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1.0 – INLEIDING 

Wie kent niet de globale contouren van onze provincie Noord-Holland? De vloeiende kustlijn die 

ergens onder Zandvoort begint en doorloopt tot den Helder, en het eiland Texel daar boven als enig 

Noord-Hollands Waddeneiland. Links de Noordzee, rechts het IJsselmeer, en in het zuiden een 

plassenrijk veengebied. 

Een land met droogmakerijen en polders. Een land met duinen en bollenvelden, met weidegebieden 

en kassen, met industrie en handel, met zeehavens en visserij, met autowegen en startbanen. Dat is 

onze provinciale leefruimte voor ruim 2,6 miljoen Noord-Hollanders. Voor die Noord-Hollanders is dit 

programma. 

Ieder mens heeft ruimte nodig. Ruimte om te wonen, te werken, zich te verplaatsen, te recreëren en 

zich te ontplooien. De ChristenUnie-SGP wil met uw steun in de komende jaren haar inbreng leveren 

om die ruimte daadwerkelijk te bieden. Dat betekent dat er aandacht zal zijn voor ruimtelijke 

ontwikkelingen, voor woningbouw, voor mobiliteit, voor de agrarische sector en voor 

bedrijventerreinen. Maar ook voor natuur en landschap, voor werkgelegenheid en voor zorg, voor 

milieu en cultuur. 

Wij geloven dat de mens deze aarde van de Schepper heeft ontvangen om die te beheren. Dat schept 

een grote verantwoordelijkheid. Volgende generaties, maar ook mensen die elders leven, ondergaan 

de gevolgen van onze manier van leven en ook van ons (milieu)beleid, of het ontbreken daarvan. De 

ChristenUnie-SGP vindt dat de Provincie Noord-Holland zich maximaal behoort in te zetten voor de 

bestaande natuur. Waar het mogelijk is moet de kans gegrepen worden om natuurgebieden uit te 

breiden. 

Ruimte is niet onbeperkt en onbegrensd, want er zijn overal grenzen. Voor ons doen en laten krijgen 

we misschien dan wel alle ruimte, maar niet al het doen en laten van een mens is altijd goed of 

wenselijk. Waarden en normen stellen grenzen aan onze gedragingen en de overheid is er om die via 

wet- en regelgeving te normeren, te kanaliseren en te handhaven. 

De ChristenUnie-SGP is ervan overtuigd dat God voor onze gedragingen grenzen in de Bijbel aanwijst, 

zoals de Tien Geboden. Die zijn voor ons persoonlijk welzijn belangrijk, maar ook tot zegen van de 

samenleving. De ChristenUnie-SGP belijdt dat de overheid door God is ingesteld en daarom regeert 

bij de gratie van God. De erkenning hiervan zal tot uitdrukking komen in haar beleidsvisie en 

bestuurlijk handelen.  

In dit verkiezingsprogramma vindt u de vertaling van bovenstaande uitgangspunten. Het gaat D.V. op 

woensdag 18 maart 2015 om de kwaliteit van uw provinciebestuur. Het maakt verschil uit vanuit 

welke visie en vanuit welke basis, politieke standpunten worden ingenomen en de provincie wordt 

bestuurd. 
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1.1 – VISIE 

Het provinciebestuur zet zich in voor een provinciale samenleving waarin beheer en behoud van 

schepping en samenleving tot Gods eer centraal staan. De provincie zet zich in voor een sterke 

regionale economie, zodat iedereen in de gelegenheid wordt gesteld zijn talenten te ontwikkelen en 

een bestaan op te bouwen. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is duurzaamheid met betrekking tot 

de schepping, waarbij een goede afweging plaatsvindt tussen landschappelijke waarden, natuur en 

de positie van industrie, veeteelt, visserij en landbouw. Het provinciebestuur opereert waar mogelijk 

in samenwerking met andere provincies, gemeenten, maatschappelijke instellingen en het 

bedrijfsleven. 

1.2 – TAAKOPVATTING 

De provincie heeft een aantal wettelijke taken die zich vooral richten op ruimte, economie en de 

wisselwerking tussen beide in het omgevingsbeleid. Ook cultuur hoort tot de kerntaken waar dit de 

lokale belangen overstijgt. Naast de wettelijke taken kan de provincie zelf bepalen welke taken zij wil 

aanpakken. Er is immers sprake van een open huishouding, zoals vastgelegd in artikel 124 van de 

grondwet. Wat de ChristenUnie-SGP betreft is het goed als provincies terughoudend zijn in het 

uitbreiden van het wettelijke takenpakket, maar moet de mogelijkheid tot autonoom beleid blijven 

bestaan. De basisgedachte is dat een taak het beste zo dicht mogelijk bij de burger kan worden 

uitgevoerd. De beslissing wordt bij voorkeur genomen op de plaats waar die ook effect heeft. In veel 

gevallen zal dit de gemeente zijn. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarin provincies een 

meerwaarde kunnen leveren op taken buiten het wettelijke domein. Hier zal vooral sprake van zijn 

wanneer er (boven)regionale kwesties of sector-overstijgende zaken spelen, en gemeenten niet in 

staat zijn de betreffende zaken aan te pakken of op te lossen. Wanneer deze situatie zich voordoet 

kunnen Provinciale Staten autonoom besluiten om een provinciale inzet te leveren en het 

kerntakenpakket uit te breiden. Zowel de grondwet als de provinciewet geeft provincies deze 

mogelijkheid en wat de ChristenUnie-SGP betreft blijft dit zo.1 

In de gedachtegang dat een taak het beste zo dicht mogelijk bij de burger wordt uitgevoerd past dat 

het sociaal beleid in de eerste plaats thuishoort bij de gemeente, en niet bij de provincie. De taken op 

het gebied van de Jeugdzorg zullen in 2015 naar gemeenten worden gedecentraliseerd. Hiermee 

gaan bijna alle wettelijke taken binnen het programma sociaal beleid en zorg over naar de 

gemeenten. Op provinciaal niveau hecht de ChristenUnie-SGP eraan dat de provincie zich in de 

eerste plaats focust op het ruimtelijk-economisch domein, maar dat ze ruimte houdt voor eigen 

beleidsaccenten op het sociale domein. Dit beleidsaccent kan ze vormgeven door de sociale 

component terug te laten komen in de verschillende wettelijke beleidsterreinen, en waar nodig en 

                                                           
1
 Artikel 124 Grondwet en artikel 145 Provinciewet. 

http://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vgrnffk022zz
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005645/volledig/geldigheidsdatum_15-05-2014#Opschrift
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mogelijk, beleid te ontwikkelen op het gebied van steunfunctiewerk en maatschappelijke 

organisaties. 

1.3 – BESTUURLIJKE INTEGRITEIT 

Het is steeds weer nodig te herhalen dat de overheid er is voor alle burgers in Nederland. Een 

morele, rechtvaardige en integere overheid, die niet het eigen belang maar het belang van de 

burgers nastreeft is cruciaal voor een gezond land. Dat betekent een dienende houding van die 

overheid. Dat valt niet altijd mee, zo blijkt uit het eindrapport van de operatie Schoon Schip. De 

ChristenUnie-SGP ziet in dit perspectief het als haar voortdurende taak om de aandacht hierop te 

vestigen. 

1.4 – BESTUURLIJKE VERHOUDINGEN 

De overheid is er ten dienste van de burgers. Verdeling van verantwoordelijkheden tussen de 

verschillende overheden hebben tot doel om de taken ten behoeve van het bestuur van het land te 

optimaliseren en zo recht en gerechtigheid voor de burgers te bevorderen. De ChristenUnie-SGP wil 

dat dit uitgangspunt de basis is voor herindelingen van gemeenten en provincies en voor de 

bestuurlijke verhoudingen en de inzet van de financiële middelen. Het gaat hierbij niet om rechten 

en geld dat van de provincie of van de gemeenten zou zijn. Het gaat erom dat financiële en wettelijke 

middelen zo goed en rechtvaardig mogelijk ingezet worden ten dienste van de overheidstaken. 

In die zin heeft de ChristenUnie-SGP zorgen over het ontstaan van verschillende 

samenwerkingsverbanden op het sociale terrein. Intergemeentelijke samenwerkingen zijn soms 

nodig om taken goed uit te voeren, maar de ChristenUnie-SGP blijft hier kritisch naar kijken. Deze 

samenwerkingsverbanden kunnen ten koste gaan van de bestuurlijke efficiëntie en democratische  

controle. De ChristenUnie-SGP wil dat provincies samen met de gemeenten en het Rijk aan 

oplossingen voor dit vraagstuk werken. De ChristenUnie-SGP wil dat de provincie erop toeziet dat de 

bestuurlijke organisatie voor de gemeentelijke politiek controleerbaar is en voor haar burgers 

inzichtelijk blijft. Zeker als er samenwerkingsverbanden tussen gemeenten zijn aangegaan. 

De ChristenUnie-SGP is voorstander van een heldere bestuurlijke organisatie. Het moet voor burgers 

duidelijk zijn welk bestuur verantwoordelijk is voor taken die door de overheid uitgevoerd worden.  

Moeilijk controleerbare bestuurslagen, zoals Gemeenschappelijke Regelingen en Stadsregio’s, dienen 

transparant vorm te worden gegeven. Vraagstukken die spelen rond de grote steden kunnen door 

stad en provincie in gezamenlijkheid aangepakt worden.  

De kracht van de provinciale overheid zit in de mogelijkheid om op regionaal niveau een verbinding 

te vormen tussen rijk en gemeenten. Voor dat doel zijn de schaal en de specifieke identiteit van de 

provincies van belang. De ChristenUnie-SGP is een tegenstander van de vorming van super provincies 
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zoals fusie van Flevoland, Utrecht en Noord-Holland, omdat de verbindende rol van de provincie 

daarmee verloren gaat. De vraagstukken die de schaal van de huidige provincies te boven gaan, 

kunnen door samenwerking aangepakt worden.  

1.5 – BESTUURSSTIJL  

De ChristenUnie-SGP pleit voor een houding die luisterend, samenwerkend, verbindend en integer is. 

Het provinciebestuur is het meest effectief als zij samenwerkt met andere partijen. Belangrijk hierin 

zijn de gemeenten, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven, hogescholen en universiteiten. 

Het belang van samenwerking vraagt om een houding die samenwerking bevordert. Het betekent 

ook dat de provincie vaak zal participeren in netwerken om haar doelen te bereiken. Dit vraagt om 

transparantie en integriteit ten opzichte van de inzet en de te bereiken doelen. Het vraagt ook om 

een duidelijke rolverdeling tussen het college van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten. 

2.0 – RUIMTE EN WATER 

2.1 – RUIMTELIJK BELEID EN VOLKSHUISVESTING 

Het provinciebestuur neemt met betrekking tot planning en inrichting van de fysieke ruimte een 

cruciale positie in. Met behulp van de ruimtelijke structuurvisie en bijbehorende verordening, het 

provinciale omgevingsplan en door middel van handhaving (toezicht op het gemeentelijk beleid) kan 

actief worden gestuurd. 

In haar ruimtelijk beleid hanteert de provincie duurzaamheid en sociale en ruimtelijke kwaliteit als 

uitgangspunt. Ook draagt de provincie zorg voor afstemming tussen gemeenten, zodat hiaten en 

overlap zoveel mogelijk worden voorkomen. 

Bijzondere aandacht is vereist in de ontwikkeling van de bevolking. Volgens de laatste prognoses 

groeit de stad Amsterdam van 810.000 nu naar 885.000 in 2025, terwijl voor de Kop van Noord-

Holland een bevolkingskrimp te verwachten is. Demografische ontwikkelingen laten zich niet 

eenvoudig sturen, maar er ligt wel een belangrijke taak voor de provincie om de voorzieningen goed 

gespreid, laagdrempelig en bereikbaar te houden. Dat betekent niet alleen adequaat vervoer, maar 

ook een regierol voor de provincie om bouwplannen te toetsen op (economische) haalbaarheid, 

zodat enerzijds bouwen voor leegstand voorkomen wordt en anderzijds voldoende woningen 

beschikbaar zijn. 

De ChristenUnie-SGP wil dat de overheid niet op de stoel van ondernemers gaat zitten, maar dat zij 

het hen mogelijk maakt om te kunnen ondernemen. 

DE CHRISTENUNIE-SGP KIEST VOOR 
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1. Ruimtelijke functies die primair ingericht worden op een goede bereikbaarheid per openbaar 

vervoer. 

2. Het bewaken van de scheiding tussen stedelijk en landelijk gebied. Het landelijk gebied is niet 

zondermeer beschikbaar voor outletcentra, trafostations, glastuinbouwgebieden of andere 

grootschalige bouwwerken c.q. activiteiten.  

