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Voor onze fractie de eerste begrotingsbehandeling. We hebben ernaar uit gezien en ons, zoals 
gebruikelijk, terdege voorbereid. We kozen ervoor een viertal voor ons belangrijke thema’s aan te 
snijden. Thema’s, waarmee we de verkiezingen zijn ingegaan en thema’s bovendien waarop de 
komende jaren belangrijke beslissingen zullen moeten worden genomen. Bovendien kunnen we ons 
als D66 juist in deze dossiers positioneren en onderscheiden.  
  
“De tijd dringt wat ons betreft, we staan ook als provincie Zuid-Holland voor enorme uitdagingen en 
uitstel van besluitvorming is op die dossiers niet aan de orde.” 
 
D66 gaf in het debat aan dat de problematiek van het landelijk gebied hoog op de agenda moet 
blijven staan. Kringlooplandbouw, bodemdaling en de stikstofproblematiek. Twijfels hebben we of 
het bedrag dat daarvoor in het coalitieprogramma wordt vermeld (5 miljoen euro) voldoende is om 
de strijd tegen de gevolgen van de klimaatverandering echt aan te gaan. Het college van 
Gedeputeerde Staten zegde toe voor het voorjaarsdebat te komen met plannen inclusief een schets 
van de daarbij behorende middelen. Daarbij zullen ook de middelen, die vanuit de Rijksoverheid 
beschikbaar komen, worden betrokken.  
 
In het energiedossier mist D66 ambitie en bevlogenheid vanuit Gedeputeerde Staten. We zullen 
blijvend de vinger aan de pols houden en Gedeputeerde Staten blijven aansporen om vaart te zetten 
bij de verduurzaming van energie. Ook het bedrag dat voor verduurzaming in het algemeen wordt 
uitgetrokken vinden wij overigens mager.  
 
D66 heeft aangekondigd het initiatief te zullen nemen om tot een gebiedsgerichte aanpak te komen 
als het gaat om het gebruik van openbaar vervoer en fiets. Samen met de inwoners gaan we 
inventariseren wat wij als provincie zouden kunnen doen om de bereikbaarheid daar te verbeteren. 
We willen beginnen in de Hoekse Waard, maar ook in het noordelijk gedeelte van onze provincie zijn 
er uitdagingen op dat gebied. 
 
Dan de luchtvaart. We hebben opnieuw aangegeven dat de geluidsoverlast door Schiphol en RTHA 
toeneemt en dat vliegtuigen naast fijnstof en stikstof uitstoten. We vroegen de verantwoordelijk 
gedeputeerde nadrukkelijk aan te geven welke inzet zij zal plegen bij de komende luchtvaartnota en 
in de discussie van de luchtruimherziening. Een actieve houding is vereist! 

 
Een heel ander onderwerp betrof onze vraag om (met het komende Songfestival in Rotterdam en de 
Nationale Spelen voor Verstandelijk Gehandicapten in Den Haag in 2020 in ons achterhoofd) tot een 
evenementenbeleid te komen. Grotere evenementen, mits uiteraard toegankelijk voor alle inwoners 
van Zuid-Holland, kunnen bijdragen tot herkenbaarheid en leefbaarheid van onze dichtbevolkte 
provincie en kunnen tegelijkertijd de betrokkenheid van de inwoners bevorderen. Het college van 
Gedeputeerde Staten zegde toe hier in een van de volgende commissievergaderingen met een 
notitie te komen.  
 

 
 
 

 


