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Inleiding
Zuid-Holland is een mooie provincie met grote steden en veel groen. Zuid-Holland is
ook een kwetsbare provincie. De bodem daalt en de zeespiegel stijgt door
klimaatverandering. Er wonen en werken veel mensen in Zuid-Holland. D66 wil dat wij
onze mooie provincie door kunnen geven aan onze kinderen en kleinkinderen.
Daarom kiest D66 voor het klimaat. Wij kiezen voor schone energie, schone economie
en een gezonde plek om te wonen en werken. Dat kunnen wij doen als we
samenwerken op de volgende drie thema’s.

Schone economie
D66 wil dat Zuid-Holland in 2050 schoon is. We stoppen met vervuiling van bedrijven of
vervoer. Bedrijventerreinen komen bij elkaar. Vrachtwagens en schepen hoeven dan minder
ver te varen en dan zijn er minder files. Ook gaan bedrijven samenwerken. Zo kunnen ze
elkaars afval gebruiken. We investeren in schone energie van wind en zon. Er komen minder
vliegtuigen, meer fietsers en een beter OV-netwerk.

Gezonde leefomgeving
Groen staat op één. Wat groen is moet groen blijven. We bouwen waar al gebouwd is. We
beschermen de natuur. Ook maken wij nieuwe natuur. Daarmee beschermen we bijen,
vlinders, weidevogels en otters. Ons water is schoon.

Grensverleggend bestuur
D66 wil goed besturen. Wij gaan samenwerken met gemeentes en andere provincies. Wij
overleggen met mensen en bedrijven. Wij controleren instellingen zodat iedereen hier kan
wonen en werken.
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Schone Economie
D66 wil klimaatverandering tegengaan, dat is belangrijk voor Zuid-Holland. De aarde warmt
op, de bodem zakt en grondstoffen raken op. D66 ziet kansen voor Zuid-Holland als we beter
gaan samenwerken. De provincie brengt mensen, bedrijven en organisaties bij elkaar. Dan
kunnen we gemakkelijker tot oplossingen komen voor energie, vervuiling en grondstoffen.
Zo maken we samen Zuid-Holland duurzaam en groen:


In 2050 is er geen vuile uitstoot meer in Zuid-Holland. We gebruiken schone energie
in een schone economie.



Bedrijven komen zo dicht mogelijk bij elkaar. Het verkeer naar die bedrijven wordt
goed geregeld.



De landbouw gaat minder verspillen en gaat bodemdaling tegen. Daar gaan we
boeren bij helpen.



Het verkeer wordt schoner. Er komen meer fietsers, minder vrachtwagens en minder
vliegtuigen.



De provincie gaat strenger optreden tegen vervuilende bedrijven. Alleen dan wordt
Zuid-Holland gezond en schoon.

Afval verminderen en opnieuw gebruiken
Zuid-Holland heeft veel bedrijven en ondernemers. Die zorgen nu nog voor veel
vervuiling. De provincie gaat helpen de economie schoon te maken. D66 wil ondernemers,
onderzoekers en organisaties op één locatie krijgen. Dan maken zij
gebruik van elkaars ideeën en materiaal: wat voor de één afval is, is
voor de ander een grondstof. Ook warmte kunnen we weer omzetten
in energie. Bedrijven die bij elkaar liggen zijn ook beter bereikbaar. We
geven steun aan bedrijven en ondernemingen die duurzaam willen worden.
Bij D66 staat duurzaamheid en dierenwelzijn voorop. Wij bereiken duurzaamheid als
de landbouw beter gaat samenwerken. Op veel plekken gaat dat al goed, zoals in de
Bollenstreek, Westland en Greenport Aalsmeer. D66 wil een kringlooplandbouw. Dit betekent
dat bedrijven gebruik maken van elkaars afval en warmte voor energie en productie. Dan is er
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minder verspilling. Daarnaast wil D66 dat de landbouw rekening houdt met de natuur.
Boeren gaan ook andere gewassen verbouwen. Dat is beter voor dieren en gaat de
bodemdaling tegen. D66 wil steun geven aan boeren die dit zelf niet kunnen.
De Rotterdamse haven zorgt voor werk en geld. Maar de haven zorgt ook voor
vervuiling. D66 wil de havens van Rotterdam en de Drechtsteden schoner maken. Er komt
minder vieze uitstoot en minder verspilling van materialen. Ook de visserij wordt duurzamer,
zodat er voldoende vissen overblijven.

