ALGEMENE REGIO-VERGADERING 10 NOVEMBER 2018
VERKIEZINGSPROGRAMMA PROVINCIALE STATEN 2019
AMENDEMENTEN

AM2018.01
Titel:
Indieners:
Spreker:

Studeren in Zuid-Holland
Nathan Stamboel c.s.
Nathan Stamboel

Advies RB: ONTRADEN

Tekst toevoegen
na regelnummer:

In te voegen tekst:

14

Daarnaast moet de provincie een actief samenwerkingsverband opzetten
tussen de universiteiten en hogescholen in de provincie.

Toelichting:

De provincie heeft diverse hogescholen en universiteiten die elkaar niet zo
zeer concurreren, maar wel voor dezelfde uitdagingen staan. Vraagstukken
zoals studentenhuisvesting, internationale studenten wegwijs maken en
bereikbaarheid met het OV kunnen perfect met elkaar afgestemd worden als
universiteiten en hogeschool met elkaar in gesprek gaan samen met de
provincie.

AM2018.02
Titel:
Indieners:
Spreker:

OV over provinciegrenzen heen
Annette Pietersen c.s.
Annette Pietersen

Advies RB: OVERNEMEN

Tekst toevoegen
na regelnummer:

In te voegen tekst:

24

Ook bij het verbeteren van vervoersnetwerken zoekt de provincie
samenwerking over de regiogrenzen heen. Veel werknemers, scholieren en
studenten reizen dagelijks over provinciegrenzen heen.

Toelichting:

Het voorstel voor één vervoersautoriteit is vooruitstrevend en zinvol, maar in
de tekst wordt de suggestie opgeroepen alsof een oriëntatie op het vervoer
binnen de provincie afdoende is. De dagelijkse vervoersstromen voor
goederen en personen gaan echter over provinciegrenzen heen. Werknemers
komen dagelijks de provincie in of gaan er juist uit. Jongeren reizen dagelijks
de provincie uit voor hun studie. Het is goed als D66 laat zien dat wij daar oog
voor hebben en dat ook vermelden in de paragraaf vervoer en niet alleen in
regel 633.
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AM2018.03
Titel:
Indieners:
Spreker:

Greenport Aalsmeer
Annette Pietersen c.s.
Annette Pietersen

Advies RB: OVERNEMEN

Regelnummers:

Oude tekst:

Van:

Tot:

98

101

We hebben het dan over de intensieve (glas)tuinbouw in de Bollenstreek,
Boskoop en het Oost- en Westland. We willen andere bedrijven in de
productieketen, zoals toeleveranciers en verwerkende bedrijven zoveel
mogelijk in de dichtbevolkte greenports concentreren, als vorm van
stadslandbouw.
Nieuwe tekst:
We hebben het dan over de intensieve (glas)tuinbouw in de Bollenstreek,
Boskoop, het Oost- en Westland en het Zuid-Hollandse deel in de Greenport
Aalsmeer. We willen andere bedrijven in de productieketen, zoals
toeleveranciers en verwerkende bedrijven zoveel mogelijk in de logistieke
nabijheid van de Greenports concentreren.

Toelichting:

De provincie Zuid-Holland en de Zuid-Hollandse gemeenten Nieuwkoop en Kaag
en Braassem zijn partner in de Greenport Aalsmeer. Een vermelding van deze
Greenport mag niet ontbreken in het verkiezingsprogramma.
De oorspronkelijke tekst over de wenselijkheid van vestiging van verwante
bedrijven in dichtbevolkte gebieden is niet logisch gezien het ruimtetekort in
deze dichtbevolkte gebieden. Ook roept de tekst vragen op over de precieze
visie van D66. In het noordoostelijk deel van Zuid-Holland is er een samenhang
tussen tuinbouw, veiling en Schiphol met veel bedrijvigheid. Het
verkiezingsprogramma van D66 mag dan niet negeren, noch de suggestie
wekken dat dat zou moeten verdwijnen.

AM2018.04
Titel:
Indieners:
Spreker:

OV Groene Hart
Annette Pietersen c.s.
Annette Pietersen

Advies RB: OVERNEMEN

Regelnummers:

Oude tekst:

Van:

Tot:

242

243

Ook buiten de steden, bijvoorbeeld in de Bollenstreek en op de eilanden, willen
we mensen een schoner alternatief bieden.
Nieuwe tekst:
Ook buiten de steden, bijvoorbeeld in de Bollenstreek, het Groene Hart en op
de eilanden, willen we mensen een schoner alternatief bieden.

