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Allereerst vergt het voor een beetje geïn-
teresseerde kiezer al behoorlijk veel uit-
zoekwerk om er achter te komen waar-
vóór je nu eigenlijk gaat stemmen. Ja, 
voor een partij allereerst en daarna voor 
een man of vrouw op die partijlijst, dat 
snappen we nog wel. Maar die Provinci-
ale Staten: wat voeren die nu helemaal uit 
daar in dat provinciehuis in Haarlem? 
Het lijkt wel net zo’n ver-van-mijn-bed-
show als die Europese verkiezingen 
waarin voornamelijk mannen in blauwe 

pakken van op een afstand de dienst lij-
ken uit te maken voor een continent vol 
kwakende kikkers die in en uit de krui-
wagen dreigen te springen. 
Onbekend maakt ongeliefd, dus ook deze 
keer zullen jammer genoeg veel stembil-
jetten ongebruikt in een la blijven liggen 
als de envelop al niet direct na ontvangst 
ongeopend in de papierzak is beland. 
Maar het gaat in de provincie over best 
belangrijke thema’s waar wij als bur-
gers, betrokken of niet, toch allemaal wel 

• Meer geld voor natuur en verduurzaming van woningbouw 
en landbouw.

• Behoud van het groene landschap/erfgoed. 
• Vraaggestuurd bouwen naar woningbehoefte.
• Binnenstedelijk bouwen als uitgangspunt. Uitzonderingen 

alleen bij nut en/of noodzaak + groen compensatie
• Investeren in slimme oplossingen op gebied van OV en fiets, 

niet in wegen. 
• Provinciaal referendum omvormen naar een bindend cor-

rectief referendum
• Opcenten verhogen (meer belasting) om kernopgaven te re-

aliseren. 
• Rekening bij de grote vervuilers

• Laagste opcenten (provinciale belasting) van alle provincies 
behouden. 

• Provincie als kenniscentrum voor maatregelen die het on-
dernemersklimaat ten goede komen.

• Op het bedrijfsleven gericht onderwijs.
• Herstructurering bedrijventerreinen en winkelcentra (tot 

woningbestemmingen) 
• Onder voorwaarden wel in het buitengebied bouwen.
• Vraaggestuurd bouwen naar woningbehoefte en met oog 

voor innovatieve oplossingen. 
• Snellere procedures voor sneller bouwen 
• Duurzaamheid: Realistische doelstellingen formuleren
• Bereikbaarheid verbeteren voor fietsers, OV-reizigers en 

automobilisten
• Europese Unie biedt kansen en belangrijke bescherming 

van de export 
• Toerisme spreiden
• Geen gemeentelijke herindelingen afdwingen. Alleen onder-

steunen bij eigen initiatief. 
• Veilige digitale infrastructuur

VVD - Kansen creëren 
en benutten
• Ook buitenstedelijk bouwen voor een vitaal platteland en 

leefbare groene stad. 
• Stimuleren van bereikbaarheid, verkeersveiligheid en inno-

vatie van zowel voor auto, fiets en OV
• ‘Nieuwe’ Bereikbaarheid: optimaal glasvezelnetwerk en op-

laadinfrastructuur voor elektrisch rijden.
• Geen gemeentelijke herindelingen afdwingen. 
• Behouden en versterken van het economisch fundament.

Kennis clusteren voor innovatie binnen bedrijfsleven.
• In 2050 energieneutraal. Duurzaamheidsinitiatieven leiden 

tot innovatie en werkgelegenheid. 
• Europese Unie biedt kansen. (subsidies, werkgelegenheid)
• Vraaggestuurd bouwen naar woningbehoefte met oog voor 

de omgeving. 
• Meer regionale afstemming van plannen en voorzieningen. 
• Behoud van het groene landschap en erfgoed. 
• Natuur-inclusieve landbouw
• Ruimte voor creativiteit en initiatief van burgers en het be-

drijfsleven.

Groenlinks - Samen voor 
verandering - duurzamer, 
groener en socialer
• Een snelle energietransitie topprioriteit. Koploper worden 

op gebied van duurzaamheid. 
• Behoud en vergroten van het groene landschap/erfgoed. Na-

tuurgebieden met elkaar verbinden.
• Inclusieve samenleving. Harde aanpak discriminatie
• Sterkste schouders dragen zwaarste lasten. (Rekening bij de 

grote vervuilers)
• Anti bio-industrie, natuurinclusieve landbouw
• Binnenstedelijk bouwen als uitgangspunt.
• Dierenwelzijn
• Herstructurering agrarische gebouwen, kantoor- bedrijfs-

ruimtes (tot woningbestemmingen)
• Investeren in slimme oplossingen op gebied van OV en fiets, niet in wegen.
• Meer investeren in cultuureducatie, regionale amateurkunst en bibliotheekwerk

• Dierenwelzijn: verbod op jacht, geen geld/steun naar visse-
rij (ook geen viskwekerijen, vissteigers) 

• Behoud en vergroten van het groene landschap/erfgoed. 
Biodiversiteit. Aanpakken gif in water, schone lucht

• Duurzaamheid. 2030 klimaatneutraal. Provincie geeft goede 
voorbeeld bij inkoop 

• Investeren in slimme oplossingen op gebied van OV en fiets, 
niet in wegen.

