Nieuwjaarsspeech Geertjan 9 januari 2016:
 Terugblik succesvol jaar 2015: we hebben wederom laten zien goede peilingen waar
te kunnen maken en bij de Statenverkiezingen zijn gegroeid. 3e partij van ZH! In Den
Haag werden we zelfs de grootste.
 Meer zetels, betekent meer invloed. Niet alleen kunnen bijdragen aan een nieuwe en
grotere fractie in ZH, maar ook in de Eerste Kamer.
 Wederom in coalitie; stevige plek bevestigd met een portefeuille waarbij wij de
meeste investeringen door deze coalitie van deze bestuursperiode hebben binnen
gehaald, en die zitten ook in de portefeuille van onze D66-gedeputeerde.
 Mooi onderhandelingsresultaat; we hebben veel van onze wensen kunnen noteren in
het akkoord. We zijn natuurlijk vooral een partij van vóóruit kijken en investeren
daarom in duurzame energie, groenbeleid, kenniseconomie, realiseren we lagere
lasten voor onze inwoners en waken wij over ons erfgoed en kwetsbare duinen.
 2016: wordt het jaar van ambities naar aanpakken. Tijd om al deze mooie plannen
om te zetten naar beleid en uitvoering. 2016 wordt vooral het jaar van de
duurzaamheid:
 Heel veel zaken waar ook de grote stad – zoals Den Haag – veel baat bij heeft: meer
duurzame energie, groen, inzet op innovatieve economie en goede infrastructuur.
 Ook provincies hebben een coördinerende rol in het asielzoekersdebat door ruimte te
creëren voor noodopvang en coördinatie tussen gemeenten.
 D66 zit heel duidelijk in dit debat: onze maatschappij verandert elke dag en de komst
van zoveel vluchtelingen op dit moment is niet nieuw in onze geschiedenis, sterker
nog: onze geschiedenis wordt gekenmerkt door grote immigratiegolven - waarbij
Nederland gastvrij verschillende groepen Hugenoten, Portugese Joden en veel
anderen heeft ontvangen - die groepen hebben ons land ook veel kansen geboden.
Die gastvrijheid is dus een typische ouderwetse Hollandse traditie, die we moeten
koesteren!
 natuurlijk vraagt het veel van gemeenten waar de vluchtelingen worden opgevangen.
De boodschap van D66 is vooral: ga direct aan de slag met de integratie. Zorg dat
vluchtelingen vanaf dag 1 de taal leren, naar school kunnen, laat ze werken en
bijdragen aan de Nederlandse samenleving. Zorg dat ze zo snel mogelijk op eigen
benen kunnen staan en laten we vooral niet vergeten dat ook Steve Jobs een zoon
was van een Syrische vluchteling.
 Juist in dit debat is het voor ons allen van belang om pal te blijven staan voor de
inhoud van het debat.
 En niet zoals de PVV in Zuid-Holland: zij hebben nu definitief ook daar gekozen voor
de weg van de minste weerstand; inhoudsloos, bewust kwetsend en meesurfend op
de golven van verontwaardiging.
 Laat het duidelijk zijn: D66 staat voor eerlijke en duidelijke inhoudspolitiek - met oog
en oor voor degenen die zich terecht zorgen maken. Maar voor onze inhoud moeten
we ons nooit verontschuldigen, maar juist bijzonder trots op zijn.
 Duurzaamheidsprijs: wij willen zelf met goede plannen te komen, maar D66 zou D66
niet zijn als wij mooie initiatieven van bedrijven en maatschappij niet stimuleren. Er
zijn veel goede duurzaamheidsprojecten die helpen om onze gedeelde ambities op
het gebied van energie/groen/innovatie waar te maken.

 Inmiddels is het een mooie jaarlijkse traditie dat de Duurzaamheidsprijs vele
initiatieven oplevert die stuk voor stuk zeer de moeite waard zijn. De jury heeft een
shortlist gemaakt van drie inzendingen waarop door iedereen gestemd kon worden.
 De uiteindelijke winnaar is Restaurant Aan Zee uit Oostvoorne.
Voor nu:
 D66 Zuid-Holland wenst u voor 2016 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.

