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 Speerpunten 
 
Dit programma vormt de basis van het contract, dat het CDA Noord-Holland na de verkiezingen voor 

Provinciale Staten op 18 maart wil afsluiten met de politieke vertegenwoordigers van bewoners van 

Noord-Holland. Het is een gedegen programma, met als belangrijkste speerpunten: 

 

1. Noord-Holland blijft voor haar burgers en bedrijven de provincie met de laagste belastingen 

(in de vorm van opcenten); 

2. Noord-Holland kiest voor duurzaamheid in combinatie met economie, onder andere door de 

oprichting van een nieuw, provinciaal duurzaam energiebedrijf 'Noord Holland Energiek'; 

3. We jagen bedrijvigheid aan door goede ondersteuning van onze economische 

krachtpatsers en het MKB, duurzame bevordering van toerisme en onze rijke 

cultuurhistorie;   

4. Rigide regels, procedures en commissies schaffen we af: we willen minder 

bouwbeperkingen voor kansrijke initiatieven; 

5. Het geplande HOV-traject in het Gooi moet wegens afnemend draagvlak ter discussie 

gesteld worden. Waar er wel draagvlak is, gaan we door met investeringen in openbaar 

vervoer, in fiets- en wandelpaden en in verbetering van provinciale wegen;  

6. Er komt een 'Fonds Waardevolle Herbestemming' om leegstand van monumentale 

gebouwen en kerken om te buigen in hergebruik, met cofinanciering van de provincie; 

7. Een Kinderkansenteam om de negatieve effecten van de decentralisatie van de jeugdzorg 

op te vangen; 

8. We gaan voor zelfstandigheid, efficiënte samenwerking en staan in de hoofdsteden 

Haarlem, Den Haag, Brussel én alle Noord-Hollandse gemeenten pal voor onze principes als 

christendemocratische volks- en familiepartij: uw CDA.   
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 Voorwoord van lijsttrekker Jaap Bond  
 

18 maart is het alweer zover: tijd voor de verkiezingen voor Provinciale Staten! De afgelopen periode 

is voorbij gevlogen en het CDA Noord-Holland is tevreden over haar deelname aan het College van 

Gedeputeerde Staten in 2011-2015. Ik noem enkele succesvolle voorbeelden: 

 Geen provinciale belastingverhogingen; 

 Afronding van én voorbereidende werkzaamheden voor grote infrastructurele projecten, zoals 

de N201, de nieuwe Zeesluis bij IJmuiden, de Westfrisiaweg en de beveiliging van de zeekust 

bij Petten; 

 Landelijke erkenning van Noord-Holland Noord als Greenportgebied; 

 Oprichting van de Energy Board en de economisering van duurzame energie; 

 Decentralisatie van de nieuwe provinciale kerntaak "groen" en de manier waarop dit in Noord-

Holland vorm heeft gekregen. De huidige samenwerking tussen alle partijen in het veld, zowel 

met de natuurbeherende organisaties als met LTO (Land- en Tuinbouw Organisatie 

Nederland), is een goede basis om de komende jaren met de juiste balans een natuur- en 

landschapsbeleid vorm te geven.  

  

Geen fusie, wel samenwerking 

Gelukkig is de discussie over de fusie tussen de provincies Flevoland, Utrecht en Noord-Holland 

beëindigd. Voor de inwoners van Noord-Holland is het een goede zaak dat deze fusie is afgeketst: de 

belastingen zouden hoger, de afstand tussen burger en politiek groter zijn geworden. De 

samenwerking met omliggende provincies op het gebied van economie, infrastructuur, openbaar 

vervoer en toerisme moet wel, waar nodig, doorgaan. 

Decentralisatie en kerntakendiscussie 

In deze periode was er een doorgaande afbouw van taken die van de provincie naar de gemeente zijn 

gedecentraliseerd en een opbouw van taken die van het Rijk naar de provincie zijn gedecentraliseerd. 

Met name de vraag wat de kerntaken van de provincie zijn, zal een belangrijk onderwerp van debat 

zijn in de aanloop naar de verkiezingen van 18 maart 2015 en in de onderhandelingen voor een 

nieuwe coalitie erna. Het verkiezingsprogramma van het CDA Noord-Holland maakt hierin duidelijke 

keuzes.  

Kracht in diversiteit 

In de provincie Noord-Holland wordt veel geld verdiend. Grote economische dragers zoals Schiphol, 

de havens van Amsterdam en Den Helder en bedrijven als Tata steel, maar ook de vele MKB- en 

familiebedrijven die 50% van de Noord-Hollandse economie dragen, zorgen voor een economisch 

krachtige provincie.En ook de enorme diversiteit maakt Noord-Holland krachtig: landbouw, toerisme, 

industrie en dienstverlening zorgen, in combinatie met ondernemerszin, voor een diversiteit waardoor 

de Noord-Hollandse economie niet teveel op één sector leunt. Het vereist maatwerk dit in stand te 

houden en waar nodig te verbeteren! De Metropoolregio is niet te vergelijken met het Gooi, of met 

West-Friesland of de Kop. De provincie moet dan ook per regio bekijken wat ter plekke van belang is. 

Het CDA Noord-Holland benoemt dan ook de regionale speerpunten in dit verkiezingsprogramma. 

Uw stem op CDA op 18 maart telt driedubbel  

Op 18 maart kiezen we naast Provinciale Staten ook onze vertegenwoordigers in de Waterschappen, 

die belangrijk werk doen in onze waterrijke provincie. Daarnaast kiezen Provinciale Staten in 2015 de 

leden van de Eerste Kamer. Een krachtig CDA in Noord-Holland betekent dus ook een krachtig CDA 

in de Eerste Kamer. Dat is belangrijk, bijvoorbeeld voor de toekomst van onze pensioenen. Het CDA 

wil een generatiebestendig pensioen, dus niet nu potverteren en daar de komende generaties voor 

laten opdraaien. In de huidige plannen van het kabinet worden de pensioenen van onze jongeren 

verkwanseld. Het CDA Noord-Holland heeft goede contacten met onze CDA Eerste Kamerleden, die 

zich sterk maken voor een generatiebestendig pensioen.  
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Ook daarom is uw stem voor het CDA Noord-Holland van groot belang. 

De CDA’ers in de provincie Noord-Holland onderhouden ook goede contacten met de CDA-politici in 

Den Haag en in Brussel. Dat geldt ook voor lokale besturen in Noord-Holland. Het CDA is als enige 

politieke partij in alle gemeenten van onze provincie vertegenwoordigd.  

Ook in de komende jaren gaat het CDA vol aan de bak voor Noord-Holland. Door de economie te 

versterken en de bereikbaarheid te vergroten. Door overal in de provincie in te zetten op leefbaarheid. 

Door ons te bekommeren om mens, dier en milieu. Door te zorgen voor slagvaardig bestuur en solide 

financiën, en zo het vertrouwen van burgers te (her)winnen. Voor de Noord-Hollanders van nu en voor 

de generaties van morgen. 

Het gaat om mensen 

Het CDA is een brede, christendemocratische volkspartij, geworteld in alle lagen van de samenleving. 

Het geloof in onze normen en waarden bindt ons allemaal. Ze dienen als basis en inspiratiebron bij 

het zoeken naar oplossingen voor hedendaagse problemen. Hierbij draait het steeds om mensen: om 

menselijk geluk,  waardigheid, rechtvaardigheid, veiligheid, persoonlijke verantwoordelijkheid, respect 

en gemeenschapszin. 

In dit programma vindt u onze visie op de provincie. Wat het CDA betreft is die visie niet vrijblijvend: in 

zekere zin heeft het de vorm van een contract. Een contract met Noord-Holland, een contract met u, 

waar wij graag onze handtekening onder zetten en waar u ons altijd op kunt aanspreken. 

Jaap Bond, lijsttrekker CDA Noord-Holland 
Verkiezingen Provinciale Staten 18 maart 2015 
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 Principes van het CDA 
 

 

Het CDA heeft een rijk én actueel gedachtegoed, waarop we onze politieke visie, ons programma en 

ons handelen baseren. 

 
Samenleving, niet de overheid 

Het CDA kiest voor de samenleving, niet voor de overheid. Wij willen dat u weer invloed krijgt op de 

wereld om u heen. De overheid moet naast u, in plaats van tegenover u staan. Het CDA wil een 

samenleving waarin u samen met anderen zoveel mogelijk zelf bepaalt.  

Eerlijke economie 

Wij kiezen voor een eerlijke economie waarin mensen met middeninkomens en gezinnen centraal 

staan. Het CDA wil een economie waarin kleine ondernemers en familiebedrijven onze absolute 

prioriteit hebben. 

Zelfbewust Nederland, verbonden met Europa  

Wij willen een zelfbewust Nederland, verbonden met Europa. Nederland staat vooraan in Europa, om 

zo onze economie en werkgelegenheid te versterken. Maar we trekken ook een scherpe grens tussen 

wat Brussel wel en niet bepaalt. 

De familie is het fundament 

Wij zien families als het fundament van onze samenleving, waarin mensen voor elkaar zorgen en 

verantwoordelijkheid nemen.  

Menselijke maat staat centraal 

Voor het CDA staat de mens centraal, niet de auto, het milieu of de economie. Die zijn ook belangrijk, 

maar uiteindelijk gaat het bij het CDA om de menselijke maat. Voor ons is en blijft de belangrijkste 

toetssteen bij het maken van keuzes wat deze voor de inwoners van Noord-Holland betekenen. 

Lange termijn 

Wij kiezen voor de lange termijn boven de korte termijn: wij kiezen voor de toekomst van onze 

kinderen. Voor de leefbaarheid in kleine kernen op het platteland én voor de wijken in de grote steden. 

Wij willen dat gezinnen in de kleinere kernen in onze provincie kunnen blijven wonen.  

Iedereen doet mee 

Wij zien een taak voor iedereen. Je werkt, je doet vrijwilligerswerk of je volgt een opleiding. Want 

iedereen die kan, doet mee. Daarom streven we naar een maximale betrokkenheid van burgers, 

bedrijven en organisaties bij de beslissingen over en de uitvoering van de kerntaken van de provincie.  

Samen redzaam 

Het CDA wil wat lokaal beschikbaar is optimaal benutten: burgers in kleine kernen of stadswijken die 

het heft in eigen handen willen nemen, moeten daarvoor de ruimte krijgen. Voorbeelden zijn het 

samen organiseren van zorg, energieopwekking of vervoer (zoals auto delen). Het optimaal benutten 

van de Noord-Hollandse vis- en landbouwproducten hoort hier ook bij. Waar nodig kan de provincie 

regisseren en faciliteren, inspelend op initiatieven van burgers zelf. Samenredzaamheid, daar laten we 

ons door leiden.  
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 Kerntaken 
 

De provincie richt zich primair op taken in de ruimtelijke ordening en regionale economie. Het 

CDA kiest ervoor hierbij de gemeenten zoveel mogelijk zelfstandig te laten opereren.    

Belangrijke taken 

De provincie is voor veel mensen een niet zo bekende bestuurslaag, terwijl de provincie  zich toch 

bezig houdt met belangrijke taken. De provincie lost infrastructurele knelpunten in de regio op 

(bijvoorbeeld met de aanleg van wegen en het wegnemen van knelpunten), bewaakt de kwaliteit van 

het openbaar vervoer, zorgt voor regionale afstemming van woningbouw en bedrijventerreinen, 

beschermt belangrijke natuurgebieden, verzorgt de handhaving op het gebied van flora- en 

faunabeheer en zorgt voor de bescherming van ons erfgoed en monumenten. De provincie is de 

schakel tussen gemeenten enerzijds en de rijksoverheid en de Europese Unie anderzijds. De 

provincie richt zich op haar kerntaken: ruimtelijke ordening, infrastructuur, natuur, milieu, water, 

regionale economische ontwikkeling, vitaal platteland, culturele infrastructuur/bescherming van 

cultureel erfgoed en kwaliteit van het openbaar bestuur. Voor het CDA zijn daarbij belangrijke pijlers: 

duurzaamheid en het bevorderen van kennis en innovatie. 

Regionale afwegingen 

De kracht van de provincie is dat zij bovenlokale en regionale afwegingen kan maken op het gebied 

van ruimte en economie en daarbij een verbindende rol kan spelen. De gemeente is in de ogen van 

het CDA de bestuurslaag die het dichtst bij de burger staat en maatschappelijke problemen als eerste 

aanpakt. De provincie is bij uitstek geschikt om als regisseur en waar nodig als scheidsrechter te 

fungeren. Dit vraagt om een provincie die zich richt op haar kerntaken en niet alles zelf doet, maar 

zaken mogelijk maakt, bijvoorbeeld door financieel bij te dragen.  

Beter en doelmatiger 

De provincie moet zich niet overal mee willen bemoeien: er zouden zich niet meer dan twee 

overheidslagen met hetzelfde vraagstuk bezig moeten houden. Het reeds ingezette beleid om de 

ambtelijke en bestuurlijke organisatie te verkleinen door de provincie minder taken op zich te laten 

nemen, moet worden doorgezet. Tegelijk geeft het structureel ophogen van de provinciale begroting 

van Economische Zaken ter bevordering van duurzame energie-, kennis- en innovatiebeleid kansen 

aan burgers en bedrijven.  

Vrijwilligers 

Het CDA wil vrijwilligers die betrokken zijn bij de kerntaken van de provincie ondersteunen. 

Organisaties die werken met vrijwilligers en bijdragen aan de beleidsdoelen van de provincie 

verdienen steun. Dit gaat bijvoorbeeld om de vrijwilligers in het landelijk gebied: deze bijdrage moet in 

het structurele budget van de groene portefeuille worden opgenomen. Vrijwilliger zijn is steeds minder 

vrijblijvend, zo zijn er bijvoorbeeld steeds vaker opleidingen nodig. De provincie moet bijdragen aan de 

kosten daarvan. 