• Anti bio-industrie, natuurinclusieve landbouw
• Rekening bij de grote vervuilers
• Herstructurering agrarische gebouwen, kantoor- bedrijfs-

ruimtes (tot woningbestemmingen)
• Vraaggestuurd en energieneutraal bouwen naar woningbehoefte. Ruimte voor ver-

nieuwing zoals wonen in kleine, milieuvriendelijke huisjes en ecowijken
• Geen bebouwing in buitenruimte en geen nieuwe terreinen voor bedrijven of fa-

brieken. 
• Inclusieve samenleving. Harde aanpak discriminatie. Emancipatie (van alle min-

derheden) Zorg voor verschil in personeel bij de provincie (diversiteit). Regen-
boogprovincie (LHBTIQA+)

• Transparant bestuur.
• Aandacht voor privacy.
• Voor referenda en burgerinitiatieven. 
• Steun regionale kunst, cultuur en media. Geef geld (subsidie) als dat nodig is. 

50Plus/Partij van de Ouderen

• Behoud en vergroten van het groene landschap/erfgoed. Na-
tuurgebieden met elkaar verbinden.

• Betaalbaar OV
• Coördineren van zorg.
• Bestrijden van stille armoede en bewaken van koopkracht 

ouderen.
• Betaalbare woningbouw, ook in steden. Voorrang op de wo-

ningmarkt voor ouderen die een groter huis verlaten. 
• Duurzaamheid: proactief beleid klimaatbeheersing, natuur-

beheer en luchtkwaliteit. 

Ouderenpartij NH - Onafhankelijke 
politiek met hart voor senioren
• Inclusieve samenleving. Steun voor de kwetsbare groepen 

in de samenleving. 
• Meer transparantie en minder bureaucratie
• Geen gemeentelijke herindelingen afdwingen. Initiatief 

moet bij de gemeente liggen. 
• Kleinere, slagvaardigere provinciale organisatie, met leef-

tijdsbewust personeelsbeleid (50+) 
• Aandacht voor veiligheid. (Meer Politie en BOA’s)
• Investeren in slimme oplossingen op gebied van OV en fiets, 

niet in wegen.
• Laagste opcenten (provinciale belasting) van alle provincies 

behouden. 
• Bodemdaling met prioriteit op de bestuurlijke agenda en 

met met voorrang aanpakken.
• Duurzaamheid. Verhoging belasting op gas/verlaging belas-

ting op elektriciteit. 
• Onder voorwaarden wel in het buitengebied bouwen.
• Herstructurering agrarische gebouwen, kantoor- bedrijfs-

ruimtes (tot woningbestemmingen)
• Voldoende betaalbare en energiezuinige (senioren)wonin-

gen. Focussen op innovatieve oplossingen.
• Behoud van landschap en erfgoed. Schone lucht.
• Asielbeleid is primair gericht op de opvang in het in land / regio van herkomst.

NIDA - Maak een wereld van verschil 
• Holistische visie met vijf kernwaarden: SPIRITUEEL - ver-

binding van hemel en aarde, DUURZAAM- verbinding van 
stad en natuur, SOCIAAL, verbinding van arm en rijk, CRE-
ATIEF - verbinding van talent en toekomst, INCLUSIEF - 
verbinding van ik, jij zij tot wij. 

• Het verbinden van groen en natuur(gebieden) binnen de pro-
vincie.

• We ondersteunen gemeenten bij de (tijdelijke) huisvesting 
van statushouders.

• Gezonde leefomgeving Schone lucht, schoon water en min-
der geluidsoverlast. 

• Sterkste schouders, zwaarste lasten. Rekening bij de grote 
vervuilers

• Behoud en vergroten van het groene landschap/erfgoed. Na-
tuurgebieden met elkaar verbinden.

• Stimuleren gezonde levensstijl 
• Herstructurering agrarische gebouwen, kantoor- bedrijfs-

ruimtes (tot woningbestemmingen)
• Maatschappelijk Verantwoord lnkopen (MVI). 
• Vraaggestuurd en energieneutraal bouwen naar woningbehoefte. Hoogbouw om 

groen te behouden.
• Anti bio-industrie, natuurinclusieve landbouw
• Investeren in slimme oplossingen op gebied van OV en fiets, niet in wegen.
• Herindelingen kunnen de slagvaardigheid en de dienstverlening van gemeenten 

vergroten. Daarbij wel eigen identiteit van kernen behouden. 
• EU subsidies inzetten voor armoedebestrijding 

1. Groningen Provincie Groningen
2. Leeuwarden Provincie Friesland
3. Assen Provincie Drenthe
4. Zwolle Provincie Overijssel
5. Lelystad Provincie Flevoland
6. Nijmegen Gemeenten Nijmegen, Berg en Dal, Beuningen, 

Buren, Culemborg, Druten, Heumen, Maasdriel, Neder-Betuwe, 
Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal, Wijchen, Zaltbommel.

