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Verantwoording 

INLEIDING 

De provincie Noord-Holland heeft vele taken. Veel van die taken hebben overeenkomsten 

met taken die door gemeenten worden uitgevoerd. Onafhankelijke Politiek Noord-Holland 

OP-NH is een partij die voortkomt uit lokale partijen. Lokale partijen hebben de afgelopen 

gemeenteraadsverkiezingen goed gescoord en de inwoners van talloze gemeenten hebben 

vertrouwen gesteld in de lokale kracht. Ook OP-NH wil met deze lokale partijen, en hun 

leden, gepokt en gemazeld in de lokale politiek, deelnemen aan de Provinciale 

Statenverkiezingen van 2023. De kracht van lokaal gaan we provinciaal inzetten. Er valt 

straks dus weer wat te kiezen, een stem op de partij die lokaal samen brengt: Samen Lokaal. 

Nationale partijen bewezen telkens weer dat zij het niet aankunnen of te veel met zichzelf 

bezig zijn i.p.v. door te pakken waar het moet voor de inwoners van ons land. Nederland rolt 

inmiddels van de ene crisis naar de andere crisis. Het zijn vaak lokale partijen die met 

eenvoudige, pragmatisch uit te voeren oplossingen komen voor alledaagse en bredere 

problemen. Met hen samen moet en kan het anders. 

 

 Lokale kennis en kracht zetten we samen met OP-NH provinciaal in. 

 

OP-NH, is een vrije, democratische en onafhankelijke provinciale politieke partij. 

OP-NH zet zich mede in voor het vertegenwoordigen van lokale politieke partijen in het 

provinciale bestuur. OP-NH staat voor een politiek van sociale rechtvaardigheid met als 

uitgangspunt gelijke rechten, plichten en kansen voor iedereen, ongeacht leeftijd, seksuele 

geaardheid, ras of religie. 

 

OP-NH streeft een maatschappij na waarin mensen verantwoording dragen voor elkaar, 

respect hebben voor hun medemens, de omgeving waarin men woont, de natuur en het 

milieu en OP-NH stelt de kwaliteit van het leven centraal, waarbij het behoud van normen 

en waarden uitgangspunt is. 

 

OP-NH staat voor beleid dat de kwaliteit van leven voor alle inwoners garandeert.  

Beleid waarbij gekeken wordt naar de ontwikkeling van de inwoners en de impact die dit 

heeft op openbaar vervoer, gezondheidszorg, huizenbouw, recreatiemogelijkheden, natuur, 

klimaat, energietransitie en de financiering hiervan. 

OP-NH heeft oog voor beleid waarin speciale aandacht is voor de kwetsbare groepen in onze 

samenleving waaronder het bieden van steun en praktische oplossingen voor de problemen 

van mantelzorgers. 

 

 OP-NH wil een duidelijke visie op de kwaliteit van leven van onze inwoners in Noord-

Holland. 
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Het belang van OP-NH als enige onafhankelijke provinciale partij in Noord-Holland 

 

Steeds meer burgers raken teleurgesteld in de nationale politiek, willen zelf invloed 

uitoefenen of haken zelfs af. Zij zijn niet alleen teleurgesteld maar zijn de nationale partijen 

en politiek zat. Het vertrouwen neemt af en dat zien we ook terug in het teruglopende 

aantal kiezers. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 liep de opkomst terug van 53% 

naar 47%. De stemmen op onafhankelijke lokale partijen nam toe van 33% naar 40%. 

Daarom is het belangrijk dat stemmers op de onafhankelijke lokale partijen bij de 

aanstaande provinciale verkiezingen ook weer op een onafhankelijke provinciale partij 

kunnen stemmen en dat kan. De enige onafhankelijke provinciale partij in Noord-Holland is 

OP-NH. 

 

 OP-NH is de enige partij met een lokale grondslag . 

 Inwoners en ondernemers moeten kunnen vertrouwen op een betrouwbare en 

toegankelijke overheid. Geen verborgen agenda’s en gegoochel met cijfers, maar 

open en transparant! 

 

OP-NH is een partij met een brede politieke agenda, actief op alle beleidsvelden. OP-NH is 

een brede partij die gemeenschappelijke standpunten van veel lokale partijen uitdraagt.  

Ouderen/senioren vormen een sterk toenemend aandeel van de bevolking. De 

‘geboortegolf’ gaat met pensioen. Voor velen geldt dat burgers ver voor de 

pensioengerechtigde leeftijd al als “oud” of “te oud” worden beschouwd. 

 

 OP-NH is qua standpunten een brede partij van onderop. 

 

Ook jongeren hebben hun problemen. Zij willen op zichzelf wonen en een gezin stichten en 

niet 10 jaar of langer op een huurwoning wachten. Maar ze moeten wel omdat het aanbod 

te beperkt is en koopwoningen inmiddels onbetaalbaar zijn. 

 

De grote politieke partijen, vertegenwoordigd in de Provinciale Staten, hebben hierbij de 

belangen van hun achterban niet goed behartigd. De visies van nationale partijen sluiten niet 

aan op maatschappelijke tegenstellingen en belangen op lokaal en provinciaal niveau. 

Hierdoor zijn ze filiaalhouder geworden van hun nationale partijen. En waar dat toe kan 

leiden zien we met steeds meer weerzin dagelijks terug. 

 

OP-NH staat pal voor het verdedigen van de belangen van al die burgers die aan de kant 

staan en welwillend zijn. Daarbij opereert OP-NH pragmatisch en politiek onafhankelijk. 

Doordat onze kandidaten veelal actief zijn als gemeenteraadslid of als ondersteuner van een 

lokale fractie, kunnen we stellen dat OP-NH met beide voeten aan de grond staat. We 

hebben voeling met de problematiek om ons heen.  

 

 

 

 OP-NH biedt bij de komende Provinciale verkiezingen de mogelijkheid om LOKAAL te 

stemmen.  
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 De kracht van de lokale partijen kan nog beter doorklinken dankzij OP-NH. OP-NH 

staat dicht bij de mensen en is niet gebonden aan nationale partijdoctrines en kan 

zelfstandig handelen.  

 Daarbij: als de “buitengebieden” meer stem krijgen in de Staten is er meer balans in 

de besluitvorming. Bovendien koppelt OP-NH gemakkelijker terug aan haar 

achterban, omdat we lokaal nauw verbonden zijn aan onze eigen partij.
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Hoofdstuk 1 Openbaar bestuur 
 

Algemeen 

 

OP-NH gaat uit van de drie bestaande bestuurslagen in Nederland te weten: Rijk, Provincies 

en Gemeenten. De provincie moet een sterk en democratisch gelegitimeerd midden bestuur 

vormen, dat voorwaardenscheppend en slagvaardig werkt. Op veel terreinen vindt een 

duidelijke regionale samenwerking plaats, bijvoorbeeld op de terreinen van de 

werkgelegenheid, jeugdzorg, de GGD, maar ook in het toerisme en recreatie. 

OP-NH is voorstander van een transparante, integere, heldere samenwerking, die doelmatig 

moet zijn en vooral dicht bij de burger staan. Voor bureaucratie in de negatieve betekenis 

van het woord is in onze visie geen plaats. 

 

Openheid, Voorlichting en Inspraak 

 

OP-NH vindt dat het proces van besluitvorming voor burgers en belanghebbenden veel 

interactiever, transparanter en inzichtelijker moet zijn. Dus meer praten met inwoners en 

ondernemers in plaats van over hen. OP-NH wil dan ook zorgen dat de rol van 

burgerparticipatie, die in de nieuwe omgevingswet een grote rol gaat krijgen, door de 

provincie goed wordt opgepakt. 

 

 Het proces van besluitvorming binnen de provincie moet voor burgers en andere 

betrokkenen en belanghebbenden interactiever, transparanter en inzichtelijker zijn. 

 Beter en tijdig luisteren naar wat inwoners willen en er ook écht wat mee doen, o.a. 

door het raadgevende referendum en het mogelijk maken van burgerinitiatieven. 

 

Gemeentelijke herindeling 

 

Bij gemeentelijke herindelingen vindt OP-NH dat het initiatief daarvoor bij de betrokken 

gemeenten moet liggen. Een van bovenaf opgelegde gemeentelijke herindeling zonder 

gemeentelijk draagvlak wijst OP-NH volstrekt af. Een gemeentelijke herindeling moet de 

burgers aantoonbaar ten goede komen. 

 

 Gemeenten bepalen zelf of zij willen fuseren en met wie. 

 

Provincie als werkgever 

 

OP-NH vindt dat de Provincie door een leeftijdsbewust personeelsbeleid er zorg voor moet 

dragen dat werknemers zo lang mogelijk aan het arbeidsproces kunnen blijven deelnemen. 

De provincie dient in haar personeelsadvertenties op te nemen dat 50-plussers uitdrukkelijk 

worden uitgenodigd om te solliciteren.  

 

 De provincie geeft het goede voorbeeld als werkgever.  
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Orde en Veiligheid 

 

In het provinciale beleid speelt de veiligheid en de kwaliteit van leven van en voor onze 

inwoners een belangrijke rol. Steeds meer burgers en vooral ouderen voelen zich onveilig 

in onze maatschappij. ’s Avonds uitgaan wordt voor velen een te grote opgave, en zelfs 

vermeden en ook op het platteland neemt de onveiligheid toe. 