Decentralisatie 

De rijksoverheid heeft gekozen voor een decentralisatie van sociale- en welzijnstaken naar 

gemeenten. Per 1 januari 2015 zijn er omvangrijke taken overgeheveld. Voor sociale- en 

welzijnstaken, waaronder de jeugdzorg, is nu de gemeente de eerst aangewezen bestuurslaag. Wij 

geloven in de kracht van gemeenten om maatwerk van de zorg te maken. Het CDA maakt zich echter 

wel zorgen over de grote rijksbezuinigingen bij deze vergaande maatregelen en de vele 

onduidelijkheden die zijn gebleven bij de invoering door dit VVD/PvdA kabinet. Het CDA wil een 

provinciaal Kinderkansenteam in het leven roepen, dat ondersteuning kan bieden als kinderen de 

dupe dreigen te worden van deze decentralisatie. Het CDA wil er alles aan doen om ongelukken ten 

gevolge van de transitie te voorkomen, speciaal omdat het hier om kinderen gaat. Deze ondersteuning 

zal uitsluitend plaatsvinden op verzoek van gemeenten 
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Concrete doelen: 

 Focus op ruimtelijke ordening en regionale economie; 

 Het in stand houden van cultuurhistorie is een provinciale taak; 

 Het efficiënter werken met minder provinciale ambtenaren moet doorgezet worden;  

 De provinciale begroting van Economische Zaken dient te worden opgehoogd om structurele 

middelen voor bevordering van duurzame energie-, kennis- en innovatiebeleid beschikbaar te 

hebben; 

 Provinciale bijdragen voor vrijwilligers moeten in stand blijven en ondergebracht worden bij de 

betreffende kerntaak;  

 Vorming van een Kinderkansenteam dat ondersteuning kan bieden, op verzoek van 

gemeenten, wanneer een kind tussen wal en schip dreigt te vallen.  
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MKB: Cement van onze economie 
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 Regionale economie: duurzaam en dynamisch 
 

Wie economische bedrijvigheid zegt, zegt Noord-Holland. Financiële dienstverlening, prachtige 

boeren- en tuinbouwbedrijven, een florerende toeristische sector, volop creatieve industrie, 

internationale transportondernemingen en handel, mooie zeehavens en een luchthaven van 

wereldklasse: Noord-Holland heeft het allemaal. Ieder jaar draagt de Noord-Hollandse economie 

gemiddeld 18% bij aan het Nederlandse BBP (Bruto Binnenlands Product, de totale jaarlijkse 

geldwaarde van alle producten en diensten). 

Herstel verstevigen 

Na zo'n zeven jaar van wereldwijde economische crisis is het van groot belang om het fragiele 

economische herstel te verstevigen. Het CDA wil de regionale economie versterken en er alles aan 

doen om de ondernemerszin, dynamiek en innovatie te bevorderen. Het CDA wil de grenzen van de 

Metropoolregio opschuiven tot de regio Alkmaar, Heerhugowaard en Hoorn om een zo groot mogelijk 

gebied mee te nemen in de aanstaande ontwikkelingen. 

Groei en bedrijvigheid 

Bedrijven die willen groeien vinden het CDA aan hun kant. Daarbij verdient de bedrijvigheid en de 

daarmee samenhangende werkgelegenheid in het noorden van onze provincie extra aandacht. Om 

dat te bereiken zet het CDA in op een versterkte voortzetting van economische 

stimuleringsprogramma’s, zoals ‘de Kop Werkt’. In dit programma werkt de provincie samen met 

gemeenten, bedrijven en het ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord om de economie in de Kop te 

versterken. Uit het programma komen effectieve samenwerkingsverbanden zoals de Greenport 

Noord-Holland Noord en Energy Board voort. 

Economische dragers en innovatie 

Als het aan het CDA ligt, stimuleert de provincie een duurzame groei van de economische 

'krachtpatsers' in onze provincie, waarvan de economische en ruimtelijke effecten de gemeente- en 

vaak ook provinciegrenzen overstijgen. Het CDA stimuleert de duurzame groei van Schiphol, de 

havens van Amsterdam, het Noordzeekanaalgebied, de Greenports Noord-Holland Noord en 

Aalsmeer. Binnen haar mogelijkheden stimuleert de provincie, de multimediasector/-industrie in 

Amsterdam en het Mediapark in het Gooi. Een andere belangrijke economische drager is het 

toerisme: niet iedere Noord-Hollander zal er dagelijks bij stilstaan, maar met alleen al 22,5 miljoen 

overnachtingen per jaar, is toerisme de derde economische pijler van onze provincie. Ten opzichte 

van 2012 is het aantal overnachtingen in Noord-Holland met 1,2 miljoen gestegen. 

Onderzoeksreactor Petten: wereldwijde toepassingen 

Het CDA is voor de bouw van de nieuwe Pallas onderzoeksreactor in Petten, mits de veiligheid goed 

geborgd is. De medische isotopen die daar geproduceerd gaan worden, zijn onmisbaar voor de 

behandeling van (kanker)patiënten. Dagelijks worden wereldwijd 18.000 mensen behandeld met 

producten die zijn toegepast met componenten uit Petten. ‘Petten’ is daarnaast erg belangrijk voor de 

werkgelegenheid in de regio (met alleen al ca. 1.500 directe hoogwaardige arbeidsplaatsen). Met de 

bouw van de nieuwe reactor is een aanzienlijke provinciale investering gemoeid, waar zorgvuldig mee 

omgesprongen moet worden. 

MKB: Cement van onze economie 

Er moet vanuit de politiek niet alleen aandacht zijn voor de 'grote economische jongens', maar ook 

voor het cement van onze economie: het midden- en kleinbedrijf (MKB). Het MKB speelt een cruciale 

rol in het herstel van de economie. Familiebedrijven en andere MKB’ers investeren flink in innovatie, 

en die innovatie blijkt de motor van een groeiende economie. Daarom wil het CDA de komende vier 

jaar fors inzetten op een nieuw innovatieprogramma voor het MKB in Noord-Holland. Dit programma 

richt zich op een bredere toepassing van hoogwaardige kennis in de sectoren agribusiness/food, 

logistiek, media/creatieve industrie en duurzame energie/water. MKB-bedrijven moeten behouden 

blijven voor Noord-Holland.  
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Veel MKB’ers hebben het niet makkelijk. De gevolgen daarvan zijn bijvoorbeeld te zien aan leegstand 

in winkelcentra. Het MKB vormt het hart van een dorpsgemeenschap of een wijk in een stad. Zij zetten 

zich vaak in voor hun buurt en organiseren bijvoorbeeld gezamenlijk de Sinterklaasintocht en 

sponseren het lokale verenigingsleven. Gemeenten en provincies moeten welwillend reageren op 

plannen van het MKB om hun ondernemingen aantrekkelijk te laten blijven voor consumenten. Er 

moet in bestemmingsplannen soepel worden opgetreden tegen gemengd of veranderend gebruik van 

een winkelperceel. Tegelijkertijd moeten gemeenten en provincies duidelijk zijn waar er plaats is voor 

nieuwe detailhandel en waar niet. Het CDA is tegen megawinkels of winkelcentra in het landelijk 

gebied en vindt dat winkels in dorpskernen behouden moeten blijven.  

Ondersteuning burgers in kleine kernen 

Actieve burgers kunnen het niet alleen: soms hebben zij informatie, kennis en inspiratie nodig. Het 

CDA vindt de ondersteuning door de provincie van de Noord-Hollandse Vereniging voor Kleine kernen 

en het Platform Dorpshuizen belangrijk. Samen met deze verenigingen zet het CDA zich bijvoorbeeld 

in voor het behoud van voorzieningen als pinautomaten en brievenbussen. Samen met hen willen we 

een visie ontwikkelen hoe de kernen aantrekkelijk kunnen blijven als woonplaats en als 

vestigingsplaats voor bedrijven. Beide organisaties zijn zelf vrijwilligersorganisaties die alleen voor 

gerichte activiteiten professionals inhuren.  

Duurzaamheid 

Duurzaamheid is inmiddels niet meer onderscheidend, maar zelfs een voorwaarde om te kunnen 

voortbestaan en cruciaal voor economische ontwikkeling. Het CDA ziet duurzaamheid integraal 

gekoppeld aan alle aspecten van de samenleving en de economie. Het CDA onderschrijft het belang 

van de ‘circulaire economie’, waarbij alle grondstoffen opnieuw worden gebruikt. De provincie moet 

projecten die dit principe gestalte geven, stimuleren. Voorbeelden daarvan kunnen kringloopafspraken 

in het Noordzeekanaalgebied zijn: bedrijven kunnen afspreken elkaars reststoffen te gebruiken. Bij de 

vestigingsplaats van bedrijven kan ook gekeken worden naar ketenbenadering, om zo de circulaire 

economie te bevorderen.  

Om verduurzaming te stimuleren heeft Noord-Holland verschillende initiatieven samengebracht in de 

Energy Board. Samen met Groningen, Friesland en Drenthe moet er in Energy Valley worden 

doorgewerkt aan een duurzaam Noord-Nederland. Het CDA wil dit samenwerkingsverband 

voortzetten. 

Lokale opwekking van duurzame energie moet in het provinciaal omgevingsplan inpasbaar zijn. We 

streven naar vermindering van fossiele brandstoffen. Waar nodig bevorderen we het gebruik van 

transitiebrandstoffen, zoals gas of LNG. Windparken in de Waddenzee en op Texel wijzen we af. De 

ontwikkeling van windparken op het vasteland en in de Noordzeekustzone zullen we strikt toetsen aan 

de gevolgen voor de mens, de natuur en de beleving van het open landschap. Het CDA verkiest 

duurzame initiatieven boven schaliegas en is dan ook tegen de (proef-)boringen naar schaliegas.  

Windenergie 

Het CDA Noord-Holland staat voor een groene economie, in de breedste zin van het woord: van 

landbouw en visserij tot natuurrecreatie en schone productie. Het CDA Noord-Holland steunt dan ook 

de doelstelling vanuit het huidige kabinet om een productie van 14% duurzame energie te halen in 

2020. Windenergie levert aan die doelstelling veruit de belangrijkste bijdrage. Het CDA ziet kansen 

voor windparken op zee, buiten de 12 mijlszone, maar dan wel in overleg met de vissers die hier 

mogelijk hinder van ondervinden. Het CDA is zeer terughoudend als het gaat om windmolens op land. 

De huidige rijksopgave voor 685,5 megawatt aan wind op land in Noord-Holland is voor het CDA 

Noord-Holland de grens. Het windplan Wieringermeer maakt hier onderdeel van uit. Indien het Rijk 

een extra opgave voor wind op land zou opleggen, is het CDA voor plaatsing van windmolens in het 

Noordzeekanaalgebied. In dit gebied is  draagvlak voor de aanleg van windmolens. 

'Power tot the People' 

Voor de toekomst is het CDA voorstander van het concept “Power to the People”: het organiseren van 

duurzame energievoorziening in wijken. Dus: isoleer de nieuw te bouwen en bestaande woningen,  
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“Power to the People” 
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pas meer zonne-energie toe, faciliteer als provinciale overheid warmte-koude opslag en geothermie 

(aardwarmte) en stimuleer een verdere ontwikkeling van smart grids (elektriciteitsnetwerken waarbij 

de gebruikers zelf ook elektriciteit kunnen leveren). De provincie moet het voortouw nemen in het 

energieneutraal maken van de Metropoolregio Amsterdam (2,8 miljoen consumenten!) en hierbij 

optreden als co-financier en kennis en ervaring delen. Een mooi voorbeeld hiervan is de website 

waarop inwoners kunnen zien of hun dak geschikt is voor zonnepanelen.  

Provinciaal duurzaam energiebedrijf: Noord-Holland Energiek 

Om het groeiend aantal lokale duurzame energiecoöperaties te ondersteunen, wil het CDA een 

provinciaal duurzaam energiebedrijf oprichten, dat voor de vele lokale partijen de barrières om op de 

energiemarkt binnen te komen, weg kan nemen. Het huidig Servicepunt Duurzame Energie zou 

onderdeel moeten gaan uitmaken van dit provinciale duurzame energiebedrijf. Door initiatieven te 

verbinden zou het noodzakelijke volume, nodig om projecten geschikt te maken voor het op te richten 

nationale investeringsfonds van pensioenfondsen en verzekeraars, bereikt moeten kunnen worden. 

Dit bedrijf, Noord-Holland Energiek, moet kostenneutraal en zonder winstoogmerk werken.  

Energy Valley 

In de stichting Energy Valley is afgesproken te streven naar 25% duurzame energie in 2025 in Noord-

Nederland. In dit gebied zit de kennis en bedrijvigheid om kansen in de 'nieuwe' economie te grijpen, 

bijvoorbeeld in de haven van Den Helder. Mede dankzij het CDA heeft de provincie € 85 miljoen 

beschikbaar om te participeren in duurzame projecten die de werkgelegenheid bevorderen. Duurzame 

energie biedt economische kansen en moet daarom worden toegevoegd aan de portefeuille 

economie. 

De warmte en energie uit tuinbouwkassen bieden kansen (geothermie, warmte- en koude opslag) die 

economie en werkgelegenheid versterken. Bijvoorbeeld de bouw van computer datacenters, zoals 

Microsoft nu in Middenmeer al doet. Vanuit de Greenport-structuur wil het CDA dergelijke innovatieve 

technieken ondersteunen.  

Kracht en kwaliteit lucht- en waterhavens 

Het CDA wil investeren in de kracht en kwaliteit van de Noord-Hollandse (lucht-)havens en hen helpen 

om hun concurrentiepositie verder te verstevigen. Daarbij streeft de provincie er naar om de geluids- 

en milieubelasting voor de omgeving niet verder te laten toenemen. Het CDA wil  een 'level playing 

field' met omliggende landen in relatie tot de Europese regelgeving op dit gebied. Er zijn nu teveel 

voorbeelden waar Nederland het braafste jongetje van de klas is in vergelijking met landen als 

Duitsland en België. Voorbeelden zijn de restricties aan uitbreiding van de haven Den Helder, de 

uitbreiding van het Noordzeekanaalgebied en het kunnen aangrijpen van kansen door de havens van 

Amsterdam na de realisatie van de nieuwe Zeesluis bij IJmuiden. In Hamburg, Duitsland, bleek de 

groei van de haven in combinatie met woningbouw bijvoorbeeld wél mogelijk. 