7. Arnhem Overige gemeenten provincie Gelderland
8. Utrecht Provincie Utrecht
9. Amsterdam Gemeente Amsterdam
10. Haarlem Gemeenten Haarlem, Aalsmeer, Amstelveen, Be-

verwijk, Blaricum, Bloemendaal, Diemen, Gooise Meren, Haar-
lemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Hilversum, Huizen, La-
ren, Ouder-Amstel, Uithoorn, Velsen, Weesp, Wijdemeren, 
Zandvoort

11. Den Helder Overige gemeenten provincie Noord-Holland
12. 's-Gravenhage Gemeente Den Haag
13. Rotterdam Gemeente Rotterdam
14. Dordrecht Gemeenten Dordrecht, Alblasserdam, Albrands-

waard, Barendrecht, Brielle, Delft, Goeree-Overflakkee, Gorin-
chem, 

Hardinxveld-Giessendam, Hellevoetsluis, Hendrik-Ido-Ambacht, 
Hoeksche Waard, Maassluis, Midden-Delfland, Molenlanden, 
Nissewaard, Papendrecht, Ridderkerk, Rijswijk, Schiedam, 
Sliedrecht, Vlaardingen, Westland, Westvoorne, Zwijndrecht

15. Leiden Overige gemeenten provincie Zuid-Holland
16. Middelburg Provincie Zeeland
17. Tilburg Gemeenten Tilburg, Alphen-Chaam, Altena, 

Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Drimmelen, 
Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Halder-
berge, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Moerdijk, Oisterwijk, Oos-
terhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Waalwijk, Woens-
drecht, Zundert

18. 's-Hertogenbosch Overige gemeenten provincie Noord-
Brabant

19. Maastricht Provincie Limburg
20. Bonaire Openbare lichamen Bonaire, Saba en Sint-Eusta-

tius

Indeling van Nederland in 20 kieskringen (2019)

Dennis Heijnen, 
CDA 

CDA - Nieuwe Hoogte

D66 - Bouwen aan de 
toekomst / voor een 
duurzamer Noord-Holland

Ilse Zaal, D66

• Vraaggestuurd bouwen van betaalbare en energiezuinige 
woningen

• Herstructurering agrarische gebouwen, kantoor- bedrijfs-
ruimtes (tot woningbestemmingen)

• Investeren in OV en fiets- wandelroutes, minder in wegen.
• Snelle overgang naar duurzame en energiezuinige provincie
• Rekening bij de grote vervuilers
• Binnenstedelijk bouwen als uitgangspunt.
• Behoud van het groene landschap/erfgoed, Geen uitzonde-

ringen, ontheffingen en vrijstellingen meer. 
• Geen gemeentelijke herindelingen afdwingen.

SP - Tijd voor een sociaal 
en rechtvaardig 
Noord-Holland

Eric Smaling, SP

Partij voor de Dieren - Plan 
B voor de provincie (omdat 
er geen planeet b is)

Fabian Zoon, Partij 
voor de Dieren

Elsa van de Loo, 
NIDA

Cees Loggen, VVD

Zita Pels, Groen-
Links

Wil van Soest Partij 
van de Ouderen

PvdA - Zeker zijn van een 
sociaal Noord-Holland
• Vraaggestuurd bouwen van betaalbare en energieneutrale 

woningen
• In 2050 energieneutraal.
• Behoud van het groene landschap en schone lucht. Vergro-

ten biodiversiteit
• Verbeteren bereikbaarheid OV en werken aan alternatieve 

duurzame vormen van transport
• Rekening bij de grote vervuilers.
• Groene steden.
• Discussie over veranderende rol provinciaal bestuur.
• Inclusieve samenleving (ook inclusief personeelsbeleid en 

personeelsbestand)
• Regisseur en toezichthouder van gemeente en waar nodig 

het voortouw nemen
• Europese Unie biedt kansen. (subsidies, maatregelen) 

Adnan Tekin, PvdA

Jeff Leever, Oude-
renpartij NH

Christenunie - Een toekomst-
bestendig Noord-Holland - 
te voor groen en dieren
• Tegen bio-industrie, voor natuurinclusieve landbouw 
• Steun voor de kwetsbare groepen in de samenleving. 
• Behoud van landschap en erfgoed.
• Eerlijke economie, het welzijn van de samenleving is be-

langrijker dan geld verdienen.
• Duurzaamheid. In 2050 energieneutraal. Ruimte voor wind-

molens en zonnepanelen. 
• Bouwen bij knooppunten in het openbaar vervoer (OV-

knooppunten).  
• Investeren in slimme oplossingen op gebied van OV en fiets, 

niet in wegen.
• Vrijwilligers een zetje in de rug geven.

Michel Klein, Chris-
tenUnie

Meeste stemmen gelden, 
wat stem jij?
Volgende week woensdag 20 maart ‘mogen’ we weer stemmen al zullen 
vele stemgerechtigden in onze gemeente de gang naar de stembus meer 
als een verplicht nummer beschouwen. En vooral wat deze verkiezingen 
betreft. We mogen nieuwe leden voor de Provinciale Staten van Noord-
Holland kiezen!! En nu we dan toch in het stemlokaal zijn, dan in een 
moeite door ook meteen maar de leden van het algemeen bestuur van het 
hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier!! Ironisch bedoeld, al die 
enthousiaste uitroeptekens, want hoe boeiend zijn deze - niet zo sexy, zeg 
maar gerust minst aansprekende - verkiezingen voor de gemiddeld stem-
mende Nivo-lezer nu helemaal? 

iets van vinden.