Een aanpak van gerichte maatregelen moet deze ontwikkelingen een halt toeroepen. De 

provincie draagt zorg voor het afstemmen van dat beleid en de uitvoering met andere 

overheidsorganen, m.n. de burgermeesters. Een goed besef van waarden en normen moet 

richtinggevend en bepalend zijn voor ons gedrag. Beter handhaven in plaats van pappen en 

nathouden.  

 

Een sociale en veilige samenleving heeft voor OP-NH de hoogste prioriteit en zal door jong 

én oud als plezierig worden ervaren. 

 

 De provincie moet meer verantwoordelijkheid nemen op het gebied van openbare 

veiligheid en intensiever samenwerken met gemeenten. 

 

Handhaving en regelgeving 

 

De Commissaris van de Koning houdt toezicht op het besturen van de veiligheidsregio’s en 

kan tijdens een crisis aanwijzingen geven over samenwerking; zowel binnen een regionaal 

team alsook aan de voorzitters van de betrokken veiligheidsregio’s. 

 

Voor de bestrijding van de criminaliteit in de steden en op het platteland is een voldoende 

kwalitatief en kwantitatief toegerust politieapparaat noodzakelijk. 

Door het afstoten van taken vanuit Den Haag naar provincies en gemeenten is de 

getalsmatige sterkte van de politiekorpsen onderbezet. Hoewel de provincie hierin geen 

eigenlijke taak heeft, willen we dit onderwerp, gezien het belang, niet onbesproken laten. 

Politie en BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) moeten zichtbaar zijn in de wijken 

en communiceren met de bewoners. 

 

 De provincie heeft een ondersteunende en adviserende rol bij goede veiligheid, 

handhaving en regelgeving met en bij gemeenten.  

 



 

 7 

 

Hoofdstuk 2 Ruimte en Wonen 

Algemeen 

In het beleidsveld Ruimte komen onder het juridische en het beleidsmatige kader van de 

Provinciale Structuurvisie en de Ruimtelijke Verordening de beleidsvelden groen, 

volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, stedelijke vernieuwing, natuur, landschap, recreatie, 

economie, landbouw en toerisme bij elkaar. 

Haaks op de door bezuinigingen van het Rijk gekorte financiële middelen van provincies 

onderschrijft en ondersteunt OP-NH de noodzaak om investeringen in onze provincie 

krachtig te stimuleren, opdat mensen nu en in de toekomst graag in Noord-Holland willen 

wonen, werken, ondernemen en recreëren. 

OP-NH vindt dat woningbouwprojecten gezamenlijk zullen moeten worden ontwikkeld. 

Ga in overleg over bouwprojecten, de behoefte, de voorzieningen, de omwonenden. 

OP-NH is voorstander van regionaal bouwoverleg en- woonvisie. 

 

 Meer regionaal bouw overleg. 

 Bestaande bewoners en natuur mogen niet het slachtoffer worden van doorgeslagen 

woningbouwdrift. Plannen zijn passend in de omgeving, met de nodige 

infrastructurele maatregelen, conform de geldende normen en omwonenden 

worden tijdig en serieus betrokken. 

Bouwen buiten bestaand bebouwd gebied 

Bij bieden van ruimte aan woningbouw en de uitbreiding of nieuwe vestiging van bedrijven 

moet worden gelet op het evenwicht tussen die functies en de kwaliteit van, en 

inpasbaarheid bij, natuur en landschap.  

 

De provincie heeft een duidelijke afbakening voor het bouwen buiten het al bestaande 

bebouwde gebied, vroeger ook wel “de rode contour“ genoemd.  

 

De OP-NH is voorstander van het levensvatbaar houden van kleine kernen. Nieuwe 

woonwijken bieden een kans om een substantieel aantal woningen toe te voegen. 

Bij initiatieven waar de noodzaak kan worden aangetoond voor de levensvatbaarheid van de 

kern moet bouwen buiten bestaand stedelijk gebied mogelijk zijn.  

 

Bijvoorbeeld in het geval: 

 dat ondernemers hun werknemers de mogelijkheid willen bieden om in de 

vestigingsplaats te gaan wonen; 

 van bouwaanvragen voor “samenwonen” initiatieven (meer huishoudens samen); 

 van een groot tekort aan woningen voor éénpersoonshuishoudens; 

 het omzetten van ongebruikte industrieterreinen naar woning(ver)bouw. 
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Wat je kwijtraakt krijg je nooit meer terug.  

Belangrijk blijft dat buiten stedelijk bouwen in evenwicht is met de natuur en het landschap.  

 

Wonen 

De provincie Noord-Holland staat voor een zware taak op het gebied van bouwen. Tot 2030 

moeten er 200.000 huizen worden gebouwd. Een goede 90% is al ingepland rond het MRA-

gebied. Een goede 10% dient elders in de provincie te worden gebouwd terwijl de meeste 

gemeenten weinig ruimte hebben om te bouwen. Elk stukje grond dat binnen de bebouwde 

kom vrijkomt, wordt direct gebruikt voor nieuwe woningen. Maar dat kan ten koste gaan 

van de leefbaarheid en het groene karakter van gemeenten. Ideeën om te bouwen in het 

buitengebied ondervinden vaak veel kritiek.  

We willen het buitengebied namelijk zoveel mogelijk groen houden. Als we dus in het 

buitengebied gaan bouwen dienen we dat zorgvuldig en inpasbaar te doen. De ladder van 

duurzaamheid van de provincie dient doorlopen te worden en slechts als het niet anders 

kan, gaan we op zoek naar alternatieven. Want ook onze jeugd wil op zichzelf kunnen 

wonen, en een gezin stichten en zich voorbereiden op de toekomst met voldoende 

perspectieven. 

 

 In sommige gevallen kan ook buiten stedelijk gebouwd worden, maar dit mag niet 

ten koste gaan van ons groen. 

 

Scheef wonen  

Het is aan de rijksoverheid om maatregelen te treffen die “scheef wonen” tegengaan, zodat 

er weer doorstroming, bijvoorbeeld ten gunste van starters, ontstaat. De provincie zet 

daarnaast in op collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) en het door diverse vormen 

van zelfwerkzaamheid verlagen van de bouwkosten. Vooral voor nieuwkomers op de 

woningmarkt een mogelijkheid om binnen hun financiële mogelijkheden nieuwbouw te 

kunnen realiseren. Veel senioren wonen “scheef”, maar er zijn zowel op de particuliere 

markt (te weinig betaalbare senioren appartementen/of andere alternatieven) als ook in de 

huursector (waar kleinere appartementen een hogere huur hebben), geen betaalbaar 

alternatief voor senioren te vinden. 

 

 Zorg voor goede alternatieven zodat scheef wonen voorkomen kan worden. 



 

 9 

 

Seniorenwoningen 

Hoewel het Rijk inzet op het tot op hoge leeftijd thuis blijven wonen van ouderen, mankeert 

het aan geld en beleid om dat mogelijk te maken. De rijksoverheid heeft de mond vol van 

het naar eigen mogelijkheden en draagkracht nemen van verantwoordelijkheid evenals van 

het nemen van sociale verantwoordelijkheid door familie, naasten en bekenden. Het is zeer 

de vraag of gemeenten voldoende extra middelen ontvangen om extra zorg te 

organiseren als de sociale netwerken van ouderen daarin niet kunnen voorzien of 

ontbreken. 

 

Ook het inventariseren en toezicht houden op het tijdig realiseren van de benodigde 

aantallen senioren- of nul treden-woningen lijkt niet of onvoldoende gewaarborgd. 

Er zullen andere woonvormen moeten worden ontwikkeld. Daarbij valt te denken aan 

combinaties van ouderen en jonge ouderen of jongeren. In de praktijk blijkt dat heel goed te 

werken en de woonlasten zijn zelfs behoorlijk lager dan bij de nu aangeboden woningen. 

Voorbeelden (zie www.Knarrenhof.nl) zijn al in ontwikkeling in Obdam, Hilversum, Haarlem, 

en Hoorn en ook organisaties zoals Kennemerwonen (Kloosterhof Angela Merici) en 

Woonwaard (project Hugo Oord begeleid wonen voor jongeren) ontwikkelen bijzondere 

woonvormen. Hoewel provincies geen uitvoerende taken meer hebben is het zeer de vraag 

of Noord-Holland voldoende werk maakt van haar nog steeds bestaande signalerende, 

agenderende en zo nodig – samen met gemeenten – ontwikkelende taakstelling voor deze 

grote maatschappelijke vraagstukken in onze provincie. 

 

OP-NH vindt dat de provincie, die als gebiedsregisseur in slimme allianties tussen ruimtelijk 

fysieke en sociaal-culturele infrastructuur kan voorzien, het op dit vlak te veel laat afweten. 

Onderzocht moet worden hoe de optredende leegstand in verzorgingshuizen omgezet 

kan worden naar meer appartementen voor starters en senioren. We moeten dus meer 

levensloopbestendig bouwen en denken. 

 

 Bouwen voor ouderen zodat er doorstroming ontstaat voor jongeren. 

 Levensloop bestendiger bouwen. 

Particuliere initiatieven ondersteunen 

Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) is een ontwikkelvorm met veel positieve 

mogelijkheden zoals het bieden van een woning op maat, doorstroming in de gemeente en 

het vergroten van sociale cohesie. 

OP-NH vindt dat deze ontwikkelvorm de steun van de provincie verdient daar waar mogelijk. 