Blauwe economie: kansen door het water  

Noord-Holland is omgeven door water en dankt hier een belangrijk deel van haar welvaart aan. Op 

steeds weer nieuwe manieren weten innovatieve ondernemers in te spelen op de kansen die het 

water biedt. Voorbeelden daarvan zijn:  

- de productie van blauwe energie uit getijdenturbines: de renovatie van de Afsluitdijk (Energiedijk) 

wordt benut voor nieuwe innovatietechnieken op het gebied van energiewinning, zoals osmose 

(energiewinning uit de samenkomst van zoet en zout water) en spuistromen in combinatie met 

getijdenturbines; 

- belangrijke maritieme innovaties in de scheepvaart en offshore energiewinning op het gebied van 

mariene milieuzorg.  

 

Den Helder heeft een uniek havencomplex dat veel mogelijkheden biedt voor logistiek, beheer en 

onderhoud van de windenergievelden in de Noordzee. De huidige milieubeperkingen in en rond de 

haven staan de ontwikkeling van de haven echter onnodig in de weg. Het CDA meent dat een 

verdere ontwikkeling van de haven heel goed samen kan gaan met behoud en bescherming van de  
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natuurwaarden in het omliggende gebied. Het CDA wil in deze periode samen met de gemeente Den 

Helder en de directie van de Port of Den Helder volop inzetten op de snelle realisatie van het 

regionaal havengebonden bedrijventerrein (Kooijpunt). 

Onderwijs  

De aanwezigheid van hoger onderwijs in een regio is van vitaal belang voor de economische 

ontwikkeling op lange termijn. Het CDA wil meer aanbod van hoger onderwijs in het 

Noordzeekanaalgebied en Noord-Holland Noord, met specifieke opleidingen die aansluiten op de 

vraag van het bedrijfsleven in deze regio's. Zoals maritieme opleidingen in Den Helder en IJmuiden, 

specifieke tuinbouwopleidingen in en rond Seed Valley en een TU-dependance bij Tata Steel. 

Het CDA wil samen met de gemeenten in de regio's waar nog geen hoger onderwijs wordt 

aangeboden, optrekken om onderwijsinstellingen te verleiden zich er te vestigen. 

Europa 

Noord-Hollanders hebben elke dag te maken met Europese regels: klimaat en milieu zijn bij uitstek 

Europese thema's. Bij klimaatverandering en water- en luchtvervuiling moeten internationale 

oplossingen gevonden worden. Bewoners van Noord-Holland zijn voor de kwaliteit van lucht en water 

bijvoorbeeld ook afhankelijk van Frankrijk, Duitsland en België. Europese regels zijn dus belangrijk om 

de lucht- en waterkwaliteit in Noord-Holland te verbeteren. Met veel projecten in Noord-Holland, 

bijvoorbeeld de nieuwe reactor in Petten of innovatieprojecten op het gebied van infrastructuur, 

visserij, havens en agrarische bedrijven, zijn Europese subsidies gemoeid. De provincie moet optimaal 

gebruik blijven maken van deze subsidies.  

Ondernemers en burgers ondervinden te vaak de belemmeringen van nodeloos ingewikkelde 

Europese regels. Het CDA staat voor een tweesporenbeleid ten opzichte van Europa. Ten eerste 

willen we dat de provincie invloed uitoefent op de Europese richtlijnen en verordeningen in de 

Nederlandse wetgeving, zodat er sprake is van een eerlijk speelveld voor Nederlandse ondernemers 

en bewoners. Ten tweede willen we dat de provincie de ondernemers helpen met uitleg en toepassing 

van Europese verordeningen. De goede contacten met onze CDA-Europarlementariërs zorgen voor 

snelle informatie-uitwisseling over Europese regelgeving. 

Digitale bereikbaarheid 

Omdat digitale bereikbaarheid voor ondernemers en inwoners in deze tijd een absolute must is -juist 

ook in het buitengebied-, blijft de provincie bedrijven en gemeenten stimuleren digitale bereikbaarheid 

mogelijk te maken, door middel van breedband, bijvoorbeeld glasvezel. Ook houdt het CDA de ogen 

open voor eventuele nieuwe ontwikkelingen die de digitale bereikbaarheid kunnen bevorderen. Het 

CDA streeft naar snel internet in de hele provincie Noord-Holland, omdat dit steeds belangrijker wordt. 

Voorbeelden van innovatieve toepassingen zijn het aansturen van melkrobots, het digitaal kunnen 

maken van huiswerk en het mogelijk maken van zorg op afstand. Waar dit niet wordt opgepakt, moet 

de provincie dit garanderen.  

Promotie- en acquisitiebeleid 

Het CDA wil een herbezinning op het promotie- en acquisitiebeleid van de provincie: buitenlandse 

handelsmissies moeten veel meer inspelen op de vraag vanuit de markt, in plaats van jaarlijks de 

vaste handelssteden of -gebieden bezoeken. Zelf moet de provincie actief buitenlandse missies 

uitnodigen, in afstemming met het Rijk, en meer aandacht vestigen op de toeristische mogelijkheden 

in Noord-Holland. 

Concrete doelen: 

 De grenzen van de Metropoolregio moet naar de regio Alkmaar, Heerhugowaard en Hoorn 

worden opgeschoven. Ontsluiting van dit gebied moet gestimuleerd worden. We willen doorgaan 

met het programma 'Kop op de Kaart', het faciliteren van economische sterke sectoren en de 

vestiging van Pallas in Petten; 
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 Een nieuw innovatieprogramma voor het MKB in Noord-Holland, dat zich richt op een bredere 

toepassing van hoogwaardige kennis, versoepeling van regels voor vestigingen en steun voor de 

kleine kernen; 

 Samen met de Noord-Hollandse Vereniging voor Kleine kernen en het Platform Dorpshuizen de 

leefbaarheid in kleine kernen op peil houden; 

 De provincie steunt de Energy Board, voert het vastgestelde beleid voor windenergie uit en richt 

een provinciaal duurzaam energiebedrijf op, Energiek Noord-Holland;  

 Duurzame energie is een economische kans en dient te worden toegevoegd aan de provinciale 

portefeuille Economie, blauwe energie (uit water) moet beter benut worden; 

 Geen schaliegasboringen en proefboringen naar schaliegas in Noord-Holland; 

 Samen met de gemeente Den Helder en de directie van de Port of Den Helder volop inzetten op 

de snelle realisatie van het regionaal haven-bedrijf (Kooijpunt); 

 Geen megawinkels in het landelijk gebied, maar behoud van winkels in de dorpskern; 

 De provincie zet sterker in op een 'level playing field', zodat bedrijven in landelijk en Europees 

verband op gelijke basis kunnen concurreren; 

 Waar de markt dit niet oppakt, moet de provincie digitale bereikbaarheid in de gehele provincie 

garanderen. Het meest voor de hand liggend is hierbij de aanleg van breedband, bijvoorbeeld via 

glasvezel; 

 We steunen de lobby voor hoger onderwijs, gekoppeld aan sterke en kansrijke economische 

sectoren en gebieden; 

 Herbezinning op promotie- en acquisitiebeleid; dat moet meer inspelen op vragen vanuit de markt.  

  



 19 

  

Draagvlak is het kernwoord 
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Streekproducten: Lekker Lokaal 
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 CDA staat pal voor agrariërs en vissers 
 
De agrarische sector en visserij zijn van oudsher belangrijk voor de ontwikkeling van Noord-Holland: 

61% van de provincieoppervlakte heeft een agrarische bestemming en er zijn zeer veel banen mee 

gemoeid. Zo'n 80% van de productie van voedsel- en sierteeltproducten wordt geëxporteerd. Dankzij 

het innovatieve en duurzame karakter van de agrarische- en visserijsectoren draagt Noord-Holland bij 

aan de oplossing van de wereldvoedsel-problematiek, maar bovenal aan de voedselvoorziening van 

de Noord-Hollanders zelf. Landbouw en natuurbeheer worden vaak als elkaar tegenpolen gezien, 

maar het CDA vindt dat deze twee belangen hand in hand kunnen gaan. Agrariërs zijn  de primaire 

beheerders van het buitengebied en moeten als zodanig erkend en waar van toepassing gehonoreerd 

worden.  

Zelfvoorziening bevorderen 

De Nederlandse landbouw leunt nu sterk op innovatie en op nicheproducten. Het is echter ook 

belangrijk dat we bulk produceren. De graankraan uit Oekraïne of Rusland kan zomaar worden 

dichtgedraaid en het kan ook dat de groenten uit Kenia of Tanzania ons niet meer bereiken. Daar 

moet je je op voorbereiden. De kennis om bulk te produceren mag hier niet verdwijnen. Noord-

Hollandse producten lenen zich hiervoor en de provincie moet dit waar zij kan stimuleren. Een hogere 

graad van zelfvoorziening gaat niet ten koste van de exportpositie van het Noord-Hollandse 

bedrijfsleven en de daarmee gepaarde economische bedrijvigheid, integendeel.  

Ruimte voor bedrijven 

Het CDA wil ruimte geven aan bedrijven voor het behoud en versterking van de karakteristieke 

veehouderij met melkvee, schapen en vleesvee, vaak in een gemengd bedrijf met wat akkerbouw. 

Dierenwelzijn en milieuaspecten zijn daarbij belangrijk. De modern ingerichte veehouderijbedrijven 

waarin zowel volop aandacht is voor het voorkomen van milieubelasting, als voor de behoeften van 

het dier en maatwerk in ziektepreventie, zodat antibioticumgebruik zeer beperkt is, moeten als 

koploper in de wereld de kans krijgen om te laten zien wat op dit vlak mogelijk is. 

Het CDA wil dat bij de aanleg of opwaardering van wegen rekening wordt gehouden met het 

landbouwverkeer. Het CDA wil aandacht besteden aan de problematiek dat men soms wel 10 tot 20 

km moet omrijden om hemelsbreed een kleine afstand af te leggen.  

De provincie moet trots zijn op ondernemingen in Seed Valley en de Greenports Noord-Holland Noord 

en Aalsmeer. Het CDA vindt dat de provincie deze bedrijven optimaal van dienst moet zijn op het 

gebied van ruimtelijke ordening en bereikbaarheid, positionering en imago, kennis en innovatie, 

energie, water, arbeidsmarkt en onderwijs. 

Duurzame schaalvergroting 

Schaalvergroting en de behoefte aan samenvoeging van landerijen is actueel in de landbouw. Over de 

inrichting van groeiende boerenerven moet afstemming met de LTO plaatsvinden. 

Verkavelingsprojecten, veelal met ondersteuning van de Stivas (Stichting Voor Agrarische 

Structuurversterking), dienen daarom met kracht te worden voortgezet. Naast het productiegebied 

Noord-Holland Noord zijn ook andere gebieden, zoals de grote droogmakerijen (bijv. Beemster, Zijpe, 

Wieringerwaard, Purmer, Wijdewormer, Heerhugowaard, Schermer) in beeld wat betreft de door de 

sector noodzakelijk geachte schaalvergroting. Schaalvergroting is vaak de beste optie om 

duurzaamheid te realiseren. Het beeld bestaat dat schaalvergroting slecht is voor natuur en milieu, 

terwijl grotere bedrijven vaak juist eigentijdser en duurzamer zijn. Het CDA ziet mogelijkheden om 

schaalvergroting te koppelen aan vergroening; de provincie is en blijft bij uitstek een partij die 

belanghebbenden bij elkaar brengt om gezamenlijke oplossingen te vinden. Waar mogelijk, kan de 

landbouw gebruik maken van de natuur: Waterland leent zich bijvoorbeeld voor natte landbouw en 

veengebieden zijn weer geschikter voor andere vormen van agrarische productie.  

Streekproducten 

Texels lamsvlees, Edammer en Beemster kaas, Volendammer vis, Opperdoezer Ronde, bloemen en 
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planten vanuit Aalsmeer: slechts een paar van de vele producten die karakteristiek zijn voor bepaalde 

streken in onze provincie. Consumenten ontdekken steeds meer hoe waardevol het is om te genieten 

van wat de seizoenen en de streek te bieden hebben, in plaats van fastfood dat overal ter wereld altijd 

hetzelfde smaakt of een aardbei die meer kilometers heeft afgelegd dan de gemiddelde toerist. Het 

imago van diverse typische streekgebonden producten moet worden versterkt en kleinere initiatieven 

op dit gebied gesteund. De potentie van de korte afstand tussen Greenport Noord-Holland Noord en 

de Metropoolregio met 2,8 miljoen consumenten moet beter benut worden. Gezonde voeding en 

minder belasting van het milieu zijn wel degelijk te combineren met versterking van onze regionale 

economie. 

Duurzame land- en tuinbouw 

Duurzaamheid is een kenmerk van het overgrote deel van de landbouw en visserij in Noord-Holland. 

De doelstelling om minimaal 7% van het landbouwareaal van Noord-Holland biologisch te laten zijn, 

blijft wat betreft het CDA Noord-Holland staan. De biologische landbouw is een belangrijke 

kraamkamer voor verdere verduurzaming van de sector. 

Agrarisch beheer buitengebied 

Het CDA hecht aan een duurzaam beheer van het buitengebied, met voldoende aandacht voor land- 

en tuinbouw, natuur en recreatie. De agrarische ondernemingen spelen daarbij als economische 

drager van het buitengebied een belangrijke rol. De agrariër kan door natuur- en landschapsbeheer, 

door vergroten van toegankelijkheid van gronden voor recreatie en door waterbeheer een grote 

bijdrage leveren aan het landschap. Het CDA wil dat de provincie agrarische natuurverenigingen 

ondersteunt.   