Bestaat de kans dat er in 
onze gemeente ook 
windmolens komen? 
Duurzaamheid is zo’n belangrijk thema 
en de gevolgen van de energietransitie. 
Bestaat de kans dat er in onze gemeente 
ook windmolens komen of is dat uitgeslo-
ten en wat was er nu aan de hand met die 
veenweidegronden in Zeevang? Net als 
verkeer en vervoer: gaat die derde ont-
sluitingsweg nu eigenlijk nog door in het 
weiland tussen Volendam en Edam en 
hoe realistisch zijn de kansen op een par-
keerterrein op de Singelweg in Edam? En 
wat te denken van woningbouw en wat 
voor soort woningen mogen er dan ge-
bouwd worden? Moeten we als gemeente 
het binnenstedelijk bouwen als uitgangs-
punt nemen en daarbij het groene land-
schap zoveel mogelijk zien te behouden 
of toch ook buitenstedelijk bouwen zoals 
in de Lange Weeren? 
Denk ook nog aan gewichtige issues zoals 
al dan niet gemeentelijke herindelingen 
en de dijkverzwaring.  Allemaal zaken 
die op provinciaal niveau, met meerdere 
partijen, besproken en beslist worden en 
waarbij iedere stem telt. Iedere burger 
met stemrecht heeft het recht om zijn 
stem te laten horen. Degene die niet gaat 
stemmen en vrijwillig geen gebruik 
maakt van dat recht zou dus ook niet 
meer verongelijkt vanaf de veilige zijlijn 
moeten gaan roeptoeteren over die ‘op-
makers’ in Haarlem of Brussel. Die moet 
alsjeblieft ook niet gaan klagen over me-
dit-of-me-dat wat ze nu weer ‘bekonkeld’ 
hebben over zaken die ons en onze pro-
vincie aangaan. 
En wat ook zeker belangrijk is aan deze 
verkiezingen is dat de gekozen leden van 
de Provinciale Staten, de zogenoemde 
Gedeputeerde Staten, de leden van de 
Eerste Kamer kiezen. Men zou nu kunnen 
denken: ‘heel boeiend allemaal maar ik 
haak toch maar af’. Doe dat niet, lees 
vooral nog even verder en ontdek in bij-
gaand overzicht waar alle deelnemende 
partijen voor staan en wat zij in hun pro-
gramma belangrijk vinden voor de pro-Per partij het aantal vrouwen dat kiesbaar is.

vincie Noord-Holland. 
In vergelijking met de mannelijke kie-
zers hebben de vrouwen honderd jaar 
minder ervaring in de uitoefening van 
het kiesrecht (met terugwerkende kracht 
zeggen wij hartgrondig: SCHANDE!). 
Maar laat dat hen niet weerhouden van 
een massale vrouwelijke opkomst! Ook 
in het Provinciehuis maken voornamelijk 
mannen de dienst uit en de kandidaten-
lijsten tellen, enkele partijen uitgezon-
derd, standaard beduidend meer mannen 
dan vrouwen. 
Dat moet anders dames, we hebben lang 
genoeg voor kiesrecht gestreden. Laten 
wij het verschil maken!

PVV - Uw vrijheid, uw geld, 
uw mening
• Geen opvang asielzoekers en geen voorrang op huisvesting 

voor statushouders
• Tegen EU bemoeizucht, maar waar mogelijk geld terugha-

len uit EU
• Behoud van het groene landschap/erfgoed. Aandacht voor 

bijen, Harde aanpak illegale afvaldumping en bodemvervui-
ling

• Dierenwelzijn: harde aanpak dierenmishandeling
• Inzetten op kernenergie, geen windturbines grootschalige 

zonneparken. 
• Behoud van aardgasnetwerk om energierekening laag hou-

den
• Geen subsidies voor kunst
• Rechtvaardige woningmarkt. Bouwen van meer sociale 

huurwoningen, tegengaan scheefwonen en focus op door-
stroming. 

• Bij noodzaak ook buitenstedelijk bouwen
• Herstructurering (kantoor)panden vakantiehuisjes (tot woningbestemmingen) 
• Wegenbelasting omlaag. 
• Minder wet- en regelgeving voor ondernemers. - Faciliteren van contacten tussen 

ondernemers en het onderwijs. 
• Referenda en burgerinitiatieven.
• Optimale bereikbaarheid. Goede, veilige wegen, bruggen en tunnels en efficiënt 

openbaar vervoer.

