
Debat Beleidsvisie Milieu en Duurzaamheid

Zoals ik al in de commissievergadering zei: “Er staat weinig in de beleidsvisie waar 
mijn fractie het niet mee eens kan zijn.”

Duurzaamheid speelt een rol bij al het provinciaal beleid. 
- Het is niet zomaar een label om het groene gezicht van de provincie te laten zien. 

Duurzaamheid veronderstelt vooral een lange blik vooruit bij al het provinciale denken 
en doen. Duurzaam beleid is toekomstgericht én toekomstbestendig. Hoe laten we 
de wereld een beetje beter achter dan hoe wij haar aantroffen?

- Het verduurzamen van ons beleid gaat niet van de ene op de andere dag. Een 
blijvende versterking van de structuren in Zuid-Holland - of dat nu over de economie 
of infrastructuur gaat - kost tijd. De beleidsvisie is dan ook vooral bedoeld om de 
provinciale ambitie te laten zien. Waar gaan we de komende jaren aan werken? En 
welke stappen zijn nodig om de ambitie te realiseren?

- In dat verband zijn wij erg blij met de toezegging van de Gedeputeerde om te bezien 
of in het vervolg aan elk beleidsvoorstel een duurzaamheidsparagraaf kan worden 
toegevoegd. Wanneer verwacht hij dat hiermee kan worden begonnen? 

Geld mag niet leidend zijn bij het opstellen van een visie.
- De beleidsvisie zou de kaders moeten stellen voor de lange termijn. De stippen op 

de horizon moeten zetten. De concrete uitwerking vindt vervolgens in de 
uitvoeringsprogramma’s plaats. Zij moeten de stappen beschrijven die - rekening 
houdend met de financiële middelen - gezet kunnen worden om het halen van de 
doelstellingen een stapje dichterbij te brengen. 

- Het aanpassen van de ambitie aan wat financieel haalbaar of wenselijk is, zoals in 
deze beleidsvisie het geval lijkt te zijn, vindt D66 een verkeerd signaal. Daarmee 
verdwijnt elke prikkel om net dat stapje harder te lopen om een betere leefomgeving 
voor onze inwoners te maken. 

- Is de Gedeputeerde het met ons eens dat de ambitie hoog moet zijn en dat 
vervolgens stap voor stap gekeken wordt hoe met de beschikbare financiële 
middelen dit doel dichterbij kan worden gebracht?

De doelstelling om een Europese topregio te worden moet meer zijn dan een 
papieren wens.

- GS hebben twee hoofddoelstellingen aan de beleidsvisie meegegeven. PZH moet 
een duurzame, concurrerende en leefbare Europese topregio worden en de Zuid-
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Hollandse leefomgeving moet schoon, stil en veilig worden. De tweede doelstelling 
wordt in de beleidsvisie uitgewerkt, de eerste echter niet. 

- D66 steunt de wens om een duurzame Europese economische topregio te worden, 
maar mist in de visie de uitwerking van de te nemen stappen om deze wens ook te 
realiseren. Wel zijn er inmiddels actieplannen voor Holland-Rijnland en de 
Drechtsteden, waarbij voor de komende jaren concrete doelen worden gesteld. 
Komen deze plannen er ook voor andere regio’s? En kan het College inzichtelijk 
maken hoe PZH een topregio gaat worden en welk tijdpad daarbij hoort? 

 
D66 wil graag meer provinciale ambitie om de luchtkwaliteit te verbeteren.

- Luchtkwaliteit: de doelstellingen waar de beleidsvisie zich nu op richt zijn gebaseerd 
op de huidige Europese normen voor luchtkwaliteit. Het valt te verwachten dat deze 
normen de komende jaren zullen worden aangescherpt, onder meer om de normen 
meer in lijn te brengen met de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie. 
Mijn fractie verzoekt het College nu al vooruit de kijken naar de komst van strengere 
normen, onder meer in het ruimtelijk beleid. Kan het College ons toezeggen dat zij - 
op het moment dat duidelijk is hoe de strengere normen eruit gaan zien - bij PS 
terug komt met een plan hoe deze normen kunnen worden gerealiseerd? 

D66 wil graag meer provinciale ambitie.
- Wij durven vooruit te kijken en hopen dat het College dit samen met ons wil doen. 

Zou het niet mooi zijn wanneer Zuid-Holland over enige tijd - zeg in 2025 - niet alleen 
een Europese topregio is, maar ook de meest duurzame regio van Nederland. Dát is 
het soort ambitie dat mijn fractie graag gezien had in deze beleidsvisie.

Mijn fractie wil samen met het College aan de slag om van Zuid-Holland de 
duurzaamste provincie van Nederland te maken.
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