Seed Valley  

De kop van Noord-Holland heeft de kwaliteiten van een hoogwaardig landbouwontwikkelingsgebied 

dat zich nog verder kan ontwikkelen. Met de wereldtop op het gebied van veredeling in onze provincie, 

geclusterd in de zogenaamde Seed Valley, huisvest Noord-Holland een internationale topsector op 

het gebied van de productie van groenten, fruit, bollen en bloemen. Seed Valley moet nog beter benut 

worden voor de positionering en het imago van de regio. Vanuit Seed Valley zou samen met de 

overheid en de Wageningen University een pilotproject op het gebied van verbetering van 

voedselkwaliteit en voedselveiligheid ingezet moeten worden.  

Leegstand boerderijen, verbetering Ruimte voor Ruimte regeling 

Agrarische gebouwen die leeg komen te staan, moeten niet leiden tot verrommeling van het 

landschap. De leerpunten vanuit de 'Ruimte voor Ruimte-regeling' moeten worden vertaald naar 

uitvoerbare, meer regiogerichte voorschriften. De Ruimte voor Ruimte regeling moet minder 

afhankelijk worden van compensatiewoningen, maar meer mogelijkheden tot compensatie bieden, 

bijvoorbeeld ‘glas voor bedrijf’, ‘glas voor stal’, ‘stal voor stal’ en dergelijke. De provincie kan ook 

overwegen verplaatsingssubsidies te verstrekken of bij te dragen aan een gebiedsfonds waaruit sloop, 

sanering en verplaatsing gefinancierd kunnen worden. De meest urgente projecten moeten in een 

nieuwe regeling moet prioriteit krijgen.  

Visserij 

Met prachtige vissersdorpen als Volendam, Wieringen, IJmuiden, Enkhuizen en Oudeschild heeft 

Noord-Holland een lange visserijgeschiedenis. Met alleen al een omzet van ruim € 80 miljoen bij de 

Noord-Hollandse visafslagen is de sector goed voor bijna een derde van de omzet van de 

Nederlandse visserij. Ook hier wordt veel geëxporteerd: veel mensen weten niet dat veel inwoners van 

Afrika door Nederlandse vissers van eiwitten worden voorzien. Het CDA wil dat de visserij in Noord-

Holland meer aandacht krijgt en dat de provincie zich inzet voor het behoud van haar goede imago. 

Samen met de vissers willen wij werken aan een duurzame, maar vooral ook rendabele visvangst op 

lange termijn. Een haven zonder vissersboten is geen levendige haven meer. 
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Kansrijke ontwikkelingen 

Het CDA ziet toekomstmogelijkheden in verantwoord gebruik van de Noordzee, de Waddenzee en het 

IJsselmeer door een zorgvuldige visserij, gericht op de productie van hoogwaardige zeeverse 

visproducten, bijvoorbeeld met het rapen van zee-oesters en het snijden van zeekraal. 

Er zit potentie in zilte teelt van vis, bijvoorbeeld de landgebonden teelt van kokkels. Ook de productie 

van zeewier is kansrijk. De Noord-Hollandse pilot over de productie en oogst van zeewier ten behoeve 

van de biomassa, chemische en farmaceutische industrie die samen met de Energy Board, ECN en 

Imares is opgezet, moet verder ontwikkeld worden. Vanuit de bestaande structuur van de Blue Ports 

moet verder gewerkt worden aan een betere positionering en imago van de visserijsector en 

versnippering worden omgebogen tot samenwerking.  

Concrete doelen 

 Agrariërs zijn  de primaire beheerders van het buitengebied en moeten als zodanig erkend en 

waar van toepassing, gehonoreerd worden; 

 Bevordering van zelfvoorziening én versterken van export van agrarische producten gaan hand in 

hand en krijgen impulsen vanuit de provincie; 

 Aandacht voor het landbouwverkeer om de “kernen” zoveel mogelijk te ontlasten en oplossingen 

te creëren om landbouwverkeer waar mogelijk gebruik te laten maken van autowegen; 

 Faciliteren van de gewenste schaalvergroting in de agrarische sector, met ondersteuning van 

Stivas, waar nodig met een verbeterde versie van de Ruimte voor Ruimte-regeling, ook als middel 

tot verduurzaming;  

 De provincie continueert de samenwerking met Seed Valley en de greenports Noord-Holland 

Noord en Aalsmeer;  

 De provincie bevordert de erkenning van steekproducten en moet de vraag ernaar stimuleren;   

 Vanuit Seed Valley kan samen met Wageningen University een pilotproject op het gebied van 

verbetering van voedselkwaliteit en voedselveiligheid opgezet worden;  

 In samenwerking met Energy Board, ECN en Imares verder onderzoek verrichten naar nieuwe 

productiemethoden voor vis-, water-, en landproducten; De positionering van de visserijsector 

krijgt verder gestalte via de Blue Ports 
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Amsterdam bezoeken, Holland zien 
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 Onze mooie provincie delen met toeristen 
 

Het nog steeds groeiende aantal van nu 22,5 miljoen overnachtingen in onze provincie maakt 

van toerisme de derde pijler van de Noord-Hollandse economie.  

Natuur, cultuur en water: het zijn belangrijke dragers voor toerisme en recreatie in Noord-

Holland. De zeven recreatiegebieden in Noord-Holland zijn pareltjes in de omgeving van de 

stedelijke gebieden, waarvan jaarlijks dertien miljoen bezoekers gebruik maken.  

Toeristische initiatieven moeten beter samenwerken 

De provincie heeft de belangrijke taak om versnippering van inzet en middelen voor de toeristische 

sector te verminderen en regeldruk voor ondernemers tegen te gaan: de gehele provincie moet 

profiteren van de vele toeristen. Binnen de Metropoolregio Amsterdam wordt daarin goed 

samengewerkt. De goed bereikbare regio Noord-Holland-Noord moet hier meer bij aanhaken en 

betrokken worden. Meer afstemming is gewenst en de provincie kan hier bij uitstek als regisseur 

fungeren. De regio Noord-Holland Noord moet zich duidelijker toeristisch manifesteren. De toeristische 

visie 2025 Noord-Holland Noord, die de Leisure Board Noord-Holland Noord samen met het 

bedrijfsleven en het onderwijs ontwikkelde, vormt een uitstekend kader voor ontwikkelingen in de 

toeristische sector. Provinciale projecten moeten in dit kader passen.  

Eén toegankelijke database voor toeristische gegevens  

Het is voor ondernemers in het toerisme lastig dat zij gegevens in databases op verschillende 

manieren en op verschillende sites moeten invoeren. De provincie moet ook hier een regierol spelen 

om te komen tot een toegankelijke database voor toeristische gegevens.    

Cruisevaart  

Dankzij de nieuwe Zeesluis kunnen de havens van Amsterdam een belangrijke groei doormaken. De 

cruisevaart op Amsterdam is een groeiende sector voor het toerisme in en rond de hoofdstad. We 

willen toeristen die naar Amsterdam komen laten genieten van de gehele provincie. Daarom moet het 

programma ‘Amsterdam bezoeken, Holland zien’, doorgezet worden, in optimale samenwerking met ‘I 

amsterdam’ 

Beheer Waddenzee en Afsluitdijk 

Speciale aandacht gaat uit naar een verantwoorde toegankelijkheid van de Waddenzee en het herstel 

van de slikkige wadden en kwelders in het westelijke waddengebied. De Afsluitdijk kan meer functies 

hebben dan alleen waterkering, bijvoorbeeld ook energiewinning. Daartoe worden volop initiatieven 

genomen. Het CDA bepleit een krachtige rol van de provincie Noord-Holland, waarbij er meer 

aandacht moet komen voor een integratie en centralere regie op het beheer van de Wadden en de 

Afsluitdijk.  

De Werelderfgoedstatus van de Waddenzee kan leiden tot veranderingen in toerisme en recreatie. De 

drie Waddenlanden Denemarken, Duitsland en Nederland hebben daarom in overleg met de 

toeristische sector en natuurbeschermingsorganisaties een strategie voor duurzaam toerisme 

ontwikkeld en ondertekend. De toeristische sector moet bevorderd worden te zorgen voor het juiste, 

op het gebied afgestemde aanbod en de mogelijkheden krijgen tot verdere ontwikkeling. In dit kader 

past ook aandacht voor educatieve activiteiten op en rond de Waddenzee. Daarnaast wil het CDA toe 

naar de vorming van één beheersorganisatie voor de Waddenzee. 

Kustplaatsen 

De Noord-Hollandse kust kent gebieden voor rust en voor reuring. Er moet ingezet worden op kwaliteit 

en bereikbaarheid van onze badplaatsen en tegelijkertijd moet het eigen karakter in stand blijven: 

Zandvoort is anders dan Callantsoog en Julianadorp verschilt weer van Wijk of Bergen of Schoorl aan 

Zee. Er moet ruimte zijn voor recreatief ondernemerschap. Mede vanwege het belang van het 

kusttoerisme is het CDA tegen windparken op zee binnen de 12-mijlszone. Het CDA wil dat Noord-

Holland koploper blijft met het aantal blauwe vlaggen (schoon strand en schoon zwemwater). 
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De kustplaatsen van Noord-Holland zijn een geweldige trekpleister voor zowel buitenlandse toeristen 

als dagjesmensen uit het land. Ook festivals en evenementen kunnen elk jaar rekenen op een groot 

publiek. Op een mooie zomerdag of tijdens een evenement staan de provinciale wegen echter vaak 

vast en is de regio soms onbereikbaar. Het CDA vindt dat Noord-Holland de bereikbaarheid moet 

gaan verbeteren, in het belang van veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid, bijvoorbeeld door 

snelbussen in te zetten. 

Toegankelijk(er) maken van natuurgebieden 

Noord-Holland heeft buitengewoon veel waardevolle natuur. Samen met de beheerorganisaties van 

deze terreinen constateren we dat nog niet iedereen in Noord-Holland hier optimaal van kan genieten 

en nog te weinig Noord-Hollanders zich realiseren hoeveel moois we in huis hebben. Het CDA wil 

meer informatievoorziening en betere toegankelijkheid. Op het gebied van openstelling en exploitatie 

van deze terreinen is het van belang dat natuurorganisaties en commerciële partijen elkaar weten te 

vinden en in overleg gaan: dan blijkt er soms meer mogelijk dan gedacht. Maatwerk per gebied is dus 

belangrijk. In het ene gebied kan een horecagelegenheid samenwerken met de terreinbeheer, maar 

een ander gebied moet tijdens het broedseizoen op slot.  

Versterking netwerk wandel- en fietspaden 

Noord-Holland heeft een uitstekend netwerk van wandel- en fietspaden en vaarroutes. Verbetering 

van recreatieve routestructuren op het land (wandelen, fietsen, paardrijden) en op het water (sloepen 

en kleine zeilboten) zal de recreatieve aantrekkelijkheid verder bevorderen, ook voor internationaal 

toerisme. Hiervoor is het wel nodig te investeren in benodigde voorzieningen en kunstwerken. Het 

CDA zet in op verdere versterking van deze structuren, veelal gesteund door de inzet van lokale 

vrijwilligers voor betere informatievoorziening en meer bekendheid van dit netwerk. De provincie moet 

de aanleg van snelle fietsroutes tussen woon-, werk- en recreatiegebieden blijven bevorderen. 

Evenementen 

Grote internationale evenementen zijn belangrijk voor de (inter)nationale uitstraling van onze provincie 

en zijn aantrekkelijk voor onze bewoners zelf. Daarom ondersteunt de provincie (sport)evenementen, 

zoals de regatta in Medemblik, Tata Steel Chess en Jumping Amsterdam. Het CDA wil hiermee 

doorgaan, zolang de evenementen bijdragen aan de doelen die de provincie zich stelt. Doelen kunnen 

bijvoorbeeld het bevorderen van de uitstraling en de bijdrage aan de regionale economie van de 

provincie zijn. De bijdrage van de provincie mag altijd slechts een beperkt deel van de begroting van 

het evenement uitmaken.  

Sport 

Het CDA steunt sport in brede zin. Voor gezinnen is het belangrijk dat kinderen kunnen sporten; voor 

volwassenen is sporten zelfs vaak een voorwaarde om gezond te kunnen leven. Daarnaast genieten 

we samen van de topsport, die ook in onze provincie veel topatleten voortbrengt. De provinciale 

ondersteuning van de gemeentegrenzen overschrijdende werkzaamheden van Sportservice Noord-

Holland wordt wat het CDA betreft dan ook voortgezet. 

Concrete doelen 

 Versnippering in de toeristische sector moet tegengegaan worden en innovatie bevorderd;  

 Er moet één database komen over en voor de toeristische sector; 

 De provincie steunt de verdere ontwikkeling van de kansrijke cruisevaart, ook de riviercruises; 

 Het programma 'Amsterdam bezoeken, Holland zien' moet worden voortgezet in optimale 

samenwerking met ‘I amsterdam’; 

 De provincie wil een krachtiger rol bij de verdere ontwikkeling van de Afsluitdijk en de 

Waddenzee als toeristische attracties en duurzame economische pijlers, met behoud en 

versterking van de natuurlijke waarden; 

 Voor het Waddenzeegebied moet één centrale beheersorganisatie worden opgericht, die 

zorgt voor een integrale aanpak en uitvoering; 

 Noord-Holland moet koploper blijven in het aantal blauwe vlaggen (schoon strand en schoon 

zwemwater); 
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 De bereikbaarheid naar de kustplaatsen verbeteren, in het belang van veiligheid, leefbaarheid 

en duurzaamheid, bijvoorbeeld door de inzet van snelbussen; 

 Continuering van sponsoring van grote evenementen, mits deze de regionale uitstraling en 

regionale economie positief beïnvloeden;  

 Steun voor sport in brede zin, waaronder de ondersteuning van de gemeentegrenzen 

overschrijdende werkzaamheden van Sportservice Noord-Holland. 
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Top steden, pracht dorpen 
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 Goed gebruik van de ruimte in Noord-Holland  
 

Noord-Holland is een prachtige provincie. Omgeven door water, met een rijk gevarieerd landschap 

waarin karakteristieke dorpen en steden bijzondere plaatsen innemen. De provincie heeft de rol van 

hoeder van het  algemeen belang, dat de gemeentelijke rollen overschrijdt. 