3. Een beperking van overcapaciteit van bedrijventerreinen, kantoorlocaties en bouwareaal. 

4. Een provincie die voorkomt dat gemeenten met elkaar concurreren bij de realisatie van kantoren 

en bedrijventerreinen. Bouwen voor de leegstand moet worden voorkomen. De ChristenUnie-SGP 

kiest voor het opknappen en herstructureren van verouderde bedrijventerreinen waarbij de 

grond efficiënter wordt gebruikt. 

5. Een regierol voor het provinciebestuur als het gaat om de herbestemming van structurele 

leegstaande kantoorpanden tot woonruimte of het gebruik van lege panden voor 

maatschappelijke doeleinden. 

6. Een provincie die bijdraagt aan duurzaamheidscondities. Grote winst is te behalen bij het 

energiezuinig maken van bestaande woningen en gebouwen. De ChristenUnie-SGP wil samen met 

woningcorporaties en energiebedrijven investeren het isoleren van sociale huurwoningen met de 

laagste energielabel om zowel de koopkracht te verbeteren als de klimaatdoelstellingen te 

realiseren.  

7. Ondernemers worden uitgedaagd om met hun initiatieven bij te dragen aan het versterken van 

beoogde sector- of gebiedskwaliteiten.  

2.2 – LEEFBAARHEID  

De ChristenUnie-SGP pleit voor een integrale aanpak van het landelijk gebied. Oog voor leefbaarheid 

en bereikbaarheid op het platteland, en dus ook in kleine kernen en dorpen is van groot belang voor 

een vitaal platteland. Dit geldt ook voor de leefbaarheid in en om wijken van steden en verstedelijkte 

gebieden: ook daar is een integrale aanpak het beste voor de leefbaarheid. Burgerparticipatie in 

ontwikkel- en uitvoeringsprocessen biedt veel kansen voor een integrale aanpak van meestal 

ingewikkelde vraagstukken.  

DE CHRISTENUNIE-SGP KIEST VOOR 

1. Een actief beleid van de provincie voor die regio’s waar krimp actueel is. Dit beleid is gericht op 

het bijdragen aan het behoud van passende en kwalitatieve voorzieningen. In krimpregio’s 

stimuleert de provincie dat gemeenten onderling afspraken maken over samenwerking en 

concurrentie. 

2. De provincie voert een actief beleid om gemeenten en burgers bij het leefbaar houden van kleine 

kernen te betrekken en hen een medebepalende rol te geven. 
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3. De provincie voert actief beleid om door middel van goed openbaar vervoer zoals (buurt) bussen 

de voorzieningen laagdrempelig en bereikbaar te houden. Daarbij zoekt de provincie naar 

creatieve oplossingen die samen de kwaliteit van het openbaar vervoer vergroten en de 

bereikbaarheid voor alle doelgroepen garandeert. 

2.3 – WATER  

Water is van levensbelang voor mensen, dieren en planten. Een teveel of een tekort aan water vormt 

al gauw een bedreiging. De ChristenUnie-SGP wil dat Nederland een veilig land is en ondersteunt 

daarom voluit het werk in het deltaprogramma waarin de overheden samenwerken aan het 

vergroten van de veiligheid.  

De ChristenUnie-SGP huldigt het concept Meerlaagse Veiligheid. In samenwerking met de 

waterschappen werken we aan stevige dijken, aan zorgvuldige ruimtelijke ordening en aan veilige en 

slagvaardige rampen- en evacuatieplannen. Wij willen daarom dat in de ruimtelijke ordening 

rekening wordt gehouden met waterveiligheid. In lage gebieden willen we dat er maatregelen 

genomen worden waardoor extra compartimentering (waterscheidingen) ontstaat. De provincie wil, 

in goede samenwerking met de waterschappen, nauw betrokken zijn bij projecten, zoals De Nieuwe 

Afsluitdijk, die hiervoor worden uitgevoerd.  

Klimaatdeskundigen verwachten dat de zomers veel droger kunnen zijn. We moeten dus niet alleen 

zorgen voor goede dijken, maar ook zoeken naar maatregelen waarmee we droogte kunnen 

opvangen. Ook moet gedacht worden aan manieren om met waterbeheermaatregelen hittestress in 

steden en dorpen te verminderen. Samen met de waterschappen en gemeenten zoekt de provincie 

maatregelen om water langer vast te houden in het gebied. Met deze maatregelen kan ook verzilting 

van landbouwgrond worden tegengegaan, net als de verdroging van natuurgebieden. Voor het 

oplossen van het verziltingsprobleem denken wij niet alleen aan waterbeheermaatregelen, maar ook 

aan teelt van geschikte gewassen.  

Het creëren van schone en ecologisch gezonde watersystemen vereist veel aandacht van de 

provincie en waterschappen. De waterkwaliteit voldoet op veel plaatsen nog niet aan de eisen, 

hoewel het inzamelen en zuiveren van afvalwater al fors is verbeterd. De provincie moet de 

komende jaren verder werken aan de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). 

De waterkwaliteit van het IJsselmeer als belangrijkste voorziening van zoet water in Noord-Holland 

verdient extra aandacht. Ook de ecologie van het IJsselmeer behoeft meer aandacht. De 

mogelijkheden om gebruik te maken van de spuikolken om glasaal en andere vissoorten toegang te 

verlenen tot het IJsselmeer dienen voortvarend opgepakt te worden.  

DE CHRISTENUNIE-SGP KIEST VOOR 



 

 
Verkiezingsprogramma Provinciale Staten 2015 - 2019 

 

Pagina | 10  
25-10-2014 

1. Het samen met betrokken bewoners en waterschappen zoeken naar concrete oplossingen om te 

komen tot waterberging in gebieden waar dat nodig is. 

2. Provincies die de regie hebben in het ruimtelijk gebied en die de taken van het waterbeheer 

overlaten aan de waterschappen. 

3. Provincies en waterschappen die samen een Deltaplan ‘water’ maken. 

4. Dijken en keringen die worden aangepast aan de wettelijke normen, waarbij wordt geanticipeerd 

op de gevolgen van klimaatverandering. 

5. Een volledige implementatie van de KRW in deze periode; eventuele achterstanden worden via 

een inhaalslag bijgetrokken tot het benodigde niveau. 

6. De ambitie dat het water uiterlijk in 2027, aan de kwaliteitseisen van de Kader Richtlijn Water 

voldoet.  

2.4 – WATERSCHAPPEN 

De provincie betrekt het waterschap bij de aanleg van nieuwe woonwijken, bedrijventerreinen en 

wegen et cetera. Om wateroverlast te voorkomen zal mogelijk extra waterberging nodig kunnen zijn, 

waarbij rekening gehouden moet worden dat kostbare voedselgronden niet zondermeer als 

waterberging ingezet worden. Bij de ruimtelijke inrichting houden de provincies rekening met het 

water. Afspraken over sterke dijken en goed onderhouden waterkeringen worden met 

waterschappen gemaakt. 

Landbouw, natuur en bebouwing in een gebied stellen elk hun eigen eisen aan het optimale 

waterbeheer. De provincie stelt duidelijke regels en normen op om in tijden van droogte het 

waterschap te laten zorgen voor voldoende aanvoer van zoet water. Het ideaal is om te zorgen voor 

een afgewogen waterbeheer waarmee de bedrijfszekerheid van de agrarische sector als drager van 

het landelijk gebied wordt gewaarborgd, de natuurbelangen worden gediend én de woonfunctie 

wordt ondersteund.  

DE CHRISTENUNIE-SGP KIEST VOOR 

1. Een evenwichtig waterbeheer waarbij per gebied gekeken wordt naar de belangen van de 

agrarische sector, natuurbelangen en wonen. 

2. Een heldere kaderstelling zodat waterschappen hun taak kunnen uitvoeren. 

3. Goede afstemming met gemeenten en waterschappen bij de planning van nieuwe woonwijken en 

bedrijventerreinen. 

2.5 – LANDSCHAP EN NATUURBEHEER 

Het beleid rond natuur, water en landschap is gericht op verbetering van de leefomgeving van 

mensen, planten en dieren. De identiteit van een gebied, de bijbehorende biodiversiteit, 
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economische en sociale structuren zijn voor de ChristenUnie-SGP leidend bij het maken van 

afwegingen.  

 

 

NATUURBELEID 

Bij het natuurbeleid staat de uitvoering van het landelijk Natuurpact centraal. De ChristenUnie-SGP 

pleit ervoor om ook binnen de Provincie Noord-Holland een provinciaal natuurpact te sluiten, waarin 

verschillende organisaties, inclusief de provincie, als partner samenwerken om landbouw-, natuur-, 

landschaps- en waterdoelen in goede harmonie te realiseren. Recreatie kan daarin een economische 

drager zijn. 

De provincie heeft een regierol als het gaat om de ontwikkelingen in Nationale Landschappen. Het 

wonen en werken zijn hier sterk verweven met de cultuurhistorische waarden van het gebied. De 

provincie versterkt de kwaliteit van de Nationale Landschappen door bondgenootschappen aan te 

gaan met steden en stedelijke gebieden aan de rand van de Nationale Landschappen. Het financieel 

in stand houden van het Nationaal Landschap wordt als een gezamenlijke verantwoordelijkheid 

beschouwd.  

Met het natuurakkoord is de verwezenlijking van het Natuurnetwerk Nederland (EHS) een 

belangrijke taak van de provincies geworden. Daarin hebben de provincies nu de ruimte om bij de 

aankoop van gronden en de inrichting van natuurgebieden beter in te passen in de regio. Vanwege 

de herijking van de plannen is de hoeveelheid in te richten grond verminderd. Dat neemt niet weg 

dat provincies ambitieuze doelen moeten stellen en de aanleg van het Natuurnetwerk voortvarend 

ter hand moeten nemen.  

Het stikstofbeleid heeft als doel dat de natuur beschermd wordt en de ontwikkeling van veehouderij 

mogelijk wordt gemaakt. In de Programmatische Aanpak Stikstof moet er sprake zijn van een goede 

balans tussen natuurprojecten en agrariërs. Voorkomen moet worden dat agrarische bedrijven op 

slot komen te zitten. De programmatische aanpak stikstof (PAS) maakt ruimte vrij voor meer 

economische ontwikkeling. Een goede invoering en uitvoering van de PAS is daarom essentieel. De 

provincies staan wat dat betreft de komende jaren voor een grote opgave in het landelijk gebied. 

Draagvlak, haalbaarheid en betaalbaarheid van de maatregelen, samen met goede communicatie 

zullen voorop moeten staan.  

 AGRARISCH NATUURBEHEER  
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Agrariërs zijn de belangrijkste beheerders van het landschap. Een groot aantal boeren kiest voor 

agrarisch natuurbeheer. Zij nemen maatregelen op hun landbouwgrond tot behoud van natuur en 

landschap. De boer ontvangt daarvoor een vergoeding. De overheid kan het draagvlak voor 

natuurbeheer vergroten door de administratieve rompslomp te verkleinen en in de uitvoering ruimte 

te geven om op creatieve wijze de natuurdoelen te bereiken.  

De ChristenUnie-SGP vindt dat vanaf 2016 de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelen 

van het agrarisch natuurbeheer bij de collectieven ligt. Natuurverenigingen, Landschapsbeheer of 

lokale natuurorganisaties kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren. De controle op de 

uitvoering kan door het collectief en de natuurvereniging gezamenlijk worden gedaan. In navolging 

van het akker- en weidevogelbeheer kan door certificering ook naar andere onderdelen van het 

agrarische natuurbeheer worden uitgebreid. De ChristenUnie-SGP stelt voor om de Nederlandse 

Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) slechts een marginale rol te geven en toetsing door de 

agrarische natuurvereniging te laten plaatsvinden.  

Hiermee kan een flinke slag gemaakt worden in het verminderen van regels binnen het agrarisch 

natuurbeheer. Daarmee worden de doelen gediend van het nieuwe agrarisch natuurbeleid, namelijk: 

eenvoudiger, efficiënter en goedkoper. 

DE CHRISTENUNIE-SGP KIEST VOOR 

1. Een provincie die met betrekking tot de verbetering van landbouwstructuur regie neemt om 

landbouwgrond dicht bij de boerderij te krijgen en te houden, de verkeersveiligheid te 

bevorderen en robuuste natuurgebieden te ontwikkelen et cetera. 

2. Een provincie die oog heeft voor de ruimtelijke en sociale kwaliteit van het platteland: zij 

stimuleert gemeenten en bedrijven verouderde glascomplexen op te ruimen en de vrijgekomen 

ruimte ordelijk in te richten. Ook draagt de provincie zelf actief bij aan het oplossen van 

vraagstukken rondom stoppende ondernemers en hergebruik van vrijkomende locaties. 

