelingen als thuiswerken en een
verminderd autobezit onder jongeren, maken het noodzakelijk om
scherp te blijven kijken naar wat nodig is. D66 heeft oog voor de
bereikbaarheid over water en de weg, met de fiets en het openbaar
vervoer.
Mobiliteitsoplossingen dienen haalbaar en betaalbaar
te zijn. D66 gelooft niet in prestigeprojecten, wel in een
pakket grote en kleine verbeteringen.
De schaarse ruimte, de druk op de leefbaarheid en het
belang van duurzaamheid zijn voor D66 redenen om de
prioriteit te leggen bij het openbaar vervoer, de fiets en
verbindingen over het water, zowel voor vrachtverkeer
als personenvervoer. Er is continu aandacht nodig voor
een goede balans tussen autoverkeer en openbaar vervoer/fietsverkeer.
Openbaar vervoer is een groot goed om bereikbaarheid
te garanderen. Ook mensen zonder eigen vervoer moeten kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.
D66 streeft naar duurzame mobiliteitsoplossingen. Niet
met snelle pleisters op de wonde, maar met maatregelen
die echt bijdragen aan het oplossen van het probleem.
Maatwerk is veelal nodig, veiligheid een randvoorwaarde. Mensen willen vooral ‘goed en snel’ van A naar
B. B is daarbij niet alleen het werk of een voorziening,
maar kan ook een plek zijn om wat uitgebreider te recreëren dan vlak om de hoek mogelijk is.
Het is van belang dat het plannen van ruimtelijke
ontwikkelingen en mobiliteit hand in hand gaan. De
behoeften, wensen en eisen van (potentiële) gebruikers,
omwonenden en alle anderen die willen meedenken,
staan daarbij centraal. Dat is een voorwaarde om inderdaad kwaliteit en maatwerk te kunnen bieden. Daarbij
denkt D66 in verkeersstromen van deur-tot-deur en aan
goede knooppunten/transferia, waar openbaar vervoer
en privévervoer elkaar ontmoeten of op elkaar aansluiten.
Zorgen voor vraaggericht en kwalitatief beter
openbaar vervoer D66 wil dat de provincie de leiding neemt bij de verdere verbetering van het openbaar
vervoer. Daarbij heeft de provincie de waarheid niet
in pacht maar daagt zij vervoersaanbieders, reizigers
en het bedrijfsleven uit om met slimme oplossingen te

komen. De kwaliteitsverbetering van bestaand openbaar vervoer is daarbij minstens zo belangrijk als het
realiseren van nieuw openbaar vervoer.
Kwaliteitsslagen zijn onder andere te maken op het
gebied van attractieve overstappunten (Park & Ride),
fysieke aansluitingen, betaalgemak, tariefstructuur en
onderlinge aansluitingen van bus, metro, trein en tram.
Openbaar vervoer in de nacht verdient versterking.
D66 wil het nachtnet uitbreiden en de aansluitingen
verbeteren. De vrijetijdseconomie krijgt daardoor een
impuls en OV wordt een volwaardiger alternatief voor
eigen vervoer.
D66 staat voor een vraaggericht openbaar vervoer.
Busmaatschappijen krijgen de mogelijkheid om tijdens
de looptijd van de concessie in overleg met de provincie
slimme verbeteringen door te voeren als het verleggen
van routes of het veranderen van de capaciteit op een
route. Initiatieven die uit de maatschappij zelf komen
verdienen daarbij serieuze aandacht.
De reiziger trekt zich niets aan van bestuurlijke grenzen.
D66 vindt dat de provincie verantwoordelijk is voor afstemming tussen het stadsvervoer in Den Haag en Rotterdam en het OV in de overige gebieden. De provincie
gaat samen met die twee gemeenten en de aanbieders
van openbaar vervoer, actief oplossingen zoeken voor
zaken als aansluitingsproblemen en betaalperikelen.
Het feit dat de provincie die regierol neemt, zorgt voor
controleerbaarheid van de besluitvorming op de plek
waar die thuishoort: in de Provinciale Staten.
Meer ruimte geven aan de fiets Fietsen is gezond
en voorkomt uitstoot en energieverbruik. Daarom zet
D66 zich in voor onbelemmerd fietsverkeer. Wat D66
betreft komen er meer fietssnelwegen waarop je vlot
kunt doorrijden, zowel voor woon-werkverkeer als richting recreatiegebieden en langs veel gebruikte routes.
De Via44 tussen Leiden en Den Haag is een geslaagd
voorbeeld.
13
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Daarnaast willen we een kwaliteitsslag maken met betrekking tot goede en veilige fietsverbindingen (inclusief
stallingen en laadpunten) richting openbaar-vervoervoorzieningen en recreatieterreinen.
Kans-op-krimpgebieden bereikbaar houden
De provincie heeft een bijzondere verantwoordelijkheid
voor gebieden waar op termijn krimp van het aantal inwoners zou kunnen ontstaan, zoals de Hoeksche Waard
en Goeree-Overflakkee. D66 vindt dat er voor deze
gebieden maatwerkoplossingen moeten komen. Ons
uitgangspunt is dat gebieden bereikbaar moeten blijven.
Voor automobilisten is dat geen probleem, maar dit uitgangspunt moet ook gelden voor het openbaar vervoer.
Voor gebieden met een onzekere bevolkingsontwikkeling kiezen we voor OV-oplossingen die gemakkelijk
kunnen worden aangepast aan veranderingen in de
vervoersvraag, bijvoorbeeld van bus naar buurtbus. Er
liggen ook kansen in de integratie van gemeentelijk en
provinciaal vraagafhankelijk vervoer.
Stimuleren duurzame mobiliteit, terugdringen
luchtverontreiniging De provincie schept de voorwaarden om mobiliteit duurzamer te maken. D66 wil
een belangrijke slag maken met het vervoer over water
van vracht. De infrastructuur ligt er, maar zal geoptimaliseerd moeten worden en voorzien van overslagplaatsen, zoals die in Alphen aan den Rijn.
Op parkeerplaatsen en in stallingen, die eigendom zijn