De provincie als versnellingspook, niet als handrem bij ruimtelijke ontwikkelingen 

In het ruimtelijk beleid stelt de provincie op grote lijnen de kaders vast, zodat gemeenten niet bouwen 

voor leegstand of elkaar zonder onderlinge afstemming beconcurreren met bouwplannen. De 

provincie bepaalt of een regio mag uitbreiden in woningaantallen en bedrijven, maar de gemeenten 

bepalen zelf hoe zij dat doen. De provincie bepaalt bijvoorbeeld het aantal te bouwen woningen per 

regio en hoe de clustering van bedrijventerreinen moet plaatsvinden. Gemeenten kunnen vervolgens 

(samen) invulling geven aan die kaders. De provincie helpt de gemeenten om het overleg hierover op 

gang te brengen. 

Leefbare stadsregio 

De Metropoolregio Amsterdam zal volgens demografische prognoses de komende twintig jaar 

ongeveer 300.000 tot 500.000 extra inwoners verwelkomen. Om de regio Amsterdam leefbaar te 

houden wil het CDA de grens van de Metropoolregio opschuiven naar het noorden. Het CDA wil de 

infrastructurele verbindingen naar Alkmaar, Hoorn en Heerhugowaard versterken, zowel wegen als 

spoorverbindingen en fietspaden. Het CDA blijft in Noord- Holland inzetten op de verplaatsing van de 

nieuwbouwbehoefte van de Metropoolregio van Almere naar Noord-Holland Noord. 

Meer maatwerk bij bebouwing 

In het huidige provinciale beleid mag buiten bestaand bebouwd gebied vrijwel niet gebouwd worden. 

Deze ‘rode contouren’ zijn heel strak langs de bestaande bebouwing getrokken. Het CDA is tegen dit 

strenge 'rode contouren beleid'. Dit zorgt er voor dat er binnenstedelijk gebouwd moet worden en 

onder andere de natuur in een dorp of stad als het ware wordt opgegeten. Dit strikte beleid perkt de 

keuzevrijheid voor gemeenten in, waardoor kernen zich minder uniek kunnen ontwikkelen. Daarnaast 

blijkt het vaak onmogelijk nieuwe huizen te bouwen in de dorpen waar jongeren graag willen blijven 

wonen als zij het ouderlijk huis uit gaan. De verantwoordelijkheid hiervoor moet voor een groot deel 

terug naar de gemeenten. Per regio zal op dit punt maatwerk geboden worden: het verbeteren van de 

leefbaarheid in de Noordkop kent een andere afweging dan in de Gooi- en Vechtstreek. Wanneer er 

gebouwd wordt aan (de rand van) een kern, wil het CDA dat dit gebeurt in een brede coalitie van 

burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Bij het bouwen van woningen moet rekening 

worden gehouden met de steeds grotere hoeveelheden water en kunnen er ‘Bouwen met water’ 

projecten uitgevoerd worden. 

Geen overbodige bureaucratie  

De procedure om toestemming van de provincie te krijgen om te bouwen is nu te ingewikkeld. De 

provinciale commissie ARO (Adviescommissie Ruimtelijke Ordening), die op dit moment 

bouwprojecten in de provincie beoordeelt, maakt het bouwen van woningen of bedrijven onnodig 

bureaucratisch. De commissie adviseert de provincie over de ruimtelijke kwaliteit van plannen, maar 

pas als het plan al in een vergevorderd stadium is. Bovendien is deze commissie niet democratisch 

(maar op basis van deskundigheden) gekozen. Het advies van deze commissie wordt wel vrijwel altijd 

overgenomen. Het CDA wil deze commissie opheffen en in plaats daarvan de provincie aan de 

voorkant mee laten kijken met bouwplannen,  door het inzetten van de Provinciaal Adviseurs 

Ruimtelijke Kwaliteit. Die moeten zorgen voor snellere duidelijkheid over de haalbaarheid van de 

plannen: ze kunnen meedenken over eventuele aanpassingen en een snelle uitvoering aan de 

voorkant van het proces faciliteren. Belanghebbenden, zoals omwonenden, moeten een 

nadrukkelijker stem krijgen in het proces.  
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Woningbouw 

Om meer woningbouw te realiseren die aansluit op de behoefte van Noord-Hollanders, moet het 

woningaanbod binnen regiogemeenten en tussen regio's onderling kwalitatief en kwantitatief op elkaar 

afgestemd worden. De provincie treedt hierbij op als regisseur en kennismakelaar. Dit geldt ook voor 

de aanleg van bedrijventerreinen en kantoorgebieden. Het CDA wil dat , de gemeenten onderling 

afstemmen hoe zij deze belangrijke functies vorm geven. De provincie stelt daarbij wel de kaders, 

zodat er geen overbodige onderlinge concurrentie tussen regio’s of gemeenten binnen regio’s 

ontstaat. Het doel is om het aanbod beter dan in het verleden aan te laten sluiten op de vraag. Het 

CDA kijkt daarbij ook nadrukkelijk naar de vraag vanuit 50plussers en mogelijkheden voor 

levensbestendig wonen.  

Het is niet overal wenselijk binnenstedelijk te bouwen: groen in het dorp of de stad moet niet zomaar 

worden volgebouwd. Leegstaande gebouwen omvormen tot een andere functie, bijvoorbeeld wonen, 

moedigt het CDA aan.  

Het CDA ziet voor de provincie een rol in het verduurzamen van nieuwe en bestaande woningen en 

gebouwen. Samen met gemeenten willen wij inzetten op energiebesparing. Nieuwbouwplannen 

moeten aan de laatste energienormen voldoen en de provincie zal als het aan het CDA ligt duurzame 

renovatie stimuleren. 

Het CDA Noord-Holland gaat zich de komende periode in de provincie verder inzetten voor collectief 

particulier opdrachtgeverschap (CPO). Als mensen samen hun woonwensen kunnen realiseren, 

zonder tussenkomst van bijvoorbeeld  projectontwikkelaars, kan dat niet alleen goedkoper uitpakken, 

maar sluit de nieuwbouw ook beter aan bij de wensen van de bewoners.  

Onderscheidende kwaliteiten 

Noord-Holland kenmerkt zich door zijn diversiteit: de bollenvelden in de Zijpepolder, de schapen en 

‘halve boerderijen’ op de Texelse Hoge Berg, de dynamiek van de Zuidas, de historie van Naarden-

Vesting, de industriële power van Tata Steel, de kust van Zandvoort, het eiland Wieringen, de 

historische binnenstad van Alkmaar, de Westfriese markt in Schagen. Door de onderscheidende 

kwaliteiten te benadrukken en ook nieuwe ontwikkelingen ruimte te geven, kunnen de verschillende 

regio’s d zich op eigen wijze blijven ontwikkelen en versterken. De provincie moet ervoor zorgen dat 

gemeenten in de kop niet met elkaar gaan concurreren om nieuwe inwoners te trekken om zo de 

vergrijzing tegen te gaan. Ook moet het gebied veel meer worden gepromoot vanwege de 

werkgelegenheid, de goede arbeidsmoraal en de mogelijkheden van betaalbaar en mooi wonen. 

Bedrijventerreinen  

De provincie Noord-Holland heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan de herstructurering van 

bestaande bedrijventerreinen: het CDA wil dit succesvolle beleid voortzetten. De provincie kan dat 

echter niet alleen, hiervoor zijn de creativiteit en ideeën van private investeerders broodnodig. Het 

uitgangspunt is optimale benutting van bestaande bedrijventerreinen in een regio waar leegstand is. 

Grondbeleid 

De provincie heeft sinds 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor de Dienst Landelijk Gebied -het 

grondbedrijf dat voorheen onder het Rijk viel - en kan daarom nu de regie over het ontwikkelen van 

grondgebieden in de provincie voeren. De provincie draagt bij aan de ontwikkeling van de Nationale 

Natuur Netwerken (voorheen EHS, Ecologische Hoofdstructuur), het beheer en waar nodig de 

kwalitatieve verbetering (groenonderhoud, voorzieningen als sanitair, fiets- en wandelpaden) en 

verkaveling- en structuurversterking van recreatiegebieden. De provincie levert een belangrijke 

bijdrage aan de aanleg van Park 21 in de Haarlemmermeer. Het CDA wil in de komende periode, 

naast het al vastgestelde grondbeleid, de mogelijkheden verder uitwerken om de faciliterende en 

stimulerende rol van de provincie optimaal te benutten en deze gebieden qua bestuur en beheer 

toekomstbestendig maken.  
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Fonds Waardevolle Herbestemming 

Bij leegstand is soms herbestemming nodig. Net als voor cultuurhistorische gebouwen geldt ook in 

stedelijke omgeving dat herbestemming nodig is voor kerken, torens en monumentale panden, zoals 

overbodig geworden postkantoren of ziekenhuizen. Het CDA wil daarom een ‘Fonds Waardevolle 

Herbestemming' in het leven roepen, dat voorwaarden als cofinanciering en voldoende 

maatschappelijk draagvlak voor het behoud van een deel van het Noord-Hollands cultureel erfgoed 

borgt. Dreigende leegstand en verpaupering in de leefomgeving worden hiermee omgebogen in zinvol 

hergebruik.   

Concrete doelen 

 Meer maatwerk bij ontwikkeling en realisatie van bouwplannen en daarom stopt de provincie met 

de rigide richtlijnen voor bouwen buiten bestaand gebied (de rode contouren). Deze 

verantwoordelijkheid moet terug naar gemeenten, met een regierol voor de provincie;  

 Opheffen van de bureaucratiserende ARO (Adviescommissie Ruimtelijke Ordening) en in plaats 

daarvan bij de start van projecten een Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit mee te laten 

kijken;  

 Groen in de stad moet niet zomaar worden volgebouwd; bestemming van leegstaande gebouwen 

kan eerst veranderd worden; 

 Doorgaan met de succesvolle herstructurering van bedrijventerreinen en kantoorgebieden; 

 Doorgaan met steun voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO), waardoor woningen 

meer volgens (toekomstige) wensen van bewoners worden gebouwd;  

 Instellen van een ‘Fonds Waardevolle Herbestemming' om (dreigende) leegstand van 

cultuurhistorische waardevolle panden om te buigen in nieuw gebruik waarbij de provincie 

optreedt als co-financier. 
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Bereikbaar Noord-Holland 
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 Goede wegen, goed openbaar vervoer 

 

In ons steeds vollere provincie is en blijft goede bereikbaarheid een must: een modern Noord-Holland 

valt of staat met soepele verbindingen. Dagelijks zijn mensen onderweg naar school, werk of huis, en 

ook voor het bedrijfsleven is een goede infrastructuur cruciaal. Naast goede bereikbaarheid per auto 

en per spoor, verbetert de provincie ook de bereikbaarheid per fiets. De provincie Noord-Holland is 

verantwoordelijk voor alle provinciale wegen en voor het openbaar vervoer buiten de stadsregio 

Amsterdam. Samen met de gemeenten bepaalt de provincie prioriteiten voor uitbreiding van het 

wegennet, waar dit nodig is.  

Jaarlijks investeert Noord-Holland honderden miljoenen in onderhoud en verbetering van het 

provinciaal wegennet. Dit moet worden voortgezet. Ecologisch bermbeheer en energiebesparende 

verlichting kunnen de milieubelasting beperken. 

Wegenstructuur 

De provincie Noord-Holland heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de provinciale 

infrastructuur. De nieuwe N201 is klaar, de voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van de 

N23 ofwel de Westfrisiaweg zijn in volle gang en de nieuwe Zeesluis bij IJmuiden komt eraan. 

Daarnaast is ook een innovatief logistiek project als de Amsterdam Connecting Trade rond Greenport 

Aalsmeer en Schiphol gerealiseerd: allemaal projecten waar het CDA zich de afgelopen jaren sterk 

voor heeft gemaakt. Voor de komende jaren vraagt het CDA specifieke aandacht voor verschillende 

bovenlokale infrastructurele en openbaar vervoerprojecten:  

Verbinding A8-A9 

Het CDA wil, vanwege het economische belang van alle regio's binnen de provincie, dat er zo snel 

mogelijk wordt besloten tot de verbinding A8-A9 en zal zich daarvoor blijven inzetten en er geld voor 

vrijmaken.  

Aftakking A9 bij Heiloo 

De komende jaren staat de bouw van een groot aantal nieuwe woningen gepland op de Zandzoom 

(grens Heiloo en Castricum). Ter afwikkeling van de huidige en de te verwachten toename van 

verkeer, moet er een nieuwe aftakking van de A9 komen. Het CDA wil dat er zo snel mogelijk besloten 

wordt tot aanleg van deze vertakking.  

N244 bij Purmerend 

Met de afronding van de Coentunnel, is nu de N244 (Purmerend aansluiting A7) aan de beurt voor 

een verbreding. Dit moet leiden tot een verlichting van de druk op de provinciale wegen de N241 

(Hoorn-Amsterdam) en de N235 (Jaagweg Purmerend-Amsterdam).  

Bereikbaarheid N201 

De bereikbaarheid van de nieuwe N201 moet blijvend worden gegarandeerd. De nieuw aan te leggen, 

ongestoorde logistieke verbinding voor vrachtwagens tussen de Greenport Aalsmeer en Schiphol/A4 

is hier onderdeel van, maar een zorgvuldige monitoring van de verbeterde bereikbaarheid vraagt 

aandacht.  

Verbinding N205 - A4 

Er moet een Oost-West verbinding in het gebied in Noord- en Zuid-Holland (tussen de N205 en de A4) 

komen, omdat deze verbinding essentieel is voor de groei van de regionale economie. Daarnaast 

belasten de de huidige wegen de dorpskernen te veel. Er moet verder worden gezocht naar een tracé 

dat de overlast van deze Oost-West verbinding tot een minimum beperkt.  