Toelichting:

De bereikbaarheid van de steden met het OV is in de afgelopen decennia ook in
het Groene Hart ernstig verschraald, terwijl de noodzaak om de steden te
kunnen bereiken voor werk, maar vooral voor onderwijs en zorg steeds verder
toeneemt in deze tijden waarin concentratie de norm is. Het is goed als dat in
het D66 verkiezingsprogramma erkend wordt.
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AM2018.05
Titel:
Indieners:
Spreker:

Meer OV is beter
Nathan Stamboel c.s.
Max Verdegaal

Advies RB: ONTRADEN

Tekst toevoegen
na regelnummer:

In te voegen tekst:

244

Ten behoeve van het uitgaansleven moet de provincie de Metropoolregio
Rotterdam Den Haag (MRDH) stimuleren om het huidige nachtnet uit te
breiden in het weekend door middel van een nachtmetro.

Toelichting:

De RandstadRail tussen Rotterdam en Den Haag is een onverminderd succes
voor inwoners van de provincie, met name voor werkenden die tussen
Rotterdam en Den Haag wonen. Juist dit traject kan het uitgaansleven in beide
steden stimuleren door middel van een nachtnet. Er is een grote behoefte van
inwoners om een nachtnet tussen zoveel mogelijk steden en dorpen. De stad
Rotterdam heeft immers al een nachtnet wat alleen nog verbinding mist met
andere steden in de provincie.

AM2018.06
Titel:
Indieners:
Spreker:

Schiphol
Annette Pietersen c.s.
Annette Pietersen

Advies RB: ONTRADEN

Regelnummers:

Oude tekst:

Van:

Tot:

292

295

Daarnaast moet de provincie een actievere rol opeisen in de discussie over
Schiphol en de herinrichting van het Nederlandse luchtruim. De overlast is
namelijk oneerlijk verdeeld; door het grote luchtruim van Schiphol worden
vluchten op RTHA omlaag gedwongen en dit veroorzaakt meer vervuiling en
lawaai.
Nieuwe tekst:
Daarnaast moet de provincie een actievere rol gaan spelen in de discussie over
Schiphol en de herinrichting van het Nederlandse luchtruim. De overlast van
Schiphol, ook voor inwoners van de provincie Zuid-Holland neemt al jaren toe
tot een niveau dat een risico begint te vormen voor een goede nachtrust en
daarmee voor de gezondheid. Stiltegebieden en natuur worden verstoord door
vliegtuiglawaai en vervuiling en door het grote luchtruim van Schiphol worden
vluchten op RTHA omlaag gedwongen.

VERVOLG OP DE VOLGENDE PAGINA
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VERVOLG AM2018.06
Toelichting:

AM2018.07
Titel:
Indieners:
Spreker:

De provincie is lid van de Omgevingsraad Schiphol en het platform Bestuurlijke
Regie Schiphol (en mogelijk ook van andere gremia) en hoeft dus geen rol op te
eisen, de beschikbare rol moet steviger uitgespeeld worden. In de
oorspronkelijke tekst wordt alleen gesproken over de druk die Schiphol geeft op
(de overlast) van RTHA, maar de inwoners van enkele gemeenten aan de
noordkant van de provincie ondervinden dagelijks veel hinder van het
vliegverkeer van Schiphol zelf, onder andere omdat rekenmodellen leiden tot
het mijden van dichtbevolkte gebieden in Noord-Holland, en omdat de
bovengrenzen voor het aantal vluchten keer op keer worden verhoogd. Zie voor
meer informatie bijvoorbeeld https://gemeente.bodegravenreeuwijk.nl/overlast-vliegverkeer en de bijlage met een overzicht van
aandachtspunten en lopende processen.

Scheefhuren is not a choice
Nathan Stamboel c.s.
Nathan Stamboel

Advies RB: ONTRADEN

Regelnummers:

Te schrappen tekst:

Van:

Tot:

345

346

Bovendien is dit een voorwaarde om streng te kunnen zijn tegen zogenaamde
scheefhuurders, mensen die in een sociale huurwoning wonen terwijl ze te veel
verdienen.

Toelichting:

AM2018.08
Titel:
Indieners:
Spreker:

Het stuk impliceert dat scheefhuren deels een gevolg is van te weinig betaalbare
woningen in het middensegment en komt met de goede oplossing dat er meer
huizen beschikbaar moeten komen. Echter wordt er direct een voorwaarde
gesteld dat dezelfde scheefhuurders keihard aangepakt moeten worden (al dan
niet hoe), terwijl die extra huizen er nog niet eens zijn.