3. Natuurgebieden die worden versterkt door een goed samenspel tussen mens en natuur. Daarom 

stimuleert de provincie menselijke activiteiten als recreatie of ondernemingen in de natuur die 

bijdragen aan het behoud en herstel van flora en fauna. 

4. Het stimuleren en ondersteunen van agrarisch natuurbeheer. Natuurverenigingen en 

collectieven (agrarische natuurverenigingen) zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de 

controle op agrarisch natuurbeheer. 

5. Uitbreiding van het areaal biologische landbouwgrond van 7% in 2015 naar 10% in 2019.  

2.6 – FAUNABEHEER EN JACHT  

De mens is in zijn relatie tot de rest van de schepping God verantwoording verschuldigd over de 

omgang daarmee. De ChristenUnie-SGP vindt dat het verantwoord is om jacht toe te staan als 
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onderdeel van goed faunabeheer. Het is een illusie dat we de natuur in Nederland helemaal de vrije 

hand kunnen geven. Beheer van flora en fauna is nodig om te voorkomen dat bossen “verwilderen” 

of een populatie dieren de draagkracht van een veld of groter gebied te boven gaat. Hierbij dient 

jacht niet als een sluitstuk te worden gezien, maar als een integraal onderdeel van een pakket 

maatregelen. De discussie over de beste vorm van faunabeheer moet starten bij de draagkracht van 

een gebied, en de vraag hoeveel schade en natuurlijke sterfte door voedseltekorten we accepteren. 

De uitkomst daarvan is bepalend voor beheersmaatregelen. 

Er is nog geen structurele oplossing voor de ganzenproblematiek. Door het jagen op ganzen werden 

de populaties beheerd en werd schade door te grote aantallen voorkomen. Sinds het schrappen van 

ganzen van de wildlijst zijn de ganzenpopulaties flink gegroeid. De ChristenUnie-SGP pleit ervoor dat 

provincies in overleg met de faunabeheereenheden en maatschappelijke organisaties de ruimte 

krijgen om regionaal maatwerk toe te passen, waarbij voedselvoorziening en respect voor de 

schepping hand in hand gaan. Dat betekent zorgvuldig wildbeheer met oog voor zowel dierenwelzijn 

als de voedselproductie. 

De jaarlijkse wildschade in Nederland is groot. Ook wordt een groot deel van de schade jaarlijks niet 

opgegeven omdat het teveel tijd kost. De administratieve lasten en de bijkomende kosten zijn een 

hinderpaal. Daarom pleit de ChristenUnie-SGP ervoor dat boeren makkelijker en goedkoper schade 

kunnen opgeven.  

Het vernietigen van geschoten wild is een onacceptabele vorm van voedselverspilling. Planmatig 

beheer door afschot moet hand in hand gaan met benutten van vlees. De ChristenUnie-SGP daagt 

jagers uit zich op regionale schaal te organiseren en ervoor te zorgen dat geschoten wild in de 

voedselketen wordt opgenomen. 

DE CHRISTENUNIE-SGP KIEST VOOR 

1. Provincies die in overleg met de Faunabeheereenheden en maatschappelijke organisaties de 

ruimte krijgen om regionaal maatwerk toe te passen om de impasse na het Ganzenakkoord te 

doorbreken.  

2. Een regeling die het boeren makkelijker en goedkoper maakt om wildschade te kunnen opgeven. 

3. Het tegengaan van voedselverspilling en daardoor het opnemen van geschoten wild in de 

voedselketen. 

3.0 – LANDBOUW, VEETEELT  EN (GLAS)TUINBOUW 

3.1 – LANDBOUW  
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De ChristenUnie-SGP heeft hart voor boeren, tuinders en vissers. Het zijn de ondernemers die zorgen 

voor de productie van gezond en goed voedsel en die een belangrijke bijdrage leveren aan het 

beheren en onderhouden van het landschap. Zij werken in sectoren die naar hun aard een nauwe 

relatie met de schepping hebben. Iedereen, zowel ondernemers als burgers, draagt een 

verantwoordelijkheid in het produceren en consumeren van voedsel en in het bebouwen en 

bewaren van de aarde. De ChristenUnie-SGP zet zich in voor sterke en gezonde sectoren die 

verbonden zijn met de samenleving, zodat er draagvlak en waardering is voor deze sectoren.  

Landbouw is in Nederland een sector van economische en sociaaleconomische betekenis. De export 

van de Nederlandse land- en tuinbouwsector levert een stabiele en grote bijdrage aan de 

economische groei van Nederland. Provincies zetten zich voor de landbouw in, door de vorming van 

netwerken te stimuleren en bij te dragen aan allerlei dwarsverbanden. Goede voorbeelden daarvan 

zijn de bijvoorbeeld de ontwikkeling van het glastuinbouwgebied Agriport A7 en Seed Valley. De 

ChristenUnie-SGP pleit dan ook voor infrastructurele oplossingen om CO2 van grote industrieën, 

zoals TATA-Steel en HVC te kunnen aanwenden voor landbouw. Landbouw is een economische 

sector (agri-business, agro en food) en dient in goede verhouding te staan met andere beleidsdoelen, 

zoals het beleid voor kwetsbare drinkwaterwingebieden en –beschermingsgebieden en duurzame 

energie- en klimaatdoelen. Een toekomstbestendige agrarische sector heeft een gezonde 

economische basis, is medekoploper op het gebied van innovatie, dierenwelzijn, energie en milieu en 

draagt bij aan behoud van natuur en landschap. 

Het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid brengt ingrijpende veranderingen voor de 

landbouwsector met zich mee. De provincies zal de processen en netwerken bevorderen met als doel 

de agrariërs hierin te ondersteunen. Zo wordt een sterke landbouwsector ook voor de toekomst 

verzekerd. De provincie is actief bezig netwerken te vormen en te onderhouden en werkt actief mee 

aan het beschikbaar stellen van fondsen en regelingen die voor ondernemers en partnerorganisaties 

van belang zijn zoals het Plattelands Ontwikkelings Programma, POP 3, de invulling van de jonge 

landbouwers regeling, en het vormen van collectieven zoals het Europees Fonds voor Regionale 

Ontwikkeling, Interreg Community Initiative. Als midden bestuur vervult zij een actieve rol in het 

informeren, signaleren en agenderen van zaken die van belang zijn voor hogere en lagere overheden 

of voor ondernemers, onderwijsinstanties en partnerorganisaties.  

De provincie stimuleert stads- en zorgboerderijen en de combinatie met de teelt van slow food en 

streekproducten. Verbindingen worden gezocht tussen ecologische landbouw en zorg. In dit kader 

steunt de ChristenUnie-SGP het programma “Van Hollandse Bodem”. 

DE CHRISTENUNIE-SGP KIEST VOOR 
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1. Een positieve provinciale rol bij het onder de aandacht brengen van positieve ontwikkelingen op 

landbouw en (glas)tuinbouwgebied en de voordelen van regionale voedselproductie, bijvoorbeeld 

door voorlichtingscampagnes.  

2. Het schoon en eerlijk ondernemen van de landbouwsector waardoor de luchtkwaliteit sterk kan 

verbeteren. Denk hierbij aan biomassavergisters c.q. biomassavergassing voor het nuttig gebruik 

van mestoverschotten. 

3. Het ondersteunen van processen en netwerken waarin vertegenwoordigers uit de 

landbouwsector en andere sectoren (bijvoorbeeld: economie, natuur, landschap en energie) 

elkaar kunnen informeren, inspireren en waarin initiatieven kunnen ontplooien. 

4. Sterke stads- en zorgboerderijen in combinatie met ecologische landbouw en zorg (de teelt van 

slow food) en streekproducten. 

3.2 – GLASTUINBOUW EN BOLLENTEELT  

De glastuinbouw en bollenteelt zijn belangrijke economische dragers in grote delen van onze 

provincie. De provincie zal deze sector ondersteunen en innovatieve ontwikkelingen stimuleren. 

Samen met de sector wordt gezocht naar innovatieve oplossingen en mogelijkheden. In het kader 

van Greenport ontwikkelingen wordt actieve Europese steun gezocht voor innovatie, transport en 

arbeid. Sterke concentraties in specifiek aangewezen gebieden maken dat een omvangrijk cluster van 

tuinbedrijven, toeleveranciers en afnemers, logistieke bedrijven, kennis- en onderzoeksinstellingen 

en advies- en dienstenbureaus elkaar versterken tot hoogwaardige en duurzame 

tuinbouwcomplexen. Oude verspreid liggende glasgebieden tasten het landschap aan, zijn (op 

termijn) economisch niet meer rendabel en moeten gesaneerd worden. 

DE CHRISTENUNIE-SGP KIEST VOOR 

1. Het versterken van de innovatieve kracht van de glastuinbouw, bollenteelt en boomkwekerijen op 

de terreinen van teelt, transport, onderzoek, kennis en arbeid. 

2. Het creëren van randvoorwaarden om een goede bedrijfsvoering mogelijk te maken. 

3. Het saneren van verspreid liggende glasgebieden.  

3.3 – BEDRIJFSGROOTTE 

Wat de ChristenUnie-SGP betreft is het belangrijk dat de boer de ruimte krijgt voor een gezond 

agrarisch bedrijf. Dat betekent dat een boer moet kunnen kiezen voor een kleinschalig bedrijf met 

weidegang of voor uitbreiding wanneer dit noodzakelijk is voor het gezinsbedrijf om rond te kunnen 

komen. Opschaling in de landbouw is een proces dat al jaren bezig is. Agrarische schaalvergroting, 

milieukwaliteit en dierenwelzijn worden vaak als tegenstrijdige grootheden gezien. De ChristenUnie-

SGP is van mening dat schaalvergroting niet ten koste hoeft te gaan van milieukwaliteit en 
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dierenwelzijn. Ondernemers moeten de mogelijkheid krijgen hun agrarische activiteiten uit te 

breiden mits ze daarmee bijdragen aan het milieu en dierenwelzijn.  

Het is aan de provincie om te zorgen dat er stallen worden gebouwd die passen in het landschap. De 

provincie kan grenzen stellen aan de grootte van het bouwblok. Wat de ChristenUnie-SGP betreft 

wordt hierbij altijd gekeken naar verbetering van dierenwelzijn, duurzaamheid en vermindering van 

de milieubelasting. Ook de consequenties voor de infrastructuur moeten goed in ogenschouw 

genomen worden, zodat niet alleen de logistieke bewegingen goed en veilig kunnen plaatsvinden, 

maar ook de aanrijtijden van hulpdiensten gewaarborgd is. Grondgebondenheid is een belangrijk 

criterium voor de ChristenUnie-SGP. 

3.4 – SEIZOENARBEIDERS 

Er zullen steeds vaker door teruglopende aantallen bedrijven (woon)boerderijen leeg komen te 

staan. Het is zeer gewenst dat de provincie samen met de gemeenten een plan opstelt om de 

leefbaarheid en kwaliteit van de leefomgeving te waarborgen. De ChristenUnie-SGP is echter van 

mening dat deze boerderijen niet zondermeer ingezet kunnen worden voor het huisvesten van 

seizoenarbeiders. Als het gaat om het huisvesten van arbeidsmigranten is het wenselijk om te zorgen 

voor een goede spreiding over de bestaande dorpen en steden, zodat deze mensen ook kunnen 

integreren in de samenleving. Grootschalige huisvesting in het buitengebied is onwenselijk. Niet 

alleen vanwege de aantasting van de open ruimte, maar vooral ook vanwege onwenselijke gevolgen 

voor de bewoners. 

DE CHRISTENUNIE-SGP KIEST VOOR 

1. Het belang dat de boer de ruimte krijgt voor een economisch gezond agrarisch bedrijf. 

2. Aanvullende maatregelen bij landbouwstructuurverbetering (vrijwillige en planmatige kavelruil 

zoals bedrijfsverplaatsing en kavelverbeteringswerken) zoals: verkeersveiligheid, natuur- en 

landschapsbeheer (vorming van collectieven en gebiedscoöperaties) en waterbeheer (kwalitatief 

en kwantitatief). 

3. Een zodanige verdeling bij de programmatische aanpak stikstof (PAS) dat agrariërs voldoende 

ruimte overhouden om te kunnen ondernemen. 

4. Het ontwikkelen van een Deltaplan om leegstaande en leegkomende boerderijen te 

herbestemmen, waardoor leefbaarheid en kwaliteit van de leefomgeving gewaarborgd blijven. 

(Deltaplan leegstaande boerderijen). 