Waterland bereikbaar 

Het CDA wil een oplossing voor de verkeersknelpunten in Waterland. Bij het zoeken naar een 

oplossing moet ook de tunnel in Broek- en Waterland meegenomen worden, hoewel wij wel zorgen 

hebben over de betaalbaarheid hiervan. 
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Veiligheid  

Het CDA geeft prioriteit aan het verbeteren van de veiligheid bij het onderhoud van de bestaande 

provinciale wegen. Bij het onderhoud van de verlichting langs de provinciale wegen wordt 

duurzaamheid bevorderd, bijvoorbeeld in de vorm van fijnstof afvangende beplanting, ecologisch 

bermbeheer en energiebesparende verlichtingstechnieken. 

Openbaar vervoer 

Het openbaar vervoer in onze provincie is op een goede manier aanbesteed en met de huidige 

concessies hebben we destijds in Noord-Holland een optimale invulling van het geld binnengehaald. 

Het openbaar vervoer is en blijft in de ogen van het CDA de volledige verantwoordelijkheid van de 

provincie. De afschaffing van de WGR (de gemeenschappelijke regeling van gemeenten, waarin de 

vervoersautoriteit nu nog is ondergebracht) biedt een kans om de nieuwe vervoersautoriteit volledig bij 

de provincie te leggen. Het CDA vindt dat de provincie de concessieverlening voor het openbaar 

vervoer in geheel Noord-Holland moet uitvoeren. In concessies voor het openbaar vervoer moet meer  

rekening worden gehouden met maatschappelijke en economische ontwikkelingen, zoals de behoefte 

aan mobiliteitsvoorziening in plaats van autobezit en de ontwikkelingen op het gebied van toerisme. 

De verlening van concessies voor het openbaar vervoer hoort bij de taken van de provincie. Hierbij 

moet meer aandacht komen voor nieuwe behoeftes aan mobiliteit, toerisme, duurzaamheid en het 

combineren van vervoersstromen, zoals reizende studenten en ouderen, en voor optimale 

busverbindingen voor een goede bereikbaarheid van scholen en veel gebruikte openbare instellingen. 

Er moet bovendien nadrukkelijker gekeken worden of een combinatie met bestaande vervoerstromen, 

zoals bijvoorbeeld het leerlingenvervoer, de WMO taxi, het vervoer van sociale werkvoorzieningen en 

buurtbussen mogelijk is. Als openbaar vervoer lijnen niet rendabel zijn, moet worden gestreefd naar 

goede alternatieven.   

Hoogwaardig openbaar vervoer in het Gooi 

In het verleden was een ruime meerderheid in de betrokken gemeenten voor de aanleg van 

Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) in het Gooi, maar die meerderheid  lijkt af te nemen. Daarom 

stellen wij de aanleg van de HOV in het Gooi ter discussie. Het CDA vraagt zich af of het in het 

huidige tijdsbeeld nog wel verantwoord is om 118 miljoen euro te investeren in een openbaar vervoer 

lijn. Daarbij komt dat steeds meer gemeenten in het gebied twijfelen aan hun steun voor het geplande 

tracé. Wanneer steun afbrokkelt moet niet koste wat kost worden vastgehouden aan plannen: het 

eventueel vrijvallende budget kan beter beschikbaar blijven voor de regio en op andere manieren 

worden besteed.  

Draagvleugelverbinding Noordzeekanaal 

Het wegvallen van de draagvleugelverbinding (Fast Flying Ferry) over het Noordzeekanaal tussen 

IJmuiden en Amsterdam is een gemis voor de regio's. Het CDA steunt de zoektocht naar goedkopere 

en milieuvriendelijkere alternatieven, die een vergelijkbare functie voor de verbinding tussen 

Amsterdam en de IJmond kunnen hebben. Financiële steun voor het plan door de regio is een 

voorwaarde.   

Fietsen en wandelen in Noord-Holland  

Het CDA wil alle ruimte geven aan de fietser en de daarbij horende veilige fietspaden, die zo mogelijk 

gescheiden van de banen voor gemotoriseerd verkeer worden aangelegd. Dat betekent een 

voortzetting van het huidige beleid, waarmee de provincie Noord-Holland de laatste jaren goed heeft 

gescoord. 

Deel-auto’s  

Het delen van auto’s draagt bij aan de omslag van autobezit naar autogebruik, wat leidt tot veel 

maatschappelijke baten tegenover lagere kosten. De provincie Noord-Holland zou hierbij een 

verbindende factor kunnen zijn tussen gemeenten. 

Infrastructuur voor elektrisch rijden 

Het CDA is ervan overtuigd dat auto's met een stekker een grote kans zijn voor een schoner 

leefmilieu. Zeker in de stad zal dit de luchtkwaliteit flink verbeteren. Absolute voorwaarde is wel dat 
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deze auto's ook opgeladen kunnen worden. Het CDA vindt dat de provincie zich moet inzetten voor 

voldoende oplaadpunten langs provinciale wegen en samen met gemeenten en (energie)bedrijven 

zorgdragen voor een provinciebreed netwerk met snelladers. 

Concrete doelen 

 Voortzetting van het ingezette programma onderhoud en verbetering van het wegennet, met 

meer oog voor energiebesparende maatregelen en ecologisch bermbeheer; 

 De Westfrisiaweg moet als gepland zo snel mogelijk gerealiseerd worden. 

 Blijvend nastreven aftakking van de A9 bij Heiloo; 

 Snelle verbreding van de N244 bij Purmerend; 

 De nieuwe N201 moet goed bereikbaar blijven; 

 Er moet een Oost-West verbinding in Noord- en Zuid-Holland gerealiseerd worden (tussen de 

N205 en de A4), waarbij verder gezocht moet worden naar het tracé dat de overlast van deze 

Duinpolderweg tot een minimum beperkt;  

 Er moet gezocht worden naar een oplossing voor de verkeersknelpunten in Waterland;  

 Bij onderhoud aan provinciale wegen heeft verbetering van de veiligheid prioriteit; 

 De verlening van concessies voor het openbaar vervoer hoort bij de taken van de provincie, 

waarbij meer aandacht moet komen voor nieuwe behoeften aan mobiliteit, toerisme, 

duurzaamheid en het combineren van vervoerstromen, zoals reizende studenten en ouderen;  

 Het geplande HOV-traject in het Gooi moet wegens afnemend draagvlak ter discussie gesteld 

worden. Het geld moet voor de regio beschikbaar blijven; 

 Steun voor de pogingen vervoer over water tussen IJmuiden en Amsterdam mogelijk te 

maken; 

 Doorgaan met de succesvolle aanleg, verbetering en indien noodzakelijk verbetering van 

wandel- en fietspaden, daarbij duurzame verlichting en innovatie stimulerend.  

 De provincie Noord-Holland moet de verbindende factor tussen gemeenten zijn om een 

provinciaal netwerk van deel-auto’s te stimuleren;  

 Verbetering van de ontsluiting Stichtse Brug, samen met de provincie Flevoland.  

 De provincie Noord-Holland zich moet inzetten voor voldoende oplaadpunten langs 

provinciale wegen en samen met gemeenten en (energie)bedrijven zorgdragen voor een 

provinciebreed netwerk met snelladers. 
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Samenwerking in natuurtaken 
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 Natuurbeleving en landschapsbeheer 
 

Het CDA wil meer dan nu het geval is op zoek naar mogelijkheden voor meer beleving van het 

agrarisch landschap. Zo kunnen en willen agrariërs bijdragen aan een goede stand van weidevogels. 

Vanzelfsprekend krijgen zij hiervoor een vergoeding. Waar beheer door agrariërs afdoende is, is geen 

bescherming via provinciaal beleid nodig: agrarisch beheer kan een prima natuurbeeld opleveren. Ook 

zijn er in natuurgebieden combinaties met lichte veeteelt mogelijk die zorgen voor herstel van het 

oorspronkelijke agrarische beeld van delen van onze provincie. Het belang van biodiversiteit moet 

meer meegenomen worden in provinciale beleidsdoelstellingen.  

Natuurontwikkeling  

De taken en middelen die het Rijk aan de provincie heeft overgedragen ten aanzien van 

natuurontwikkeling, moeten worden aangegrepen als een impuls voor de hele provincie, met een 

mooie groene dooradering door de gehele provincie.   

Het CDA Noord-Holland vindt de balans tussen werken, natuur en recreëren in onze 

Randstadprovincie van groot belang. De Nationale Natuur Netwerken (voorheen Ecologische 

Hoofdstructuur) zijn daarvan een goed voorbeeld en ook de plannen voor Natura 2000 kunnen dat 

zijn. Maar eerst maken we af waar we aan zijn begonnen: natuurontwikkeling kan dan beperkt blijven 

tot de EHS gebieden. 

Het CDA wil dat de provincie Noord-Holland verdere samenwerking tussen het (agrarische) 

bedrijfsleven en natuurorganisaties blijft bevorderen. Gezamenlijk kunnen partijen een balans vinden 

tussen het in stand houden en bevorderen van biodiversiteit, natuurontwikkeling, recreatie, toerisme 

en economische ontwikkeling van bedrijven. Zo zijn groene akkerranden een succes. De provincie 

moet hierbij wel rekening houden met risico’s voor de bedrijfsvoering. De boeren die vrijwillig 

natuurlijke akkerranden aanleggen mogen niet het slachtoffer worden van hun eigen succes.  

De gelden voor vrijwilligers in het landelijk gebied moeten structureel onderdeel gaan uitmaken van 

het groene budget. Deze vrijwilligers verdienen dit geld dubbel en dwars terug voor het Noord-

Hollandse landschap en de natuur. 

Ondersteunen ondernemers bij Natura 2000 

De uitvoering van Natura 2000 moet niet dogmatisch zijn: passend economisch gebruik van 

natuurgebieden en hun directe omgeving moet mogelijk blijven. Onze natuur en ons unieke landschap 

zijn niet van de overheid, maar van de mensen. Natura 2000 leidt in de praktijk tot meer bureaucratie 

in het gebied. Het CDA wil dat de provincie een ondersteunende rol oppakt in de aanvragen voor 

vergunningen en ontheffingen door ondernemers in Natura 2000 gebied, inclusief de bijpassende 

vergoeding voor agrarisch natuurbeheer. 

Kustbeleving  

De kust van Noord-Holland is een belangrijke pijler van ons landschap. De Noord-Hollandse kustlijn is 

uniek en aantrekkelijk en dat moet zo blijven, ook als het klimaat verandert. Op de lange termijn 

moeten de veiligheid van de Noordzee-, IJsselmeer-, IJ- en Markermeerkusten worden gegarandeerd. 

De dijkversterkingen die vanaf 2016 gepland staan, moeten flexibel en uit te bouwen zijn, zodat men 

kan inspelen op veranderende klimaatomstandigheden.  

De kustversterking bij Petten is in volle gang. In de komende periode begint de aanpak van de dijk 

tussen Hoorn en Amsterdam-Noord, naar aanleiding van het rapport van de Deltacommissie 

(Commissie Veerman). Het CDA is blij met de vergevorderde plannen om tegelijk met de 

dijkversteviging gescheiden wandel- en fietspaden aan te leggen. Het CDA wil ook hier optimaal 

samenwerken met het Hoogheemraadschap om een gunstige aanbesteding voor deze werken te 

realiseren. Het CDA is zich er terdege van bewust dat een dergelijke kans eens in de honderd jaar 

voorbij komt.  
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Zandige en zeewaartse kustversterking 

Wat  de Noordzeekust betreft, blijft het CDA van mening dat kustversterking zandig en zeewaarts 

moet zijn. De zandige uitbreiding is aantrekkelijk voor recreanten, toeristen en natuur. 

Water 

De provincie en de drie waterschappen in Noord-Holland zijn goede partners in de omgang met het 

water. We merken dat het klimaat verandert en daarom is het nodig dat de provincie samen met de 

waterschappen en gemeenten werkt aan robuuste watersystemen die bestand zijn tegen grote 

neerslaghoeveelheden in korte tijd. Het rapport van de Deltacommissie over het IJsselmeer 

waarschuwt voor stijgend water en wijst op de noodzaak van maatregelen. Het CDA stelt veiligheid 

voorop, maar heeft wel wat vraagtekens bij de prognoses in het rapport en wil realistische 

maatregelen. We verwijzen hier naar de verkiezingsprogramma’s van het CDA in de waterschappen 

Amstel, Gooi- en Vecht, Hollands Noorderkwartier en Rijnland.  

Het CDA erkent het belang van het IJsselmeer als het belangrijkste zoetwaterreservoir van Noord-

Europa. Bovendien is Noord-Holland voor haar drinkwater en watervoorziening voor de landbouw 

afhankelijk van het IJsselmeer. 

Extra aandacht voor de Kop 

De Kop van Noord-Holland verdient extra aandacht en ondersteuning om alle economische kansen 

die er liggen, ook daadwerkelijk te grijpen. De stuurgroep ‘Kop op de Kaart’ heeft een lijst van 

tientallen projecten, die verbeteringen van de balans tussen landbouw en natuur moeten 

bewerkstelligen. Het Waddenfonds is een belangrijke financieringsbron van deze projecten. 

Ganzen en weidevogels 

De overlast van ganzen moet stoppen: ze veroorzaken schade aan landbouwgewassen, natuur- en 

recreatiegebieden, verdringen andere weidevogels en vormen een gevaar voor het vliegverkeer rond 

Schiphol. De provincie heeft met verschillende belanghebbenden afspraken gemaakt die er op 

neerkomen dat er wordt gestreefd naar hetzelfde aantal ganzen als in 2005. In het kader van de 

veiligheid, de overlast en de schade voor agrariërs, natuur en recreatie moeten de mogelijkheden van 

populatiebeheer optimaal worden benut. Daarbij moeten alle natuur- en terrein beherende 

organisaties hun verantwoordelijkheid nemen. Ondersteuning vanuit de provincie aan de 

Faunabeheereenheid is nodig om te zorgen voor een zo soepel mogelijk vergunning- en 

ontheffingsbeleid. 

