
 

 

 
 
 

Inbreng Algemene Beschouwingen 2014  

De Nederlandse economie zit nog steeds in het slop. De ramingen voor de economische 

ontwikkeling waren de afgelopen tijd steeds somber. Het kabinet heeft zijn herfstakkoord 

gesloten en er is nu  politiek draagvlak voor dit pakket. Dat helpt om de  somberheid te keren. 

Maar er moet nog veel gedaan worden. Alle reden voor medeoverheden zoals de provincie 

Noord Holland om te kijken wat wij kunnen doen om de economie aan te jagen en wat we  

kunnen doen om mensen weer aan het werk te  helpen. 

Wat de PvdA betreft staat de beoordeling van deze begroting in het teken van werk, werk, 

werk. 

Maar allereerst een algemene opmerking: 

De begroting ziet er solide en gedegen uit, zoals we gewend zijn van deze gedeputeerde. Er is 

ruimte gemaakt om de gevolgen van tegenvallers op te vangen. Zowel macro-economische 

tegenvallers als  politieke tegenvallers. Er is ook ruimte gemaakt voor een nieuw college, dat is 

een goede zaak. Vraag is wel of het redelijk is dat in de begrotingen 2014 en 2015 een post 

wordt opgenomen terwijl het nieuwe college redelijkerwijs eerst kan beslissen over de uitgaven 

2016 en latere jaren bij de vorming van een nieuw college. De kadernota van voor de zomer is 

geheel verwerkt. 

 

Maar zoals aangekondigd beoordeelt de PvdA deze begroting niet alleen op financiële 

degelijkheid, maar ook op wat deze begroting betekent voor de Noord-Hollandse economie. 

 

Voorzitter, wat de PvdA  betreft is de regionale economische ontwikkeling een belangrijke 

kerntaak van de provincie. Voor de PvdA was het dan ook pijnlijk dat er de afgelopen jaren is 

bezuinigd op arbeidsmarkt- en onderwijsbeleid. Niettemin staat het verbeteren van de 

aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs met een focus op techniek nog steeds overeind 

als kerntaak. Er ligt dus nog een flinke uitdaging voor de provincie, want hoe krijgen we dit van 

de grond? Wat de PvdA betreft niet door alleen maar in allerlei overlegorganen en boards te 

participeren, maar door daadwerkelijk acties aan te jagen en te ondernemen die mensen, 

jongeren en ouderen, in onze provincie aan het werk helpen. De provincie zit niet stil op dit 

vlak, maar er is met minimale inzet van middelen nog veel meer mogelijk.  

  Vanuit het perspectief van de stijgende werkloosheid heeft mijn fractie een analyse gemaakt 

van de werkloosheidproblematiek in onze provincie. Het afgelopen jaar is de werkloosheid met 

25% toegenomen terwijl het aantal banen tegelijkertijd daalde met 25%. Dit is een groot 

probleem op de korte termijn.  Daarnaast is er sprake van een mismatch op de Noord-

Hollandse arbeidsmarkt.  De beroepskwalificaties van de inwoners van onze provincie sluiten in 

toenemende mate niet aan bij de behoeften  van bedrijven en instellingen.  Dit probleem dreigt 

alleen maar groter te worden op de lange termijn. Ter illustratie: jaarlijks komen bedrijven in 



 

onze provincie 1040 man technisch personeel te kort. Vanuit de bouw horen we al langer 

noodsignalen dat er een groot tekort dreigt aan goed geschoold personeel als de economie 

straks weer aantrekt. Het is dus van groot belang dat we deze mismatch aanpakken. 

Wij weten met elkaar dat onderwijs een grote rol speelt  in het realiseren van voldoende 

beroepskwalificaties, maar dat niet alleen. Stageplekken, leerwerkplekken en ervaringsplaatsen  

bieden kansen en toekomstperspectief voor degenen die op dit moment geen kansen hebben 

op de arbeidsmarkt.. 

Wij willen als PvdA  gemeenten niet in de weg zitten;  die gaan immers over het sociaal domein 

. Wij vinden wel dat wij als provincie vanuit onze verantwoordelijkheid voor het regionaal 

sociaal economisch beleid  de taak hebben onze activiteiten op  dit terrein te richten op de 

actuele arbeidsmarktproblematiek.  