5. Samenwerking met gemeenten om te komen tot goede voorzieningen, waar arbeidsmigranten 

een waardig bestaan kunnen opbouwen. 

3.4 – JONGE LANDBOUWERS 
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De Jonge Landbouwers regeling wordt een verantwoordelijkheid van provincies. De ChristenUnie-

SGP is van mening dat er voor jonge boeren en tuinders een sterke (provinciale) regeling moet zijn 

die hun bedrijven versterkt zodat zij toekomst hebben in Nederland. 

3.5 – VISSERIJ  

In het kader van de Natuurbeschermingswet heeft de provincie een eigen taak, ook wat betreft het 

aanwijzen van visserijgebieden en het beheersen van de visstand. Daarnaast zijn delen van de 

provincie economisch afhankelijk van de visserij. De Provincie Noord-Hollandervaart het als een 

(mede) verantwoordelijkheid om die delen van de economie te ondersteunen. Hierbij zal naast het 

stimuleren van bedrijfseconomische voorwaarden zeker ook gekeken worden naar het behalen van 

ecologische doelen. 

Voor wat betreft de IJsselmeervisserij pleit de ChristenUnie-SGP voor een toekomstperspectief voor 

de vissers. Zij moeten worden gecompenseerd wanneer er langere tijd niet gevist mag worden. 

Immers, de lage visstand in het IJsselmeer heeft vele oorzaken en mag niet zondermeer afgewend 

worden op de visserijsector. 

De vismigratierivier, die voor de Afsluitdijk op de agenda staat, kan rekenen op de hartelijke steun 

van de ChristenUnie-SGP. Met deze vismigratierivier, die de overgang tussen het zoete IJsselmeer en 

de zoute Waddenzee mogelijk maakt voor bepaalde vissoorten, wordt de visstand in het IJsselmeer 

ondersteund en krijgt deze sector weer toekomstperspectief. 

 De zeevisserijsector moet kunnen blijven rekenen op goede havenfaciliteiten. Tal van 

ontwikkelingen staan op de rol voor onder meer Den Oever en Den Helder, maar deze mogen niet 

leiden tot beperkingen voor de visserijvloot. In samenspraak met gemeenten en Rijksoverheid 

moeten oplossingen gezocht en gevonden worden. 

DE CHRISTENUNIE-SGP KIEST VOOR 

1. Een sterke visserijsector, waarbij vissers en handel nauw samenwerken om op een 

bedrijfseconomisch en ecologisch verantwoordde manier resultaten te behalen en de 

werkgelegenheid te kunnen waarborgen. 

2. Compensatie in samenwerking met het Rijk voor de IJsselmeervissers, die gedwongen worden 

hun werkzaamheden stil te leggen.  

4.0 – MILIEU, ENERGIE EN KLIMAAT 

4.1 – VISIE 
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Het provinciale milieu-, energie en klimaatbeleid van de ChristenUnie-SGP staat in het teken van de 

Bijbelse opdracht om te bouwen en te bewaren. Wij zijn geen verbruikers van de schepping, maar 

beheren deze in het besef dat we haar doorgeven aan volgende generaties. Voor ons is duurzame 

ontwikkeling, een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder dat 

daarmee de behoefte van toekomstige generaties in gevaar wordt gebracht. 

Deze visie bepaalt onze keuzes op het gebied van energie-, klimaat-, milieu- en afvalverwerking.  

De provincie heeft een belangrijke taak in de omschakeling naar een energieproductie en consumptie 

die toekomstbestendig en dus schoon en eerlijk is. Onze huidige energiehuishouding draagt bij aan 

klimaatverandering met verstrekkende ecologische en economische gevolgen. Het voortzetten van 

omvangrijke energiebesparing en van omschakeling naar hernieuwbare energie is de strategie voor 

de komende jaren. De uitdaging voor de provincie is om de juiste maatschappelijke en economische 

voorwaarden te creëren voor een verbetering van de economische positie, een gezonder leefmilieu, 

nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid. Geen medewerking zal worden gegeven aan de winning 

van schaliegas. De focus is er op gericht om in 2050 een samenleving te realiseren zonder een beroep 

op fossiele brandstof te doen.  

De provincie draagt zowel binnen als buiten haar eigen grenzen bij aan een betere wereld. Ze houdt 

in haar beleid rekening met haar maatschappelijke verantwoordelijkheid tegenover huidige en 

toekomstige generaties. Niet alleen hier, maar ook op andere plaatsen in de wereld. De provincie 

geeft zelf het goede voorbeeld.  

DE CHRISTENUNIE-SGP KIEST VOOR 

1. Het krachtig voortzetten van de omslag van omvangrijke energiebesparing en omschakeling naar 

hernieuwbare energie. In een op te stellen provinciaal energiebeleidsplan dient de uitwerking van 

de turbines in de spuisluizen van de Afsluitdijk, het gebruik van schrale landbouwgrond voor de 

opwekking van zonne-energie en het gebruik maken van industriële gebieden om windturbines te 

plaatsen opgenomen te worden in concreet te realiseren doelstellingen voor 2020.  

2. Een samenwerking met kennisinstellingen en lokale ondernemers om deze ontwikkelingen te 

verzilveren in een regionale impuls. Goede voorbeelden daarvan zijn het Tidal Test Center bij Den 

Oever, het testcentrum voor offshore windturbines in de Wieringermeer en het vermoeiingslab 

voor rotorbladen op de Oude Zeug. Ontwikkelingen in de energiemarkt bieden nieuwe kansen en 

verdienmodellen voor de landelijke en regionale economie. 

3.  Investeren in de regio’s, waar de duurzame energieproductie gevolgen heeft voor de 

omwonenden. Omwille van de leefbaarheid van het gebied, worden investeerders van 

energieparken verplicht ook te investeren in het gebied door middel van een gebiedsfonds. 

4. Initiatieven van bewoners- of bedrijfscollectieven voor het decentraal opwekken van energie 

zorgen voor een betere afstemming tussen energieaanbod en -vraag. Waar nodig ondersteunt de 
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provincie dit soort kleinschalige initiatieven door het bij elkaar brengen van partijen, bundelen 

van kennis en informatie of financieringsinstrumenten. 

5. Ruimte voor de productie van duurzame energie uit zon, wind, water en biomassa. Provincies 

geven in hun ruimtelijk beleid locaties aan voor de productie van duurzame energie. De belangen 

voor omwonenden, grondeigenaren en het landschap verdienen bijzondere aandacht, waarmee 

in het sociaal flankerend beleid rekening wordt gehouden. 

6. De Provincie Noord-Holland dient 685 MW aan windenergie productie te realiseren. De provincie 

is aan zet om in goed overleg met gemeenten de beste locaties uit te kiezen, waarbij plaatsing in 

industriële gebieden de voorkeur geniet.  

7. Het tijdig betrekken van omwonenden bij projecten. Hen wordt de mogelijkheid geboden 

financieel te participeren in projecten in hun eigen omgeving. Naast participatiemogelijkheden 

voor individuele burgers kiest de ChristenUnie-SGP voor participatie van de samenleving als 

geheel, waarbij de opbrengsten ten goed komen aan voorzieningen van algemeen nut. 

8. Geen winning van schaliegas. De risico’s van schaliegas zijn groot en daarnaast is schaliegas geen 

duurzame oplossing. Het exploiteren van fossiele brandstoffen blijft eindig en daarom pleit de 

ChristenUnie-SGP voor duurzame oplossingen. Schaliegas past niet binnen die criteria. 

9. Het samen optrekken van grensregio’s om de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen te 

stimuleren. De opgaven op het gebied van klimaat reiken over provinciegrenzen. Grensregio’s 

benutten elkaars kennis, ervaring en kwaliteiten.  

10. Voorwaarden vanuit de provincie bij het vergunningen-, inkoop- en aanbestedingsbeleid die 

overeenstemmen met een verantwoorde winning van de benodigde grondstoffen of met een 

verantwoorde productie voor de desbetreffende zaken waarvoor toestemming wordt gegeven.  

11. Energiezuinige gebouwen die zo klimaatneutraal mogelijk zijn. De provincie geeft hierin zelf het 

goede voorbeeld door onder andere provinciale gebouwen zo ‘klimaatneutraal’ en energiezuinig 

mogelijk maken, het eigen wagenpark op elektrisch of op groen gas en bij vervanging van 

interieur en aanschaf van goederen zoveel mogelijk kiezen voor duurzaam gemaakte producten 

(duurzaam inkopen). 

12. Het stimuleren van de inzet van biomassa als energiebron (het hergebruiken van 

energiebronnen). 

13. Het bijdragen aan en stimuleren van het ontwikkelen van nieuwe vormen van duurzame energie: 

denk aan Biogas (Bio-LNG), energie uit osmose (Blue energy) et cetera.  

14. De aanleg van ondergrondse hoogspanningskabels in dichtbevolkte gebieden omdat 

bovengrondse gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. 

4.2 – LUCHTKWALITEIT 

De provincie geeft invulling aan de regelgeving van het rijk voor de luchtkwaliteit en aan de 

verplichtingen die voortvloeien uit de Europese richtlijnen op het gebied van lucht. De ChristenUnie-

SGP wil hiervoor strakke plannen en bereikbare doelen opgenomen in het provinciale 
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milieubeleidsplan. Er worden realistische doelen gesteld bij het verbeteren van de luchtkwaliteit 

door het terugdringen van roet, ultra-fijnstof, uitlaatgassen. Vooral in de regio IJmond dient 

nauwlettend te worden toegezien op de luchtkwaliteit in relatie tot zowel de grote industrieën als de 

passerende offshore-vloot. In de aanbestedingsnormen voor bijvoorbeeld het openbaar vervoer 

zullen de maximaal technisch haalbare normen (best beschikbare technologie) worden 

voorgeschreven. 

Rondom Schiphol zijn afspraken gemaakt tussen overheid, private partijen en bewonersorganisaties 

over luchtkwaliteit en geluidhinder. De ChristenUnie-SGP houdt ook richting toekomst onverkort vast 

aan deze afspraken. Toekomstige ontwikkelingen kunnen dan ook alleen op steun van de 

ChristenUnie-SGP rekenen indien deze binnen de gestelde kaders plaatsvinden.  

DE CHRISTENUNIE-SGP KIEST VOOR 

1. Een provinciaal milieubeleidsplan met grote aandacht voor de luchtkwaliteit. Wij willen hierin 

tegengaan dat een stapeling van geluid, fijnstof, roet, de gezondheid van burgers aantast. 

2. Een stop op vergunningen voor de bouw van nieuwe kolencentrales. 

3. Het voorschrijven van de best beschikbare technologie bij aanbestedingen van bijvoorbeeld het 

openbaar vervoer. 

5.0 – VERKEER EN VERVOER 

De ChristenUnie-SGP heeft vanuit het beheer van de schepping en het milieu de voorkeur voor het 

gebruik openbaar vervoer. Dag in dag uit reizen mensen in de regio naar werk, studie, voorzieningen 

en familie. De provincie maakt deze verkeersbewegingen mogelijk door middel van regionaal 

openbaar vervoer en provinciale wegen. Openbaar vervoer en eigen vervoer met de auto en de fiets 

zijn geen losstaande systemen, maar kunnen elkaar versterken.  

Reizigers reizen over grenzen. De ov-verbindingen over de provinciegrens kunnen en moeten 

verbeterd worden. De ChristenUnie-SGP wil dat het reizen in de provincie veilig, vlot en toegankelijk 

is.  

5.1 – OPENBAAR VERVOER 

Het openbaar vervoer moet voor zo veel mogelijk reizigers een toegankelijke vervoersvoorziening en 

alternatief voor eigen vervoer zijn. Dat vraagt om een balans tussen de grootte en frequentie van het 

vervoersaanbod en de betaalbaarheid. De leefbaarheid van kleine dorpen is gebaat bij een goede 

verbinding naar voorzieningen in naburige kernen. Het betaalbaar houden van het openbaar vervoer 

betekent soms dat het niet haalbaar is om in elke kern een ov-verbinding te verzorgen. Dan kan 

geïnvesteerd worden in hoogfrequente verbindingen op belangrijke vervoerscorridors. Waar 
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mogelijk moeten verbindingen met kleine dorpen in stand worden gehouden of moeten volwaardige 

alternatieven worden geboden. Zoals het stimuleren van lokale initiatieven, zodat bewoners via 

regiotaxi of buurtbus toch aansluiting hebben op regionale bus- en treinlijnen. 

De spoorlijn door de Gooi en Vechtstreek leidt tot veel klachten. Overlast, maar ook de verschillende 

veiligheidsproblemen vragen om een oplossing. De ChristenUnie-SGP wil zo spoedig mogelijk met 

betrokken gemeenten in overleg om te zoeken naar een realistische en duurzame oplossing.  