Marco Deen, PVV
Disclaimer: De hier afgedrukte standpunten bieden een impres-
sie en zijn slechts een samenvattende weergave van de partijpro-
gramma’s die door deze politieke partijen zijn opgesteld voor de 
provinciale verkiezingen van Noord-Holland. Voor een volledig 
overzicht van de standpunten en visie verwijzen we naar de par-
tijprogramma’s die digitaal te raadplegen zijn. 
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Het is niet het eerste het beste gebouw 
om in te werken. Gelegen aan een een 
ruim park vol oude bomen - met stammen 
zo dik dat je je armen er niet omheen 
kunt slaan - doet het imposante gebouw 
van een afstand een beetje denken aan 
het Witte Huis. Zij het iets meer off-
white. 

Oorspronkelijk was dit het buitenhuis 
van de steenrijke Engelse/Amsterdamse 
bankier Henry Hope. Later werd het de 
woning van Lodewijk Bonaparte (de 
broer van Napoleon) die, overigens net 
als Henry Hope, gek was op kunst. Ver-
volgens is het nog tijdelijk bewoond door 
prinses Wilhelmina van Pruisen en in de 

jaren daarop heeft het als 
museum gefunctioneerd. 
Tot het gebouw in 1930 in 
gebruik is genomen als het 
provinciehuis van Noord-
Holland. 
Bezoekers worden bij bin-
nenkomst meteen uit deze 
historische sferen getrok-
ken wanneer een authen-
tieke dofgroene deur op-
eens volautomatisch 
openklapt. Achter een 
kleine balie in de hoek zit 
een receptioniste met 
fijne krullen, netjes opge-
stoken in een knot. Ver-
derop aan een muur is Ar-
tikel 1 van de grondwet 
uitgeschreven. Een jonge-
man, netjes in pak, loopt 
langs en wisselt snel wat 
woorden met de receptio-
niste over het onstuimige 
weer voordat hij haar een 
fijne dag wenst en het 
pand verlaat. 
Rechts betreed je een 
grote, lichte hal met een 
massief marmeren trap 
naar boven. Aan het einde 
van deze hal, achter een 
hoge deur, bevindt zich de 
werkplek van Volendam-
mer Jaap Bond, gedepu-
teerde van de provincie 
Noord-Holland voor Eco-
nomische Zaken, Land-
bouw en Visserij, Flora en 
Fauna, Toerisme en Re-
creatie, Internationale 
Marketing en Acquisitie 
en Sponsoring. 
In deze statige omgeving 
wordt duidelijk hoe bij-
zonder het is dat er een dorpsgenoot in 
het bestuur van onze provincie zit. In dit 
geval komt het bovendien mooi uit, want 
Jaap komt direct achter zijn bureau van-

daan en neemt ruim de tijd om te vertel-
len over de aanstaande provinciale ver-
kiezingen, wat er nu allemaal precies 
gebeurt bij de provinciale staten en 

Lokale omroepen organiseren live-
debat waterschapsverkiezingen
Aanstaande zaterdagmiddag 16 maart vanaf 14 u organiseert de Lokale Omroep 
Landsmeer in samenwerking met Omroep PIM uit Monnickendam een live-debat 
programma over de aanstaande waterschapsverkiezingen.  In het gemeentehuis 
van Monnickendam zullen vertegenwoordigers van alle 9 partijen de degens met 
elkaar kruisen over actuele onderwerpen. 
Kiezers vinden het vaak erg lastig om hun keuze voor een partij te bepalen en dat 
geldt zeker voor deze waterschapsverkiezingen. Toch raken de onderwerpen waar 
het hoogheem¬raadschap over beslist ons allemaal. Om deze zaken helder te krij-
gen zullen aan de hand van prikkelende stellingen de partijen uitgedaagd worden 
om hun standpunt in te nemen. Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn: hoe 
houden we Noord-Holland droog? Waarom is de rekening van het hoogheemraad-
schap zo hoog?, Hoe stoppen we de bodemdaling?, Hoe houden we de biodiversiteit 
op peil?
Ook is de dijkgraaf, Luc Kohsiek, aanwezig. De functie van de dijkgraaf is verge-
lijkbaar met die van een burgemeester. Hij zal uitleggen wat zijn dagelijks werk 
inhoudt.
Publiek is van harte welkom, om 13.30 u gaat de raadszaal open en om 14 u begint 
de live-uitzending. Het programma zal live worden uitgezonden op tv en gestreamd 
op internet door de LOL (Landsmeer), Omroep PIM (Waterland), LOVE (Volendam/
Edam) en RTV Purmerend. Daarna zullen alle omroepen het programma regelma-
tig herhalen tot de verkiezingen op 20 maart via tv, website en Facebook. Zie voor 
meer info de diverse websites van de omroepen.
De presentatie ligt in handen van Jan van der Wiele en Marcel Molle van de LOL, 
en Patty de Jong van Omroep PIM. 