 

 Collectief particulier opdrachtgeverschap biedt veel positieve mogelijkheden. 

 Bouwen voor ouderen zodat er doorstroming ontstaat voor jongeren. 

 Levensloop bestendiger bouwen. 

 Initiatieven voor Knarrenhof positief benaderen en waar mogelijk stimuleren. 
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Toekenning woningen  

Er is een beperkte voorraad huizen en dit zorgt voor problemen. 

OP-NH  is van mening dat iedereen die een huis moet hebben, ook een huis moet krijgen.  

OP-NH wil dat iedereen die een huis wil op eenzelfde wachtlijst moet komen te staan, 

waarbij inwoners uit de gemeente of de eigen regio voorrang krijgen bij de toekenning van 

een woning. 

 

 Er moet een wachtlijst komen voor woningzoekenden, waarbij inwoners uit de 

gemeente of regio voorrang krijgen bij de toekenning van een woning. 
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Hoofdstuk 3 Bereikbaarheid, Verkeer en Vervoer 

Algemeen 

Het bestuur van Noord-Holland is financieel verantwoordelijk voor het openbaar vervoer en 

de infrastructuur binnen de provincie. Van het totale provinciale budget besteedt Noord-

Holland veruit het meeste geld aan bereikbaarheid, verkeer en vervoer.  

 

Kosten infrastructuur 

 

De Provincie Noord-Holland investeert in en onderhoudt de wegen, busbanen, en 

kunstwerken. Dit kunnen kleine maar ook grote projecten zijn. Vooral de aanbesteding en 

het uitvoeren van grote projecten zoals de aansluiting van de A8 op de A9 en verbreding van 

wegen brengen grote kosten met zich mee. Het Rijk is niet voornemens al die kosten alleen 

te betalen. De provincie zal dus in het belang van de inwoners daar een deel van mee 

moeten betalen. Een goede voorbereiding en nauwkeurige controle zullen ervoor moeten 

zorgen dat zeker deze grote projecten niet tegen stilstand of vertraging oplopen tijdens de 

uitvoering ervan. Alleen op deze manier kan de provincie de kosten beheren en opvangen, 

maar het is wel de vraag of dat in de toekomst ook zo zal blijven. 

Hierdoor kunnen misschien toekomstige wensen zoals een A9 tunnel bij Zijkanaal C bij 

Spaarndam, verbreding van A8/A7 en een tunnel onder het Noord-Hollands Kanaal bij 

Alkmaar in de toekomst worden gerealiseerd. Dat geldt tevens voor de ondertunneling van 

de A9 ter hoogte van Uitgeest waardoor de tweedeling daar ter plaatse van Uitgeest 

ongedaan wordt gemaakt. Dit is een uitgelezen kans voor wonen en recreëren in Noord-

Holland 

Particuliere initiatieven, zoals die om geluidsschermen te plaats langs de A7, ondersteunen 

wij.  

 

Noord-Holland is met afstand de provincie met de laagste motorijtuigenbelasting (MRB) of 

anders gezegd, met het laagste aantal opcenten (67,9). OP-NH wil het feit dat we de laagste 

MRB-lasten hebben graag in standhouden. 

 

 Opcenten niet verhogen, tenzij goed onderbouwd. 

 Aansluiting A8/A9, verbreding A8/A7, een tunnel in A9 bij Zijkanaal C, een tunnel in 

rondweg Alkmaar bij Noord-Hollands Kanaal en de ondertunneling van de A9 bij 

Uitgeest zo snel mogelijk realiseren. 

 Onderzoek naar nieuwe Noord-Zuid-verbinding Stede Broec. 
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Digitale bereikbaarheid 

Internet is onlosmakelijk verbonden met ons werk- en privé leven.  

Internet zal de komende jaren een nog belangrijkere rol gaan spelen. De huidige bekabeling 

is in de meeste gemeenten in Noord-Holland nog niet geschikt voor de verwachte toename 

van het internetverkeer. Dus er moet een razendsnelle, stabiele internetverbinding en 

hoogwaardige digitale telefonie met interactieve mogelijkheden komen. Dit willen wij 

bereiken door samen op te trekken met gemeenten, inwoners, ondernemers, providers en 

kabelaars. Dit houdt onze provincie vitaal en verhoogt de digitale mobiliteit. Maar het moet 

voor de inwoners van Noord-Holland wel betaalbaar blijven. Ook in de buitengebieden. 

Diverse gemeenten gingen ons hierin voor, zoals Texel en Edam -Volendam. Vanuit hun 

expertise kan de provincie mee op deze digitale weg en zijn we klaar voor de toekomst. 

 Provincie moet zo veel mogelijk faciliteren bij uitrol glasvezelkabel. 

 

Bezuinigingen openbaar vervoer 

 

Provincies ontvangen minder geld van het Rijk en worden niet volledig gecompenseerd voor 

de stijgende kosten van het Openbaar Vervoer (OV). Openbare aanbestedingen zonder 

nadrukkelijke eisen van concessies – op basis waarvan een vervoerder het alleenrecht op het 

openbaar busvervoer in een bepaald concessiegebied kan verkrijgen – leiden daarom tot 

minder vervoer voor hetzelfde geld. 

Gevolg: Een groot aantal buslijnen die de kleine kernen – met minder dan 3000 inwoners – 

verbinden met grotere plaatsen werden opgeheven, wat zeker voor ouderen maar ook voor 

scholieren een groot probleem oplevert. Zeker nu er zoveel aandacht aan het thema 

“Eenzaamheid“ wordt besteed vindt OP-NH het een slechte zaak dat deze lijnen met de 

nieuwe aanbesteding zo gemakkelijk opzij zijn gezet. 

OP-NH gaat er op toezien dat ook kleine kernen op een efficiënte wijze blijven aangesloten 

op het openbaar vervoer. 

 

 Ook kleine kernen dienen in voldoende mate op het OV aangesloten te blijven. 

 

Niet bezuinigen op OV (= kerntaak) 

 

OV is zo belangrijk, dat goed betaalbaar en veilig OV ook in financieel moeilijke tijden 

gegarandeerd blijft en dat daar dus niet op bezuinigd wordt. 

Voor 65-plussers en iedereen met een minimum gezinsinkomen wil OP-NH de OV-korting 

van 34% (de leeftijdskorting) handhaven en realiseren zoals dat nu in de meeste grote 

steden gebeurt en gratis OV-bus/tram in de daluren voor mindervermogende 65+ers en 

mindervaliden. Geld moet niet worden gevonden door te korten op andere taken of door op 

andere programma’s te bezuinigen maar door minder geld te bestemmen voor nieuw beleid 
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en door de ruimte binnen de begroting (bijvoorbeeld door meevallers of onderbesteding) 

daarvoor te benutten. 

 

 Niet bezuinigen op OV. 

 Stimuleer particuliere initiatieven die de zwakke plekken in dienstregelingen aan 

willen pakken. 

 

OV op grotere schaal aanbesteden 

 

Aanbestedingen van concessiegebieden in Noord-Holland leiden tot te weinig aanbieders en 

bijgevolg is er nauwelijks sprake van concurrentie. Vaak is er maar één aanbieder. OP-NH 

vindt daarom dat OV op een grotere schaal, zo mogelijk samen met andere provincies en 

stadsregio’s, aanbesteed zou moet worden, overheidsmiddelen worden zo efficiënter 

besteed. Overlappingen van streek- en stadsvervoer zouden daardoor voorkomen kunnen 

worden en aansluitingen worden verbeterd, hetgeen het OV aantrekkelijker maakt. 

OV-knooppunten; meer aandacht voor overstappen uit eigen vervoer. 

De provincie richt zich primair op het kunnen overstappen van de ene op de andere vorm 

van openbaar vervoer (trein, bus, metro, tram). OP-NH wil een makkelijker overstap vanuit 

het eigen vervoer (bijvoorbeeld de auto) op het OV mogelijk maken. Dat bevordert het 

gebruik van OV, voorkomt parkeeroverlast en is goed voor het leefmilieu in en rond steden.  

 

 Door schaalvergroting en samenwerking met andere provincies zorgdragen voor een 

goedkoper en efficiënter OV. 

 

Hoogwaardig OV (HOV) 

 

Wil OV concurrerend kunnen zijn dan dient de reistijd voorspelbaar en tenminste gelijk of 

(liefst) korter te zijn dan met de auto. Maar de praktische, financiële en ruimtelijke 

consequenties van HOV-verbindingen met vaak dure kunstwerken en vrij liggende busbanen 

leiden tot veel onbegrip en maatschappelijke onrust. Dit temeer omdat bestaande buslijnen 

dan doorgaans worden omgeleid, ingekort of opgeheven. Busreizigers hebben kritiek op de 

te rijden routes en het (geringere) aantal bushaltes van HOV. Ook procedureel is er veel 

kritiek. Pas nadat er al eerder een bestuurlijk akkoord tussen provincie en colleges is 

gesloten zijn gemeenteraden en burgers aan zet. Hun bedenkingen of oplossingen stuiten 

dan veelal op al helemaal dichtgetimmerde bestuursakkoorden. En blijken besluiten nadien 

gebaseerd op kwestieuze of inmiddels achterhaalde uitgangspunten, dan nog ontbreken er 

doorgaans mogelijkheden tot bijsturing. De colleges hebben zich namelijk voorafgaand aan 

maatschappelijke discussie en verantwoording al gebonden aan een 

samenwerkingsovereenkomst (SOK), die men heeft ondertekend. 