14

van de provincie, komen wat D66 betreft voldoende
laadpunten voor elektrische auto’s, scooters en fietsen.
Om smog te voorkomen en luchtvervuiling te verminderen, wil D66 meer aandacht voor goede doorstroming
van het verkeer. Groene golven, rotondes en ongelijkvloerse kruisingen kunnen daarbij helpen.
Europa komt de komende jaren met strengere eisen
ten aanzien van de hoeveelheid fijnstof in de lucht. D66
hecht eraan dat de provincie nu al maatregelen neemt
om de uitstoot van fijnstof te verminderen. Niet reageren, maar anticiperen.
Verhogen van de verkeersveiligheid De veiligheid op provinciale wegen kan beter. Maatregelen als
rotondes, oversteekplaatsen met vluchtheuvels, vrij
liggende fietspaden en, indien nodig, het verlagen van
de maximumsnelheid kunnen daar een bijdrage aan
leveren.
Verbeteren van het bestaande wegennet Het
bestaande wegennet wordt wat D66 betreft eerst aangepast of opgeknapt voordat er aan nieuwe wegen wordt
gedacht.
De kwaliteit van het bestaande wegennet kan worden
verbeterd door integraal te kijken naar verbeteringen
op netwerkniveau, met name bij aansluitingen tussen
rijkswegen, provinciale wegen en gemeentelijke wegen
in een gebied.

Duurzaam vooruit
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Voor D66 gaat economische ontwikkeling hand in hand met kwaliteit
van de leefomgeving, duurzaamheid en innovatie. Een goede woon- en
werkomgeving, met voldoende groen en ruimte voor recreatie, draagt bij
aan een goed vestigingsklimaat voor bedrijven.
Groen en natuur, open ruimte en biodiversiteit zijn
waardevol in een dichtbevolkte provincie als ZuidHolland. Verstedelijkte gebieden en open ruimte kunnen elkaar versterken. De groene en open ruimte biedt
mogelijkheden om te recreëren en bevordert de leefbaarheid. De steden en dorpen bieden levendigheid en
voorzieningen.
Zuid-Holland is een van de dichtstbevolkte gebieden ter
wereld. Open ruimte mag alleen worden opgeofferd als
de noodzaak daartoe voldoende is aangetoond. Bestaande ruimte kan beter gebruikt worden.
D66 kiest daarom voor het opknappen van bestaande
bedrijventerreinen boven de uitgifte van nieuwe.
Nieuwe reguliere detailhandel buiten de binnensteden
en woonwijken krijgt niet onze steun, omdat D66 juist
de bestaande centra levendig wil houden. En nieuwe
woonwijken moeten passen bij het landschap en de
bestaande bouw, goed bereikbaar zijn met het openbaar
vervoer, voldoende groen hebben en werk- en recreatiemogelijkheden in de buurt bieden.
D66 wil dat er slimme combinaties worden gezocht in
ruimtelijk ordening door, waar mogelijk, verschillende
gerelateerde functies aan één stuk grond toe te kennen.
Een voorbeeld is de mogelijkheid om een biogasinstallatie neer te zetten op een agrarisch bedrijf.
Gebieden waar op termijn krimp van de bevolking zou
kunnen ontstaan, vereisen bijzondere aandacht. D66
gelooft er niet in dat de provincie deze gebieden economisch dusdanig kan stimuleren dat ze de competitie