Intercity’s en regionale treinen moeten goed op elkaar aansluiten en Intercity’s moeten voldoende 

mogelijkheden hebben om regionale treinen te passeren zodat beide geen reistijd verliezen. De 

provincie moeten gaan samenwerken met andere provincies om reisinformatie en ov-marketing te 

verbeteren en te voorkomen dat elke regio hiervoor apart geld uitgeeft.  

DE CHRISTENUNIE-SGP KIEST VOOR 

 

1. Ondersteuning van vrijwilligersinitiatieven, zoals de Belbus en de Buurtbus om een volwaardige 

openbaarvervoervoorziening in de kleinere dorpen en kernen te waarborgen. 

2. Een actuele en juiste informatievoorziening voor reizigers. Reizigers moeten met behulp van 

dynamische reisinformatiesystemen en apps voor de smartphone worden geïnformeerd over 

actuele vertrektijden, alternatieve verbindingen bij storingen en looproutes op stations. 

3. Herinvoering van de Fast Flying Ferry of een vergelijkbaar initiatief voor snel personenvervoer 

over water tussen Velsen, Beverwijk, Zaanstad en Amsterdam. 

4. Investeren in een betere doorstroming van HOV-buslijnen van R-net waaronder uitbreiding van 

het netwerken van vrije busbanen rond Schiphol zoals langs de A9. 

5. Het waarborgen van de (sociale) veiligheid van haltes en stations. Ruime haltes en perrons, 

verlichting en goede fietsvoorzieningen en heldere handhaving dragen hieraan bij.  

6. Lobbyen bij het Rijk voor een maximale verbreding van de oosttunnel onder Amsterdam Centraal 

zodat reizigers meer comfort hebben en sneller kunnen overstappen. 

7. Alle bron data van de prestaties van OV-bedrijven in de provincie worden openbaar zodat 

reizigersorganisaties en politiek exact inzicht krijgen in het aantal reizigers per lijn en het aantal 

vertragingen 

8. Het maken van goede afspraken met politie en OM (handhavingsarrangement) om de veiligheid in 

het ov te waarborgen (tegengaan zwartrijden, geweld tegen reizigers en personeel, vandalisme). 

9. Een goede toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor ouderen en lichamelijk beperkten. De 

informatievoorziening, haltes, stations, bussen en treinen moet daarop worden ingericht. 

10. Het binnen vier jaar toegankelijke maken van alle bushaltes voor mensen die minder mobiel zijn.  

11. Het verminderen van de uitstoot van schadelijke stoffen door het inzetten van schone bussen.  

12. De provincie lobbyt bij het rijk voor een nachtnetaansluiting van Haarlem en Alkmaar. 
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13. Er wordt geïnvesteerd in het Amsterdamse tramnetwerk om de reistijd te verkorten. Zo komen er 

meer reizigers en wordt de exploitatie goedkoper. Dit kan door een betere doorstroming rond 

kruispunten, het beperkt schrappen van haltes en een efficiënter lijnennet. 

14. Uitbreiding van de Amsterdamse metro is kostbaar maar wel noodzakelijk voor de bereikbaarheid 

van de stad nu het inwonertal de komende jaren nog fors zal groeien en steeds meer mensen uit 

de rest van de provincie hier werken. Grote projecten zijn risicovol en kosten jaren om te 

realiseren. ChristenUnie-SGP kiest daarom voor een uitbouw van het netwerk in kleine stappen. 

Dit vraagt een gezamenlijke investering van Rijk, provincie en de gemeente Amsterdam. 

 

Investeren in spoor 

Het spoorwegnet valt onder verantwoordelijkheid van het Rijk. Het spoor tussen Amsterdam Zuid en 

Weesp wordt uitgebreid maar er blijven vooral rond Amsterdam nog veel knelpunten. De provincie 

moet onderhandelen met het Rijk over een ambitieus investeringsprogramma en bereid zijn hier ook 

aan mee te betalen. 

 

15. Gedeeltelijke spoorverdubbeling Hoorn-Enkhuizen zodat deze verbinding minder kwetsbaar 

wordt voor vertragingen en er verdere groei van het aantal treinen naar Amsterdam mogelijk 

wordt. 

16. Inhaalsporen bij stations tussen Heerhugowaard, Zaanstad en in ’t Gooi zodat groei van het 

treinverkeer mogelijk is en intercity’s de sprinters kunnen inhalen. 

17. Het spoor tussen station Bussum Zuid en de Comeniuslaan in Bussum wordt verdiept aangelegd 

zodat het geen barrière meer is in het dorp. 

18. Realisatie van een spoorboog tussen Amsterdam Lelylaan en Amsterdam Zuid zodat er directe 

treinen kunnen gaan rijden tussen West-Friesland en de Zaanstreek en Amsterdam Zuid, er een 

omleidingsroute ontstaat voor treinen bij storingen rond Amsterdam Centraal en er meer ruimte 

komt voor treinen door de Schipholspoortunnel richting Leiden, Den Haag en Rotterdam. 

19. Een snellere spoorverbinding naar Almere door een nieuwe korte ondergrondse spoorverbinding 

tussen de spoorlijn Amsterdam-Utrecht en de Gooilijn ten zuiden van Holendrecht. Hierdoor 

kunnen treinen met 200 km/uur vanaf Schiphol en Utrecht doorrijden naar Almere en wordt 

Amsterdam Bijlmer beter bereikbaar.  

20. Door de aanleg van nieuwe stations sluit het spoorvervoer beter aan bij de vervoersvraag van 

grote groepen reizigers in onze provincie. Wij willen nieuwe stations in Heerhugowaard, Haarlem 

West, Kwadijk-Oosthuizen, Vogelenzang-Bennebroek, Amsterdam Rietlandpark, Amsterdam 

Geuzeveld en Amsterdam Westerpark,  

21. Onderzoek naar koppeling van het metronetwerk aan het spoor. De sprinters uit Utrecht zouden 

kunnen doorrijden naar het centrum van Amsterdam en Osdorp. Hierdoor komt er meer ruimte 

voor extra intercity’s tussen Amsterdam en Utrecht.  

5.2 – AUTOMOBILITEIT 
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Provinciale wegen verbinden dorpen en steden met elkaar en met rijkswegen. Deze wegen zijn van 

grote regionale betekenis. De provincie heeft de taak om het reizen over de provinciale wegen zo 

veilig mogelijk te maken en te streven naar een vlotte doorstroming.  

Ook wordt in samenwerking met de Rijksoverheid gekeken naar oplossingen voor belangrijke 

knelpunten in de Rijkswegen. Zo is de omlegging van de A9 bij Badhoevedorp een geslaagd voorbeeld 

van samenwerking tussen Rijk en Provincie en ook de plannen voor de westkant van Alkmaar moeten 

de doorstroming bevorderen. Een bron van zorg blijft de ontsluiting van Den Helder via de N9 en de 

N99. De ChristenUnie-SGP wil zich samen met de Rijksoverheid ervoor inzetten dat er een serieuze 

poging wordt ondernomen om de N9 op te waarderen naar een vierbaans autoweg, waarmee de 

ontwikkelkansen van de gehele Noordkop belangrijk versterkt worden. 

 

DE CHRISTENUNIE-SGP KIEST VOOR 

1. Goede op maat aangebrachte verlichting. In het landelijk gebied kan gebruik gemaakt worden van 

bermverlichting ofwel: “glowing lines” (zelf opladende lichtgevende strepen) en 

wegdekreflectoren. Dynamische verlichting kan bijdragen aan de (sociale) veiligheid op 

fietspaden. Onnodige verlichting moet worden verwijderd. 

2. Overzichtelijke en ruime verkeerssituaties, gescheiden rijbanen en spreiding van 

vervoersstromen. 

3. Waar mogelijk moeten provinciale wegen om (dorps)kernen worden aangelegd en moeten 

snelheidswisselingen worden beperkt. Er moet een oplossing komen voor het verkeer door 

Vogelenzang. Verkeersdrempels zijn hier op zijn minst nodig. 

4. Niet bezuinigen op onderhoud. Er moeten heldere afspraken zijn over het onderhoudsniveau en -

budget van wegen en kunstwerken (zoals bruggen en viaducten). 

5. Voor 2035 alle provinciale wegen op het drie sterren veiligheidsniveau van het European Road 

Assessment Programme (EuroRAP) te brengen. 

6. Het aantrekkelijker maken van de overstap tussen eigen en openbaar vervoer. Hiervoor moeten 

ov-opstappunten met de auto en de fiets goed toegankelijk zijn en moet parkeren hier gratis zijn. 

7. Het toegankelijk maken van provinciale wegen voor landbouwverkeer wanneer er geen andere 

verbindingswegen zijn. Met een hoge frequentie van passeerstroken kan een veilige en vlotte 

doorstroming van het overige verkeer worden gewaarborgd. 

8. Het voorkomen van barrièrewerking van nieuwe auto infrastructuur. Bestaande barrières worden 

verminderd door de realisatie van ongelijkvloerse kruisingen voor het langzaam verkeer o.a. bij de 

Westelijke Randweg in Haarlem.  

9. Het verkeersplein aan het eind van de A9 bij het AZ stadion wordt afgerond zodat verkeer 

ongehinderd door kan rijden via de N9 richting Den Helder. 
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10. De Waarderweg in Haarlem wordt verbreed. Verbreding van de Vondelweg is niet nodig voor een 

goede doorstroming. Wel moeten de kruisingen veiliger worden gemaakt. 

11. Aanleg van de Mariatunnel voor sluiting van de zuidelijke ring rond Haarlem en een betere 

doorstroming van het verkeer richting de kust. 

12. Investeren in het doortrekken van de A8 - A9 in samenwerking met het Rijk, de betrokken 

gemeenten en het bedrijfsleven. 

13. Onderzoek naar het verbreden van de A9 tussen Alkmaar en Den Helder. Investeringen in deze 

Rijksweg zal echter wel grotendeels door het Rijk moeten worden betaald. 

5.3 – FIETSEN EN WANDELEN 

 

Nu fietsen met (elektrische) trapondersteuning in een snel tempo de markt veroveren ontstaan er 

kansen voor meer fietsgebruik. Dan moeten wel de fietsvoorzieningen goed op orde zijn. 

Fietsrecreatie moet worden bevorderd. 

 

14. Er moeten fietssnelwegen worden aangelegd op routes die aantrekkelijk zijn voor woon-

werkverkeer, e-bikes en wielrenners. Dit kan worden gerealiseerd door bestaande routes te 

verbeteren (bredere paden, comfortabel wegdek, beter onderhoud, goede bewegwijzering, geen 

oponthoud) en door het realiseren van ontbrekende schakels. Naast de geplande fietssnelweg 

F200 tussen Haarlem en Amsterdam komt er binnen 4 jaar ook een F9 tussen Velsen, Haarlem en 

Schiphol. Hiervoor komt er een nieuwe brug over de Ringvaart bij Haarlemmerliede (Zoete Inval) 

zodat deze route kilometers korter wordt. Ook komen er fietssnelwegen tussen Heiloo en 

Heerhugowaard, tussen Enkhuizen en Hoorn, tussen Purmerend en Amsterdam en tussen 

Amsterdam en Uithoorn/Aalsmeer. 

15. Gemeenten worden gestimuleerd te investeren in fietsvoorzieningen zoals realisatie van 

fietspaden en fietsstraten en het veiliger maken van kruispunten. De provinciale BDU-subsidie 

wordt daarom weer verruimd van 50% naar 90% zodat ook minder rijke gemeenten kunnen 

investeren in de fiets. Het oplossen van de fietsknelpunten top-10 die in overleg met de 

Fietsersbond wordt opgesteld zal voor 100% worden betaald door de provincie. 

16. Zorg dragen voor een goed onderhoud van het netwerk van (inter)nationale lange afstands 

wandel- en fietspaden. 

17. De mogelijkheid om op elk ov-knooppunt, zowel trein- als busstations, ov-fiets te kunnen huren. 

Er komt ook een experiment met verhuurlocaties bij toeristische trekpleisters.  

HET TEKORT AAN FIETSENSTALLINGEN BIJ STATIONS MOET BINNEN VIER JAAR ZIJN 

OPGELOST. ER KOMEN BOVENOP DE REEDS GEPLANDE STALLINGEN TEN MINSTE 

20.000 EXTRA STALLINGEN BIJ ONDER MEER DE STATIONS AMSTERDAM, HAARLEM EN 

ALKMAAR. OOK HET AANTAL FIETSENSTALLINGEN BIJ KNOOPPUNTEN VAN R-NET 

WORDT FORS UITGEBREID. 
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6.0 – ECONOMIE 

Een gezonde economie heeft oog voor de kansen om te ondernemen op een manier die respectvol is 

ten opzichte van de werknemers en de schepping. 

