
Samen werken aan een zekere toekomst begint nu! 

Het is een onrustige tijd. Inflatie. Woningcrisis. Klimaatverandering. De leefomgeving en 
bestaanszekerheid van velen staat onder druk. Er ontstaat een steeds grotere tweedeling in 
Nederland tussen mensen die ‘leven’ en ‘overleven’. In een rijk land als Nederland hoort dit 
niet te kunnen. Iedereen in Nederland verdient een goed bestaan. En dit is ook realistisch. 
Veel komt aan op de politieke keuzes die je maakt. De PvdA kiest met haar hart. Ze kiest 
voor solidariteit. Solidariteit is niet herverdelen als het fout gaat, maar voorkomen dat het 

fout gaat. Solidariteit is investeren in mensen.                                                         

De PvdA staat voor bestaanszekerheid, leefbaarheid en duurzaamheid. Iedereen moet 
zeker zijn van een goed en betaalbaar huis. Op dit moment kunnen grote groepen 
Nederlanders geen woning kopen, denk aan starters, jongeren, maar ook ouderen. Daarom 
moeten er meer duurzame en betaalbare woningen worden gebouwd. 

De PvdA wil dat woningen betaalbaar zijn. Daarnaast moet er bij bouwprojecten meer focus 
komen te liggen op starters, ouderen en andere aandachtsgroepen. We streven hierbij naar 
gemixte wijken, waar verschillende groepen met elkaar samenleven. Jonger en ouder. 
Minder geld en meer.   

Ook zetten we gezondheid boven economische groei. De tijd van vervuiling door bedrijven 
als Tata en Schiphol is voorbij. Wij willen dat huidige en toekomstige vergunningen aan 
strikte milieuvoorwaarden worden getoetst. We zullen inwoners moeten beschermen tegen 

gevaarlijke uitstoot en geluidsoverlast. We moeten zorgen dat Noord-Holland leefbaar blijft 
voor de generaties na ons. Dat zijn we onze kinderen verschuldigd.                   

Leefbaarheid gaat niet alleen over gezondheid, maar ook over een goed en gelukkig leven. 
Daarom moet er geïnvesteerd worden in recreatievoorzieningen, die toegankelijk zijn voor 
iedereen. Ook voor mensen met minder geld. Wij willen daarnaast lagere tarieven voor 
sportclubs en culturele instellingen die bijdragen aan samenhorigheid en onze nationale 
identiteit.                                                               

De ruimte in onze provincie is schaars, en dus staan we voor grote uitdagingen om alle 
ambities in ons landschap te passen. We kunnen ons mooie Noord-Hollandse landschap 
daarom niet overlaten aan de vrije markt. De provincie moet optreden en zorgen dat de 
kwaliteit van ons landschap beschermd wordt. De PvdA wil dat er bij de verdeling van de 
ruimte wordt gekeken naar de samenhang van een gebied: woningbouw, economie, natuur 

en landbouw moeten op elkaar worden afgestemd. Om te zorgen dat ons unieke landschap 
wordt behouden. We erkennen hierbij het grote belang van de agrarische sector, maar 
zetten hierbij wel in op een omslag naar biologische 
landbouw.                                                                                                           

De PvdA wil dat dorpen en steden goed bereikbaar zijn. Dorpskernen dienen toegankelijk te 
zijn door goede fietsverbindingen en openbaar vervoer. Alle inwoners moeten dan ook de 
mogelijkheid hebben om schoon, betaalbaar en veilig te kunnen reizen. Daarom moet er 
geïnvesteerd worden in het verbeteren van de bereikbaarheid in Noord-Holland en moeten 
de kosten van openbaar vervoer omlaag, zodat ‘vervoersarmoede’ wordt 
tegengegaan.                                                    

Naast leefbaarheid en bestaanszekerheid is duurzaamheid één van onze hoogste 
prioriteiten. De gevolgen van klimaatverandering worden ook in Noord-Holland steeds 

duidelijker. Niets doen is geen optie. Maar daar is wel geld voor nodig! Maar ook de wil! Die 
wil is er bij de Partij van de Arbeid! De wil om aan duurzaamheid de hoogste prioriteit te 



geven. Elke burger moet het ook mogelijk worden gemaakt om zich duurzaamheid te 
kunnen veroorloven!    

De provincie moet het voortouw nemen en inzetten op het gebruik van waterstof, en zorgen 
dat vervuilende bedrijven zo snel mogelijk verduurzamen. Daarnaast moet iedereen gebruik 
kunnen maken van alternatieve energiebronnen, zodat ook op deze manier energiearmoede 
kan worden tegengegaan. 

Uiteraard is de PvdA ook nog steeds de partij van werken, de partij van de arbeid. Hoewel er 

nu volop werk is in Nederland lukt het sommigen niet aan een baan te komen. Elke Noord-
Hollander moet kunnen deelnemen aan de maatschappij, daarom is het essentieel dat 
onderwijs ook aansluit op de arbeidsmarkt en dat laaggeletterdheid, het niet beheersen van 
de Nederlandse taal, drastisch afneemt. Alleen met een goede beheersing van het 
Nederlands kun je contact met anderen leggen, je talenten ontplooien en je een weg banen 
in de vele regels die in Nederland gelden. 

Als sociaal democraten geloven wij in de kracht van gemeenschap. Daarom vinden we het 
zorgelijk dat er steeds minder voorzieningen zijn voor inwoners. Waar iemand ook woont, 
iedereen moet gebruik kunnen maken van een basisniveau aan voorzieningen, of het nu het 
om sport, cultuur of goed openbaar vervoer gaat. De PvdA wil dat de provincie de komende 
vier jaar, in overleg met gemeenten en met inwoners, vaststelt hoe dit basisniveau er precies 
uit zou moeten zien.  

De komende jaren staan we voor grote uitdagingen. Zo moeten er scherpe politieke keuzes 

worden gemaakt om de provinciale financiën op orde te brengen, maar moet er ook hard 

gewerkt worden om het vertrouwen in de politiek te herstellen. Dit vertrouwen zal er alleen 

zijn als Noord-Hollanders voelen dat politici en bestuurders besluiten nemen die in hun 

belang zijn of in het belang van hun kinderen/de generaties na hen. Zich ook 

verantwoorden. En goed luisteren! Daarom wil de PvdA o.a. dat de provincie start met het 

instellen van zogenaamde ‘burgerberaden’ en ‘burgerpanels’. Daarbij is het uiteraard 

belangrijk dat ook jongeren een duidelijke stem krijgen. 