met de groeigebieden kunnen aangaan. D66 wil deze
gebieden wel leefbaar houden en staat positief tegenover
ontwikkelingsmogelijkheden die bijdragen aan duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en innovatie.
Aantrekkelijk houden van bedrijventerreinen
Bij nieuwe bedrijventerreinen moet de provincie komen
tot afspraken met de gemeenten over een ‘levensloopcyclus-aanpak’. Dit is een toekomstvisie voor elk terrein
waarin maatregelen worden opgesomd die van tijd tot
tijd zullen moeten worden genomen om het terrein zo
lang mogelijk te kunnen gebruiken. Denk bijvoorbeeld
aan periodieke onderhoudsschema’s of vooraf geplande
herinrichtingen en renovaties.
Omdat de groene en open ruimte schaars is, heeft de
provincie wat D66 betreft een regierol bij de locatiekeuze van nieuwe bedrijventerreinen. In die rol zal
de provincie erop toezien dat gemeenten elkaar niet
beconcurreren bij de uitgifte van bedrijventerreinen,
maar rekening houden met het regionale belang. Nu is
de tijd daarvoor, gezien het economische klimaat en de
geringere vraag naar nieuwe bedrijfslocaties.
De verrommelaar laten opruimen Om verrommeling te voorkomen is het nodig om waar mogelijk in
bestemmingsplannen op te nemen dat de toegewezen
bestemming op de grond vervalt wanneer deze langdurig niet meer op deze manier is gebruikt. Voor kassengebieden betekent dit bijvoorbeeld dat wanneer een
kas te lang leegstaat, de eigenaar de kas moet ruimen en
het land weer grasland wordt.
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D66 kiest voor een provincie die zich toespitst op een aantal specifieke
taken: het stimuleren van een duurzame regionale economie, het
versterken van natuur, het waarborgen van bereikbaarheid, het voeren
van regie op de ruimte en het bevorderen van de lokale bestuurskracht
en democratie.
Op deze gebieden neemt de provincie haar verantwoordelijkheid. Per terrein kiest de provincie een effectieve
rol: soms verbindend, soms regisserend, soms kaderstellend, soms uitvoerend en soms een combinatie hiervan.

en -uitvoering. De provincie staat open voor de inbreng
van anderen. Dat betekent dat ze een vraagstuk en niet
een oplossing centraal stelt en vroeg in het besluitvormingsproces die inbreng van anderen opzoekt.

De provincie is ook toezichthouder, bijvoorbeeld op de
naleving van vergunningen door grote chemische bedrijven. D66 heeft zich hard gemaakt voor actief toezicht op
risicobedrijven, waarbij die bedrijven (zoals Odfjell) het
vertrouwen moeten verdienen. Als het nodig is moet de
provincie niet schromen om in te grijpen en de publieke
belangen (zoals milieu en veiligheid) te waarborgen.
De provincie doet wat zij moet doen en doet dat goed!

D66 hecht veel waarde aan de eigen kracht van mensen
en aan de kracht van de markt. Markt en maatschappelijk initiatief waar het kan, overheid waar het moet. De
provincie hoeft niet altijd een leidende rol in te nemen,
maar kan ook als partner meewerken aan een gewenste ontwikkeling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het
scheppen van randvoorwaarden voor of cofinanciering
van projecten. Als de provincie ergens aan mee doet, is
het noodzakelijk dat het totale proces transparant en
niet-discriminatoir is. Over de rol van de provincie, de
risico’s en financiële consequenties moeten Provinciale
Staten actief worden geïnformeerd.