 Die actuele problematiek vraagt om maatregelen op twee gebieden: 

Enerzijds het creëren van banen  op korte termijn. Het college heeft daartoe belangrijke 

stappen gezet. Vorig jaar hebben deze Staten tot een aantal maatregelen besloten, waaronder 

het 200 banenplan als onderdeel van de bredere motie duurzame economie. Het college is 

inmiddels druk bezig met de uitvoering van deze motie. Daarnaast was er het succesvolle 

initiatief om via voetbalclubs als Ajax en Telstar een groot aantal jongeren kansen te bieden op 

de arbeidsmarkt. 

De inventarisatie van de versnellingsacties van het college heeft laten zien dat dit bijna 1000 

banen  kan opleveren. Dit zijn weliswaar geen nieuwe banen, maar wel banen  die  nu nodig 

zijn. 

De uitvoering van de motie stads en dorpsvernieuwing, zoals die bij de behandeling van de 

kadernota is aangenomen, is ook een versnellingsactie. Het op gang brengen van vastgelopen 

projecten zien wij als een belangrijk middel om nog een positieve zet te geven aan de Noord 

Hollandse economie en samenleving. Daarbij is wat ons betreft steeds de toetssteen of er met 

dat geld impulsen worden gegeven voor de economie, maar ook of er werk geschapen kan 

worden, juist voor degenen die zelf slecht aan de bak kunnen komen; dit  door het realiseren 

van stageplaatsen, werkervaringsplaatsen e.d. Daarom hebben wij gezamenlijk met andere 

partijen een amendement op de begroting ingediend om financiering van versnellingsimpulsen 

mogelijk te maken.  

Anderzijds moeten we een lange termijn oplossing vinden voor de mismatch op de Noord-

Hollandse arbeidsmarkt.  Want  de mismatch  op onze arbeidsmarkt is  schrijnend. Schiphol en 

het NZKG zijn centra  van economische ontwikkeling – niet alleen binnen onze provincie, maar 

binnen een veel groter gebied. Vanuit de hele Randstad  reizen mensen dagelijks aan om op 

Schiphol te werken. Maar jongeren  in het nabij Schiphol gelegen Amsterdam West komen daar 

nauwelijks aan de bak. Wat de PvdA betreft ligt  er  een taak voor  de provincie om dit soort 

mismatches  te signaleren en  aan te pakken. Wij zijn toch een partner van Schiphol? De 

bedrijven daar voelen toch ook een  maatschappelijke verantwoordelijkheid? De PvdA zou hier 



 

een actieve houding wensen van de provincie.  Niet alleen in het geval van Schiphol, maar ook 

als het gaat om verbonden partijen als PWN, de recreatieschappen, de waterschappen, 

vervoersmaatschappijen etcetera. Wat doen zij om stage- leerwerk- en ervaringsplekken te 

organiseren? Welke mogelijkheden zien zij om werkloze jongeren en ouderen perspectief te 

bieden op de arbeidsmarkt? Het gesprek hierover aangaan kost de provincie niets – maar levert 

veel op. De provincie kan zelf bovendien het goede voorbeeld te geven, door vaart te zetten 

achter het ontwikkelen van beleid voor Social Return bij aanbestedingen.   

Mijn fractie dient daarom een motie in welke  specifiek betrekking op het gebrek aan 

leerwerkplekken en stage plaatsen. Wij denken dat de provincie via de verbonden partijen veel 

aan kan doen. Het dictum van de motie luidt daarom. 

 

Verzoeken Gedeputeerde Staten: 

 

• Uiterlijk begin 2014 met alle verbonden partijen van de provincie Noord-Holland zoals 

de Waterschappen, de Hoogheemraadschappen, de RUD’s, vervoersmaatschappijen, 

PWN etc. in overleg te treden om extra stage- en leerwerkplekken te creëren en 

Provinciale Staten uiterlijk begin maart 2014 te informeren over de resultaten hiervan;  

• Binnen de Economische Agenda te onderzoeken hoe MKB-bedrijven gericht 

ondersteund kunnen worden zodat zij leerwerkplekken kunnen aanbieden met een 

focus op techniek en Provinciale Staten zo spoedig mogelijk te informeren over de 

mogelijkheden; 

