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Voorzitter, 

We leven in een tijd van ingrijpende veranderingen. Globalisering, klimaatverandering, 

demografische trends en nieuwe technologieën zorgen voor een flinke dynamiek. Zeker in onze 

mooie, maar ook zo ingewikkelde provincie. Overheden, bedrijven, organisaties en inwoners staan 

voor grote maatschappelijke en ruimtelijke opgaven als klimaat, energie, woningbouw, landbouw, 

bodemdaling in de veenweidegebieden en mobiliteit.  

Deze ontwikkelingen spelen zich af op verschillende schaalniveaus tegelijk: zowel lokaal als regionaal, 

zowel nationaal als internationaal. De oplossingen en zijn complex en de neiging bestaat om die 

complexiteit te vermijden door de aandacht te richten op deelopgaven. In werkelijkheid hangen de 

opgaven en schaalniveaus nauw samen. Ze concurreren om ruimte en zullen daarom in samenhang 

moeten worden aangepakt. Integrale oplossingen zijn cruciaal voor een goede kwaliteit van onze 

leefomgeving en om deze robuust en werkbaar te houden tegen de gevolgen van 

klimaatverandering, bodemdaling, vastlopende infrastructuur enz.  

De provincie, voorzitter, kan zich niet beroepen op het Rijk of de gemeenten en hun regionale 

samenwerkingsverbanden. Daarom moet de provincie het initiatief nemen en in de omgevingsvisie 

een wervend toekomstbeeld schetsen, concrete doelen benoemen en als krachtig verbinder 

optreden tussen de betrokken partijen. 

Daarbij moet de provincie actief op zoek gaan naar draagvlak voor de uitvoering van de noodzakelijke 

maatregelen, maar als de realisatie van de maatregelen niet in vrijwillige samenwerking tot stand 

komt moet men niet schromen in te grijpen.  

Het werken aan omgevingskwaliteit, voorzitter, vergt dus een brede integrale blik. In de praktijk 

werkt men doorgaans vanuit een smalle benadering gericht op één sector: complexe vraagstukken 

worden uiteen gerafeld in deelopgaven zoals woningbouw, mobiliteit of energie zonder de aard en 

de omvang en complexiteit van de totale opgave goed in beeld te brengen. Als men dat wel integraal 

doet komen tegenstellingen en kansen in ruimtelijk opzicht in beeld en kan men bewust afwegingen 

maken. De concrete verbeelding van een mogelijke toekomst helpt om de natuurlijke weerstand te 

verminderen en het geloof en vertrouwen te creëren dat een andere inrichting van onze 

leefomgeving niet een verslechtering daarvan hoeft te betekenen. 

Voorzitter, D66 is van mening dat het formeren van een nieuwe coalitie het moment is om de rol van 

de provincie te versterken, als verbindende schakel tussen het Rijk en eveneens sterke gemeenten en 

regio’s.  



 
 

Vorig jaar zijn er aanzetten in deze richting gedaan door het door de Staten vaststellen van zes 

ambities voor het omgevingsbeleid:  

Naar een klimaatbestendige Delta 

Naar een nieuwe economie 

Naar een levendige, meerkernige metropool 

Energievernieuwing,  

Best bereikbare provincie 

Gezonde en aantrekkelijke leefomgeving 

Als we als D66 het voorliggende coalitieakkoord vergelijken met de hiervoor geschetste aanpak 

concludeert D66 dat het weinig ambitieus is, een integrale benadering vrijwel ontbreekt en de kans 

wordt gemist om de rol van de provincie te versterken.  

Het akkoord komt sectoraal over en is erg vaag in zijn uitwerkingen. Dat betekent dat de Staten een 

stevige rol zullen moeten pakken op de punten integraliteit en concrete uitwerkingen. D66 is bereid 

zich hiervoor in te zetten, maar zal de coalitie niet steunen als er op deze punten geen verbetering 

wordt bereikt. 

Een suggestie willen we alvast meegeven. Het bestuurlijke besluitvormingsproces dient te worden 

gestructureerd volgens de trits beeldvorming – oordeelsvorming – besluitvorming. De huidige 

vakinhoudelijke sectorale commissie indeling moet worden vervangen door een onderverdeling die 

aansluit bij de zes door de Staten vastgestelde integrale ambities voor het omgevingsbeleid.  

Hierbij staat het creëren van een integraal overzicht voor de Staten voorop en niet de door politiek 

onderhandelen ontstane portefeuilleverdeling van de collegeleden of de huidige organisatie van het 

ambtelijk apparaat. 

Daarnaast dienen er in het besluitvormingsproces naast de plenaire Statenvergadering voor de 

besluitvorming en de huidige commissievergaderingen voor de oordeelvorming ook beeldvormende 

en werkgroep achtige bijeenkomsten te worden georganiseerd waarbij kan worden ingesproken en 

in gesprek met derden kan worden getreden.  

Voorzitter, Voor D66 stonden en staan een aantal onderwerpen de komende jaren centraal, o.a. 

Energietransitie, groen, ov en fiets, schone lucht, schoon water en bodemdaling. 

Aan deze items wordt in het akkoord aandacht besteed. D66 mist echter de concrete uitwerking van 

een groot aantal onderwerpen. Iets waar in de vorige periode nota bene door een aantal partijen 

steeds aandacht is gevraagd.  