Code Oranje - Agenda van 
Onderop 
• Inzetten op democratische vernieuwing en ondersteunen 

burgerinitiatieven
• Welzijn en menselijke maat wegen zwaarder dan financiële 

belangen
• Energietransitie van onderop organiseren, investeren in 

duurzame economie
• Aandacht en ruimte voor groen en dieren
• Bereikbaarheid verbeteren voor fietsers, OV-reizigers en 

automobilisten
• Toerisme spreiden 
• Kleinschalige opvang voor (echte) vluchtelingen naar draag-

vlak
• Woningaanbod beter laten aansluiten op de vraag
• Digitale infrastructuur in eigen beheer; niet overlaten aan 

techreuzen
• Stimuleren eerlijke concurrentiepositie MKB

Femke Ouëndag, 
Code Oranje

Johan Dessing, Fo-
rum voor Democra-
tie

Gideon Everduim, 
Denk

Een kijkje achter de schermen 
in het Provinciehuis
De provinciale staten, wat gebeurt daar nou eigenlijk precies? Het blijft 
voor veel mensen een ver-van-hun-bed-show. Om wat meer feeling te krij-
gen met deze onbekende overheidslaag besloot de Nivo een kijkje achter 
de schermen te nemen in het Provinciehuis in Haarlem. Dit is waar de 
politieke vertegenwoordigers van onze provincie werken. 

Er valt echt wat te kiezen 
deze verkiezingen!

Gedeputeerde Jaap Bond aan het woord.

Forum voor Democratie
• Tempo van woningbouw versnellen
• Stoppen met de energietransitie vanuit de provincie, ook 

geen windmolenparken en zonneweiden
• Geen gemeentelijke herverdelingen afdwingen. 
• Commissaris van de Koning wordt gekozen door de bevol-

king
• Investeren in moderne infrastructuur. O.a. in slimme (snel) 

fietspaden, verlengen Noord-Zuidlijn.
• Opcenten laag houden (lage belastingen) en snoeien in subsi-

dies
• Spreiding van toerisme
• Behoud van het landschap. 

Denk
• Bouwen van betaalbare woningen
• Goedkoper openbaar vervoer (gratis voor ouderen en mi-

nima)
• Lagere motorrijtuigenbelasting 
• Bestrijding van discriminatie en racisme
• Meer vaste banen
• Energietransitie moet betaalbaar worden voor bewoners
• Rekening bij de grote vervuilers (grote vervuilers ook ‘na-

men en shamen’)
• Ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf
• Minder geld naar ‘elitecultuur’, meer geld naar breedtecul-

tuur (festivals, straatcultuur en andere laagdrempelige ati-
viteiten)

• Voor referenda
• Commissaris van de Koning wordt gekozen door de bevol-

king

De commissiekamer. In deze kamer vergaderen de commissies over specifieke the-
ma’s. Ook hier zie je dat de tv-schermen op een slimme manier (onder de tafels) in het 
interieur zijn verwerkt zodat de oorspronkelijke ruimte optimaal behouden blijft. 

De Statenzaal.  Hier vinden de vergaderingen plaats 
met alle statenleden. Het is te vergelijken met de raads-
zaal van een gemeente. De commissaris van de Koning 
zit in het midden en heeft hier een vergelijkbare rol als 
de burgemeester. De gedeputeerden zitten aan de rech-
terzijde en hebben hier een vergelijkbare rol als de wet-
houders van een gemeente. En de statenleden zitten ver-
deeld over de zaal, vergelijkbaar met de raadsleden in 
een gemeente. Voorheen waren dit de schilderijzalen 
van het gebouw. Door de jaren heen hebben hier altijd 
zeer kostbare kunstwerken gehangen.

waarom het zo be-
langrijk is om 20 
maart te gaan stem-
men.
Na dit gesprek leidt 
Jaap zijn bezoek nog 
langs alle highlights 
van het provincie-
huis. Naast prachtige 
ruimtes vol kunst-
werken, ornamenten, 
gerestaureerde meu-
bels wijst hij op een 
stukje parketvloer 
waarin verschillende 
kostbare houtsoorten 
verwerkt zitten. Met 
onder andere Rozen-
hout, Padoek, Ahorn, 
Cuba Mahonie en 
Moeraseiken, hout-
soorten die al tijden 
niet meer te krijgen 
zijn. De vloer is vol-
gens Jaap “van on-
schatbare waarde” 
en om die reden dan 
ook grotendeels ver-
scholen onder een 
dikke laag tapijt ter 
bescherming. 
Ook nemen we een 
kijkje in de oude keu-
ken op de begane 
grond van het ge-
bouw. Met grote 
zwarte fornuiska-
chels werd hier vroe-
ger de hele dag door 
gestookt. Boven de 
imposante warmte-
bronnen loopt een 
zwarte buis waar zui-
ver water uit de dui-
nen doorheen 
stroomde. Door dit 
innovatieve staaltje 
ingenieurswerk be-
schikte de welge-
stelde bankier Henry 
Hope in de 18e eeuw 
al over warm water. 
Een toepasselijk beeld, want in de werk-
plekken en vergaderruimtes die in dit ge-
bouw verspreid liggen, zullen politici hun 
komende zittingstermijn ook met innova-

tieve oplossingen moeten komen om er-
voor te zorgen dat de inwoners van 
Noord-Holland er de komende tijd ook 
warmpjes bij blijven zitten. 