Een gezonde economie zorgt voor werkgelegenheid en is daardoor een belangrijke voorwaarde voor 

burgers om een zinvol leven te kunnen leiden en in hun levensonderhoud te voorzien. 

De provincie heeft wat betreft ondernemers en het ondernemersklimaat een faciliterende rol. 

Gezocht moet worden naar mogelijkheden om samen met ondernemers tot maatwerk te komen dat 

het ondernemerschap versterkt. De taken van de provincie op sociaaleconomisch terrein zijn het 

scheppen van voorwaarden voor een optimale ontwikkeling van werkgelegenheid, arbeidsmarkt en 

bedrijfsleven/ondernemerschap. De provincie zal daarbij initiërend, stimulerend en coördinerend 

optreden. 

DE CHRISTENUNIE-SGP KIEST VOOR 

 

1. Een sterke regionale economie met bijbehorende werkgelegenheid. 

2. Een provincie die investeert in een sterke regionale economie en in kennis en innovatie. De 

provincie zorgt daarom voor goede randvoorwaarden en samenwerking met universiteiten, 

hogescholen en onderzoeksinstellingen. 

3. Het bevorderen van kansen voor duurzame economie door stimulerende mogelijkheden om te 

kunnen innoveren. 

4. Het bevorderen van de regionale economie door in het aanbestedingsbeleid meer kansen te 

bieden aan het regionale midden- en kleinbedrijf. 

5. Het stimuleren van “eerlijk ondernemen”. Bijvoorbeeld op het gebied van aandacht voor 

werkgeverschap, door het in dienst nemen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, het 

voorkomen van arbeidsuitbuiting, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Fair Trade. Dit 

verlangen we niet alleen van derden, maar we zullen dit ook toepassen op de eigen organisatie. 

6. Provinciale regelgeving die een goede balans bevordert tussen duurzaamheid (schoon en eerlijk), 

economie en sociaal werkgeverschap.  

7. Kennisuitwisseling en samenwerking tussen onderwijs, overheden, ondernemers en onderzoek. 

8. Een brede aandacht voor lager, middelbaar en hoger opgeleiden. 

9. Het meewegen van het belang van ondernemers bij afwegingen die in ruimtelijke zin gemaakt 

moeten worden. Dit is belangrijk omdat grond in Nederland een schaars goed is.  

10. Een provincie die zich samen inzet met ondernemers en gemeenten voor een goed gebruik van de 

schaarse ruimte. Door steun bij het ontwikkelen van binnenstedelijke bedrijventerreinen, 

gezamenlijke inzet voor hergebruik van kantoor- en bedrijfspanden en door stimulatie om 
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leegstaande kantoorgebouwen op te splitsen in bedrijfsverzamelgebouwen of een 

woonbestemming te geven wil de ChristenUnie-SGP de ruimte die er is goed benutten. 

11. Het vereenvoudigen van de provinciale regelgeving voor het bedrijfsleven. Wij willen het 

bedrijfsleven mede verantwoordelijk maken voor het nakomen van een aanvraag i.p.v. het 

nakomen van een vergunning (toetsen op hoofdlijnen, controle en bijstelling waar nodig achteraf) 

12. Een stop op de ontwikkeling van outletcentra buiten de bebouwde kom. Landschappelijk gezien 

vormen deze centra meestal een ongewenste inbreuk in het landelijk gebied. De verkeersdruk 

neemt door de aantrekkingskracht van deze centra vaak ongewenste vormen aan. Het 

belangrijkste argument tegen deze centra is de concurrentiepositie van de kleine middenstand die 

door deze centra zwaar onder druk komt te staan. 

6.1 – TOERISME EN RECREATIE 

De ChristenUnie-SGP vraagt provincies het toeristische en recreatiebeleid in nauw overleg op elkaar 

af te stemmen, zodat er toeristische en recreatieve zones en netwerken ontstaan. Routestructuren 

tussen provincies zullen in nauw onderlinge samenhang worden afgestemd. Provinciale routes zullen 

verbonden moeten zijn met landelijke routes. 

In de komende jaren zal er een groeiende groep vitale inwoners gebruik willen maken van 

voorzieningen op het gebied van sport en cultuur, fietsen, wandelen en andere vormen van vrije 

tijdsbeoefening zoals het toeristisch gebruik van parken en natuur. Daarnaast is er sprake van een 

groeiende groep mensen die in de stad wonen en in de buurt van de stad voorzieningen nodig 

hebben voor ontspanning en vrije tijd.  

Voor het platteland is de land- en tuinbouw een belangrijke economische motor en tevens een 

sociale drager. Het landelijk gebied speelt daarnaast een essentiële rol als recreatiegebied en als 

leefgebied voor allerlei planten en dieren. Gevarieerde natuurgebieden en aantrekkelijke 

landschappen zijn belangrijk voor de recreatie en om iets te herkennen van de manier waarop God 

de wereld heeft geschapen.  

Recreatieschappen spelen een belangrijke rol bij het in stand houden en creëren van recreatieve 

voorzieningen. De verbinding tussen stad en platteland wordt steeds belangrijker. Van 

recreatieschappen mag verwacht worden dat zij, in afstemming met de provincie, zorg dragen voor 

een goede zwemwaterkwaliteit en de nodige voorzieningen bij openlucht zwemmogelijkheden en 

strandjes et cetera. 

DE CHRISTENUNIE-SGP KIEST VOOR 

 

1. Positieve aandacht voor toerisme als bedrijfstak. Door de leeftijdsopbouw van de bevolking zijn er 

meer mensen die vrije tijd te besteden hebben. 
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2. Het samenhangend netwerk voor wandelen, fietsen en varen dat goed op elkaar moet aansluiten 

en goed onderhouden moet worden. 

3. De mogelijkheden voor ondernemers om op het platteland voorzieningen te treffen voor eet- en 

drinkgelegenheden of bijvoorbeeld campings en Bed&Breakfast. Deze gelegenheden moeten 

provinciaal gestimuleerd worden.  

4. Het ontwikkelen van goede recreatieve buitensportvoorzieningen zoals ruiterpaden, 

skeelerroutes en kanoroutes met faciliteiten en voorzieningen voor de gebruikers. 

5. Een goede ontsluiting van het landelijk gebied door het bevorderen en aanleggen van een 

netwerk van kerk- en klompenpaden, wandelroutes, fietspaden en kanoroutes et cetera. 

6. Het in stand houden van het provinciale aandeel in recreatieschappen. Wel zal de bijdrage van 

provincie en gemeente in evenwicht moeten zijn.  

7. De zorg door de recreatieschappen voor een goede zwemwaterkwaliteit en de nodige 

voorzieningen bij strandjes et cetera.  

 

6.2 – ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT 

Ondernemingen creëren toegevoegde waarde, werkgelegenheid en daarmee inkomen. Zij vormen de 

motor van de economie. Het spectrum van ondernemingen loopt van mondiaal opererende 

multinationals tot de kleine zelfstandige op de hoek. Dit vraagt specifiek beleid dat rekening houdt 

met de diversiteit aan ondernemers en ondernemingsvormen. Mede door de toegenomen 

scholingsgraad van de beroepsbevolking en de stijging van de kosten van arbeid wordt de 

Nederlandse economie steeds meer een kenniseconomie. Forse investeringen zijn nodig om 

koploper te blijven (of te worden) op het gebied van innovaties en industrie. Hierin vervullen de 

mainports een belangrijke rol. De omslag naar kenniseconomie leidt tot een verschuiving van 

industriële bedrijvigheid naar dienstverlening. Provinciaal wordt uitgegaan van een goede 

samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid). 

Delen van Noord-Holland zijn aangemerkt als potentieel krimpgebied. De ChristenUnie-SGP is van 

mening dat overheden in samenwerking met elkaar een opdracht hebben om deze gebieden leefbaar 

te houden. Goed gespreid en bereikbaar onderwijs zijn daartoe van onschatbare waarde, waarbij ook 

het bijzonder onderwijs nadrukkelijk aandacht verdient.  

DE CHRISTENUNIE-SGP KIEST VOOR 

1. Een provincie die zorg draagt voor een goede analyse van de arbeidsmarkt. Hiermee wordt het 

onderwijs gestimuleerd om de juiste opleidingen aan te bieden. 

2. Een samenwerking tussen de provincie en ondernemers die zich samen inzetten om de 

arbeidsmarkt en onderwijs dicht bij elkaar te brengen. Hiervoor wordt enerzijds kennis geleverd 

en anderzijds arbeidsleerplaatsen aangeboden. 



 

 
Verkiezingsprogramma Provinciale Staten 2015 - 2019 

 

Pagina | 28  
25-10-2014 

3. Een provincie, die zich sterk maakt voor goede spreiding van basisonderwijs en voortzet 

onderwijs.  

6.3 – GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING / EUROPA 

Voor de Nederlandse burgers en bedrijven is een goede samenwerking met buurlanden belangrijk. 

Dichtbij, in Duitsland en België, zijn kansen op het gebied van economie en werkgelegenheid. De 

realiteit leert dat er gezamenlijke tijd en inzet nodig is om grensoverschrijdende samenwerking te 

ontwikkelen en succesvol te doen zijn. Provincies hebben hierbij een belangrijke functie, omdat ze 

vanuit een regierol thema’s met gemeenten en andere organisaties kunnen oppakken. Op het gebied 

van innovatieve en duurzame projecten kunnen provincies het initiatief nemen en ondersteunen. 

Nauwe samenwerking met grensregio’s (Euregio’ s) is noodzakelijk om grensoverschrijdende 

samenwerking te concretiseren.  

Vanuit Europa zijn verschillende subsidieprogramma’s voor grensoverschrijdende samenwerking 

beschikbaar. Naar verwachting worden deze subsidies de komende jaren verhoogd. De provincie 

moet zich inzetten om met deze subsidies grensoverschrijdende samenwerking te stimuleren en te 

realiseren. Van belang is de blijvende inzet van provincies in de projectontwikkeling. 

Veel gemeenten en provincies zijn bezig met grote infrastructurele projecten. Hier zijn vaak grote 

bedragen mee gemoeid. Op Europees niveau is een fonds beschikbaar waar lokale overheden een 

beroep op kunnen doen. Dit is het Europees Transportfonds TEN-T (Trans-Europese Netwerken). Dit 

fonds blijkt relatief onbekend op lokaal niveau, maar biedt grote kansen in alle provincies en in veel 

gemeenten.  

DE CHRISTENUNIE-SGP KIEST VOOR 

 

1. Provincies die gemeenten en UWV ondersteunen om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt 

praktisch, beter en blijvend bij elkaar te brengen. Hierbij is doorzettingsvermogen noodzakelijk.  

2. Het wegnemen van knelpunten, zoals verschillen in regelgeving, bij grensoverschrijdende 

samenwerking. Naast de inspanningen die op Europees en landelijk niveau worden gedaan, moet 

ook de provincie zich inspannen voor het wegnemen van knelpunten in ruimtelijk en economisch 

beleid. Mensen moeten de ruimte krijgen om over grenzen heen samen te werken. 

3. Investering in maatschappelijk relevante thema’s als werkgelegenheid, veiligheid, cultuur, 

toerisme, demografische ontwikkeling en gezondheid. Daarnaast willen we ook investeren in 

innovatie (topsectorenbeleid). 

4. Het gebruikmaken van andere Europese middelen om projecten op de gebieden van 

infrastructuur, werkgelegenheid en anderen te kunnen realiseren. 

7.0 – CULTUUR 
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7.1 – KUNST EN CULTUUR 

Artistieke kwaliteiten zijn een gave van de Schepper en mogen tot Zijn eer worden ontplooid. 

Kunsten kunnen het leven en de samenleving verrijken en getuigen van Zijn grootheid. Kunst en 

cultuur zijn vensters van onze beschaving. Kunst, cultuur en monumenten weerspiegelen onze 

waarden en normen, onze identiteit als mens, als dorp, stad, provincie of land. Het omvat onder 

meer beeldende kunst, literatuur, podiumkunst, muziek, monumenten, architectuur en 

landschapsinrichting. Bibliotheken en musea zijn belangrijke conservators en overdragers van kunst 

en cultuur. 

DE CHRISTENUNIE-SGP KIEST VOOR 

1. Het bieden van een provinciale infrastructuur die de gemeenten ondersteunt bij het 

gemeentelijke kunst en cultuur beleid. 

2. Bijdragen of initiëren van kunst en cultuur met een schaal die de gemeentelijke schaal en 

draagkracht te boven gaat. 