Ik citeer uit het voorliggende akkoord: 

We zoeken naar slimme oplossingen, we zoeken manieren, we werken toe naar, wij streven naar, we 

zoeken, we spannen ons in…. En bij het zo belangrijke hoofdstuk Energie: “De invulling van de 

maatregelen beoordelen wij aan de hand van de mogelijkheden binnen Zuid-Holland…” 

Daarmee ontstaat wat D66 betreft een vlak akkoord, waarbij wij ons afvragen welke afspraken er 

werkelijk zijn gemaakt en of de coalitie de wil heeft er echt voor te gaan. 

Het coalitieakkoord roept bij D66 ook een aantal concrete vragen op: 



 
 

Wat betekent een verantwoord en realistisch klimaat- en energiebeleid? 

Wat betekent het dat de plaatsingsvisie voor windmolens wordt geactualiseerd? 

Duidelijk is dat energieopwekking uit wind op land de laatste voorkeur heeft, terwijl daarover in de 

vorige periode zeer verschillend werd gedacht. Hoe kijken de lijsttrekkers uit de beoogde coalitie 

daar tegen aan?  

Hoe denken de lijsttrekkers van de genoemde coalitie de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te 

behalen? 

Geen windmolens in het Groene Hart, de Hoekse Waard, Midden-Delfland. Betekent dit dat het 

nieuwe college windmolenquota gaat toedelen? Sorry Leidse regio, maar in het Groene Hart mag 

niks, dus jullie moeten extra windmolens plaatsen. Of gaat de gedeputeerde inzetten op een 

ontzettend laag bod hernieuwbare energie in het kader van het klimaatakkoord?  

En hoe gaat het college om met Rotterdam? De Rotterdamse regio heeft een warmteoverschot en 

een elektriciteitstekort. Niet ons probleem? Windmolens op zee? En wat nu als een aantal regio’s 

met mooie totaalpakketten komen inzake landbouw of het bestrijden van bodemdaling. Voorzitter, 

we vrezen dat het beoogde college de complexiteit onderschat. We hopen dat de verantwoordelijk 

gedeputeerde niet hopeloos verstrikt raakt in de plannen die RES-regio’s indienen bij het Rijk en de 

afspraken die hij heeft gemaakt met de VVD.  

Hoe gaan we om met de Duinpolderweg nu de provincie Noord-Holland heeft aangekondigd “terug 

naar af” te willen. Ik meen me te herinneren dat VVD en Groen Links bij dit onderwerp lijnrecht 

tegenover elkaar stonden. Houden wij vast aan de besluiten die PS in dit dossier nam?  

Voorzitter, ook de passage over Rotterdam The Hague Airport is wat ons betreft niet helder: “de 

huidige ruimte is de maximale geluidsruimte” Betekent dit dat er geen ruimte is voor uitbreiding van 

het aantal vluchten? Graag een verduidelijking. En waarom is er wel aandacht voor de overlast die 

RTHA veroorzaakt, maar wordt er geen aandacht besteed aan de overlast die veel inwoners van onze 

provincie hebben van Schiphol? 

En nog een vraag: wie van de onderhandelaars doet zijn boodschappen bij de Jumbo? 

Voorzitter, ten slotte een blik richting financiën. Voor D66 is het bedrag dat beschikbaar wordt 

gesteld voor energie mager, te mager. Een bedrag van 30 miljoen lijkt heel wat, maar gezien de 

ervaringen uit de vorige periode denken wij dat het te weinig is om echt werk te maken van dit 

vraagstuk. 

Ook geen extra geld voor “de fiets”. Wij zullen hier bij de begrotingsbehandeling later dit jaar op 

terug komen. Ik kan nu al aankondigen dat we daarover met een motie zullen komen. Ook missen we 

geld voor OV voorzieningen.  

Als het gaat om natuur, duurzame landbouw en biodiversiteit wordt wat D66 betreft ook te weinig 

geld uitgetrokken en ook hier geldt dat er te weinig concrete plannen worden gemaakt. Ook hier 

komen wij bij de begrotingsbehandeling op terug. 

Voorzitter, Het is duidelijk: D66 ziet mogelijkheden in het akkoord om tot verantwoorde keuzes te 

komen. Keuzes die belangrijk zijn voor onze provincie en het wel en wee van de inwoners. Waar 

goede voorstellen op tafel liggen zullen wij die uiteraard steunen. Daar waar wij vinden dat de 

voorstellen niet voldoen aan onze uitgangspunten, zullen we zelf met voorstellen komen. Wij zullen 



 
 

de voorstellen beoordelen op integraliteit en de concrete uitwerking nauwlettend volgen en niet 

schromen ze niet te steunen als ze daaraan niet voldoen.” 

Zoals oud partijleider Alexander Pechtold het ooit omschreef: “wij zullen oppositie voeren vóór de 

coalitie en niet tegen de coalitie”.  

Dat willen wij doen in goede samenwerking met de overige partijen of dat nu coalitie- of 

oppositiepartijen zijn. Op een constructieve manier, op een respectvolle manier. Waarbij we oog en 

begrip hebben voor elkaars standpunten en meningen. Dank u. 