 

Dan nog iets.  De PvdA ziet met tevredenheid dat dit kabinet geld op tafel heeft gelegd voor de 

zogenaamde sectorplannen. Minister Asscher heeft 600 miljoen  vrijgemaakt waarmee 

werknemers, werkgevers, kennisinstellingen en overheden regionale 

arbeidsmarktproblematiek kunnen gaan aanpakken.  Wat ons betreft pakt  de provincie Noord-

Holland de handschoen op en gaan we aan de slag met het regionale bedrijfsleven om te kijken 

waar initiatieven kunnen worden genomen of worden ondersteund. Ook hierbij vragen wij  op 

dit moment niet om geld, Wel denken wij dat de provincie een rol kan spelen in de voor die 

plannen noodzakelijke garantstelling.  

Voorzitter mijn fractie is voornemens deze aanpak neer te leggen in een initiatiefvoorstel  die 

wij binnenkort aan de Staten zullen aanbieden, maar vooruitlopend hierop wil mijn ook een 

motie indienen gericht op onderzoek  naar de rol die de provincie zou kunnen spelen om 

sectorplannen te ondersteunen.  Het dictum van deze motie luidt : 

Motie impuls regionale economie 

Verzoeken Gedeputeerde Staten: 

 

• Te onderzoeken welke sectorplannen er binnen de provincie Noord Holland in 

ontwikkeling zijn en bij de desbetreffende deelnemende partijen te inventariseren of de 

provincie een meerwaarde zou kunnen leveren door een aanjaagrol te vervullen; 



 

• Te onderzoeken welke voorwaarden gemoeid zijn met garantstelling door de provincie 

en hierbij aan te geven of garantstelling in de onderhavige vorm zou passen binnen de 

eigen provinciale regelgeving; 

• Provinciale Staten eind 2013 te informeren over de uitkomst van beide onderzoeken;   

 

Meer werk is nodig, maar vaak heeft het economisch proces ingrijpende gevolgen voor de 

leefomgeving. Mijn fractie is dan ook zeer  verheugd dat er ruimte is gevonden om 10 miljoen 

te reserveren voor de Stichting Leefomgeving Schiphol.   

Onze complimenten voor de gedeputeerde, die ervoor heeft gezorgd dat  zowel het Rijk als 

Schiphol  elk 10 miljoen euro beschikbaar stellen,  zodat in totaal 30 miljoen beschikbaar komt 

voor een tweede tranche ten behoeve van de Stichting Leefomgeving Schiphol. . Dit is van 

belang omdat de eerste tranche  van 30 miljoen euro  bij lange na niet voldoende was om alle 

gevallen te verhelpen. Ook  vielen veel ernstige gevallen buiten de verordening. De PvdA vraagt 

zich af of  de tweede tranche wel voldoende is voor alle aanvragen tot 2020? 

Wij verzoeken GS daarom om de verordening voor de besteding van de 30 miljoen euro- of in 

ieder het deel wat de provincie bijdraagt - met de Staten te bespreken. Mijn fractie wil er op 

toezien dat de prioriteit bij de besteding van de 30 miljoen euro komt te liggen  bij  mensen die 

ernstige geluidshinder ondervinden . Daarom komen wij met een motie. Het dictum van de 

motie luidt:     

Roepen het College van Gedeputeerde Staten op: 

 

 De beschikbare middelen in de tweede tranche primair te besteden aan concrete 

maatregelen voor (individuele) gevallen die dichtbij de luchthaven wonen en ernstige 

(geluids)hinder ondervinden van de luchthaven Schiphol. En  die geen beroep kunnen 

doen op  de bestaande wettelijke bepalingen voor compensatie; 

 Het beleidskader voor de besteding van de middelen uit de 2e tranche voor te leggen 

aan de Provinciale staten; 

 

Recent heeft de staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu een nieuw normen- en 

handhavingsstelsel Schiphol ingesteld. De 30 handhavingspunten komen te vervallen  en 

Schiphol krijgt in de toekomst meer ruimte om bepaalde start- en landingsbannen intensiever 

te gebruiken. Mijn fractie dringt er op aan dat de implementatie van het nieuwe stelsel in goed, 

open en transparant overleg met de bewoners en omgeving plaats moet vinden. Wij maken ons 

zorgen over het uitblijven van de oprichting van de Omgevingsraad Schiphol. Het besluit 

hierover had in mei 2012 plaats moet vinden. Graag horen wij de visie van het college op beide 

punten.  

