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Mensen in Zuid-Holland zijn heel 

verschillend. In de provincie zelf zijn 

ook veel verschillen. Je hebt het eiland 

Tiengemeten met veel natuur. In Rotterdam 

is een grote haven met veel bedrijven. Op 

veel plekken is er landbouw. En elk dorp en 

elke stad is ook weer anders.

Zuid-Holland duurzaam
Zuid-Holland is een provincie waar veel 

gebeurt. Het is ook een provincie met 

veel vervuiling. Dat moet anders. We gaan 

stoppen met vervuiling en we gaan zorgen 

voor schone energie. GroenLinks wil ook 

het openbaar vervoer verbeteren. We gaan 

zorgen voor meer treinen, bussen, trams en 

metro’s.

Zuid-Holland groen
Wat groen is, moet groen blijven. We 

beschermen de natuur. We zorgen voor 

meer groene plekken in Zuid-Holland.

Zuid-Holland eerlijk en voor iedereen
GroenLinks wil dat iedereen gelijke kansen 

krijgt. En dat er werk is voor iedereen. 

Iedereen mag geloven wat hij of zij wil. Het 

maakt niet uit of je van een man of een 

vrouw houdt. We zorgen dat iedereen gelijk 

wordt behandeld. Ook mensen met een 

beperking doen mee.

 

Inleiding

Foto van https://pixabay.com/nl/

Foto door K. Noordzij
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1. Zuid-Holland Duurzaam
GroenLinks vindt dat we de verandering 

van het klimaat moeten stoppen. Daar kan 

de provincie ook iets aan doen. De aarde 

warmt op. De lucht die we in Zuid-Holland 

inademen is al heel erg vies. GroenLinks wil 

op vier manieren zorgen voor een schonere 

lucht en een gezond klimaat.

• Minder energie verbruiken

• Zorgen voor schone energie

• Goede huizen voor iedereen

• Spullen opnieuw gebruiken

Minder energie verbruiken
We zorgen dat iedereen minder energie 

gaat gebruiken. Mensen thuis, maar ook 

de overheid en bedrijven. We maken 

daarom een energie-akkoord. Samen met 

bewoners, bedrijven en maatschappelijke 

organisaties. Bedrijven gaan meer betalen 

als ze vervuilen.
Foto van groenlinks.nl
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Zorgen voor schone energie
We wekken stroom op met zon, wind, water 

en warmte. We stoppen zo snel mogelijk 

met het gebruiken van kolen en gas. We 

zorgen voor plekken waar windmolens, 

windturbines en zonnepanelen kunnen 

komen.

Goede huizen voor iedereen
We bouwen nieuwe huizen waarin mensen 

zo min mogelijk energie verbruiken. 

Bestaande huizen gaan we verbeteren. 

Dan gebruiken de mensen in Zuid-Holland 

minder energie en hoeven ze minder te 

betalen.

Spullen opnieuw gebruiken
We zorgen ervoor dat iedereen spullen 

zoveel mogelijk opnieuw gebruikt. Van afval 

kun je nieuwe dingen maken. Je hoeft dan 

minder weg te gooien.
 

Opening sociale woningbouw in Delft
Foto door R. Verleg
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In onze provincie doen we veel in een klein 

gebied. Er is ruimte nodig voor huizen, voor 

groen, voor boeren en voor verkeer. Het 

bestuur van de provincie moet zeggen wat 

er belangrijk is. Steden en dorpen zorgen 

er dan voor dat dit gebeurt. Dit vindt 

GroenLinks belangrijk:

• Groen blijft groen

• Betaalbare huizen in steden

• Gezonde lucht en schoon water

•	 Meer	kunnen	fietsen	en	

 meer openbaar vervoer

• Minder autowegen en minder vliegtuigen

2. Zuid-Holland Groen

Arboretum-Heempark aan de Korftlaan te Delft 
Foto door S. Looijestijn
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Groen blijft groen
Meer groen zorgt voor een betere 

gezondheid van mensen en dieren. Daarom 

wil GroenLinks meer bomen planten. Ook 

willen we meer natuurgebieden, met veel 

verschillende planten en dieren. In Zuid-

Holland zijn al mooie natuurgebieden, 

bijvoorbeeld het Groene Hart, de duinen, 

de Hoeksche Waard en de Bollenstreek. 