 

OP-NH wil daarom dat dergelijke ingrijpende beslissingen voortaan niet zonder 

voorafgaande brede openbare discussie en verantwoording worden genomen. 

Burgerparticipatie, zoals geregeld in de nieuwe omgevingswet, biedt ruimte om inwoners en 

gemeenteraden in een vroegtijdig stadium bij de provincie te laten meedenken en te 

participeren. Daarbij dient een onafhankelijk opgestelde maatschappelijke kosten-
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batenanalyse (MKBA) een onderbouwing te bieden voor de publieke middelen die 

overheden aan HOV willen besteden. Vooraf dient er verantwoording te worden afgelegd 

over welke belangen in geding zijn en op welke wijze, die – inclusief de mogelijke 

consequenties – zijn of worden afgewogen. Soms kan een verbetering van het bestaande 

voordeliger zijn dan nieuw te maken verbindingen en lijnen; participatie van bewoners kan 

daar heel belangrijk in zijn. 

 

 Stoppen met dure kunstwerken bij overheidsprojecten. 

 Burgerparticipatie eerder in aanbestedingsproces laten plaatsvinden. 

Aanpassingen in het Spoor 

 OV boven de lijn Alkmaar-Hoorn dient verbeterd te worden. 

 Een verdubbeling van de spoorverbinding tussen Schagen - Den Helder en Hoorn -  

Enkhuizen. 

 Ondertunneling van het spoor in Castricum en door ’t Gooi. 

 Hogere frequentie van hoogwaardig openbaar vervoer boven de lijn Alkmaar - Hoorn. 

 Spoorverbinding Enkhuizen-Lelystad, voor latere ontsluiting naar het oosten van het 

land. 

 

 

Actualiseren infrastructuur voor fietsers 

 

De fiets dreigt de dupe te worden van het eigen succes. De drukte op fietspaden neemt door 

sterke groei van het gebruik van elektrische fietsen toe. Door de toename van elektrische 

fietsen, waarop vaker en sneller wordt gereden en de zeer snelle pedellics vraagt de 

veiligheid van fietspaden met voorrang om aandacht. Er zullen meer zogenoemde 

fietsstraten nodig zijn en ook de breedte van bestaande fietspaden zal moeten worden 

vergroot. De Fietsersbond heeft inmiddels al bij diverse gemeenten en de provincie 

aangeklopt om meer doorfietsroutes aan te leggen. Hierdoor neemt de druk op het 

wegennet af.  

 

 Meer doorfietstrajecten aanleggen in de provincie. 

Provinciale wegen 

De aandacht voor de infrastructuur en de verkeersveiligheid staat hoog op de 

agenda. De provincie heeft nog veel provinciale wegen die niet veilig zijn (zoals N9 Alkmaar 

naar Den Helder, N203 Castricum naar Wormerveer), of waar overlast door langsrijdend 

verkeer voor omwonenden bestaat (N307 bij Stede Broec). OP-NH vindt dat deze wegen zo 

snel mogelijk moeten worden aangepakt en de discussie en besluitvorming daarover zo snel 

mogelijk moet worden afgerond.  
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Aansluiting A9 

De aansluiting op de A9 ter hoogte van Heiloo is voor de gemeenten Heiloo, Limmen, 

Castricum en Uitgeest van belang om de drukte op de Rijksstraatweg, de N203 en de 

aansluiting op de A9 ter hoogte van Uitgeest te ontzien. Bovendien stokt de bouw van 

woningen in Limmen en Heiloo wegens de vertraging van deze aansluiting. 

OP-NH vindt het van belang dat hier zo snel mogelijk stappen in worden ondernomen. 
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Hoofdstuk 4 Water 
 

Algemeen 

 

Waterveiligheid, kwaliteit en kwantiteit van oppervlakte- en grondwater zijn belangrijke en 

ook wettelijke taken van de provincie. OP-NH wil wateroverlast voorkomen; daarbij zijn 

de resultaten en effecten van de versterking van de dijken aan de Waddenzee en het 

IJsselmeer actueel en ook de dijken aan de Noordzeekust mogen niet worden vergeten. 

OP-NH wil graag dat de provincie bij eigen gebiedsgerichte ontwikkelingen met economische 

aspecten, zoals alternatieve energie, toerisme en overige bedrijvigheid aan kust en oever, 

zich steeds afvraagt in hoeverre dit werk is te verbreden door er “waterwerk” in op te 

nemen. Onder “waterwerk” wordt verstaan: Het realiseren van waterschapstaken; zorgen 

voor veiligheid, droge voeten, en schoon en voldoende water. 

 

 Neem “waterwerk” op in gebiedsgerichte ontwikkelingen. 

 

Klimaat en adaptatie 

 

Door een voortdurende klimaatverandering hebben we vaak te maken met (langdurige) 

droogte en wateroverlast. Het is enorm zonde om zoetwater in natte tijden weg te laten 

lopen naar de zee terwijl we in droge tijden dit water hard nodig hebben. We zullen dus 

meer werk van klimaatadaptatie moeten maken en klimaatverandering als gegeven moeten 

nemen. Dit impliceert dat water in natte tijden beter moet worden opgeslagen. 

 

 Bouw waterbergingen zodat we water kunnen opslaan ten behoeve van droge tijden. 

 

Het essentiële belang van water 

 

Hier ligt een taak voor de provincie. Samenwerking met inwoners, ondernemers en 

instellingen is daarbij noodzakelijk. De provinciale overheid heeft belangrijke taken op het 

gebied van milieu, water, ruimte en duurzaamheid. De Waterwet is een Rijkstaak; het 

regionaal Waterprogramma Noord-Holland 2022-2027 is het beleidskader voor de provincie. 

Met het Regionaal Waterprogramma Noord-Holland 2022-2027 wordt uitvoering gegeven 

aan het waterbeleid in de Omgevingsvisie NH2050 en aan de Waterwet. Met het programma 

wordt tevens geanticipeerd op de Omgevingswet, waarin is opgenomen dat de provincie 

regionale waterprogramma’s vaststelt ter uitvoering van Europese richtlijnen over water. De 

provincie is uitvoerder van een aantal taken, zoals grondwaterbeheer, 

grondwateronttrekkingen (drinkwater en industrie), vaarwegbeheer en toezichthouder voor 

zwemwater (recreatiewater), waterschappen en rioleringsplannen. 

Ons grootste zoetwaterbekken is het IJsselmeer. OP-NH wil dat er geen bouwobjecten zoals 

windmolens en Atollen met zonnepanelen bij de Wieringerhoek in het IJsselmeer komen. 

OP-NH vindt dat ons kostbare drinkwater reservoir voor de toekomst van onze inwoners 

blijvend gewaarborgd moet zijn. 
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 Bescherming van de zoetwaterbekkens in het IJsselmeer en Markermeer. Zonder 

water, geen leven. 

 

Vismigratie 

 

OP-NH heeft aandacht voor de zogenaamde vismigratierivier, die de Waddenzee en het 

IJsselmeer met elkaar verbindt. In de afgelopen jaren zijn veel vispassages aan de 

‘binnenkant’ van het werkgebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

gerealiseerd. Dit kon onder meer doordat renovatie en/of nieuwbouw van gemalen altijd 

aangegrepen worden om de gemalen visvriendelijk te maken. OP-NH heeft het welzijn van 

de dieren hoog in het vaandel staan. 

 

 Dierenwelzijn, en vooral het welzijn van de vissen, is een prioriteit bij OP-NH. 

 

Markermeer, IJsselmeer en Waddenzee 

 

OP-NH is tegen een verdere inpoldering van het Markermeer en het IJsselmeer. We hebben 

het water nodig voor opslag en als het grootste zoetwaterbekken van Nederland. Immers, de 

waterberging rond verstedelijking is noodzakelijk. De kustlijn van het ”oude land”, 

vanaf Medemblik tot aan Huizen is cultuurhistorisch van onschatbare waarde en moet 

ondanks noodzakelijke dijkversterking zoveel mogelijk behouden blijven. Alleen bij de 

havenplaatsen kunnen onder strenge voorwaarden extra haven- en watergebonden 

faciliteiten gerealiseerd worden. OP-NH wijst verdere aantasting van de Waddenzee ten 

sterkste af. Dit houdt o.a. in dat OP-NH zeker tegen zoutwinning onder de Waddenzee is. 

 

 Geen zoutwinning onder de Waddenzee. 

 

Nationale waterveiligheid 

OP-NH heeft extra aandacht voor één van de megaprojecten als gevolg van de nationale 

waterveiligheid. Voor de provincie wordt in de komende jaren de versterking (verhoging) 

van de Afsluitdijk en de bouw van een nieuwe keersluis op Delta niveau bij Den Oever 

actueel. Rijkswaterstaat, de provincie en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

zijn daar direct bij betrokken. 

OP-NH maakt zich zorgen over de huidige door Rijkswaterstaat geopperde optie om hierbij 

de nieuwe keersluis aan de noordzijde van de schutsluis te projecteren. 

Hierdoor zullen de draaibruggen te allen tijde de zwakste schakel bij hoogwater in de 

Afsluitdijk blijven. 

 

Bodemdaling 

 

Dit probleem doet zich in onze provincie o.a. voor in Laag-Holland en het Groene Hart. 