7.2 – MONUMENTEN 

Eén van de provinciale taken is het behoud van het culturele erfgoed. Hierbij moet niet alleen 

gekeken worden naar gebouwen (oude kerken, monumentale boerderijen, gemalen en fabrieken) 

maar ook naar bijvoorbeeld het behoud van oude instrumenten zoals orgels of streekgebonden 

cultuurhistorie op het platteland of in de stad. Maar zeker ook het in stand houden van de streektaal 

of streekfeesten. 

De ChristenUnie-SGP pleit ervoor om waar mogelijk gebruik te maken van historische infrastructurele 

lijnen, zoals de contouren van de Stelling van Amsterdam. Doorkruising van deze lijnen moet waar 

mogelijk worden voorkomen. Historische vaarten, paden en wegen bepalen voor een belangrijk deel 

de identiteit van gebieden en zorgt ervoor dat mensen zich thuis voelen. 

Beeldbepalende gebouwen bepalen (mede) de leefbaarheid. Bij het in standhouden met hulp van of 

vanuit provinciale inzet zal steeds gekeken worden of dit gecombineerd kan worden met taken van 

andere overheden zoals waterschappen en gemeenten. 

Noord-Holland telt circa 14.000 Rijksmonumenten, 600 Provinciale monumenten en enkele 

duizenden gemeentelijke monumenten. Tezamen met de vier Werelderfgoederen, de Stelling van 

Amsterdam, de Beemster, de Amsterdamse grachtengordel en de Waddenzee vertegenwoordigen zij 

een onschatbare waarde. Niet alleen voor het behoud van de beeldkwaliteit van de omgeving, maar 

ook voor de Noord-Hollandse identiteit, het in stand houden van  ambachten en het versterken van 

de economie. 
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DE CHRISTENUNIE-SGP KIEST VOOR 

1. Een initiërende en coördinerende rol van de provincie bij het zoeken van allianties tussen 

waterschappen, natuurbeheerders, gemeenten om het culturele erfgoed te behouden. 

7.3 – BIBLIOTHEKEN 

De openbare functie van een (openbare) bibliotheek op lokaal niveau is in het licht van de 

decentralisaties groter dan ooit. De (openbare) bibliotheek draagt bij aan brede maatschappelijke 

doelen. In de eerste instantie zijn gemeenten en de bibliotheken zelf verantwoordelijk voor hun 

functie voor de samenleving. Dit geldt voor steden, maar zeker ook voor dorpen en kleine kernen. 

Een bereikbare en betaalbare bibliotheek maakt onderdeel uit van het beleid om te zorgen dat alle 

burgers kunnen participeren. In de discussie over de noodzaak van een fysieke bibliotheek ten 

opzichte van een digitale bibliotheek zal deze rol een belangrijk punt zijn. De provinciale rol zal zich 

beperken tot het ondersteunen van initiatieven om de leefbaarheid in dorpen en kernen te 

ondersteunen. 

DE CHRISTENUNIE-SGP KIEST VOOR 

1. De provincie die gemeentelijke initiatieven ondersteunt om in het kader van de leefbaarheid 

(openbare) bibliotheekvoorzieningen in dorpen en kernen bereikbaar te houden. 

2. Een dekkend netwerk van bibliotheekvoorziening, waarbij de dorpen en regio’s, die niet over een 

fysieke bibliotheek kunnen beschikken, op digitale wijze gefaciliteerd worden. 

8.0 – SOCIAAL 

8.1 – JEUGDZORG 

Jeugdzorg en sociaal beleid behoren niet meer tot de wettelijke taken van de provincie. De provincies 

zullen in principe ook geen eigen beleid op deze beleidsvelden ontwikkelen. Ook toezicht op de 

kwaliteit behoort niet tot de taak van de provincies. De provincie kan echter als midden bestuur wel 

een verbindende rol spelen bij de uitvoering van beleid door de gemeenten. Deze rol is nadrukkelijk 

alleen aan de orde als daar behoefte aan is bij de gemeenten. Wel heeft de provincie een taak bij het 

toezicht op de kwaliteit van bestuur van de gemeenten. Om een “zachte landing” bij de overdracht 

van de taken te kunnen garanderen heeft de ChristenUnie-SGP met succes gepleit om extra budget 

voor het geval gemeenten deze taken niet per 01-01-2015 aankunnen. Kinderen en de zorg voor hen 

mogen geen schipbreuk lijden als gevolg van de decentralisaties. Als een gemeente voor de 

uitvoering van haar taken onvoldoende bestuurskracht heeft, zal de provincie samen met de 

gemeente als partner naar oplossingen zoeken en budget daarvoor beschikbaar stellen.  
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De decentralisatie van de jeugdzorg is vanaf 1 januari 2015 een feit. Het jaar 2015 zal een 

overgangsjaar zijn. De ChristenUnie-SGP pleit ervoor dat provincies en gemeenten tot 2017 samen 

optrekken om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Voor de ChristenUnie-SGP is 

loslaten niet hetzelfde als laten vallen of over de schutting gooien, maar zeker ook op een passende 

wijze begeleiden. Daarbij past een houding van ambtenaren en bestuurders die erop gericht is om 

niet alleen een transitie van de jeugdzorg, maar vooral ook een transformatie te realiseren. Daarmee 

bedoelt de ChristenUnie-SGP dat de nieuwe jeugdzorg erop gericht is dat kinderen en hun gezin 

centraal komen te staan en dat de belangen van instellingen en machtsverhoudingen van 

bestuurders daaraan ondergeschikt zijn. De meeste gemeenten zullen ook na 2015 nog enkele jaren 

nodig hebben vóórdat het beleid volledig geïmplementeerd is. De provincies zullen in die jaren al hun 

kennis en expertise beschikbaar stellen (en houden) om de uitvoering van deze nieuwe taak door de 

gemeenten zo soepel mogelijk te laten verlopen. 

Behalve de Jeugdzorg krijgen de gemeenten ook nieuwe taken op het gebied van de zorg. Vanuit 

haar rol als midden bestuur zal de provincie desgewenst een rol willen spelen als er problemen 

ontstaan bij de invoering van deze nieuwe taken.  

DE CHRISTENUNIE-SGP KIEST VOOR 

1. Een provincie die gemeenten en samenwerkingsverbanden indien gevraagd ondersteuning biedt 

en verbindingen legt tussen gemeenten onderling en bewoners en instellingen. 

2. Een provincie die expertise in standhoudt om daarmee de overgang van de jeugdzorg zo soepel 

mogelijk te laten verlopen. 

3. Extra provinciale middelen om een zorgvuldige overdracht van de wettelijke taken te waarborgen. 

8.2 – OUDEREN 

De provincie vergrijst. In het ouderenbeleid moet met deze vergrijzing rekening worden gehouden. 

Ouderen dienen naar de mening van de ChristenUnie-SGP zolang mogelijk actief, zelfstandig en 

zelfredzaam in hun vertrouwde omgeving te kunnen blijven; te denken valt aan aanpasbaar bouwen 

als norm, multifunctionele zorgcentra, netwerk van ouderensteunpunten et cetera. Zorg op maat is 

belangrijk, daarom moet er goed overleg zijn tussen de provincie, gemeenten, zorgaanbieders, 

ouderenbonden (ANBO, PCOB, KBO etc.) en Zorgbelang Noord-Holland. De provincie stimuleert 

beleid voor woonzorgboerderijen en mantelzorg wonen in het landelijk gebied. Ook is er aandacht 

voor spreiding van centra voor palliatieve zorg en hospices. 

Nu de gemeenten een reeks van extra taken van de Rijksoverheid en de Provincie moet invullen, is 

het van groot belang dat de Provincie Noord-Holland als toezichthouder op de gemeenten zorgvuldig 

in beeld heeft of de gemeenten hun zorgtaken kunnen vervullen. De ChristenUnie-SGP wil daarom 
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een provinciaal noodfonds oprichten, waarmee knelpunten adequaat opgelost kunnen worden als 

gemeenten het zelf niet redden. 

DE CHRISTENUNIE-SGP KIEST VOOR 

 
1. Stimuleren van een voldoende spreiding van zorgvoorzieningen.  
2. Ondersteunen van netwerken en steunfuncties in de mantelzorg. 
3. Initiatieven uit de samenleving (o.a. hospices) voluit ondersteunen. 
4. Oprichting van een waarborgfonds, waarmee de uitvoering van de gemeentelijke zorgtaken 
geborgd kan worden. 

8.3 – SPORT 

Sport is een mooie manier om door God gegeven talenten te ontwikkelen en de volksgezondheid te 

bevorderen. Sport is een praktische manier om respectvol met elkaar te leren omgaan. 

Sport is niet primair een provinciale kerntaak. De provincie kan een stimulerende en faciliterende rol 

op het terrein van de (breedte)sport en gehandicaptensport hebben. Deze rol komt tot uitdrukking in 

het samenbrengen van intergemeentelijk beleid. De provincie kan hierbij een regierol vervullen en 

desnoods via een inpassingsplan zorg dragen voor een dekkend netwerk van sportvoorzieningen. 

Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het afstemmen van accommodaties (wat komt waar) en het stellen 

van prioriteiten bij subsidiëring van sportactiviteiten.  

Voor het faciliteren van de profsport ziet de ChristenUnie-SGP geen bijdrage weggelegd voor de 

provinciale overheid. De ChristenUnie-SGP wil geen overheidsgeld inzetten bij het deelnemen 

(financieel of anders) aan grootschalige (internationale) sportevenementen die qua uitstraling het 

niveau van de provincie overstijgen.  

DE CHRISTENUNIE-SGP KIEST VOOR 

1. Het faciliteren van gemeenten bij het afstemmen van hun sportaccommodaties (bijvoorbeeld 

sporthal versus zwembad). 

2. Het stimuleren van lokale overheden om zich (gezamenlijk) actief in te zetten voor 

gehandicaptensport. 

3. Het investeren in jong sporttalent van de provincie bij grootschalige sportevenementen (nationaal 

en internationaal) die overheidsgeld ontvangen. Vooraf moet duidelijk zijn hoe zij zich hierdoor 

verder kunnen ontwikkelen (sport “pay-back” vaststellen). 

8.4 – VLUCHTELINGEN 
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We zijn gezegend met een land waar vrede heerst. Daarom vluchten jaarlijks duizenden mensen naar 

Nederland omdat ze in hun eigen land vervolgd worden vanwege hun etniciteit, geloof, politieke 

overtuiging of geaardheid. Gemeenten zijn verplicht een bepaalde hoeveelheid vluchtelingen opvang 

te bieden, zodat elke gemeente naar draagkracht bijdraagt aan de oplossing van dit landelijke 

probleem. De provincie ziet toe of gemeenten aan deze verplichting voldoen. Ondanks dat dit een 

primaire taak van de gemeenten is, moet de provincie dit toezicht actief invullen door te voorkomen 

dat gemeenten niet aan hun taak kunnen voldoen en door samenwerking tussen gemeenten te 

bevorderen.  

8.5 – ARMOEDE 

Er is veel mis met de regelgeving rond schuldhulp. De ChristenUnie-SGP ziet de schuldhulp 

problematiek als een ernstig probleem en zet zich in voor betere regelgeving en beleid. Uit 

onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de incasso bureaus te hoge kosten opvoeren, 

deurwaarders met te hoge tarieven werken en de druk bij de gemeente om de vele 

schuldhulpaanvragen te bedienen is groter dan ooit. 

De gemeenten zijn elk verantwoordelijk voor de huishouding van de schuldhulpverlening in de 

gemeente. Ondanks dat dit een primaire taak van de gemeente is, heeft de provincie een 

toezichtfunctie. Deze functie kan de provincie actief invullen door mogelijke problemen bij gemeente 

tijdig te detecteren en de samenwerking tussen gemeente te bevorderen.  

De provincie kan ook als midden bestuur een verbindende rol spelen bij de uitvoering van beleid 

door de gemeenten. Geldvorderingen zijn niet gemeente gebonden. Afspraken binnen een gemeente 

hebben daardoor geen invloed op een incassobureau of gerechtsdeurwaarder elders in de provincie, 

waardoor het beleid omtrent de vordering ten opzichte van een inwoner niet verandert. Een grens 

overlappende aanpak is dus wenselijk.  

DE CHRISTENUNIE-SGP KIEST VOOR 

1. Een provincie waar gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen en vluchtelingen goede en 

passende opvang krijgen. Waar noodzakelijk vervult de provincie een ondersteunende taak. 