We	willen	dat	mensen	hier	kunnen	fietsen,	

wandelen en ontspannen. Ook komen er 

meer paden voor mensen met een rolstoel.

Ook boeren en tuinders kunnen helpen 

om Zuid-Holland groen te houden. Zij 

kunnen er ook voor zorgen dat dieren het 

prettig hebben. Wij willen ze daar kansen 

voor geven. Ook zijn wij tegen het jagen op 

dieren.

Betaalbare huizen in steden
Er zijn te weinig betaalbare huizen. De 

huren zijn vaak te hoog. Daarom zijn er 

nieuwe huizen nodig. Wij vinden dat die 

huizen vooral in de steden moeten komen. 

In natuurgebieden mogen geen huizen 

komen.

Gezonde lucht en schoon water
Vieze lucht en vies water zorgen voor 

problemen. Mensen kunnen er ziek van 

worden. En het is ook slecht voor dieren en 

planten. Dat moet beter. Daarom willen we 

de regels die er zijn, beter controleren. Wie 

nieuwe plannen maakt, moet altijd rekening 

houden met de lucht, het water en de 

grond. We zorgen dat boeren en fabrieken 

helpen Zuid-Holland schoner te maken. 

Foto van https://pixabay.com/nl/
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Meer kunnen fietsen en 
meer openbaar vervoer
Fietspaden kunnen beter. We willen dat ze 

ook	geschikt	zijn	voor	elektrische	fietsen.	

Die	kunnen	harder	dan	andere	fietsen.	We	

gaan	fietspaden	goed	met	elkaar	verbinden.	

Iedereen heeft recht op goed openbaar 

vervoer. Trams, treinen en bussen moeten 

goed op elkaar aansluiten. We zorgen ook 

dat mensen makkelijk auto’s met elkaar 

kunnen delen.

Minder autowegen en 
minder vliegtuigen
Nieuwe wegen voor auto’s helpen vaak niet. 

GroenLinks wil daarom zo min mogelijk 

nieuwe wegen voor auto’s. 

Vliegen zorgt voor veel lawaai. Mensen die 

dicht bij een vliegveld wonen, hebben daar 

last van. Vliegen zorgt ook voor vervuiling 

van de lucht. Dat willen we niet. Het 

vliegveld Rotterdam-The Hague Airport mag 

niet groeien.Foto van https://pixabay.com/nl/
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3. Zuid-Holland eerlijk  
  en voor iedereen
Zuid-Holland is er voor iedereen die er 

woont. Iedereen in Zuid-Holland moet 

kunnen meebeslissen over wat de provincie 

doet. Als mensen goede ideeën hebben, 

dan wil GroenLinks dat de provincie daar 

naar luistert. Deze dingen vindt GroenLinks 

belangrijk:

• Iedereen is gelijk

• Het bestuur moet beter

• Kunst en cultuur zijn belangrijk

• De provincie moet gemeenten helpen

Foto van https://pixabay.com/nl/
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Iedereen is gelijk
Iedereen in Zuid-Holland is gelijk. Iedereen 

moet gelijke kansen krijgen. Waar mensen 

ook geboren zijn, welk geloof ze ook hebben 

en van wie ze ook houden. GroenLinks vindt 

het juist mooi als mensen allemaal ergens 

anders vandaan komen. Of als mensen 

allemaal een ander geloof hebben. Dat zorgt 

ervoor dat mensen verschillende nieuwe 

dingen bedenken. De provincie moet extra 

aandacht hebben voor bijvoorbeeld homo’s, 

lesbiennes en biseksuele mensen. Iedereen 

mag zelf weten op wie hij verliefd wordt. 

 

Het bestuur moet beter 

De mensen in het bestuur van Zuid-Holland 

moeten een voorbeeld zijn. GroenLinks wil 

dat zij laten zien wat ze besluiten en hoeveel 

geld dat kost. Dat zetten we op internet. We 

helpen media uit Zuid-Holland. 

We willen ook dat Zuid-Holland dingen 

koopt bij bedrijven die goede dingen 

doen. Bijvoorbeeld voor het milieu of voor 

mensen die niet zo makkelijk een baan 

vinden. 