Bodemdaling is een gevolg van het oxideren van het veenpakket als dit – bijvoorbeeld door 

het verlagen van het waterpeil – met zuurstof in de buitenlucht in aanraking komt en 

daardoor verbrandt. Dit proces herhaalt zich telkens als het grondwaterpeil, om droge 

voeten te houden, wordt verlaagd. Dit heeft grote gevolgen voor bijvoorbeeld boeren omdat 
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sommige teelten en de tot dusver gebruikelijke bedrijfsvoering daardoor ingrijpend zullen 

wijzigen. Dergelijke gevolgen vragen om maatregelen die op de schaal van provincies niet 

oplosbaar zijn en alleen op rijksniveau opgelost kunnen worden. OP-NH is daarom van 

mening dat bodemdaling niet alleen met prioriteit op de bestuurlijke agenda moet staan 

maar vooral met voorrang aangepakt wordt. 

 

 Prioritering in oplossingen zoeken tegen bodemdaling. 
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Hoofdstuk 5 Milieu en Klimaat 
 

Algemeen 

 

De termen milieu en klimaat worden nogal eens door elkaar heen gebruikt. Het zijn twee 

verschillende gebieden met hun eigen problematiek, maar OP-NH begrijpt dat het voor veel 

mensen verwarrend kan zijn. Vooral als het een relatie betreft tussen woningbouw, natuur 

en stikstof. 

 

 De economie kan en mag niet ongebreideld groeien ten koste van het klimaat en het 

milieu. 

Onze boeren en stikstof 

Veel van onze boeren zien het niet meer zitten. Het water staat hen inmiddels 

spreekwoordelijk tot aan de lippen. In plaats van dat zij door de overheid geholpen worden, 

worden zij als beroepsgroep steeds verder in het nauw gedreven, met alle gevolgen van 

dien. Sommige boeren stoppen, anderen verhuizen naar het buitenland waar minder regels 

zijn. OP-NH ziet dit alles niet als een oplossing. Het milieu wordt daar niet beter van en we 

moeten meer voedingsmiddelen uit andere landen halen. Inderdaad: we moeten kunnen 

eten, en zonder boer geen voer. Nederlandse boeren hebben sinds begin 1990 hun stikstof 

uitstoot al meer dan gehalveerd en zijn ten opzichte van boeren in het buitenland de 

schoonste van de wereld. Nederland is ook hier weer het braafste jongetje van de klas. In 

plaats van boeren verder onder druk te zetten is OP-NH van mening dat je samen met hen 

moet werken naar innovaties. Het is ten slotte niet de stikstof die het probleem is, bijna 78% 

van de atmosfeer bestaat uit stikstof. Het is de verbinding die ontstaat als stikstof in de 

natuur komt. Bij de stikstofcrisis van de laatste jaren draait het om twee stofjes: stikstof uit 

verkeer (NOx) en stikstofverbindingen uit boerenbedrijven, meestal in de vorm van 

ammoniak. En die ammoniak is funest voor onze natuur. Ammoniak zorgt in de natuur en op 

het boerenland voor vermesting: de grond wordt steeds rijker aan voedingsstoffen. Planten 

die goed groeien op rijke gronden, zoals gras en brandnetels, verdringen planten die groeien 

op schrale gronden. Als die planten verdwijnen, sterven ook de dieren uit die van die planten 

leven. 

 

 De overheid moet boeren ondersteunen bij innovaties. Boeren wegjagen heeft geen 

zin. 
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Schiphol 

Voor de Luchthaven Schiphol moet gelden dat alle groei eindig is, dus geen uitbreiding met 

een nieuwe terminal of banen erbij. OP-NH pleit voor een verlaging van het aantal vluchten. 

 

Vanwege de overlast die de luchthaven veroorzaakt zoals overmatige geluidsoverlast die 

leidt tot gezondheidsschade, is een verdere uitbreiding van het aantal vluchten 

onverantwoord. Gezondheid heeft de hoogste prioriteit. 

 

Waarom moet Nederland de derde luchthaven van Europa binnen zijn grenzen hebben? 

Waarom moet Schiphol een overstap luchthaven zijn? 

 

Het argument dat het gaat om een economisch belang is wat OP-NH betreft een non 

argument. Helemaal als blijkt dat de natuur kind van de rekening wordt als het gaat om de 

economie. 

 

Vanwege de overlast die de luchthaven veroorzaakt zal OP-NH in de Provinciale Staten 

pleiten voor een compensatie regeling voor geheel Noord-Holland-Noord, te betalen door 

de bedrijven die het meest profiteren van de luchthaven. OP-NH hanteert het principe: “De 

vervuiler betaalt”. 

 

OP-NH wil de geproduceerde stikstof door Schiphol meetellen zodat ook daar een reductie 

kan plaats vinden. Hierdoor zouden minder boerenbedrijven weg moeten. 

 

 Met Schiphol moeten afspraken komen over een maximum aantal vluchten per jaar 

en over een beperking van de nachtvluchten. 

 

Tata Steel IJmuiden 

De hoogovens van Tata Steel zullen op termijn worden gestookt op waterstofgas. Dit kan 

wat OP-NH niet snel genoeg zijn. Het fijnstof, de CO2 en de overlast van dit alles zijn in deze 

regio zeer hoog. Hierdoor is het zeer ongezond wonen in deze regio. OP-NH vindt dus dat 

daar snel verandering in moet komen. 

 

 Tata Steel moet zo snel mogelijk groener worden in het belang van de gezondheid 

van omwonenden. 
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Milieubeleid en -beheer 

 

Een schone provincie is een basisrecht van alle inwoners. Vervuilers dienen hard te worden 

aangepakt. Bodemvervuiling, afvalstoffen, waterhuishouding, drinkwater en het 

grondwaterpeil zijn een uitdaging voor de provincie voor het behoud van de kwaliteit. 

 

Speciale aandacht dient geschonken te worden aan de bijenstand. Het uitsluiten van zeer 

giftige en nauwelijks afbreekbare insecticiden is een eerste stap in de goede richting. 

Stimuleren van bloemen in bermen en het plaatsen van insectenhotels zijn ook goede 

initiatieven. OP-NH is blij met het initiatief “Groenspoor”, waarin particulieren, gemeenten, 

bedrijven samen kijken hoe een verbetering van onze leefomgeving kan worden 

gerealiseerd. Een groene leefomgeving geeft minder stress, meer gezondheid. 

 

De hoge flux kernreactor in Petten met de overige activiteiten op het gebied van 

hoogwaardige technologie en werkgelegenheid, dient vooral voor de kop van Noord-Holland 

behouden te blijven. De kernreactor Petten moet operationeel gehouden worden totdat zijn 

opvolger, de Pallas reactor in gebruik wordt genomen. 

 

 Een schone provincie is een basisrecht van de inwoners en een prioriteit voor OP-NH. 

 De hoge flux kernreactor in Petten moet worden gebouwd. 

 

Geluidsoverlast 

OP-NH wil dat geluidsoverlast wordt gemeten en niet berekend. En dat men piekbelasting 

als uitgangspunt neemt i.p.v. een gemiddelde.  

 

 Pak geluidsoverlast serieus aan. 

Energietransitie 

De energietransitie moet realistisch, haalbaar en betaalbaar zijn. Elektrificatie van de 

samenleving is met alleen zonneweides en windturbines niet haalbaar.  

 

Energietransitie kan alleen een succes worden als er draagkracht is bij de burgers. Het moet 

dus niet veel meer gaan kosten. Dit is te realiseren als overheid, banken en bedrijven de 

handen in elkaar slaan.  

 

In 2030 wil Nederland van het aardgas af zijn. De overheid moet dus vaart zetten achter 

andere alternatieven, bijvoorbeeld waterstofgas. Het huidige gasnet kan dan met wat 

aanpassingen geschikt worden gemaakt. Lokale overheden moeten zich dan beperken tot 

aanpassen lokale elektriciteitsnet. 
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Lokale overheden zullen bovendien kunnen kijken naar de isolatie van woningen. Wat je niet 

verbruikt hoef je ook niet op te wekken. 

 

OP-NH zal de ontwikkeling en toepassing van duurzame energie en energiebesparing 

ondersteunen zolang het voor de burgers betaalbaar blijft en plannen op dat gebied 

realistisch en haalbaar zijn.  

 

 Duurzame energie moet realistisch, haalbaar en betaalbaar zijn. 

Windenergie op land 

Noord-Holland heeft op grond van rijksbeleid met het Rijk en in het Interprovinciaal overleg 

(IPO) afspraken gemaakt die inhouden dat de provincie ruimtelijke randvoorwaarden schept 

om een in 2020 opgesteld vermogen van 685,5 MW wind op land in Noord-Holland 

operationeel te hebben. 

 

Het is schrijnend dat veel van deze duurzaam opgewekte energie die al een enorme 

aantasting van de leefomgeving en overlast geeft, voor een groot gedeelte wordt gebruikt 

om datacentra van stroom te voorzien. Want dat is zo goed voor hun imago. Maar de 

rekening wordt letterlijk bij de omwonenden van deze windturbines gelegd. Zij dragen via de 

energie nota, middels hun energiebelasting, bij aan de SDE+ subsidies die exploitanten 

krijgen om stroom te leveren ten behoeve van huishoudens, maar die wordt geleverd aan 

datacentra. 