Nog een aantal zaken die mijn fractie graag wil benoemen.  

Een belangrijke bron van welvaart in onze provincie is de landbouw. Wij hebben ambitie om te 

komen tot 7% van het areaal voor biologische landbouw. Recent hebben wij daarover een brief 



 

mogen ontvangen als Staten. Over onze zorgen op dit punt komen wij daarom nog met het 

college et spreken.  

De transitie van de jeugdzorg is een zeer ingrijpend proces.  De afgelopen tijd zijn vanuit  onze 

fractie bijeenkomsten bijgewoond waar politici op een negatieve manier over de huidige 

jeugdzorg spraken. Wij willen hier niet aan mee doen .  De duizenden ouders en kinderen die de 

afgelopen jaren hulp hebben gekregen,  waren blij met de hulp die zij hebben gekregen.  Wij 

zullen de komende maanden  een aantal professionele organisaties overdragen, organisaties 

waar wij trots op zijn. Waar wij ons wel zorgen over maken zijn de signalen die wij ontvangen 

dat gemeentes de taken van bureau jeugdzorg niet nodig achten.. Dit zou kunnen betekenen 

dat de medewerkers van BJ binnenkort allemaal een andere baan gaan zoeken. Wie draagt dan 

de kennis over ?  Om de transitie een gezonde kans te geven is in de commissie door onze 

fractie het voorstel gedaan om de experiment gelden te verruimen. De discussie heeft 

opgeleverd dat GS met een voorstel  zal komen en dat dan de Uniek in Noord-Holland is ons 

pleegzorgfonds dat pleegouders ondersteunt. Om te voorkomen dat pleegouders en kinderen 

die gebruik maken van dit fonds straks tussen wal en schip vallen na de transitie, wil mijn fractie 

alles in het werk stellen om dit pleegzorgfonds te behouden. Daarom dienen wij een motie in. 

Deze motie dienen wij samen me de CU en hebben deze motie ; Johan Kardol motie genoemd 

naar de initiatief nemer.  

Het dictum luidt; Verzoeken Gedeputeerde Staten: 

 

 Het jaar 2015 als overgangsjaar te beschouwen en voor 2015,  100.000 euro aan het 

fonds toe te voegen uit de TWINH gelden.   

 Gemeenten te stimuleren en te enthousiasmeren om zo snel mogelijk met een 

alternatief te komen, zodat het pleegzorgfonds vanaf 1 januari 2016 in stand blijft 

zonder de bijdrage van de provincie;  

 

Niet alleen werk, maar ook wonen heeft een belangrijke invloed op de onzekerheid van mensen 

ten aanzien van hun toekomst en dus op de economische ontwikkeling. De provincie is 

betrokken bij een aantal grote woningbouwprojecten, zoals de Bloemendalerpolder, Crailo, 

projecten het westen van de Haarlemmermeer e.a.  De PvdA wil in dat kader aandacht vragen 

voor inwoners van Noord-Holland  met een smalle beurs en starters op de woningmarkt. Juist 

zij worden hard geraakt door maatregelen om het risico in hypotheekleningen  te verminderen. 

Mensen die meer te besteden hebben of al een woning bezitten  kunnen ook een goedkopere 

woning kopen, maar starters en mensen met een kleine beurs hebben vaak weinig keus en 

blijven gedwongen in de huursector hangen. . De vraag: wat zijn eigenlijk sociaal bereikbare 

koopwoningen? wordt daarom  steeds actueler. In de Bloemendalerpolder loopt de bovengrens 

van het begrip  ‘sociaal bereikbare’ woning door tot 265.000 euro. Dat is een te  aanzienlijk 

bedrag. Wat de PvdA betreft moet sociaal bereikbaar echt bereikbaar zijn. Graag horen wij de 

visie van het college hierop.    