Concrete doelen 

 Op het gebied van natuurontwikkeling moet de focus liggen op de snelle en volledige 

realisatie van het Nationaal Natuur Netwerk (voorheen Ecologische Hoofdstructuur);  

 Werken, natuur en recreëren moeten in balans zijn. Nieuwe natuur moet passen bij het 

economisch gebruik van de omgeving;  

 De provincie moet in Natura 2000-gebieden doorgaan met het ondersteunen van 

ondernemers in het voldoen aan het woud van regels en het bieden van vergoeding voor 

agrarisch natuurbeheer; 

 Samen met de waterschappen kan de provincie de dijkversterking benutten voor het 

versterken van de lokale economie (werkgelegenheid), natuur en toerisme;  

 De kustversterking voor de Noordzee kust dient zandig en zeewaarts te zijn;  

 De gelden van het Waddenfonds en de projecten uit het samenwerkingsverband van de 

stuurgroep Kop op de Kaart dienen in deze komende collegeperiode optimaal te worden 

benut; 

 De gelden voor vrijwilligers in het landelijk gebied moeten structureel onderdeel gaan 

uitmaken van het groene budget;  

 Het beleid gericht op meer weidevogels en minder ganzen moet doorgezet worden.  
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 Zuinig op cultuurhistorie 
 

Ook in onze provincie komen steeds meer monumentale kerken en industrieel erfgoed leeg te staan. 

Het CDA wil dat de provincie een belangrijke rol blijft spelen bij de her- en nevenbestemming van deze 

gebouwen, waarbij samenwerking wordt gezocht met organisaties als Stichting Oude Hollandse 

Kerken. 

Het CDA ziet de combinatie van cultuurhistorie met toerisme en recreatie als een belangrijke 

economische en culturele meerwaarde. Het CDA ziet kansen voor innovatie op het snijvlak tussen 

toerisme en andere sterke sectoren in de provincie, zoals de zorgsector en de mediasector. De 

stichting Oneindig Noord-Holland verdient structurele steun bij het bevorderen hiervan, net als bij het 

bevorderen van regionale spreiding van culturele voorzieningen in de provincie. 

Fonds Waardevolle Herbestemming 

Cultuurhistorische gebouwen zijn aantrekkelijk voor toeristen en bewoners: het is soms van groot 

(economisch) belang deze gebouwen te behouden. Het CDA wil dat de provincie beeldbepalende 

elementen van onze steden en landschappen koestert en ondersteunt. Vaak gaat het hier om kerken, 

maar het kunnen ook stolpboerderijen en andere monumentale panden zijn. Aan de meeste 

kerkgebouwen zijn de (voormalige) gebruikers en de overige dorps- of stadsbewoners gehecht en ze 

hebben ook een cultuurhistorische waarde voor de omgeving. Het CDA wil hiervoor een fonds 'Impuls 

Waardevolle Herbestemming' oprichten in aanvulling op het bestaande programma. 

Herbestemmingsprojecten van kerken of andere monumenten, waar genoeg draagvlak voor is, 

kunnen hier een beroep op doen. Als er in een gemeenschap genoeg draagvlak is en er vrijwilligers 

zijn die mee willen doen, doet de provincie mee. We denken aan een maximum bijdrage van 50 

procent, met een gelimiteerd bedrag per project. Provinciale ambtenaren kunnen de planmakers 

bijstaan met het zoeken naar overige financiering. De stichting Monumentenwacht ondersteunt 

stichtingen bij het in kaart brengen van de restauratievraag en verdient de steun van de provincie. 

De provincie moet kennis over het cultureel erfgoed blijven bundelen en daarmee gemeenten, 

stichtingen, verenigingen en burgers ondersteunen. Vooral verenigingen die gedragen worden door 

vrijwilligers verdienen onze steun. 

De rijksoverheid steunt culturele instellingen met een internationale uitstraling, zoals grote musea in 

Amsterdam of de Zaanse schans. Het spreekt voor zich dat een gemeente die dergelijke instellingen 

binnen haar grenzen heeft, daar ook (financieel) aan bijdraagt. 

Cultuureducatie 

Het CDA Noord-Holland ziet het belang van een goede infrastructuur voor cultuureducatie en het 

belang van het programma cultuureducatie met kwaliteit, maar is van mening dat dit primair een 

gemeentelijke verantwoordelijkheid is. De provincie leverde tot nu toe een bijdrage  aan de 

cultuureducatie en we willen deze investeringen niet teloor laten gaan. Het CDA vindt dat Noord-

Holland deze taak met een behoedzame, zachte landing op termijn geheel over moet dragen aan 

gemeenten en in deze periode nog beperkte financiering bieden voor de tweedelijns ondersteuning. 

Uiteindelijk moeten gemeenten dit helemaal gezamenlijk oppakken. 

Regionale omroep 

Bij een sterke provincie hoort een sterke provinciale omroep. Financiering van RTV Noord-Holland 

loopt grotendeels via het Rijk; de provincie kan een bijdrage leveren aan thematische uitzendingen om 

zo toch het profiel van de provincie te versterken.  

Concrete doelen 

 De provincie moet een belangrijke rol blijven spelen bij de restauratie van monumentale 

kerken en industrieel erfgoed. De stichting Monumentenwacht verdient de steun van de 

provincie;  
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 Het CDA wil een ‘Fonds Waardevolle Herbestemming' om dreigende leegstand van kerken, 

monumentale panden en cultuurhistorisch erfgoed om te buigen in hernieuwd gebruik; 

 De provincie moet kennis over het erfgoed blijven bundelen en daarmee gemeenten, 

stichtingen, verenigingen en burgers ondersteunen; 

 Cultuureducatie wordt door een zachte landing, met een beperkte financiële bijdrage van de 

provincie, in zijn geheel overgedragen aan gemeenten; 

 De provincie kan bijdragen aan thematische uitzendingen van RTV Noord-Holland als 

versterking van het profiel.  
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Rentmeesterschap 



 45 

 Financiën en bestuur  
 

Een bescheiden takenpakket, verstandig en doelmatig investeren, het huishoudboekje op orde: de 

economische crisis heeft het allemaal extra actueel gemaakt. Net als veel burgers heeft de provincie 

aanzienlijk minder geld te besteden; dat betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt en dat 

doelmatige besteding van geld belangrijker is dan ooit. Daarbij is op de eerste plaats van belang dat 

we afmaken waar we aan begonnen zijn, ook om kapitaalvernietiging te voorkomen. Daarna is het van 

belang dat de provincie haar financiële middelen waar dat kan inzet om de economie waar nodig aan 

te jagen. 

De provinciale organisatie heeft in veel gevallen een coördinerende rol over het werk dat in 

gemeenten wordt uitgevoerd. Wij verwachten dat medewerkers van de provincie inwoners, bedrijven 

en andere overheden klantvriendelijk behandelen. De provincie moet proactiever contact opnemen 

met gemeenten en ondernemers om projecten sneller tot realisatie te brengen. 

Laagste opcenten handhaven 

Noord-Holland is de provincie met de laagste belastingen, die de provincie via de zogenaamde 

opcenten op de wegenbelasting heft (tevens de belangrijkste provinciale inkomstenbron). Het CDA wil 

dit graag zo houden.  

Extra aandacht megaprojecten 

Investeringen en uitgaven moeten scherper dan tot nu toe worden getoetst op rendement. Ook is 

regelmatig controle op het resultaat bij projectmatige uitgaven nodig, vanaf het moment dat budgetten 

zijn goedgekeurd. Dat geldt in het bijzonder voor de voortgang van zogenaamde megaprojecten, waar 

veel publiek geld mee gemoeid is. Bij het Pallas-energieproject en de aanleg van de Westfrisiaweg in 

het bijzonder dient de provincie scherp te letten om kostenoverschrijdingen te voorkomen. Ten slotte 

wil het CDA toe naar een effectievere, efficiënter werkende provinciale overheid. 

Tot slot moet de provincie niet met open einde projectfinancieringen werken en vanuit haar 

voorbeeldfunctie facturen binnen dertig dagen betalen.  

Deregulering 

Deregulering is een permanent aandachtspunt voor het CDA. Er moet kritisch gekeken worden naar 

regels die kunnen worden afgeschaft en misschien nog wel belangrijker: regels moeten niet te 

ingewikkeld zijn. Zo ontstaan bijvoorbeeld door onduidelijke afwegingskaders op ruimtelijk gebied 

interpretatieverschillen tussen gemeenten en provincie. Ook de omslachtige vooroverleggen voordat 

een gemeente een ruimtelijke procedure kan starten, werken onnodig vertragend. Voorbeelden van 

projecten die onnodig tegenwerking ondervinden zijn de 11 woningen en bijbehorende supermarkt in 

Waarland en de 7 woningen aan de rand van Uitdam.  

Maatschappelijk verantwoord inkopen 

De provincie koopt met regelmaat producten en diensten in: daarbij telt voor het CDA natuurlijk het 

economisch belang van de provinciale organisatie zelf. Maar daarnaast wil het CDA ook dat de 

provincie zorgt voor de maatschappelijke waarde van de inkoop en dit als voorwaarde opneemt in 

aanbestedingen. Verder wil het CDA dat dat ook het MKB de mogelijkheid krijgt om in te schrijven op 

aanbestedingen , bijvoorbeeld door deze in gedeeltes aan te bieden.  

Nauwere samenwerking met andere provincies 

Het CDA wil dat Noord-Holland intensiever gaat samenwerken met Zuid-Holland, Utrecht Flevoland en 

Friesland. Dat komt de slagvaardigheid, bestuurskracht en efficiency ten goede.  

Er kan en moet meer over provinciegrenzen heen gekeken worden, bijvoorbeeld bij plannen voor 

(Hoogwaardig) Openbaar Vervoer, bij de inhuur van expertise over dezelfde onderwerpen, bij het 

bestrooien van wegen in de winterperiode en bij de vormgeving van het beleid voor het Groene Hart. 

De financiering van het samenwerkingsverband tussen Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland in het 
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Groene Hart dient behouden te blijven en voor Noord-Holland structureel onderdeel te worden van de 

Groene Agenda. Tevens moet er gekeken  worden naar een structureel budget voor het opzetten van 

samenwerkingsverbanden. 

De samenwerking met Noord-Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe) en de stichting Energy 

Valley moet in stand blijven met het oog op de kansen voor Noord-Hollandse bedrijven in deze nieuwe 

duurzame economie. 

Financiële controle gemeenten 

De provincie heeft de wettelijke taak om het huishoudboekje van gemeenten te controleren. 

Gemeenten krijgen de komende jaren veel nieuwe taken, de provincie blijft de komende jaren 

voortdurend overleggen met gemeenten om te bepalen in hoeverre zij in staat zijn die nieuwe taken 

op te pakken. Gemeenten dienen eerst zelf te zoeken naar oplossingen, als financiële of bestuurlijke 

obstakels het oppakken van nieuwe taken in de weg staan. De provincie moet geen gemeentelijke 

herindelingen afdwingen. De CDA-fractie zal voorstellen voor gemeentelijke herindeling alleen 

ondersteunen als gemeenten daar zelf het initiatief voor nemen of als zich concrete bestuurlijke of 

financiële knelpunten voordoen die alleen door herindeling zijn op te lossen. Recente onderzoeken 

tonen aan dat 'groter' niet per se beter is en dat de efficiencyvoordelen in de praktijk tegenvallen. Het 

CDA wil de afstand tussen burgers en politiek kleiner maken. Bij afwegingen over fusies en 

herindelingen wordt dit vaak niet meegenomen en dat is jammer. 

Europa  

Het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid gaat wezenlijk veranderen: de 

inkomenssubsidies voor agrariërs verdwijnen. Landbouw is van grote betekenis voor de Noord-

Hollandse economie, het landschap, het milieu en het dierenwelzijn en komt voor tal van uitdagingen 

te staan op het gebied van klimaatbeheer, natuurbeheer en biodiversiteit. Daarom is het CDA 

tevreden dat de provincie de cofinanciering voor Europese programma's reeds in de begroting heeft 

geregeld. Het CDA Noord-Holland zal vanuit zijn goede contacten met partijgenoten op Rijks- en 

Europees niveau zorgen voor een goede informatie-uitwisseling, zodat we het uiterste uit de Europese 

fondsen zullen halen. 

Noord-Holland heeft van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO, ook wel 

Structuurfondsen genoemd) 26 miljoen euro ontvangen voor de periode van 2007 tot 2013. Dit geld is 

bijvoorbeeld gebruikt voor de ontwikkeling van initiatieven op het gebied van nieuwe energie, 

walstroominstallaties op haventerreinen, het versterken van de concurrentiekracht van het midden- en 

kleinbedrijf, de zogenoemde Food Valley initiatieven van Zaanstad en de uitbreiding en het 

opknappen van de Zaanse Schans. 

Het CDA wil zich in de periode 2015 - 2020 opnieuw inzetten voor het verkrijgen van structuurfondsen 

om de concurrentiekracht en het ondernemerschap in onze provincie te verbeteren. Europese fondsen 

als RISE 2020, GLB, Horizon2020 en EFRO zijn uitermate geschikte fondsen voor koppeling aan 

provinciale (duurzame) beleidsdoelen.  