  

Buiten de met het rijk en provincies afgesproken taakstelling van 685,5 megawatt “Wind op 

Land” wil OP-NH niet méér windturbines op land toestaan. Op basis van het vigerend 

ruimtelijk beleid van Rijk en provincie is een analyse gemaakt waar windturbines geplaatst 

kunnen worden. Die ruimtelijke analyse is aangevuld met normen voor de borging van de 

ruimtelijke kwaliteit en van de leefomgeving. OP-NH is tegen het loslaten van de afstand van 

600 meter ten opzichte van bewoonde bebouwing. Het liefst zouden wij zien dat die afstand 

naar minimaal een kilometer gaat. OP-NH wil ook vasthouden aan het uitgangspunt van 

tenminste 6 windturbines in een lijnopstelling.  

 

Extra aandacht verdient het “oud voor nieuw” vervangen van oude, overlast gevende 

windturbines. Omdat ze indertijd veel dichter op woonbestemmingen geplaatst mochten 

worden dan nu is toegestaan, veroorzaken deze oude windmolens in die situaties veel 

overlast. OP-NH wil, dat in dit soort gevallen dat de te vervangen windmolen niet op die plek 

vervangen mag worden. En ook de 600 meter afstand (weer) van toepassing wordt. 

OP-NH wijst op de zakelijke argumenten die Siemens aanleiding gaven 31 km ten noorden 

en 55 km ten noordwesten van Borkum (Duits Waddeneiland) windparken met een 

capaciteit van meer dan 500 MW aan te leggen. Reden: het hogere rendement (aantal 

vollast uren) van windparken die verder in zee liggen weegt op tegen de meerkosten. 
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Windenergie op zee: De OP-NH ondersteunt ten volle de door de provincie ingediende 

zienswijze tegen het bouwen van windparken in zee binnen de 12-mijls zone. Voorstanders 

wijzen in dit verband op kostenbesparing. 

 

Vissers: Door het bouwen van windturbines op zee komt het visgebied van onze vissers in 

gevaar en moeten zij steeds verder varen, met alle gevolgen van dien, om nog aan een 

fatsoenlijke quota te komen. Als vissers het niet meer redden en besluiten om te stoppen 

dient de overheid hen een goede regeling te geven. 

 

 Liever geen nieuwe windmolens in natuurgebieden en dichtbij woonwijken. 

 Vissers moeten de ruimte krijgen om te kunnen vissen. 

 

 

Datacentra 

 

Datacentra verbruiken veel stroom en water. De stroom komt van duurzame bronnen die 

gesubsidieerd zijn met geld van de burgers. Ook gebruiken ze veel drinkwater om te koelen. 

Zo’n 900 miljoen kubieke meter per jaar. Hierdoor zijn datacentra een enorme belasting 

voor onze duurzame stroom opwekking en watervoorziening. OP-NH wil druk uitoefenen om 

te kijken of ze minder van die bronnen kunnen gebruiken. Er is in ieder geval geen ruimte in 

Noord-Holland voor nog meer datacentra. 

 

 Geen nieuwe datacentra erbij in Noord-Holland. 

 

Intensieve veehouderij 

Het formuleren van duidelijke criteria geldt zeker voor het begrip intensieve veehouderij. 

Aangezien er in de Ruimtelijke Verordening wel een maximum grootte van een “agrarisch 

bouwblok” maar geen beperkingen aan het maximum aantal dieren is opgenomen, is het 

onduidelijk wanneer er sprake is van intensieve veehouderij. Dat maakt het begrip 

intensieve veehouderij, waarvoor niet de grootte van een bouwblok maar primair het aantal 

gehouden dieren bepalend is, tot iets zonder praktische betekenis. Ook de ruime toegestane 

maximum grootte van agrarische bouwblokken (2 ha) en mogelijkheden om veehouderijen 

te hervestigen of samen te voegen staan op gespannen voet met de tegenstem van 

duizenden Noord-Hollanders die zich tegen megastallen hebben verklaard. Ook hier pleit de 

OP-NH voor duidelijke, expliciete en handhaafbare criteria (lees een maximum aantal dieren 

per soort). 

 

 Agrariërs moeten weten waar ze aan toe zijn. Dus duidelijke, expliciete en 

handhaafbare criteria stellen. 
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Bescherming Waddenzee 

De OP-NH is tegen gas- of olieboringen in één van de meest waardevolle natuurgebieden 

van de wereld, in Nederland, nl. de Waddenzee. Dit gebied en de dieren daar zijn zeer 

kwetsbaar. We hebben dus de plicht om ons Unesco Wereld Erfgoed te beschermen. 

 

 Bescherm ons Unesco Wereld Erfgoed de Waddenzee tegen de mens. Alleen zij die 

haar respecteren mogen toegang hebben. 
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Hoofdstuk 6 Groen en Leefbaarheid 

Algemeen 

De leefbaarheid van een dorp wordt bepaald door hoe aantrekkelijk en/of geschikt een 

gebied of gemeenschap is om in te wonen, te recreëren of te werken. Onder leefbaarheid 

verstaan wij in ieder geval wonen, mobiliteit en bereikbaarheid, voorzieningen, 

duurzaamheid en onderwijs. Leefbaarheid is één van de pijlers van welzijn. En welzijn is 

bepalend of wij ons gelukkig voelen. Daarom vindt OP-NH de leefbaarheid van onze 

provincie zo belangrijk. Op diverse fronten komt die leefbaarheid in het geding en dat moet 

niet kunnen in een welvarend land als Nederland. 

Maatschappelijk doel 

 

OP-NH is voorstander van een robuuste en hoogwaardige groenstructuur, die bijdraagt aan 

de biodiversiteit en aan het welzijn van de bewoners en bezoekers van de provincie. Noord-

Holland is een prachtige provincie om te wonen, te werken en vrije tijd door te brengen. Dit 

komt mede door onze grote diversiteit aan natuur- en cultuurlandschappen: bossen, 

heidevelden, duinen, veenweiden, open polders, kwelders en de Noordzee, Waddenzee en 

het IJsselmeer. 

 

 Biodiversiteit en groen zijn speerpunten van OP-NH.  

 

Internationaal 

Deze landschappen zijn van internationale betekenis: in Noord-Holland liggen maar liefst 

negentien Europees beschermde natuurgebieden en vier UNESCO werelderfgoederen. Het is 

dan ook niet verwonderlijk dat zowel bewoners als de overheid zich al ruim een eeuw 

inspannen om de waarden van deze gebieden veilig te stellen en te vergroten. Dit doen wij 

om een aantal redenen: Allereerst vanwege de intrinsieke waarde van natuur, bovendien 

heeft elk levend wezen een unieke waarde. 

Diversiteit 

De natuur biedt ons grondstoffen, voedsel en economische productiviteit. 

Drinkwaterzuivering in de duinen, duurzame bosbouw en het afvangen van CO2 door 

bladgroen zijn hiervan aansprekende voorbeelden. Ook zorgen natuur en landschap voor 

een plezierige woon- en werkomgeving, hetgeen bijdraagt aan een gunstig economisch 

vestigingsklimaat. Ten slotte hebben natuur en landschap belevingswaarde; mensen vinden 

er ruimte voor rust en ontspanning, zijn gezonder en herstellen sneller na ziekte, als ze 

regelmatig in een groene omgeving vertoeven. 
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De OP-NH vindt dat in de bermen of tegen de geluidswallen en –schermen langs drukke 

(snel)wegen fijnstof-etende planten als de Green Junkie (kamperfoelie met veel 

bladoppervlak en lange beharing) geplant dienen te worden. 

De natuur onder druk 

Natuur- en landschapswaarden staan wereldwijd, ook in Noord-Holland, onder druk. Dit 

komt door een gebrek aan geschikte leefgebieden voor dier- en plantensoorten, 

versnippering door verstedelijking en infrastructuur en door milieuproblemen zoals 

onvoldoende waterkwaliteit, verdroging en hoge fosfaat- en stikstofemissies door verkeer, 

industrie en landbouw. 

Gelukkig begint het beleid voor herstel van de biodiversiteit, dat enkele decennia geleden is 

ingezet, zijn vruchten af te werpen. Het Planbureau voor de Leefomgeving rapporteerde in 

2016 dat de achteruitgang van de natuurkwaliteit in Nederland is gestopt. In de provinciale 

rapportage Biodiversiteit in Noord-Holland was dezelfde trend zichtbaar. OP-NH is trots dat 

een aantal kwetsbare soorten in Noord-Holland is teruggekeerd of hun populatie weer 

groeit, zoals de slechtvalk, lepelaar, ooievaar, raaf, boommarter en eekhoorn, maar maakt 

zich zorgen over de terugloop van het aantal weidevogels zoals de grutto, tureluur en 

kieviet. De provinciale investeringen hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de 

bescherming en de ontwikkeling van prachtige landschappen, zoals de veenweidegebieden, 

de Gooise bossen en heiden en een nieuw duinlandschap bij de versterkte Honds 

Bossche Zeewering. OP-NH ziet bovendien dat stedelingen onze natuurgebieden en 

landschappen steeds beter weten te vinden om er hun vrije tijd door te brengen. 