Beleefd blijven tegen scheefhuurders
Annette Pietersen c.s.
Annette Pietersen

Advies RB: OVERNEMEN

Regelnummers:

Oude tekst:

Van:

Tot:

346

347

In Zuid-Holland wordt één op de acht sociale huurwoningen bezet door
scheefhuurders.
Nieuwe tekst:
In Zuid-Holland wordt één op de acht sociale huurwoningen bewoond door
scheefhuurders.

Toelichting

Deze zin is onnodig polariserend. Woningen worden niet bezet, maar gehuurd.
Het ‘bashen’ van scheefhuurders is niet de oplossing voor het woningprobleem
en roept alleen maar weerstand op. Met de zin voorafgaand aan en de zin na de
te schrappen tekst blijft de belangrijke boodschap ook overeind.
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AM2018.09
Titel:
Indieners:
Spreker:

Voedsel komt niet uit de natuur
Annette Pietersen c.s.
Annette Pietersen

Advies RB: ONTRADEN

Regelnummers:

Te schrappen tekst:

Van:

Tot:

En dat ook stadskinderen weten waar hun voedsel vandaan komt.

402

403

Toelichting:

AM2018.10
Titel:
Indieners:
Spreker:

Prachtige doelstelling, maar deze hoort niet onder het hoofdstuk ‘natuur’. Ons
voedsel komt uit land- en tuinbouw.

Otters en boeren
Annette Pietersen c.s.
Annette Pietersen

Advies RB: OVERNEMEN

Regelnummers:

Te schrappen tekst:

Van:

Tot:

Als boeren daardoor onevenredige schade oplopen gaan we dat compenseren.

438

439

Toelichting:

AM2018.11
Titel:
Indieners:
Spreker:

Het is niet te verwachten dat boeren (onevenredige) schade leiden door het
beschermen van otters. Het oproepen van een discussie over compensatie is
onnodig en ongewenst.

Plezierjacht
Nathan Stamboel c.s.
Nathan Stamboel

Advies RB: ONTRADEN

Regelnummers:

Te schrappen tekst:

Van:

Tot:

Er is geen ruimte voor plezierjacht.

450

450

Toelichting:

De term plezierjacht is denigrerend tegenover jagers. Jagers hebben altijd een
doel, namelijk dat zij jagen in het kader van de faunabeheerplannen. Daarnaast
zijn er ook vrijwillige jagers die jagen met hetzelfde doel en die dat vast voor
hun ‘plezier’ doen, maar daarmee is de term plezierjacht alsnog niet dekkend
hiervoor.
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AM2018.12
Titel:
Indieners:
Spreker:

Meldpunt vieze regels
Nathan Stamboel c.s.
Nathan Stamboel

Regelnummers:

Oude tekst:

Van:
525

Meldpunt vieze regels

Tot:
530

Advies RB: ONTRADEN

We willen samen met gemeenten en inwoners werken aan schone lucht. We
stimuleren gemeenten om aanvullende normen te stellen voor fijnstof en
bieden een platform om effectieve maatregelen en vernieuwende oplossingen
te delen. Soms lopen inwoners en ondernemers aan tegen regelgeving die
vergroening in de weg staat. We richten een meldpunt in om obstakels in
regelgeving op te lossen.
Nieuwe tekst:
Platform voor schone lucht
De provincie streeft naar een schone provincie voor haar inwoners met zoveel
mogelijk schone lucht. Gemeenten moeten gestimuleerd worden om
aanvullende normen te stellen voor fijnstof. Een platform moet worden opgezet
zodat inwoners en ondernemers overzicht kunnen houden in de wirwar van
regelgeving en waar ze tevens zich kunnen melden als ze er niet uit komen.