2. een actieve rol tot het verbinden van schuldhulpverleners, gerechtsdeurwaarders, gemeente 

en incassobureaus en aansturen op provinciale afspraken die leiden tot maatschappelijk 

incasseren binnen de provincie 

 

9.0 – BESTUUR EN MIDDELEN / GELD 

9.1 – INTEGER HANDELEN 
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Het optreden van de provinciale overheid heeft grote gevolgen voor burgers en bedrijven. Dit vraagt 

om vertrouwen in haar functioneren. Wij blijven daarom pleiten voor integriteit in het handelen van 

de provincie en bestuurders. 

DE CHRISTENUNIE-SGP KIEST VOOR 

1. Een integriteit dag waarop nieuwe ambtenaren de ambtseed afleggen en waar de betekenis van 

de eed de volle aandacht krijgt. Tevens wordt er tijdens die dag een symposium gehouden, waarin 

een bepaald aspect van ambtelijke (en bestuurlijke) integriteit aan de orde wordt gesteld. 

2. Transparante besluitvormingsprocessen. 

3. Het open, integer en dienstbaar omgaan met macht en invloed. 

4. Integriteit als onderdeel van de wervingsprocedure van personeel en bestuurders. 

9.2 – VEILIGHEID 

De ChristenUnie-SGP wil zich inzetten voor de bloei van de samenleving. Niemand leeft daarin voor 

zichzelf, maar iedereen is op elkaar aangewezen. Gezinnen, ondernemers, verenigingen, bedrijven, 

kerken en vrijwilligersorganisaties. Samen willen we leven in verbondenheid, verantwoordelijkheid 

en betrokkenheid. Geweld, onveiligheid, criminaliteit, onleefbaarheid en verpaupering moeten 

krachtig worden bestreden. De ChristenUnie-SGP wil een bondgenoot zijn van alle burgers en is 

tegen een gedoogcultuur, omdat het voor iedereen van belang is dat er duidelijke regels bestaan en 

dat die ook gehandhaafd worden. Burgers, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties zullen zich 

samen eveneens verantwoordelijk moeten voelen voor de bevordering van de veiligheid. Een 

leefbare samenleving vraagt om een sterk normbesef. Bij overheid, bedrijfsleven en bij burgers.  

 

Op het gebied van industrie, landbouw en transport stelt de provincie regelgeving op ter 

bescherming van het milieu en de volksgezondheid. Door overleg met de sectoren, duidelijke 

regelgeving en stringente handhaving moet de kans op rampen zo klein mogelijk worden gemaakt. 

De provincie ziet toe dat ondernemers hier hun eigen verantwoordelijkheid in nemen. Onveilige 

situaties kunnen niet worden gedoogd. 

Inwoners moeten goed geïnformeerd worden over de risico's in hun woonomgeving en hoe zij zich 

daar zelf tegen kunnen beschermen. Naast de gedrukte media en digitale risicokaart moet deze 

informatie ook eenvoudig toegankelijk zijn via tablet en smartphone. 

DE CHRISTENUNIE-SGP KIEST VOOR 

 

1. Stringent toezicht op de naleving van milieu- en veiligheidsvoorschriften en adequaat optreden 

bij klachten van geur-, licht-, of geluidshinder. 
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2. Zeer toegankelijke en actuele informatie over de risico's en maatregelen die inwoners zelf 

kunnen treffen. 

9.3 – FINANCIËN 

Het provinciebestuur stemt haar beleid af op de beschikbare middelen. Waar mogelijk zal zij samen 

met haar partners afspraken maken over de financiering van het voorgestane beleid. Dat kan zijn 

door het aangaan van constructies die gezamenlijke financiering behelzen, of door (gezamenlijke) 

acties richting het rijk of Europese subsidies. Ook kan de provincie de regionale ontwikkeling 

stimuleren door het beschikbaar stellen van alternatieve financiële instrumenten, zoals revolverende 

fondsen.  

Om eigen beleid te kunnen voeren en een goede partner te zijn is een open huishouding voor de 

provincie essentieel. De ChristenUnie-SGP pleit voor de handhaving van een eigen provinciale 

belastingheffing. De ChristenUnie-SGP is een tegenstander van het verhogen van de provinciale 

belastingdruk.  

Om een ambitieus provinciaal beleid te kunnen financieren, zal de provincie zijn eigen organisatie zo 

efficiënt mogelijk moeten inrichten. Organisatorische samenwerking met gemeenten en andere 

provincies kan daar een belangrijke bijdrage in leveren. 

De ChristenUnie-SGP wil dat de provincies zich als partner van de gemeente opstellen bij het op orde 

krijgen en houden van de gemeentelijke financiële huishouding. Dit is een houding van willen 

meedenken, adviseren en de eigen gemeentelijke verantwoordelijkheid blijven respecteren. Dit gaat 

verder dan het wettelijk financiële toezicht.  

DE CHRISTENUNIE-SGP KIEST VOOR 

1. Een provincie die jaarlijks zorgt voor een, voor de bewoners inzichtelijke en toegankelijke 

begroting. Het inzetten van een digitale begrotings-app kan hierbij helpen. 

2. Een jaarlijks structureel sluitende (meerjaren)begroting.  

3. Terughoudendheid bij het verhogen van de belastingdruk door het ophogen van de opcenten op 

de motorrijtuigenbelasting. 

4. Een provincie als partner van de gemeente bij het op orde houden of krijgen van de financiële 

huishouding. 

9.4 – INTERPROVINCIALE SAMENWERKING 

Het provinciale beleid en de uitvoering ervan stopt niet bij de provinciegrenzen. Wat de provincie van 

gemeenten vraagt (samenwerking, afstemming, partnerschap) zal deze ook onderling moeten 

vertonen. Bij grensoverstijgend beleid zal vanuit een “automatisme” contact en afstemming gezocht 
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moeten worden met de buurprovincie. Het functioneren en het takenpakket van het Interprovinciaal 

Overleg (IPO) is aan een herbeoordeling toe. De ChristenUnie-SGP wil dat het IOP zich niet alleen als 

belangenbehartiger richting het Rijk laat gelden, maar veel sterker de onderlinge samenwerking en 

afstemming zoekt. Hiermee kunnen de provincies zich gezamenlijk sterker profileren als bestuurslaag 

die ertoe doet. 

DE CHRISTENUNIE-SGP KIEST VOOR 

1. Een provincie die bij grensoverstijgend beleid en uitvoering op een natuurlijke wijze contact zoekt 

met de buurprovincies. 

2. Een herbeoordeling van het takenpakket en de uitvoering van het IPO. Sterkere onderlinge 

afstemming en samenwerking moeten hoog op de agenda staan. 
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10 VIJF  REDENEN OM CHRISTENUNIE-SGP TE STEMMEN 

 

1. Omdat wij houden van de provincie Noord-Holland en geloven in de mensen 

die er wonen. 
Noord-Holland wordt gevormd door meer dan 2,7 miljoen mensen. Mensen met plannen en 

idealen, mensen met wensen en mensen met zorgen. De ChristenUnie-SGP heeft hart voor al 

deze mensen! 

 

2. Omdat wij voor leefbare regio’s gaan.  
Wij zetten ons in voor schoon, efficiënt en toegankelijk openbaar vervoer. Wij pleiten voor een 

alternatieve route voor HOV ’t Gooi door Huizen en herinvoering van de Fast Flying Ferry tussen 

Velsen en Amsterdam. Wij willen de Texelhopper kans geven en zullen bekrijken of het beter en 

fijnmaziger openbaar vervoer oplevert. Wij willen met het Rijk in overleg over de verbetering van 

het spoor tussen Hoorn en Enkhuizen.  

 

Wij willen woningnood en leegstand willen tegen gaan door veel meer in te zetten op het 

omzetten van leegstaande kantoorgebouwen in sociale huurwoningen en studentenhuisvesting, 

of bedrijfsverzamelgebouwen voor startende ondernemers. 

 

Wij maken werk van een schone en gezonde leefomgeving. Wij willen zorgvuldig omgaan met de 

schepping en kwetsbare natuur versterken. We pleiten voor een milieuzone voor schepen die 

door de sluis van IJmuiden komen. Wij willen geen uitbreiding van de milieukaders van Schiphol. 

Wij willen geen onnodig asfalt zoals de Duinpolderweg, maar slim verkeersmanagement. Wij 

willen inzetten op de verbetering van de visstand in het IJsselmeer en de randmeren; een gezond 

IJsselmeer is belangrijk voor de natuur, recreatie en de visserij. De provincie moet er alles aan 

doen om visstand te stimuleren, onder meer via de vismigratierivier alsmede de inlaat van jonge 

vis (paling) via de schutsluizen en de spuikolken. 

 

Wij willen inzetten op een omslag van fossiele naar duurzame energie. Wij willen meer 

windmolens realiseren dan wat het Rijk ons opdraagt, maar dan op zo’n manier dat de directe 

omgeving mee kan doen en mee kan profiteren. De opbrengst van windmolens moet deels in 

een leefbaarheidsfonds worden gestopt. Er moet ruimte geboden worden voor experimenten 

met duurzame energie. Texel en de Afsluitdijk lenen zich uitstekend als proeftuin duurzame 

energie. Wij willen regelvrije zones instellen en ruimere mogelijkheden bieden voor 

vergunningen voor experimenten. 
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3.  Omdat wij inzetten op duurzame werkgelegenheid. 
Wij willen een gezonde bedrijvigheid in Noord-Holland. Er moet werk zijn voor iedereen. Boeren, 

vissers en tuinders moeten de ruimte krijgen om hun bedrijf uit te oefenen, met oog voor 

dierenwelzijn en milieu. Biologische landbouw heeft de voorkeur. Ondernemers moeten de 

ruimte krijgen voor innovatie en vernieuwing. Behoud van werkgelegenheid is een belangrijk 

criterium bij keuzes die gemaakt worden. 

 

Wij willen geen outletcentra aan de rand van dorpen en steden. Zolang er grote winkelleegstand 

bestaat, mogen gemeenten geen extra detailhandel bestemming te realiseren, want dit gaat ten 

koste van de winkeliers in de dorpen en steden. 

 

Wij willen zeer terughoudend zijn met nieuwe bedrijventerreinen; eerst bestaande (beter) 

gebruiken. Bedrijventerreinen verrommelen het landschap en tasten leefbaarheid aan. Lokaal 

maatwerk is mogelijk, maar altijd goed ingepast in de omgeving. 

 

Havens zijn belangrijke economische factor. Wij stimuleren de offshore industrie in Den Helder, 

maar focussen tegelijk op duurzaamheid: qua energie, waterkwaliteit maar ook via eisen aan 

schepen en bedrijven. Vliegveld De Kooy is belangrijk voor de offshore industrie, daarom moet 

het open gehouden worden. 

4. Omdat wij omzien naar mensen heel belangrijk vinden. 
Veel mensen vragen zich af wat de veranderingen in de zorg voor hen gaan betekenen. In 

combinatie met de financiële crisis vormen decentralisaties een risico. Keuzevrijheid kan in het 

gedrang komen. De provincie moet als eerste toezichthouder zorgknelpunten oplossen, 

bijvoorbeeld via een fonds voor zorgknelpunten.  

 

Wij geven om de gezondheid van jongeren en vinden het belangrijk dat de alcoholleeftijd 

gehandhaafd wordt. Het uitgaansleven is een regionale aangelegenheid en daarom moet de 

provincie er samen met gemeenten op toezien dat dit goed gebeurt. 

 

Veiligheid is een groot goed. Door de opschaling van de Veiligheidsregio en de regionalisering 

van de brandweer hebben gemeenten minder controle over de veiligheid van de inwoners. Wij 

willen gemeenten ondersteunen in het toezicht op het handhaven van de aanrijtijden van 

brandweer, politie en ambulance. 

 

De spreiding van zorgvoorzieningen is een bovenlokale aangelegenheid. Wij staan samen met 

onze lokale volksvertegenwoordigers voor goede spreiding en bereikbaarheid van deze 

essentiële voorzieningen. 
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Omdat zorg voor mensen gaat niet alleen gaat over mensen dicht bij, willen wij dat Noord-

Holland een Fair-Trade provincie wordt. Ook maakt de provincie zelf bij voorkeur gebruik van 

“social enterprises”: ondernemingen waarbij de maatschappelijke meerwaarde in plaats van 

winst voorop staat. 

Veel mensen in Noord-Holland zorgen voor elkaar. De ChristenUnie-SGP wil vrijwilligerswerk 

ondersteunen! Woonzorgboerderijen en hospices moeten gestimuleerd worden. 

5. Omdat wij samen met christenen uit vele kerken en organisaties het beste 

voor de provincie Noord Holland zoeken.  
De ChristenUnie-SGP wil samen met al die anderen die zich vanuit hun geloof inzetten werken 

aan een beter Noord-Holland. Daarom geven we geloof een stem! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

in Noord-Holland 