Natuur Netwerk Nederland (NNN) 

Nederland voldoet nog lang niet aan de Europese eisen voor bescherming van soorten en 

kwetsbare leefgebieden. De achteruitgang van kwetsbare leefgebieden en soorten baart 

overal in Europa nog zorgen. Het is nodig deze trend te keren. Om deze reden blijft OP-NH 

werken aan het beschermen, realiseren en beheren van een robuuste en hoogwaardige 

groenstructuur. Het Natuur Netwerk Nederland (NNN) vormt de ruggengraat van deze 

groenstructuur, waarbinnen ook vrijwel alle Noord-Hollandse Natura 2000-gebieden en 

recreatiegebieden zijn gelegen. Tegelijkertijd biedt het NNN ruimte voor vrijetijdsbesteding 

en vergroten we de beleefbaarheid ervan, onder andere door aanleg van recreatieve routes 

en voorzieningen. OP-NH volgt nauwgezet de ontwikkeling van de biodiversiteit, zowel 

binnen als buiten het NNN. 

Gebieden buiten het NNN  

OP-NH beperkt zijn inspanningen echter niet tot het NNN. Buiten het NNN bestaat het 

grootste deel van onze provincie uit gebieden met andere functies, zoals landbouw, water, 

infrastructuur en stedelijk gebied. Ook hier staan natuur- en landschapswaarden echter 

onder grote druk. OP-NH wil daarom dat er meer functiecombinaties ontstaan: natuur en 

water, natuur en landbouw, natuur en infrastructuur, natuur en stedelijk gebied en natuur  
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en economie. Zowel de natuur als deze andere functies kunnen daar baat bij hebben. Te 

denken valt aan dijkversterking met natuurlijke vooroevers, natuurvriendelijke bermen en 

oevers van (vaar)wegen, groene dorpen en steden met ruimte voor waterberging, (tijdelijke) 

natuur op bedrijventerreinen en duurzame, natuur inclusieve landbouw met een gezonde 

bodembiodiversiteit en natuurlijke plaagbestrijding. 

 

 OP-NH wil dat er meer functiecombinaties ontstaan: natuur en water, natuur en 

landbouw, natuur en infrastructuur, natuur en stedelijk gebied en natuur en 

economie. 
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Hoofdstuk 7 Welzijn en Cultuur 

Algemeen 

Als we de huidige situatie op het terrein van Welzijn vergelijken met de situatie vlak voor de 

provinciale verkiezingen van 2015 dan is veel veranderd. Jeugdzorg (per 1-1-2015) en de 

WMO zijn nu taken van de gemeente geworden. Of anders gezegd: de gemeente is nu 

grotendeels verantwoordelijk voor het Sociaal domein. 

Dit gaat gepaard met de overgang naar een participatiemaatschappij. Van veel meer burgers 

dan voorheen wordt verwacht, dat zij meer zorg gaan verlenen aan medeburgers, hetgeen 

een toename van mantelzorg heeft veroorzaakt met voor velen een verzwaring van hun 

dagelijks leven.  

 

 OP-NH heeft oog voor de veranderingen in het Sociaal domein en de impact van deze 

op de inwoners 

Identiteit samenleving 

De identiteit van de samenleving is haar cultuur, haar gedachtegoed, tradities en het 

patroon van normen en waarden. Het is o.a. de taak van de overheid met zorg om te gaan 

met die identiteit. 

Sociaal kapitaal (onze vrijwilligers en mantelzorgers) 

Een participatiemaatschappij veronderstelt sociale betrokkenheid van veel vrijwilligers en 

mantelzorgers, ons “sociaal kapitaal”. De rol van vrijwilligers en mantelzorgers wordt 

belangrijker en hun inzet vraagt om ondersteuning. Als alle gemeenten dat afzonderlijk 

oppakken is dat minder effectief en kunnen ongewenste verschillen tussen gemeenten 

ontstaan. 

OP-NH ziet hier een provinciale coördinerende rol voor het regionaal ondersteunen van 

mantelzorgers en vrijwilligers. Van deze mensen wordt veel verwacht; belangrijk is dat hun 

werk praktisch mogelijk wordt gemaakt, zodat hun inzet en motivatie op peil blijven. 

De provincie kan allerlei mogelijkheden aanbieden om die vrijwillige inzet en betrokkenheid 

te ondersteunen en te behouden. Denk aan respijthuizen, waar vrijwilligers en 

mantelzorgers, bevrijd van de zorgen van alledag, weer even op adem kunnen komen. 

 

 OP-NH ziet een coördinerende rol voor de provincie bij de ondersteuning van 

vrijwilligers en mantelzorgers. 
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Vrijwilliger en organisatie 

Door het afstoten van zorgtaken vanuit de provincie naar de gemeenten verdient het 

behoud van kwaliteit en het niveau van de organisaties en hun vrijwilligers hoge prioriteit. 

OP-NH is van mening, dat, waar mogelijk, de provincie optimaal gebruik dient te maken  

van de kennis van deze organisaties. 

Vooral het behoud van de kwaliteit en het niveau van de organisaties en hun vrijwilligers 

verdient een hoge prioriteit. Als we willen dat de burger blijft participeren in de samenleving 

zijn ook de informele netwerken nuttig en nodig en mogen deze niet aan kracht inboeten. 

Eigen verantwoordelijkheid en initiatief 

OP-NH is van mening dat bij welzijn en cultuur het provinciale beleid gericht moet zijn op het 

stimuleren en ondersteunen van de eigen verantwoordelijkheid van de burger. Indien 

gewenst, kan de provincie incidentele steun verlenen aan allerlei 

samenwerkingsverbanden voor dienstverlening. De zorg voor de burger is grotendeels een 

taak van de gemeente geworden. Dat neemt niet weg dat OP-NH de ontwikkelingen op dit 

terrein nauwkeurig zal volgen. Indien nodig, zal OP-NH als onafhankelijke provinciale partij 

met initiatieven komen. Kwalitatief goede zorg zal betaalbaar, beschikbaar en voor iedereen 

bereikbaar moeten blijven. OP-NH maakt zich zorgen over het sluiten en verplaatsen van 

ziekenhuizen en ook over de lange procedures die er lopen om nieuwbouw te realiseren; dit 

komt de zorg niet ten goede. 

Zorgen over sociale cohesie 

OP-NH maakt zich zorgen over de groeiende groep mensen die in maatschappelijk opzicht de 

aansluiting missen en daardoor tussen wal en schip dreigen te vallen. Sinds de 

kerntakendiscussie, als gevolg van bezuinigingen, heeft de provincie Noord-Holland 

nauwelijks nog taken op sociaal gebied. Andere provincies wel. Al nemen ook zij geen taken 

van gemeenten over, werken zij wel actief aan het versterken van sociale cohesie om de 

dreigende tweedeling in de maatschappij tegen te gaan. 

Als gevolg van de toenemende levensverwachting blijven ouderen zo lang mogelijk thuis 

wonen. Deze grote groep in de bevolking vraagt om specifieke aandacht. Door de wijzigingen 

in de GGZ en de drukte en stress, die veel mensen ervaren, neemt ook het aantal mensen 

dat uitvalt in onze samenleving steeds verder toe. 

In onze visie kan de provincie o.a. door nauw samen te werken met kennispartners een 

belangrijke ondersteunende en begeleidende rol spelen. Bijvoorbeeld door lokale 

initiatieven te verbinden, die te versnellen en effectiever te maken. 

De veranderende samenleving vraagt naar het voorbeeld van andere provincies om een 

heroriëntatie van de taakopvatting van de provincie Noord-Holland op sociaal gebied. 

 

 De provincie moet zijn verantwoordelijkheid nemen binnen het openbaar domein en ook 

geld besteden aan ons sociaal kapitaal, te weten onze vrijwilligers, mantelzorgers, e.a.  
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Bereikbare en snelle hulpverlening 

Ook de provincie dient aandacht te schenken aan dit onderdeel van bereikbaarheid. In geval 

van nood moet er binnen een kwartier een arts en ambulance aanwezig kunnen zijn, ook in  

het weekend! Door steeds meer drukte op wegen komt deze tijd steeds meer onder druk te 

staan. Hetzelfde geldt voor een bezoek aan een apotheek, verpleegkundige, ziekenhuis; ook 

deze moeten binnen een half uur te bereiken zijn. De aanrijtijden worden in grote delen van 

onze provincie niet gehaald; zowel de ambulance als brandweer komen vaak niet binnen de 

gestelde tijd. En dat is een zorgwekkende situatie die OP-NH zal aankaarten in de Provinciale 

Staten. 

Jeugd en gezin 

OP-NH vindt het belangrijk, dat er een goede samenwerking en integratie plaats vindt van de 

verschillende instanties voor jeugd en gezin. Echter de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij 

de gemeenten. 

Welzijn, cultuur en sport 

OP-NH is voor een goed functionerende, moderne bibliotheek, die voor eenieder 

beschikbaar is en binnen redelijke afstand. 

Sport is ook een fundamentele pijler voor een gezond leven. Voortdurende stimulering van 

en het beschikbaar stellen en houden van faciliteiten, ook voor ouderen, hoort daarbij. De 

Provincie Noord-Holland kent een subsidieregeling uit 2017 voor sportaccommodaties 

(accommodaties, waar Olympische of Paralympische sporten worden beoefend) en grote 

internationale sportevenementen. OP-NH onderschrijft het belang van provinciale 

ondersteuning van vrijwilligersnetwerken en van gemeenten bij het voeren van sportbeleid, 

door dorpsraden en vrijwilligers bij het behouden van de leefbaarheid van hun dorp met 

kennis en advies te ondersteunen. 