Niet alleen de gemeente, maar ook de provincie hoort
dicht bij de mensen te staan. D66 wil dat inwoners en organisaties actief betrokken worden bij de beleidsvorming
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Verbeteren bestuurlijke slagkracht gemeenten
Sommige gemeenten zijn te klein om de steeds groter
en complexer wordende bestuurlijke opgaven aan te
kunnen, zoals de nieuwe taken op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en arbeidsparticipatie. Vaak hebben gemeenten moeite om bovenlokale zaken goed aan te pakken, omdat een gemeente
nu eenmaal niet regeert buiten de eigen gemeentegrenzen. Kleine gemeenten zijn hierdoor vaak sterk afhankelijk van samenwerkingsverbanden, waarin ze maar een
beperkte eigen invloed hebben en waarbij de democratische controle te wensen overlaat. De voorkeur van
D66 gaat daarom uit naar grotere gemeenten met meer
slagkracht en goed geïnformeerde gemeenteraden, die
voldoende toegerust zijn voor hun rol. In de afgelopen
jaren is deze bestuurskrachtvergroting onvoldoende van
de grond gekomen.
D66 hecht aan initiatief van onderop en draagvlak voor
veranderingen. De provincie stimuleert daarom initiatief van de gemeenten zelf, maar staat ook open voor
burgerinitiatieven en draagt zorg voor een deskundige
toetsing van ingebrachte voorstellen. De provincie kan
de gemeenten bijstaan in het bijschaven van de voorstellen om ze effectiever te maken en te waarborgen dat alle
belangen worden meegenomen.
De provincie moet duidelijker stelling durven nemen om
succesvolle fusies, herindelingen en samenwerkingen
ook in de praktijk mogelijk te maken. De provincie is
hoeder van de regionale belangen en staat niet toe dat
gemeenten elkaar in de kou laten staan. Zij stuurt op
logische en toekomstbestendige gemeentegrenzen.
Gemeenten die werk willen maken van het vergroten
van hun bestuurskracht en het versterken van de lokale
democratie, moeten op steun van de provincie kunnen
rekenen.
Een krachtig bestuur betekent kwaliteit voor de inwoners!
Informatiepositie van burgers en Provinciale
Staten versterken Democratie staat of valt met
transparantie. Ondanks het feit dat er al veel verbeterd
is, vindt D66 de huidige informatieverstrekking nog
onvoldoende.
De provincie moet zó transparant zijn dat het beleid
en de uitvoering ervan gemakkelijk en effectief kunnen worden gecontroleerd. D66 wil dat de provincie
de beleidsinformatie actief en op een gestructureerde
manier publiceert op de website, zodat deze gemakkelijk
te vinden is.
Provinciale Staten moeten over voldoende middelen
beschikken om onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar het beleid en de prestaties van het bestuur.
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Alert blijven bij toezicht op gemeentefinanciën
De provincie ziet toe op de financiën van de gemeenten
en waterschappen. Op financieel gebied zijn de risico’s
voor met name gemeenten sterk verhoogd, bijvoorbeeld
omdat grond veel minder waard is geworden. Daarnaast
hebben gemeenten nieuwe taken gekregen in het sociale
domein waarvan de kosten moeilijk zijn in te schatten
en waarbinnen gemeenten tegenvallers zelf op moeten
vangen. Het wordt een nieuwe uitdaging voor de provincie om hier de vinger aan de pols te houden. De provincie mag niet de politieke afweging van de gemeenteraad
overnemen, maar alleen toezien op een verantwoorde
omgang met risico’s en de belangen van anderen.
D66 wil met risicogericht toezicht de effectiviteit van de
bestaande middelen verbeteren.
Gebiedsdeals sluiten D66 is ervan overtuigd
dat samen optrekken van gemeenten en provincies
plezieriger, sneller en beter werkt dan het geven van
directieven vanuit het provinciehuis. In de afgelopen
Statenperiode is de provincie van start gegaan met het
sluiten van ‘gebiedsdeals’, waarin gemeenten en
provincie regionale onderwerpen in samenhang bekijken en er voor enige tijd duidelijkheid wordt gecreëerd
over de gewenste ontwikkeling en de te nemen acties.
Er wordt dan zowel gekeken naar de inhoud van het
beleid als naar de financiële consequenties. Dit gebeurt
bijvoorbeeld in Goeree-Overflakkee. De aanpak werkt
en daarom wil D66 er mee doorgaan.
Zelf het goede voorbeeld geven Dingen beter
doen houdt ook in dat je zelf het goede voorbeeld geeft.
D66 wil dat in relevante stukken die aan Provinciale
Staten worden voorgelegd, in ieder geval een paragraaf
over het betrekken van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties is opgenomen. Dat ‘betrekken’
behoort immers in het doen en denken verweven te zijn.
Ook kan de provincie het goede voorbeeld geven door
zorg te dragen voor een ruim aanbod aan stage- en leerwerkplekken bij de provincie, voor alle opleidingsniveaus. Zo kan de aansluiting van het onderwijs op de
arbeidsmarkt worden verbeterd.
De provincie zelf gaat wat D66 betreft volledig duurzaam inkopen en een zero-waste policy hanteren.