Schone energie
Om schone energie te krijgen moeten we beter samenwerken. De provincie zet daarin
de eerste stap. Wij maken met organisaties, gemeentes en andere provincies een plan. We
brengen ideeën samen. De provincie kan veel invloed uitoefenen op een goede planning. We
besparen energie en grondstoffen. D66 wil een warmtenetwerk zodat die energie niet
verloren gaat.
De provincie gaat energie opwekken uit zon, wind en restwarmte.
Dit vermindert de CO2-uitstoot. Ook besparen we hiermee geld. Dit geld
gaat terug naar de mensen. D66 wil dat de overstap naar groene energie mensen niet armer
maakt.

Reizen
Je kunt op verschillende manieren reizen met het OV in Zuid-Holland. D66 wil deze
vervoerders beter op elkaar aansluiten. Dan kun je je reis met het openbaar vervoer (OV)
makkelijker plannen. Ook buiten Zuid-Holland moet je makkelijk kunnen reizen. Daarom
werken we met andere provincies samen.
Ook moet je dorpen en het platteland veilig en snel kunnen reizen.
Wij maken geld vrij voor veilige regionale wegen. Deze wegen leggen
we aan met zo min mogelijk vervuiling. Dat is beter voor de natuur.
We willen genoeg laadpalen voor elektrische auto’s in Zuid-Holland.
Dat gaat ook vervuiling tegen. We maken fietsen aantrekkelijk met brede, veilige fietspaden.
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Tenslotte willen we dat er minder overlast komt door vliegtuigen. We maken de trein
aantrekkelijk. Daarnaast kijken we of we onze vliegvelden naar de Noordzee kunnen
verplaatsen, want dan is er nog minder overlast.

Gezonde Leefomgeving
Er wonen veel mensen in Zuid-Holland en er komen meer mensen bij. Daarom hebben we
veel nieuwe woningen nodig. Ook komen er meer bedrijven naar Zuid-Holland. D66 wil gaan
bouwen waar al woningen en bedrijven zijn. Wij maken deze gebieden beter bereikbaar.

Natuur blijft groen
Waar het groen is, blijft het groen. Dit is belangrijk voor boeren, natuur en recreatie.
Ook zorgt groen voor schoner water en schonere lucht. Dan krijgen we een gezonde
omgeving voor mens en dier.
Groen is belangrijk. Groen maakt ons gelukkig en houdt ons
gezond. Daarom gaan we niet in het groen bouwen. Wij bouwen waar al
gebouwd is. Dan houden we de afstanden kort en blijft werk en wonen
goed bereikbaar. Bedrijven gaan zuinig om met energie en grondstoffen.
Wij bouwen meer betaalbare woningen voor de lage en middeninkomens. Deze woningen
zijn goed geïsoleerd en hebben zonnepanelen. Als wij bouwen dan houden we rekening met
de natuur. Ook als we windmolens bouwen, moeten die in het landschap passen. Daarvoor
maakt D66 een windplan.

Schonere natuur, water en lucht
We willen dat Zuid-Holland leefbaar blijft voor mens en dier. Daarom
gaat de provincie samenwerken met organisaties en boeren. Wij brengen
organisaties en groepen met elkaar in contact. Samen geven we ruimte aan
bijen, otters en weidevogels. Wij verbinden natuurgebieden door
faunapassages. Zo kunnen dieren van het ene stuk natuur naar het andere stuk
lopen. Ook mensen kunnen genieten van deze natuur. Het water moet overal zo schoon zijn
dat je erin kunt zwemmen. Boeren gaan natuurvriendelijk en diervriendelijk te werk.
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