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Veel dank voor de organisatie van deze fantastische borrel!
Altijd fijn om in Rotterdam te zijn - de grootste stad van Zuid-Holland - en met D66 stevig in het zadel.
Democraten:
• een bijzonder politiek jaar is begonnen. Op 18 maart kunt u allen stemmen voor de Provinciale
Staten en op 26 mei stemmen de door u gekozen Statenleden voor de Eerste Kamer.
• Het is belangrijk om te stemmen, want we mogen trots zijn op onze vrijheid van meningsuiting. Ik
vind dat we ons daarvoor door niemand moeten laten tegenhouden of dat recht laten ontnemen,
zoals deze week bij de verschrikkelijke en verachtelijke aanslag in Parijs.
Een sterk D66 is in alle opzichten heel hard nodig:
• allereerst natuurlijk voor Zuid-Holland: in 2011 is D66 na 20 jaar weer teruggekeerd in het college
van Zuid-Holland en dat heeft ons geen windeieren gelegd. Met een totaal nieuw dagelijks bestuur hebben we veel van onze wensen kunnen behalen zoals meer groen - terugdraaien van
een peperdure tramlijn van niets naar nergens - focus op taken waar de provincie echt een
meerwaarde op heeft - en degelijk financieel beleid. En: dankzij D66 is er maar liefst 100 miljoen
extra eigen geld geïnvesteerd in groen en natuur.
We leven dan ook in een bijzondere provincie:
• de grootste haven van Europa in Rotterdam, het mondiale centrum van recht en vrede 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 en 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 recreeren. Als Zuid-Holland niet bestond, zou je het niet voor mogelijk houden.
• Die aantrekkelijke positie in de Randstad en Europa wil D66 verder uitbouwen.
• Duurzaamheid staat daarom centraal voor D66 Zuid-Holland. Wij geloven dat enkel met een
duurzamere economie we het verschil kunnen maken met andere grote stedelijke agglomeraties
in de wereld.
• Ons verkiezingsprogramma pleit daarom voor een duurzame en innovatieve kenniseconomie
zonder valse tegenstellingen tussen groen en groei. Die gaan namelijk hand in hand. Het is een
keuze voor oplossingen die ook op langere termijn houdbaar zijn, een bijdrage leveren aan economische groei én goed zijn voor het leefklimaat in Zuid-Holland. De afgelopen vier jaar konden
we op het gebied van groen, water en cultuur met onze gedeputeerde mooie resultaten bereiken.
De komende jaren willen we deze meerwaarde die D66 heeft getoond, vasthouden en uitbreiden.
Maar: we zijn er nog lang niet! Nog veel te doen:
groen - duurzame energie - lage lasten en durven investeren in innovatieve projecten zoals de
Zandmotor voor de Westlandse kust en de getijdencentrale op de Brouwersdam.
• het is tijd om keuzes te maken: D66 kiest voor een provincie die zich bezig met houdt met taken
waar ze echt goed in is en niet voor een functie als subsidieverstrekker aan iedereen die een
leuk idee heeft.
Het is duidelijk: een sterk D66 maakt het verschil.
• Wij willen met de beste ideeën en de meest betrouwbare bestuurders Zuid-Holland en Nederland
vooruit brengen.

• We zijn in 38 gemeenten van dit land de grootste partij geworden - en veel daarvan in ZuidHolland. In Den Haag - Delft - Leiden - Schiedam - Gouda - Zoetermeer en ik vergeet nu vast
veel gemeenten die het ontzettend goed gedaan hebben.
• We groeiden van 500 naar ruim 800 raadsleden. 9,5 miljoen Nederlanders wonen in gemeente
met D66-wethouder
Laten we die trend ook in de provincie doorzetten!
• D66 heeft in Zuid-Holland de ambitie om groot te worden. In 2011 gingen we van naar 5 zetels
en werden we groter. In 2015 groeien we nog verder en worden we pas echt groot!

• Natuurlijk zijn de Eerste Kamerverkiezingen van groot belang: want zoals gezegd: uw stem telt
dubbel. U kiest ook een nieuwe Eerste Kamer.

• Afgelopen jaren klopte het kabinet vaak bij D66 aan, omdat ze geen meerderheid hebben in de
Eerste Kamer. Zo heeft D66 op landelijk niveau veel van het eigen programma gerealiseerd: 650
miljoen onderwijsgeld, 1 miljard lastenverlichting, en het Toekomstfonds met aardgasbaten.
• Een sterk D66 in de Eerste Kamer geeft ons ook landelijk de kans met onze ambities Nederland
verder vooruit te brengen. Zoals u misschien weet weegt een Zuid-Hollandse stem voor de Eerste Kamer zeer zwaar mee: een stem van een Statenlid uit Zuid-Holland is maar liefst 1/3 Senaatszetel waard.
• Zuid-Holland - en dus ook Rotterdam - is van enorm belang om de D66-ambitie te kunnen
waarmaken om te kunnen verdubbelen in de Eerste Kamer!

• Om het sociaal-liberale gedachtegoed op beide niveaus sterk vertegenwoordigd te laten zijn, zullen we de komende maanden stevig campagne voeren. Eind 2014 hebben we een prachtige
kandidatenlijst en een bondig visionair verkiezingsprogramma gepresenteerd. Met een enthousiast campagneteam en uw steun zorgen we ervoor dat de verkiezingssuccessen van D66 het afgelopen jaar ook het komend jaar worden voortgezet!
Maar: vergis u niet.
• We moeten er alles aan doen! Tot de laatste dag. Meter voor meter, stem voor stem. Er mag dan
inmiddels wel één Metropoolregio zijn, maar Den Haag is nog ver, juichen doen we pas na de finish
• Zorg dat mensen gaan stemmen. Get out to vote!
• Dus samen de schouders eronder zetten om de unieke kans te benutten
• De mensen die D66 kunnen stemmen zijn je buren, vrienden.
• Dus doe mee! Ga canvassen/flyeren, plak posters, ga mee met de campagnebus, wees actief op
social media, ga in gesprek over je persoonlijke politieke drijfveer en vertel mensen waarom jij
D66 stemt!
Voor nu:
D66 Zuid-Holland wenst u voor 2015 een goede gezondheid en alle geluk toe. Geluk dat onder andere voortkomt uit de vrijheid eigen keuzes te kunnen maken. Vrijheid in verbondenheid - met uw
familie, vrienden, en anderen om u heen.