Duurzaam vooruit
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Duurzaam vooruit

>
D66 staat voor een gezonde financiële huishouding en transparante,
beheerste uitgaven. Als het enigszins mogelijk is wil D66 geen verhoging
van de lasten (opcenten op de motorrijtuigenbelasting).
D66 vindt dat de provincie bij tekorten eerst naar
zichzelf moet kijken. Waar kan er nog bezuinigd worden
en welke taken kunnen worden overgelaten aan andere
overheden, de markt of particulier initiatief?
Verantwoord omgaan met publiek geld Een
goed bestuur begint met goed inzicht in alle kosten en
baten en een sluitende begroting. Dankzij D66 worden
de kosten én de kostendekking van infrastructurele
projecten, uitgezet in de tijd, beter in beeld gebracht.
Verantwoord omgaan met publiek geld vraagt om blijvende aandacht voor het goed in beeld houden van alle
lasten en risico’s, ook voor de lange termijn. Daarnaast
moet continu gekeken worden of efficiencyverbeteringen kunnen leiden tot besparingen.
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Alexander Pechtold
Fractievoorzitter D66
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Gaat u stemmen op 18 maart? Veel mensen vragen zich af of deze
verkiezingen wel belangrijk zijn. Wist u dat uw stem dit keer dubbel telt?
U stemt niet alleen voor uw provincie, u kiest daarmee ook een nieuwe
Eerste Kamer. Deze verkiezingen gaan dus óók over de landelijke politiek.
De vraag die voor ons ligt is: moet Nederland
vooruit? Ja, zegt D66. Na jaren van crisis klimt
Nederland langzaam uit het dal. De economie
groeit licht en de werkloosheid neemt heel langzaam af. Maar we zijn er nog lang niet. 600.000
mensen zitten zonder baan. De belastingen in
Nederland zijn in 20 jaar nog nooit zo hoog geweest. Dat moet anders.

Gaat u stemmen op 18 maart? D66 vindt het
belangrijk dat iedereen meepraat en meebeslist
over plannen die ons en onze leefomgeving raken.
Dat is een democratisch recht én, vinden wij, ook
een democratische plicht. Uw stem voor D66 is in
ieder geval de beste garantie voor politiek waarin
de mens centraal staat. Politiek waarin we vooral
vertrouwen op de eigen kracht van mensen.

Om echt vooruit te komen moeten we dus flink
aan de slag. D66 brandt van ambitie. Wij maken
werk van nieuwe groei en meer banen. Meer banen
door een lagere loonbelasting. Dat maakt werken
aantrekkelijker. Meer banen door minder lasten
voor ZZP’ers, zodat zij kunnen doorgroeien naar
ondernemers met personeel. Meer banen door te
investeren in goed onderwijs. Meer banen door
te investeren in duurzame technologie en schone
energie. Dat zijn de banen van de toekomst.

Op 18 maart bundelen we uw kracht graag met
die van ons. Met uw vertrouwen in onze idealen
en oplossingen gaan wij aan de slag. Zodat we er
samen voor zorgen dat uw provincie investeert in
werkgelegenheid, investeert in uw leefomgeving,
investeert in Nederland.

Provincies kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Zij kunnen Nederland duurzaam versterken
door gericht te investeren in regionale economie
en innovatie, infrastructuur, duurzame energie en
natuur. Dit levert niet alleen banen op in bijvoorbeeld de bouw. Ook de economie wordt er ook
structureel beter van.
Moet Nederland vooruit? Voor D66’ers is dat
eigenlijk niet eens een vraag. Werken aan vooruitgang zit in ons DNA. Wij zijn optimistisch, maar
weten ook dat we hard moeten werken om onze
idealen te verwezenlijken. Wij willen met de beste
ideeën en betrouwbare bestuurders Nederland
vooruit brengen. We zijn in veel gemeenten de
grootste partij. Daar laten we ook zien dat D66 het
verschil kan maken. Die bestuurskracht ambiëren
wij ook in de provincies.