 

Voor wonen en werken in onze provincie is mobiliteit een belangrijke zaak. Te veel en te vaak 

lijkt de auto  het enige aangewezen vervoersmiddel . Recent heeft het college 

overeenstemming met Minister Schultz bereikt over het oplossen van knelpunten boven 

Amsterdam. Wat ons betreft zijn de afspraken over de A8-A9 echter te voortvarend; er zijn 

onvoldoende financiële middelen en over de landschappelijke inpassing is het laatste woord 

nog niet gezegd. Mijn fractie ziet veel in het gebruik maken van de bestaande openbaar vervoer 

infrastructuur. Het richten op  toekomstige mogelijkheden voor woningbouw bij OV 

knooppunten lijkt ons een zeer goede aanpak.  

Onze partij hecht zoals bekend zeer aan een goed Openbaar Vervoer in onze provincie. 

Onderdeel daarvan maken ook buurt en belbussen. De kosten van Openbaar Vervoer stijgen, 

de middelen nemen af. Om uit die spagaat te geraken zouden wij graag van het college willen 

vernemen of het college ruimte ziet om te komen tot ontschotting van verschillende 

geldstromen. Bijvoorbeeld door combinatie van OV en WMO vervoersvoorzieningen, zodat er 

gegeven de beperkte middelen toch een maximaal openbaar vervoersaanbod kan worden 

gecreëerd. Graag de visie van het college hierop.  

 

De luchtkwaliteit boven het NZKG en Amsterdam baart zorgen. . Een recent onderzoek bij de 

Rotterdamse A13, waar de snelheid sinds juni 2012 is verhoogd van 80 naar 100 km/u, 

bevestigde een aanzienlijke toename van schadelijke stoffen. Op de ring A10 West werd de 

snelheid in juni 2012 ook verhoogd. De resultaten uit Rotterdam doen vermoeden dat het met 

de luchtkwaliteit boven de A10 West niet zo rooskleurig gesteld is als Minister Schultz  ons vorig 

jaar wilde doen geloven. Daarom wil de PvdA dat Gedeputeerde Staten, waar mogelijk samen 

met de gemeente Amsterdam, uitzoekt of de uitstoot hier ook hoger is dan berekend. Mocht 

dit zo zijn dan moet de minister hier op aangesproken worden en de snelheidsverhoging in de 

ringweg A10 van 80 km/uur naar 100 km/uur teruggedraaid. 

Ook vraagt de PvdA-fractie  aandacht voor de gevaren van plastic afval in zee en land voor het 

milieu, mensen en dieren. In het kader van de actie ‘Een Schoner Noord-Holland’ hebben 

tientallen vrijwilligers op zondag 1 september jl langs de Noord-Hollandse stranden in enkele 

uren ruim 577 kg aan plastic en overige afval opgeruimd. Vanwege het succes zullen wij de 

strandopruimactie volgend jaar herhalen. Wij roepen allen op om met ons mee te doen aan 

schone stranden. 

 

Ons bekend is dat de woningbouw een grote bijdrage levert aan het stimuleren van de 

economie en behoud en creëren van werkgelegenheid. Het plan voor de ontwikkeling van 

10.000  tot 15.000 nieuwe woningen in het westen van de Haarlemmermeer stagneert. Door 

provincie, gemeente Haarlemmermeer en Hoogheemraadschap is het plan Westflank op 1 mei 

2013 teruggegeven aan het Rijk. Dit naar aanleiding van het besluit van het Rijk tot de 

westelijke keuze van de 380 kV. Het gebiedsontwikkelingsplan kwam sindsdien tot stil te 

leggen. Omdat in de provincie Noord-Holland  een woning behoefte is van 270.000 tot 300.000 

nieuwe woningen in 2040; is de woningbouw in Haarlemmermeer-west van belang omdat de 



 

Haarlemmermeer-west nog één van de weinige locaties in de MRA is waar nog ruimte is voor 

toekomstige woningbouw.  

 

Wij dienen daarom een motie in, waarvan het dictum luidt:   

Verzoeken Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; 

 

 De gebiedsontwikkeling Haarlemmermeer-west hoog op de agenda te zetten en samen 

met partners te werken aan een versnelde gebiedsontwikkeling. 

 
 