De Gedeputeerden Zaal. Hier vindt wekelijks het bestuurlijke 
overleg plaats, naast alle gedeputeerden is daarbij de com-
missaris van de Koning aanwezig. Het was de voormalige mu-
ziekkamer van het gebouw, vandaar ook de perfecte akoes-
tiek. ,,De moderne techniek is met zorg in het interieur 
weggewerkt”, zegt Jaap, en van achter een houten paneel 
schuift hij ter illustratie in een vloeiende beweging een zwart 
scherm uit de muur. ,,Dat heb je tegenwoordig toch echt nodig 
voor presentaties en dergelijke.” 

In deze kamers zitten de nieuwe bestuurders van onze provincie 
straks te vergaderen. Om ervoor te zorgen dat hier straks ook 
politici zitten die opkomen voor jouw belangen hoef je maar een 
ding te doen. Stemmen! 

Gedeputeerde en derde op de lijst voor het CDA Jaap Bond aan het woord
De provincie is een vrij onbekende 
overheidslaag. En onbekend maakt 
vaak ongeliefd. Zo zijn er veel Ne-
derlanders die zich afvragen wat er 
überhaupt allemaal gebeurt in de 
provinciale staten. En zelfs mensen 
die deze gehele overheidslaag het 
liefst compleet op zouden heffen. 
Jaap Bond, al sinds 2007 gedepu-
teerde, zegt daarover dat in Noord-
Holland met zijn 47 gemeenten op 
dit moment niet mogelijk zou zijn. 
Pas als die gemeenten met elkaar 
regionaal kunnen denken en samen-
werken op die schaal dan zou je dat 
kunnen overwegen.”

Wat doet de provincie 
eigenlijk? 
,,De provincie heeft een soort helikopter-
view over de regio, en kan vanuit die po-
sitie onafhankelijke beslissingen nemen 
over zaken die de gemeentegrenzen 
overstijgen maar nog steeds regionaal 
geregeld moeten worden.”
 

‘Belangrijke thema’s 
van de provincie: 
(Woning)bouw, 

landschap, cultuur, 
recreatie, 

duurzaamheid, 
infrastructuur en 

openbaar vervoer en
 regionale economie’

Om dit punt te verduidelijken verwijst 
Jaap naar bedrijventerreinen. ,,In iedere 
gemeente werden op een bepaald mo-
ment grote bedrijventerreinen gebouwd, 
waardoor er sprake was van een over-
schot. De crisis brak uit en opeens kamp-
ten we in Noord-Holland met verpaupe-
ring van bestaande bedrijven en half 
leegstaande bedrijventerreinen. De pro-
vincie is er om met een soort helikopter-
view naar dit soort lokale ontwikkelingen 
te kijken, het overzicht te bewaken en in 
te grijpen waar nodig.” 
Jaap wijst daarbij op belangrijke thema’s 
van de provincie: ,,(Woning)bouw & wo-
nen, landschap, cultuur, recreatie, duur-
zaamheid, infrastructuur en openbaar 
vervoer en regionale economie. ,,Dit zijn 
stuk voor stuk zaken die op een regionale 
schaal georganiseerd dienen te worden.”

De Provinciale staten: 
de ‘gemeenteraad’ 
van de provincie
Na de provinciale statenverkiezingen is 
duidelijk welke kandidaten van verschil-
lende politieke partijen leden van Provin-
ciale Staten worden. Net als gemeente-
raadsleden debatteren zij maandelijks 
over diverse voorstellen en beslissen zij 
tevens wat er gebeurt door daarover te 
stemmen. Dit doen ze part-time, dus 
naast hun ‘normale’ baan. Vanuit de Pro-
vinciale Staten wordt een dagelijks be-
stuur aangedragen: het college van Gede-
puteerde Staten. De gedeputeerden zijn 
te vergelijken met de wethouders van 
een gemeente. De voorzitter van Provin-
ciale Staten (in zekere zin te vergelijken 
met de burgemeester) wordt de Commis-
saris van de Koning genoemd.  
Wat doet een gedeputeerde 
precies?
Nog steeds kan iemand zich afvragen wat 
een gedeputeerde dan precies allemaal 
doet, maar op die vraag heeft Jaap een 
simpel antwoord. ,,Vooral erg veel le-
zen”, zegt hij resoluut, “stapels vol  stuk-

ken en rapporten. En dat zeven dagen per 
week.” Een mooie roman of biografie zit 
er  normaal voor Jaap niet tussen, ,,Ik 
spaar ze op voor als ik op vakantie ben.” 
De andere helft van zijn tijd is Jaap aan 
het vergaderen: ,,Dan worden alle stuk-
ken en rapporten besproken, en wordt 
het beleid afgestemd.”. 
,,Wat ook belangrijk is zijn werkbezoe-
ken aan bedrijven. Weten wat er speelt 
om met die informatie goed beleid of 
goede ondersteunende programma’s te 
maken en natuurlijk een vermindering 
van regels.” Als geen ander weet Jaap 
dus wat de belangrijkste thema’s zijn die 
op dit moment spelen in de provincie. En 
in het bijzonder welke belangrijke onder-
werpen een grote rol gaan spelen in onze 
regio. 
Jaap benadrukt dat het voor onze ge-
meente een groot voordeel is om een 
dorpsgenoot in het dagelijks bestuur van 
de provincie te hebben. 
Jaap: ,,Ik zou zeggen, kijk naar de 
Broeckgouw. In 1999 was de provincie er 
fel op tegen dat in dit gebied (de Zuidpol-
der) gebouwd zou worden. ‘Volendam-
mers gaan maar in Purmerend en Land-
smeer wonen’ werd er in die tijd vanuit 
de provincie gezegd. De bescherming 
van natuurgebieden is een van de hoofd-
taken van de provincie, maar ik heb mij 
destijds hard gemaakt voor de Broeck-
gouw. Er werd massaal op mij gestemd, 
en zo heb ik duidelijk kunnen maken dat 
de woningnood van een hele generatie 
Volendammers in dit geval zwaarder 
woog dan de bescherming van het land-
schap.”