U maakt ook landelijk het verschil. Want zoals ik al
zei, uw stem telt deze keer dubbel. U stemt voor de
provincie en dáármee voor de Eerste Kamer. Een
sterk D66 in de Eerste Kamer geeft ons landelijk
de kans met onze ambities Nederland vooruit te
brengen.
Vraagt u zich nu nog steeds af of deze verkiezingen
wel belangrijk zijn? Maak het verschil. Hier in
Zuid-Holland. Én in de landelijke politiek.
Stem 18 maart D66!
Alexander Pechtold
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Top 11 D66-Kandidaten Provinciale Staten Zuid-Holland
Van links naar rechts: Josine Meurs (5), Jaap Arens (11), Jan Puts (10), Paul Breitbarth (4), Ton van Rijnberk (8),
Anneke Wijbenga (6), Said Kasmi (3), Ria Oosterop (7), Juliët van Oudenhoven (9), Janelle Bade (2),
Geertjan Wenneker (lijsttrekker)
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De vijf richtingwijzers van D66
De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’. Deze geven richting aan het denken en de
ideevorming binnen de partij, maar hebben niet de status van dogmatische waarheden.

1. Vertrouw op de eigen kracht van mensen
Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen.
Daarom zien we de toekomst met optimisme tegemoet. Mensen zijn zo creatief dat ze steeds opnieuw zelf
oplossingen vinden.
Wij willen dat de overheid deze kracht, vindingrijkheid en creativiteit van mensen ondersteunt en ruimte geeft.
De sleutel voor verandering ligt bij mensen zelf en wij willen dat de overheid daarbij aansluit.
Wat mensen voor zichzelf en anderen kunnen doen is veel belangrijker en effectiever dan wat de overheid kan doen.

2. Denk en handel internationaal
Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende manieren met elkaar verbonden. Wij staan open voor de gehele
wereld en sluiten niemand uit.
Bij alles wat we doen, vragen we ons steeds af welke effecten dat heeft op anderen in deze wereld. Wij onderkennen
dat Europa steeds meer ons binnenland wordt.
Internationale samenwerking en economische vooruitgang zijn de sleutels naar een wereld met minder oorlog en
conflicten.
Daarbij handelen wij steeds pragmatisch, nuchter en op basis van feiten.

3. Beloon prestatie en deel de welvaart
Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte laat voor
die verschillen.
Wij streven naar economische zelfstandigheid voor zoveel mogelijk mensen en vinden dat mensen die uitmuntend
presteren daarvoor een beloning verdienen. Wij willen een dynamische, open samenleving waarin iedereen de
ruimte krijgt om zijn eigen beslissingen te nemen en iedereen zich op zijn eigen manier kan ontwikkelen.
Wij vinden het vanzelfsprekend om welvaart met elkaar te delen. We willen dat zoveel mogelijk mensen meedoen in
het maatschappelijk en economisch proces, want daar worden we allemaal beter van.
Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

4. Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving
Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden met respect en mededogen.
Dat geldt voor de mensen om ons heen en voor onze omgeving.
De aarde is niet van ons en dus geen gebruiksartikel. We willen stoppen met het uitputten en vervuilen van onze
leefomgeving.
We willen dat in de discussie over natuur en milieu niet het behoud, maar de aantasting van natuur en milieu
beargumenteerd wordt.

5. Koester de grondrechten en gedeelde waarden
De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht
opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of herkomst.
Lichamelijke integriteit, geweldloze oplossing van belangenconflicten en een respectvol gehanteerde vrijheid van
meningsvorming en uiting, inclusief respect voor onze democratische rechtsstaat, zijn voor ons centrale waarden.
Die waarden zijn universeel en zonder meer bovengeschikt. Wij beschermen de grondrechten van onszelf
en anderen.
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Colofon
Vastgesteld in de Algemene Regiovergadering van D66 Zuid-Holland op 22 november 2014
Programmacommissie
Jaap Arens (secretaris)
Hugo van de Baan (secretaris politiek, regiobestuur)
Win van Deursen
Marie Fabbricotti
Rose Marie Keijzer (redacteur)
Ton Monasso (voorzitter)
Leen Verkade
Denis Wiering
Vormgeving en beeld
Robert Redeker, RDKR Creatieve Communicatie
Volg D66 Zuid-Holland ook via de website en social media
www.d66zuidholland.nl
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