
GROENLINKS - PVDA
ONS PLAN VOOR ZUID-HOLLAND

Woensdag 15 maart zijn er verkiezingen voor de Provincies, waterschap-
pen, en de Eerste Kamer. GroenLinks en Partij van de Arbeid Zuid-Holland 
houden elkaar vast; we gaan een coalitie in of blijven samen in de oppositie. 
Samen blijven we de komende jaren werken aan de volgende punten in dit 
stembusakkoord. Op deze punten bezuinigen we niet, we maken geld vrij om 
hierin te kunnen investeren.

1. Iedereen kan passend, duurzaam en betaalbaar wonen. 
In Zuid-Holland heeft grofweg de helft van de huishoudens recht op een sociale 
huurwoning, waaronder veel jongeren, spoedzoekers en ouderen met een klein pensioen. 
Dit geldt ook voor mensen met beroepen als leraar, politieagent, bouwlieden, verplegers 
en buschauffeurs. We willen dat deze inwoners ook een woning kúnnen krijgen - dichtbij 
de mensen die ze kennen en/of dichtbij waar ze werken. De wachttijd zou maximaal een 
jaar mogen zijn. Omdat er een flinke inhaalslag te maken valt bouwen we in de gehele 
provincie 250.000 woningen waarvan 45% sociale huurwoningen en voldoende 
betaalbare koop- en huurwoningen. 
Iedereen heeft recht op een passende, betaalbare woning!

2. We halen onze klimaatdoelen. 
Daarom moeten we veel meer duurzame energie produceren en CO2 reduceren. 
Ook om te zorgen dat iedereen de rekeningen kan blijven betalen.
Energie van eigen bodem zorgt ervoor dat het goedkoper is, wij niet afhankelijk zijn van 
autoritaire regiems en bedrijven uit het buitenland. Daarvoor moeten wij in 
Zuid-Holland meer wind- en zonne-energie opwekken en warmtenetten aanleggen. 
Zonne-energie combineren we waar mogelijk met ander grondgebruik (zoals bij zon op 
daken of teelt onder zonneweides). We sluiten op voorhand geen gebieden uit voor 
windenergie. Bovendien werken we aan elektriciteitsnetten die aanbod en vraag aan 
kunnen. Ook bedrijven gaan over naar duurzame energie. 
Alleen zo zijn lusten en lasten sociaal en eerlijk verdeeld.

4. We versterken onze kostbare natuur. 
Onze natuur staat onder druk, de biodiversiteit is aan het instorten. 
Dat willen wij keren, daarom gaan wij de natuur uitbreiden, 
versterken en echt beschermen. Bovendien richten we onze leefomgeving zo in dat de 
natuur een plek krijgt, zoals in woonwijken en bedrijventerreinen (natuurinclusief). 
Stikstofuitstoot pakken we serieus aan bij de bron. 
Daarbij schuwen we een stevige aanpak niet. We helpen agrarisch ondernemers naar 
een duurzaam verdienmodel of om te stoppen. In Zuid-Holland komen meer bomen en 
bosgebieden. Want een natuurinclusieve, groene omgeving is ook voor mensen gezond 
en goed.

5. We investeren in mensen en gemeenschappen. 
Nederland is een van de rijkste landen ter wereld, maar toch staan er rijen bij de 
voedselbanken, kunnen Nederlanders hun energierekening niet betalen en leven te 
veel mensen in armoede. De ongelijkheid is nog nooit zo groot geweest. Die verschil-
len bedreigen de sociale cohesie en gemeenschapszin. Dat vinden we onacceptabel. 
Dit vraagt dat de provincie beleid toetst op ongelijkheid en bestaanszekerheid. We 
komen op voor mensen die het moeilijk hebben. En we zorgen ervoor, dat iedereen 
zichzelf kan zijn; ongeacht afkomst, gender, seksuele oriëntatie of levensovertuiging. 
Bij financiële keuzes geldt wat ons betreft dat bestaanszekerheid voorop staat en dat 
de sterkste schouders de zwaarste lastendragen.

6. We vinden fietsers, voetgangers en het OV belangrijker 
dan auto’s en vliegtuigen. 
Duurzaam en toegankelijk vervoer is belangrijk voor een fijne woon- en leefomgeving. 
Openbaar vervoer moet een basisrecht worden, zodat iedereen in Zuid-Holland werk, 
school, familie en vrienden goed kan bereiken. We zetten in op betaalbare en betere 
bus-, trein- en tramverbindingen en meer, en veiligere, fiets(snel)paden en looproutes. 
Zo verbeteren we tegelijkertijd verkeersveiligheid zodat onze kinderen veilig op straat 
kunnen spelen en ouderen zich veilig kunnen verplaatsen.  En we zijn voor sluiting van 
Rotterdam The Hague Airport. De noodhulpvoorzieningen zoals de traumahelikopter 
blijft voor de gezondheidszorg belangrijk. 

3. We gaan naar een welzijnseconomie. 
We gaan over naar een eerlijk en duurzaam systeem. Eén waarin de economie 
bijdraagt aan het welzijn van mensen. Waar werk is waar je voor wil leven en van 
kunt leven, geen werk puur en alleen om te overleven. Dus werk in nieuwe energie, 
recycling en duurzame grondstoffen. Daarom zetten we ook vol in op bij- en 
omscholing van medewerkers. Bedrijven, en grote multinationals in het bijzonder, 
moeten meer worden gehouden aan hun maatschappelijke impact. We stoppen de 
komst van grote distributiedozen zoals van supermarkten, datacentra en bedrijven 
als Zalando die het landschap ontsieren en alleen kunnen bestaan met slecht 
betaalde arbeidskrachten. Rekening houden met mensen, dieren en de aarde is bij 
economische keuzes het belangrijkste.

Groenlinks en de PvdA hebben op basis van deze uitgangspunten hun 
plannen voor de komende jaren klaarliggen. Doe mee, stem op 15 maart!