Waarover stemmen we 
op 20 maart precies?
Woningbouw: 
Op dit moment staat de CDA’er voor een 
soortgelijke uitdaging. Jaap: ,,Er speelt 
op dit moment een lastige discussie tus-
sen de gemeente, de provincie en het rijk 
over de Lange Weeren, het gebied ten 
westen van Volendam waar ook een 
nieuwbouwwijk gerealiseerd kan wor-
den. Ik wil er de komende termijn alles 
aan doen om ervoor te zorgen dat hier be-
taalbare woningen gebouwd gaan wor-
den.”
Met een oververhitte woningmarkt is de 
enorme vraag naar betaalbare woningen 
op dit moment een belangrijk punt voor 
vrijwel alle politieke partijen die mee-
doen aan de verkiezingen. Jaap noemt 
het zelfs hét speerpunt van deze verkie-
zingen. 
,,Het CDA ziet met name een grote uitda-
ging in het stimuleren en faciliteren van 
de doorstroming van ouderen. Op die ma-
nier kunnen we op een effectieve manier 
tegemoetkomen aan de woonwensen van 
zowel ouderen die kleinschaliger willen 
wonen, als starters omdat de grotere, be-
staande woningen daarmee terug op de 
markt komen.”
Duurzaamheid en 
energietransitie
De energietransitie is uiteraard ook een 
groot thema bij deze verkiezingen dat 
veel mensen niet onbewogen houdt. Jaap 
ziet met lede ogen aan hoe dit gevoelige 
onderwerp op dit moment zorgt voor een 
grote tweedeling in ons land. “We moeten 
stoppen met die CO2 discussie. Dit on-
derwerp is te belangrijk om te haastig 
mee om te gaan. Ik vind de gestelde dead-
lines van 2030 en 2050 veel te ambitieus 
voor een complete energietransitie. We 

moeten niet te snel willen gaan met een 
onderwerp van zo’n omvang en impact. 
Aardgas is wat mij betreft een prima 
transitiebrandstof. Geef het gewoon een 
jaar of 50, zolang duurde het ten slotte 
ook om Nederland aan het aardgas te 
krijgen.”
,,Het is vooral belangrijk dat we de grote 
lijnen niet uit het oog verliezen”, zegt 
Jaap, ,,op dit moment wordt er te gemak-
kelijk paniek gezaaid, en bovendien voelt 
het alsof de elite op dit moment de dis-
cussie voert over de gewone mensen. Je 
kunt er niet zomaar vanuit gaan dat de 
gewone Nederlander even 30.000 euro 
ophoest voor een warmtepomp. Gelukkig 
zie je dat grote partijen als het CDA en 
ook de VVD daar op dit moment kritisch 
tegenover staan.” 

De tunnel bij Broek in 
Waterland, toeristen en 
industriegebied 
Oosterhuizerweg
Volgens Jaap is het inmiddels geen vraag 
meer of het knooppunt bij Broek in Wa-
terland opgelost gaat worden. Maar of 
het een tunnel gaat worden of een andere 

oplossing daar zal de komende zittings-
termijn over worden besloten. 
Daarnaast wil de provincie de komende 
tijd een manier vinden om de grote hoe-
veelheid toeristen beter te verspreiden 
over de provincie.
Waar veel deelnemende politieke par-
tijen in hun partijprogramma stellen dat 
het niet langer wenselijk is om te bouwen 
in buitengebieden, staat voor de ge-
meente Edam-Volendam juist een  uit-
breiding van het industriegebied Ooster-
huizerweg op de agenda. Jaap wijst 
dorpsgenoten er met klem op dat dit al-
lemaal zaken zijn waar de Provinciale 
Staten over zal gaan beslissen. ,,Het al-
lerbelangrijkste is dat we allemaal gaan 
stemmen op 20 maart a.s.! Kijk welke 
partij het best bij je past en realiseer je 
dat er ook belangrijke onderwerpen zijn 
in je eigen omgeving die spelen.

Ben je er nog niet uit? Je hebt nog een 
week om jezelf te oriënteren op alle 
standpunten van de deelnemende poli-
tieke partijen. 
Vanavond is Jaap Bond te gast in het 
radioprogramma ‘Zukke Zorgen’, waar 
hij verder uitweidt over de aankomende 
Provinciale Staten verkiezingen. 
19:00 – 21:00 - Love Radio.


