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Toespraak Xander den Uyl, PvdA NH - Begroting 2017 

 

Vorige week hebben wij in deze zaal, tijdens een indrukwekkende bijeenkomst, afscheid 

genomen van Tjeerd Talsma. Ook vanmorgen hebben wij hem hier herdacht. Ik wil vanaf 

deze plaats al diegenen danken die onze fractie sterkte hebben gewenst met dit verlies. Mijn 

fractie en ik, wij zullen ons werk voortzetten vanuit de idealen die ook het politieke bestaan 

van Tjeerd hebben geïnspireerd.  

 

De afgelopen jaren zijn niet gemakkelijk geweest voor de burgers van Noord-Holland. De 

economische crisis heeft grote gevolgen gehad voor werkloosheid, inkomen en de publieke 

voorzieningen. Gelukkig zijn we, mede dank zij het verantwoorde kabinetsbeleid, inmiddels 

in een fase van herstel. Ook de provincie heeft nu ruimte om nieuwe initiatieven te 

ontplooien. Om te komen tot een meer duurzame en inclusieve samenleving. Waarin voor 

àlle mensen plaats is, met uitzicht op werk en wonen en waarin recreatie voor iedereen 

toegankelijk is. Ons coalitieakkoord biedt ruimte voor versterking van de arbeidsmarkt, een 

duurzame economie en mobiliteit, voor goede natuur en een beter milieu.  

 

Financieel zit de begroting solide in elkaar. Daarvoor een compliment aan onze 

gedeputeerde en haar ambtenaren. Toch hier even aandacht voor manier waarop onze 

begroting in elkaar zit en de kader-stellende rol van PS. Nog een financiële opmerking over 

de begroting: via de stelpost macro-economische tegenvallers zit er mogelijk ruimte van 16,8 

miljoen euro in de begroting, voor de jaren 2018 en 2019. Dat hangt af van een eventueel 

besluit van een nieuw kabinet, over nieuwe taakstellingen. Hopelijk weten we dat bij de 

bespreking van de kadernota van volgend jaar. Wij kunnen daarin niet lijdzaam afwachten. 

Een intensieve lobby in Den Haag, mede met behulp van het IPO, lijkt ons de aangewezen 

weg. Wij dienen daartoe een motie in, welke wordt mede ondertekend door de SP en 

waarvan het dictum luidt: Wij verzoeken GS om eigenstandig en in IPO verband te 

bevorderen (middels een lobby) dat er in een nieuw regeerakkoord geen taakstelling op de 

provinciale middelen wordt opgenomen.  

  

Voorzitter, ik heb eerder gewezen op het belang van het coalitieakkoord. Voor de PvdA is 

het belangrijk dat er ruimte is gevonden voor een aantal activiteiten die uitvoering gereed 

zijn. Bij de behandeling van de kaderbrief is motie 25 aangenomen.  

Met GS vinden wij de mogelijkheden in het kader van de Kop Werkt van groot belang. Het 

samen met de 4 Kop-gemeenten aanpakken van concrete projecten aldaar, zullen van groot 

economisch belang zijn voor de Kop én werkgelegenheid aldaar. Met de reservering van 

ruim 7 miljoen euro nemen wij nu een goede, eerste stap. Maar het doel blíjft om totaal 30 

miljoen euro te investeren in de Kop van Noord Holland: 15 miljoen van de gemeenten én 15 

miljoen van de provincie.  

 

Daar waar het gaat om de aanpak van Groen Kapitaal, ondersteunen wij de keuze voor de 

aanpak daarvan. 
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Wij steunen ook het voorstel van het college om in de kaderbrief 2018 een keuze te maken 

over welke rol de provincie kan en wil nemen om in de gehele provincie glasvezel aan te 

leggen. Daartoe dient de coalitie een motie in die wij medeondertekenen. Een businesscase 

voor de gehéle provincie zou voordeliger moeten zijn dan wanneer die opgeknipt wordt. Wij 

vinden dat initiatiefnemers die al enige jaren hiermee bezig zijn, duidelijkheid moeten 

krijgen en positief door de provincie benaderd zouden moeten worden. Wij zien de 

vergelijking van de businesscase voor de gehele provincie, afgezet tegen de businesscase van 

het initiatief in Texel, dan ook tegemoet.  