Concrete doelen 

 Geen verhoging van de provinciale belasting in de vorm van opcenten en hierdoor  de 

goedkoopste provincie blijven; 

 Kostenoverschrijdingen bij megaprojecten moeten worden voorkomen;  

 Er mag niet gewerkt worden met projectfinanciering met een open eind; 

 De provincie moet binnen 30 dagen haar facturen betalen; 

 Deregulering moet een permanent aandachtspunt zijn bij alle provinciale activiteiten, taken en 

diensten; 

 Inkoop door de provincie moet gebeuren met oog voor maatschappelijke waarde en het MKB 

moet de kans hebben aan aanbestedingen mee te doen; 
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 De provincie Noord-Holland is een goede partner bij de interprovinciale samenwerking met 

aanpalende (Flevoland, Utrecht, Zuid-Holland) en noordelijke provincies (Friesland, 

Groningen, Drenthe); 

 Met het oog op decentralisatie van overheidstaken en de wettelijk voorgeschreven taak als 

toezichthouder, moet de provincie intensief contact met gemeenten onderhouden;  

 Gemeentelijke herindelingsvoorstellen zal het CDA alleen ondersteunen als gemeenten daar 

zelf het initiatief voor hebben genomen of als knelpunten niet anders dan door fusies kunnen 

worden opgelost;   

 De provincie begroot tijdig cofinanciering om Europese fondsen binnen te kunnen halen die de 

concurrentiekracht en het ondernemerschap in Noord-Holland verbeteren en versterken. 
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 Bijlage 1: Speerpunten per regio en plaats 
 

Kop van Noord-Holland 

 Samenwerking in de regio Kop is cruciaal. De stuurgroep ‘de Kop Werkt’ moet blijven, onder 

andere ter bevordering van de werkgelegenheid;   

 Voor agrarische bedrijven in het Greenportgebied Noord- Holland Noord is ruimte voor 

maatwerk mogelijk voor vestiging van grotere bedrijven of vestiging van agribusiness 

bedrijven buiten het bedrijventerrein. Dit moet eerst niet alleen worden getoetst worden op het 

economische belang, maar ook op landschappelijke inpassing, volksgezondheid, milieu en 

omgeving en dierenwelzijn; 

 Vestiging van specifieke (HBO en MBO-)opleidingen die aansluiten op de vraag van het 

bedrijfsleven in de regio is wenselijk. Bijvoorbeeld maritieme opleidingen in Den Helder en 

specifieke tuinbouwopleidingen in en rond Seed Valley stimuleren;   

 Werkgelegenheid en onderwijs op Texel moeten gestimuleerd worden, bijvoorbeeld door 

(proef)projecten op het gebied van duurzame energie (Texel Duurzaam); 

 De aanleg van haventerrein Kooijhaven in Den Helder heeft prioriteit; 

 De regio moet de kans krijgen om op de locatie van de nieuwe Pallas centrale additionele 

bedrijvigheid, gericht op energie en gezondheidszorg, aan te trekken; 

 Het CDA moedigt de verdere groei van Agriport A7 met datacentra, naast de komst van 

Microsoft, aan; 

 Versterking van de Oost-West infrastructuur in de Kop van Noord Holland kan op steun van 

het CDA rekenen; 

 Er moet in de komende periode duidelijk worden of het mogelijk is om de Noord-Oost variant 

van de havenuitbreiding uit te voeren; 

 Behoud van luchthaven De Kooij in Den Helder; 

 In Den Helder moet ook civiele schepen gebruik kunnen maken van marine locaties en -

kades, waar het grootste deel van de tijd geen schepen aan liggen; 

 De N9 moet een provinciale weg worden;  

 Er zijn grote problemen bij de vlotbruggen in de Zijpe, met name voor het zware 

(landbouw)verkeer. Het CDA pleit daarom al lang voor een betere verbinding over het NH 

kanaal en wil daarom een onderzoek dat beziet of dit ook financieel te realiseren is.  

West Friesland 

 De verbetering van de dijk Hoorn - Amsterdam moet in samenwerking met het waterschap 

zodanig worden uitgevoerd dat de dijk geschikt is voor recreatief medegebruik; 

 Met Seed Valley rond Enkhuizen staat West-Friesland internationaal op de kaart. Provincie en 

gemeente(n) trekken samen met deze bedrijven op om nieuwe markten aan te boren door 

middel van handelsmissies en actieve acquisitie;  

 De historische driehoek Hoorn, Enkhuizen en Medemblik zijn pareltjes aan een bijzondere 

toeristische ketting. De provincie moet deze ketting versterken door promotie van het 

monumentale dorp Twisk en een droogmakerij als de Wogmeer en door het netwerk van fiets- 

en wandelpaden in deze streek te verbeteren; 

 Seed Valley heeft de komende jaren honderden, deels hooggekwalificeerde, werknemers 

nodig. Het CDA zal zich, waar nodig, inzetten voor het zoveel mogelijk faciliteren van ruimte 

voor zaadbedrijven. Tevens zal het CDA zich inzetten voor voldoende 

huisvestigingsmogelijkheden van toekomstige werknemers; 

 De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van buitenlandse werknemers die in 

West-Friesland werkzaam zijn. De provincie moet waar nodig meedenken en een sturende rol 

op zich nemen;   

 Behoud, en waar mogelijk uitbreiding, van de huidige openbaar vervoer verbindingen in West-

Friesland. Het CDA streeft indien noodzakelijk naar goede alternatieven waardoor het netwerk 

van openbaar vervoer zoveel mogelijk gehandhaafd blijft. 
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IJmond 

 De hoeveelheid fijnstof in het Noordzeekanaalgebied is een blijvend aandachtspunt. Hierbij 

moet worden uitgegaan van het stand-still principe, zodat de overlast beslist niet groter wordt. 

Daarnaast zal maximaal ingezet worden op een blijvende afname van fijnstof in deze regio. 

Wij houden partijen aan de afspraken die hierover zijn gemaakt en stimuleren innovatieve 

investeringen die de uitstoot van fijnstof verlagen; 

 Groene long behouden: de Machineweg is de kritische grens tussen Velsen en 

Haarlemmerliede/Spaarnwoude enerzijds en Amsterdam anderzijds (bufferzonebeleid); 

 De provincie moet zich blijven inzetten voor de extra verbinding tussen de A8 en A9, omdat 

een extra oost-west verbinding nodig is. De verbinding tussen de A8 en A9 moet zo spoedig 

mogelijk worden gerealiseerd. De provincie neemt de bijdrage voor haar rekening die nu het 

bedrijfsleven nog voldoet; 

 Het wegvallen van de draagvleugelverbinding is een gemis voor de regio IJmond. Het CDA wil 

op zoek naar goedkopere en milieuvriendelijkere alternatieven die een vergelijkbare functie 

voor de verbinding met Amsterdam kunnen hebben;  

 Blijvende steun voor de aanleg van de HOV-verbinding van en naar Velsen; 

 Alle natuur- en recreatiegebieden moeten waar nodig toegankelijk worden gemaakt in de 

komende vier jaar, zoals via het fietspad op de Markerzeedijk in Zaanstreek/ Waterland en het 

fietspad over de Afsluitdijk en het strand in Velsen-Noord.  

Zaanstreek-Waterland 

 Er moet een oplossing komen voor de verkeersknelpunten in Waterland. Bij het zoeken naar 

een oplossing moet ook de tunnel in Broek- en Waterland meegenomen worden, hoewel wij 

wel zorgen hebben over de betaalbaarheid hiervan; 

 Doorzetten van de knooppuntenontwikkeling rondom De Zaan (Zaancorridor: Zaandijk 

ontwikkeling en poort naar Zaanse Schans/Wormerveer als poort naar de groene recreatie 

Guisveld);  

 Als de PKN-kerk in Oostzaan past in het beleid van de provincie voor restauratie van kerken, 

dan draagt de provincie hieraan bij;  

 Droogmakerijen in Zaanstreek – Waterland onder hetzelfde regime als Noord-Holland Noord 

als het gaat om grootschalige landbouw;  

 Bijdragen aan lobby bij het Rijk voor een stoptreinstation bij Oosthuizen; 

 Het verbreden van de N244 (Purmerend aansluiting A7).  

Regio Alkmaar 

 Een extra afrit van de A9 bij Heiloo met bijbehorende afwikkeling van het kustverkeer is van 

groot belang. De provincie moet dit krachtig bepleiten bij het Rijk;  

 Aanpak kruispunt N9 - Kogendijk met mogelijk aanleg van een fietstunnel;  

 Bij het optrekken van de grenzen van de Metropoolregio tot Alkmaar, Heerhugowaard en 

Hoorn hoort een betere ontsluiting van Alkmaar per openbaar vervoer en dan met name met 

de trein. Dit moet aan de regionale spoortafels geadresseerd worden; 

 Recreatief fietsverkeer in de regio bevorderen.  

Zuid-Kennemerland 

 Er moet een Oost-West verbinding in het gebied tussen Noord- en Zuid-Holland (tussen de 

N205 en de A4) gerealiseerd worden, omdat deze verbinding essentieel is voor de groei van 

de regionale economie en de huidige wegen de dorpskernen te veel belasten. Er zal verder 

gezocht moeten worden naar een tracé die de overlast van deze Duinpolderweg tot een 

minimumbeperkt;  

 Waar mogelijk moet de provincie de ruimtelijke inpassing van transferia faciliteren om 

verkeersdruk te verlichten en het OV te koppelen; 

 Windmolens niet binnen de 12-mijls zone voor de kust van Zandvoort (indien mogelijk buiten 

het zicht). Samenwerking op dit punt met de kustgemeenten in Noord- en Zuid-Holland, de 

beide provincies en het Rijk is noodzakelijk; 
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 Verbetering van de veiligheid van fietstunnels onder de provinciale wegen; 

 Voor het CDA is de koppeling van de verbreding van de Vondelweg in Haarlem en de aanpak 

van de Oostelijke randweg niet per se noodzakelijk; 

 De bestaande HOV moet worden doorgetrokken tot en met IJmuiden. 

Amstel- en Meerlanden 

 Stimuleren van recreatieve mogelijkheden aan de Amstel; 

 de Nuonweg (de tijdelijke verbindingsweg tussen de gemeente Muiden en Amsterdam IJburg) 

moet afgesloten blijven; 

 Tijdens de vervangingswerkzaamheden van de Amstelbrug moet het bestemmingsverkeer 

voor de gemeenten Ouder-Amstel en Amstelveen doorgang vinden ter vermijding van 

onherstelbare schade voor de middenstand en de agrariërs (MKB). Na de realisatie van de 

brug moeten de verkeersstromen worden bemoedigd via de A9 en A2 te rijden; 

 Geen medewerking aan de vestiging van een tankstation in de polder de Rondehoep;  

 Lobby voor het ombuigen van negatieve effecten van het nieuwe Luchthaven Indelingsbesluit 

(LIB), vanwege het niet door kunnen gaan van woningbouw- en bedrijfsprojecten in Aalsmeer, 

Amstelveen, Haarlemmermeer, Uithoorn en Ouder-Amstel; 

 Het CDA wil een vaarverbinding vanuit het Amstel-Drechtkanaal met de Westeinderplassen, 

omdat dit bijdraagt aan de versterking van dit gebied als waterregio. Wel moet er eerst een 

onderzoek komen naar de technische uitvoerbaarheid en mogelijkheden tot grondverwerving;  

 Het realiseren van Amstelgroen in de gemeenten Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn; 

 Met de omlegging van de N201 is de situatie op de N231 (Legmeerdijk) onveiliger geworden. 

Provincie en Aalsmeer moeten deze weg samen veiliger maken, vooral voor fietsers en 

voetgangers; 

 De relatie tussen Schiphol en de omliggende gemeentes verdient voortdurende aandacht. 

Schiphol is van groot belang voor dit gebied en voor heel Nederland, maar veroorzaakt ook 

geluidsoverlast. De provincie moet Schiphol blijven houden aan het volgen van de 

afgesproken vliegroutes en zorgen dat ruimtelijke ontwikkelingen in dit gebied door de 

aanwezigheid van Schiphol niet onnodig op slot gaan;   

 Het afwaarderen van de Schipholweg van 80 naar 50 km; 

 Een bijdrage leveren aan de aanleg van Park 21 in de Haarlemmermeer. 

Gooi- en Vechtstreek 

 Doorgaan met versterken van de vier belangrijke pijlers in dit gebied: zorg, media, toerisme en 

bedrijventerreinen. Hiervoor moet het programma ‘Innovatieve verbindingen’ worden 

doorgezet met financiële steun van de Provincie; 

 Continuering van de toegezegde bijdrage aan het plan ‘Naarden buiten de vesting’, een 

ecologische verbinding die moet bijdragen aan herstel en behoud van de biodiversiteit en een 

nieuwe veilige vaarverbinding voor kleinere motorboten oplevert; 

 De plannen voor de aanpak van het achterstallig onderhoud in de Oostelijke vechtplassen 

moeten in een meerjarenprogramma zo snel mogelijk concreet worden; 

 Het CDA staat positief tegenover initiatieven uit de samenleving. Op dit moment is er het 

initiatief om de Vecht weer terug te brengen in de kern van Nederhorst den Berg. Zoals bij elk 

initiatief is voor het CDA draagvlak van de belanghebbenden een voorwaarde. Bereikbaarheid 

en parkeren zijn belangrijk. De gemeenteraad van Wijdemeren zal het draagvlak toetsen; 

 In overleg met betrokken gemeenten de verkeersveiligheid van N236 en N201 (tussen 

provinciegrens en kom Hilversum) verbeteren; 

 Vraaggestuurd bouwen in de Bloemendalerpolder, met bijvoorbeeld specifieke 

jongerenhuisvesting en woningen voor 50plussers;  

 Verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein Nijverheidslaan in Weesp ten bate van 

watergebonden bedrijven en activiteiten; 

 Provincie en gemeente trekken gezamenlijk op naar het ministerie van Infrastructuur en Milieu 

en ProRail om te bekijken hoe de ondervonden overlast ten gevolge van de gesloten 

overwegen zo veel mogelijk te beperken;  
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 Verbetering van de ontsluiting Stichtse Brug, in samenwerking met de provincie Flevoland.  

Amsterdam 

 Het herbevestigen van het beleid met betrekking tot tijdelijke activiteiten in de Houtrakpolder 

(natuur/recreatie), en op termijn de mogelijkheid open houden, onder voorwaarden, van een 

deel van de Houtrakpolder als geschikte locatie voor haventerrein na 2020;  

 Als het inpasbaar is in de mogelijk extra taakstelling van het Rijk en er inderdaad geen 

bezwaren van bewoners en bedrijven zijn, acht het CDA windmolens inpasbaar in het 

Noordzeekanaalgebied; 

 Faciliteren tweede passagierstunnel voor cruisevaart; 

 ‘Amsterdam bezoeken, Holland zien’ en I amsterdam sterker koppelen aan provinciale 

attracties.  
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