Toelichting:

De kop ‘Meldpunt vieze regels’ klopt niet, omdat het stuk uiteindelijk gaat over
een platform opstellen zodat inwoners en ondernemers mee kunnen helpen
met het streven naar een schone provincie. De oude tekst is niet concreet
genoeg. De nieuwe is duidelijker tegenover de kiezer, realistischer om te
bewerkstelligen en ook meer concreet.
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AM2018.13
Titel:
Indieners:
Spreker:

Cultureel vestigingsklimaat Zuid-Holland
Thierry van Vught c.s.
Thierry van Vught

Tekst toevoegen
na regelnummer:

In te voegen tekst:

536

Cultureel vestigingsklimaat

Advies RB: ONTRADEN

Zuid-Holland moet een toonaangevend vestigingsklimaat hebben om haar
aantrekkingskracht op innovatieve bedrijven en kenniswerkers te kunnen
verstevigen. D66 wil dat de provincie weer investeert in cultuur, zoals
podiumkunsten, beeldende kunst en musea. Met een gericht investeringsplan
zorgen we dat cultuur in Zuid-Holland weer op de kaart komt. Uitgangspunt
daarbij is dat onze provincie haar achterstandspositie ten opzichte van andere
provincies in termen van investeringen per inwoner (thans €4,-) inhaalt.
Toelichting:

Een toonaangevend cultureel voorzieningenniveau is van groot belang voor
onze provincie, die in toenemende mate economisch drijft op innovatieve
bedrijven en kenniswerkers. Komende jaren wordt dit alleen maar versterkt,
doordat fiscale vestigingsvoordelen onder druk staan. Onze provincie
investeerde afgelopen jaren in verhouding tot de andere provincies evenwel
vrijwel niets aan kunst en cultuur. Dit leidt tot kaalslag. Los van de relevantie
van cultuur en kunst voor het vestigingsklimaat, is cultuur en kunst cruciaal
voor de zelfontplooiing van mensen. Investeringen hierin horen tot het DNA
van D66.

Cijfers over 2017 - Bron - OCW/CBS

Het concept verkiezingsprogramma ambieert ruimte te bieden voor culturele
initiatieven/ambities (p. 3). Tevens wordt het belang van een hoogwaardig
vestigingsklimaat onderschreven, waarbij investeringen in cultuur nodig zijn
(p. 5). Bij de concretisering hiervan komt het conceptprogramma evenwel niet
verder dan cultureel erfgoed. Dit amendement beoogt de leemte in deze op te
vullen, en ook de benodigde investeringen in cultuur en kunst te zekeren.
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AM2018.14
Titel:
Indieners:
Spreker:

Vrijwilligers
Nathan Stamboel c.s.
Nathan Stamboel

Advies RB: ONTRADEN

Regelnummers:

Te schrappen tekst:

Van:

Tot:

Koester vrijwilligers

554

558

De uitvoering van het provinciale erfgoedbeleid ligt in goede handen bij het
Erfgoedhuis. De provincie en het Erfgoedhuis maken hier prestatieafspraken
over. We gaan door met de succesvolle aanpak van de Erfgoedtafels. We willen
ook dat er waardering is voor de talloze vrijwilligers, die van onschatbare
waarde zijn voor het behoud van ons erfgoed en groen.

Toelichting:

AM2018.15
Titel:
Indieners:
Spreker:

Vrijwilligers moeten zeker gekoesterd en gewaardeerd worden, het is echter te
vaag in dit stuk hoe die blijk van waardering getoond wordt.

Jongerenraad
Nathan Stamboel c.s.
Nathan Stamboel

Advies RB: OVERNEMEN

Tekst toevoegen
na regelnummer:

In te voegen tekst:

576

Ook jongeren willen we meer bij de provincie betrekken door in navolging op
andere provincies een jongerenraad in te stellen.

Toelichting:

Mensen betrokken krijgen bij de politiek is altijd een uitdaging, waarbij dit
voor de provincie misschien nog wel het lastigste is van allemaal is. Voor
jongeren is het vaak onduidelijk wat een provincie eigenlijk doet, terwijl het
veel invloed heeft op de inrichting van hun leefomgeving. Vandaar dat de
Jonge Democraten oproepen een jongerenraad in te stellen, om jongeren
meer bij de provincie te betrekken.
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AM2018.16
Titel:
Indieners:
Spreker:

Brexin – Brexit
Nathan Stamboel c.s.
Nathan Stamboel c.s.

Advies RB: ONTRADEN

Regelnummers:

Te schrappen tekst:

Van:

Tot:

638

641

De Brexit heeft gevolgen voor de vraag naar woningen en bedrijfsruimten en
voor de werkgelegenheid in specifieke sectoren als de visserij. Daarom willen we
een provinciale taskforce oprichten, om in te spelen op de gevolgen van de
Brexit. Uiteraard trekken we ook hier samen op met omliggende provincies.

Toelichting:

Brexit zal negen dagen na de Provinciale Statenverkiezingen plaatsvinden,
waarbij het opzetten van een taskforce al te laat is.
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