 

Wij gaan ervan uit dat er bij de kaderbrief 2018 concrete uitvoeringsvoorstellen liggen over 

de aanpak Ov-knooppunten. 

 

Over de Markerwadden zijn meer vragen. Later vandaag komen de voorstellen in deze 

Staten aan de orde. Ik zal daar niet op vooruit lopen. 

 

Er is een tweede beleidsveld waarvan mijn fractie vindt dat er sinds het tot stand komen van 

het coalitieakkoord, ontwikkelingen zijn die ons dwingen tot intensivering van beleid. De 

gevolgen van klimaatsverandering zullen enorm zijn voor de wereld én onze samenleving. 

Nu de akkoorden van Parijs zijn geratificeerd, is er heel veel werk aan de winkel. Bij het 

voorkomen van de gevolgen van klimaatsverandering, speelt energietransitie een wezenlijke 

rol. Na de nodige omzwervingen hebben deze Staten een motie aangenomen waarin GS 

wordt uitgenodigd stappen te zetten, ook ten aanzien van de CO2 reductie. Hoewel 

besluitvorming over de reactie van GS nog plaats moet vinden, heeft GS naar onze mening 

aantal goede stappen in de juiste richting gezet.  De kaders die wij met elkaar gesteld 

hebben op het gebied van hernieuwbare energie, verdienen wat de PvdA betreft nóg meer 

ambitie en daadkracht. Dat vereist een actieve opstelling en lef. De urgentie is inmiddels 

voldoende aangetoond. Het vereist nu ook het nemen van verantwoordelijkheid in deze 

termijn. 

 

Waar duurzame opwekking gestimuleerd wordt, mag de aandacht voor bespáring niet 

ontbreken. Actieve promotie van elektrisch (OV)vervoer en initiatieven voor energiezuiniger 

leven en werken, kunnen hier aan bijdragen. In die lijn past, voor wat de PvdA betreft, het 

meedenken over en werken aan een goed netwerk van oplaad-voorzieningen, het met 

creatieve OV-oplossingen bereikbaar houden van kleine kernen en het voortgaan op de weg 

van milieuvriendelijkere industrie. Een Groene transformatie uit ons Rode hart gegrepen. 

 

Het natuurbeleid van onze provincie ligt goed op koers. Afgelopen jaar zijn meer dan de 

beoogde 250 hectare aan het NNN toegevoegd. Een goed resultaat, complimenten daarvoor. 

Vanaf 2017 wordt de natuurwet van kracht. Bij de behandeling in de commissie hebben we 

aangegeven dat er een goede communicatie richting bewoners moet komen. Het gaat 

immers om hún natuur. Komt zo'n communicatieplan er op korte termijn? 
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Het Meerjarenprogramma Groen en Natuurbeheerplan 2017 zijn goede beleidsdocumenten. In de 

uitwerking hiervan zijn er talloze maatregelen, subsidieregelingen en een groot aantal instanties 

betrokken. Die versnippering baart ons echter zorgen. We stellen daarom voor om, met de nieuwe 

natuurwet in de hand, komend jaar een traject te starten voor een vereenvoudiging van het 

natuurbeleid. Graag de reactie van GS hierop. 

 

Er is een meerderheid in deze staten die met zorg kijkt naar de ontwikkelingen rond bebouwing aan de 

kust. Het kustpact verdient daarom een snelle doorvertaling naar de Provincie. GS en PS zullen hierin 

samen moeten optrekken. Daartoe dienen wij samen met D’66, CDA en GroenLinks een motie in,  

 

Wat ook aandacht verdient is de achterblijvende woningbouw in onze Provincie. De jaren 

van crisis hebben geleid tot stagnatie van plannen of een achterblijvende productie. Het 

weer op gang brengen kost tijd, zeker in het licht van de komende, nieuwe Omgevingswet. 

De PvdA pleit er voor dat de Provincie niet alleen monitort wat er aan plannen uit de regio’s 

komt, maar ook zicht houdt op wat daarvan daadwèrkelijk gerealiseerd wordt. 

Achterblijvende regio’s moeten vanuit de Provincie actief gestimuleerd worden om de 

huisvestingshandschoen op te pakken. Een evenwichtige, goed gespreide woningvoorraad 

houdt Noord-Holland aantrekkelijk en aangenaam om te wonen. 

 

Voorzitter, het zal helder zijn dat wij deze begroting met overtuiging steunen. 