De Waterschappen zijn belangrijk voor de 

natuur en het beheer van het water. Maar in 

de Waterschappen zitten nu altijd boeren en 

mensen van bedrijven, zonder dat mensen 

daar op hebben gestemd. GroenLinks wil 

dat veranderen. Wij willen dat de inwoners 

van Zuid-Holland alle mensen kiezen die in 

de Waterschappen zitten.

Foto door P. de Krom
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Kunst en cultuur zijn belangrijk
Kunst en cultuur zijn belangrijk. Die kunnen 

laten zien dat het in het leven niet alleen om 

geld gaat. En die kunnen zorgen voor een 

goed gesprek tussen verschillende mensen. 

GroenLinks wil kunst en cultuur voor 

iedereen. Voor jong en oud, voor arm en rijk 

en voor mensen uit alle dorpen en steden. 

Vooral bibliotheken vindt GroenLinks 

belangrijk. En onderwijs over kunst en 

cultuur. GroenLinks wil dat belangrijke 

culturele plekken in Zuid-Holland voor altijd 

zo blijven. Dat is mooi voor mensen die in 

Zuid-Holland wonen en voor mensen die er 

op bezoek komen.

De provincie moet gemeenten helpen
We zien dat gemeenten steeds meer 

moeten doen voor hun inwoners, maar dat 

ze steeds minder geld krijgen. Daardoor 

hebben gemeenten te weinig geld. 

Bijvoorbeeld voor jeugdzorg. De provincie 

moet gemeenten daarom helpen. Ook door 

meer geld voor gemeenten te vragen bij de 

Nederlandse regering. Want iedereen die 

dat nodig heeft moet goede zorg krijgen. 

Vanaf 2020 zorgt de provincie niet meer 

voor beschermd wonen. De gemeenten 

moeten dat dan doen. GroenLinks vindt dat 

de provincie wel mensen moet houden die 

kijken of dat goed gaat. Die mensen kunnen 

gemeenten dan ook helpen als dat nodig is.

Gemeenten mogen samenwerken, maar 

GroenLinks wil dat ze wel altijd doen wat 

hun eigen inwoners willen. 

Foto van groenlinks.nl
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Op deze mensen kun je stemmen

Lijsttrekker: Berend Potjer [Den Haag] 4: Sinan Özkaya [Delft] 7: Nol van Gerven [Utrecht]

2: Anneloes van Hunnik [Zwijndrecht] 5: Robert Klumpes [Rotterdam] 8:  Menno Siljee [Schiedam]

3: Armine Stepanyan  [Den Haag] 6: Ariëtte Kasbergen [Rotterdam] 9: Joop Schippers [Rotterdam]
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10: Ruth Noorduyn [Gouda]

11: Frans-Bauke van der Meer [Dordrecht]

12: Marieke Spekreijse [Zoetermeer]
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15. Marijn Prins [Rotterdam]
16. Isabel Bos [Den Haag]
17. Jonathan Thijs [Leiden]
18. Ida Vos [Delft]
19. Luuk Voncken  [Den Haag]
20. Niels Goedegebure [Leiden]
21. Frauke Joester [Alphen aan den Rijn]
22. Hakan Kaya              [Vlaardingen]
23. Winnifred Ferro [Noordwijk]
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25. Marie-Christine van der Grond [Voorburg
26. Bülent Ünlü [Rotterdam]
27. Ivana Citterbartova [Bergschenhoek]
28. Laura Kroes  [Zwijndrecht]
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30. Amelie Veenstra [Rotterdam]
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32. José Pepels [Maasdam]
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34. René Driesen [Alphen aan den Rijn]
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37. Jan Nederveen [Delfgauw]
38. Marieke Alberts [Rijswijk]
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40. Ali al Hadaui [Den Haag]
41. Alfred Blokhuizen [Spijkenisse]
42. Sita Dewkalie [Leiden]
43. René van Engelen [Papendrecht]
44. Claudia Fousert-Poeder [Rotterdam]
45. Arjen Rijsdijk [Gorinchem]
46. Marcel Vissers [Delft]
47. Martine Leewis [Leiden]
48. Jakobien Groeneveld [Zoetermeer]
49. Arno Bonte [Rotterdam]
50. Farah Karimi [Den Haag]