 

Met een subsidie van de provincie helpt Sportservice Noord-Holland gemeenten bij het 

ontwikkelen van sportbeleid en het stimuleren van sportbeoefening. De zorg voor de 

instandhouding van culturele voorzieningen zoals musea, bibliotheken, theaters is een 

verantwoordelijkheid van gemeenten. OP-NH onderschrijft de noodzaak van de 

beschikbaarheid en goede bereikbaarheid van deze voorzieningen, omdat die voor de 

leefbaarheid en (recreatieve) aantrekkingskracht van gemeenten en regio heel belangrijk 

zijn. OP-NH ondersteunt het faciliteren van gemeenten die behoefte hebben aan provinciale 

begeleiding en kennis bij regionale afstemming en samenwerking. 

Historie, economie en recreatie 

Er dient onderzocht te worden of bepaalde historische gebouwen een economische of 

recreatieve functie kunnen krijgen. Op die manier kan je cultuur erfgoed veilig stellen voor 

de toekomst en kan het onderhoud beter worden uitgevoerd. 
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Fysiek cultureel erfgoed 

OP-NH vindt het behoud van het fysieke culturele erfgoed zoals historische dijkstructuren, 

militaire verdedigingswerken (UNESCO werelderfgoed Stelling van Amsterdam/Nieuwe 

Hollandse Waterlinie) en industrieel erfgoed heel belangrijk. 

OP-NH vindt het belangrijk om te investeren in het behoud en het gebruik van monumenten 

en ondersteunt het behoud van het cultuurlandschap en de betrokkenheid van de provincie 

bij het ‘Steunpunt voor monumenten en archeologie voor gemeenten’ en ‘Mooi Noord-

Holland’, alsmede bij het tentoonstellen, duiden en de zorg voor de archeologische collectie 

in het Huis van Hilde. Bijzonder is het succes van de gezamenlijke lobby van kustprovincies 

bij het Rijk voor onderwaterarcheologie. Die heeft tot een hele collectie opmerkelijke 

vondsten geleid afkomstig uit het Palmhoutwrak bij Texel, waaronder o.a. de inmiddels 

wereldberoemde ‘jurk’. 

 OP-NH is voor behoud van ons cultureel erfgoed. 

Toerisme en Recreatie  

Noord-Holland heeft een zeer aantrekkelijke mix van toeristische trekpleisters. Zowel 

stedelijk als landelijk. Voor de lokale economie is verblijfstoerisme uitermate interessant. 

De kust en het IJsselmeer zijn en blijven ook grote trekkers voor zowel binnenlands als 

buitenlands toerisme. Net als de Loosdrechtse Plassen voor de nationale watersport en 

vooral de zeilsport. 

Zonder de natuurlijke waarde te ondermijnen dienen deze gebieden te voldoen aan 

hedendaagse wensen op het gebied van mobiliteit, duurzaamheid en veiligheid.  

OP-NH wil investeren in recreatie en natuurgebieden, maar wil geen grootschalige 

exploitatie van toeristische trekpleisters ten koste van natuurgebieden. Natuur, die 

verdwijnt, krijg je niet meer terug. De provincie mag zich niet terugtrekken uit de 

recreatieschappen.  

Sporten/bewegen  

Sporten en bewegen in de breedste zin heeft een positief effect op de geestelijke en 

lichamelijke gesteldheid. Samen met een gezonde leefstijl kan het positief oppakken hiervan 

positieve financiële effecten hebben voor andere domeinen. 

Sport- en ook culturele instellingen horen voor iedereen financieel bereikbaar te zijn. 

OP-NH vindt dat de provincie hier een adviserende, stimulerende en faciliterende rol in 

moet pakken.  

Cultuur  

Het deelnemen aan culturele activiteiten is voor mensen belangrijk. Deelname bevordert 

kennis van andere onderwerpen dan de dagelijkse beslommeringen en verplichtingen. 

Deelname zorgt niet alleen voor ontspanning, maar kan ook bijdrage in meer begrip voor 

anderen en hoe anderen zich uiten. 
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OP-NH wil het verenigingsleven stimuleren door ook kleinere verenigingen te ondersteunen. 

Het deelnemen aan een vereniging moet voor zo veel mogelijk inwoners betaalbaar zijn.  

Actief deelnemen aan het verenigingsleven komt de sociale cohesie ten goede.     

Er wordt al geld gestoken in Cultuur door de overheid. OP-NH wil kijken naar mogelijkheden 

om meer directe subsidie te geven aan culturele instellingen en initiatieven in onze eigen 

provincie.    

 

 OP-NH wil culturele instellingen en initiatieven ondersteunen met directe subsidies. 
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Hoofdstuk 8 Financiën 

Algemeen 

Bij het besteden van de provinciale middelen zijn wij van mening dat het welzijn van de 

burger, uitgangspunt en doel van beleid moet zijn. Hierbij moeten de gelden op een 

evenwichtige manier over de verschillende sectoren verdeeld worden. Daarom moet het 

provinciebestuur in het beheer van gemeenschapsgelden een goed rentmeester zijn, zodat 

er voortdurend een evenwicht is tussen de inkomsten en de uitgaven. 

Dit dient tot uitdrukking te komen in reëel sluitende begrotingen en jaarrekeningen, die de 

toets van rechtmatigheid en doelmatigheid kunnen doorstaan. 

Overdracht van rijkstaken aan de provincie is alleen aanvaardbaar, als het Rijk daaraan een 

reële financiële vergoeding en de vereiste bevoegdheden verbindt. De uitkering uit het 

provinciefonds en de opbrengsten van de heffing (opcenten) op de motorrijtuigenbelasting 

vormen jaarlijks de twee belangrijkste inkomsten voor de provincie. Een gemiddelde over de 

laatste jaren geeft voor de uitkering provinciefonds een bedrag van € 130 miljoen en voor de 

heffing motorrijtuigenbelasting een bedrag van €180 miljoen. 

 

 Er komt bij de provincie veel geld binnen. OP-NH gaat erop toezien dat dit verstandig 

wordt besteed.  

Open huishouding 

De provincies in Nederland hebben een wettelijk takenpakket, dat opgelegd is door de 

rijksoverheid. Deze taken moet de provincie uitvoeren. Bij een gesloten huishouding moet 

de provincie zich ook beperken tot die wettelijke taken. Echter de provincies hebben tegen 

de zin van de rijksoverheid een open huishouding. Zij kunnen dan ook taken oppakken, die 

buiten de wettelijke taken vallen.  

OP-NH is voorstander van een openhuis houding binnen de provincie; hierdoor kan 

het bestuursorgaan nieuwe taken waar nodig oppakken en deze taken onder eigen 

verantwoording behartigen. Deze taken kunnen betrekking hebben op het Sociaal Domein, 

ruimtelijke ordening en wonen, infrastructuur, economische ontwikkeling, landschap, milieu 

en waterzorg. 

 

Zaken die betrekking hebben op het Sociaal Domein zouden kunnen worden opgepakt, maar 

dit is niet wenselijk omdat de gemeenten dit in hun beleidsterrein hebben. De provincie 

heeft op dit terrein de laatste jaren veel geld beschikbaar gesteld voor de regio’s en indirect 

voor de gemeenten. De provincie kan hier wel een toezichthoudende rol vervullen.  

 

 De provincie moet meer verantwoordelijkheid nemen binnen het Sociaal Domein en 

meer geld besteden aan ons sociaal kapitaal, te weten onze vrijwilligers, 

mantelzorgers, e.d.  
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Fondsen en reserves, schaarste 

De provincie staat er financieel goed voor. Voor een goed functioneren van dit instituut is 

het voor OP-NH niet noodzakelijk een zo hoge financiële reserve aan te houden. 

Het is goed voor de provincie als het uit een gezonde financiële schaarste werkt. Daarmee 

wordt bewerkstelligd dat er niet te gemakkelijk geld wordt uitgegeven en er alleen taken 

worden opgepakt die echt belangrijk zijn. Het noodzaakt voortdurend tot een bezinning te 

komen op de (kern)taken met de daaraan verbonden financiële middelen.  

Beleid, initiatieven en controle 

De begroting en de jaarrekening vragen om een overzichtelijke en duidelijke inrichting, zodat 

de leden van de Provinciale Staten hun controlerende taak naar behoren kunnen uitoefenen. 

Juist voor het duale stelsel – scheiding tussen besturen en controleren – is dat van groot 

belang. 

Volgens OP-NH moet bij alle uitgaven van de provincie steeds worden bedacht, dat er 

gewerkt wordt met geld van de burger. Nieuw beleid dient zo veel mogelijk gefinancierd te 

worden uit heroverweging van prioriteiten en door afstoting en/of beperking van bestaande 

taken (nieuw voor oud). 

Aan subsidieverlening worden voorschriften verbonden, die een rechtmatige en doelmatige 

besteding van de overheidsgelden waarborgen. Subsidie heeft een aanvullend karakter en 

dient zoveel mogelijk het particulier initiatief te stimuleren. Concreet houdt dit in dat meer 

subsidiegeld moet gaan naar organisaties die ontstaan zijn uit, en gedragen worden door de 

samenleving. 

 

 De provincie werkt met geld dat door de burgers is ingebracht. OP-NH zal erop 

toezien dat er geen geld over de balk gesmeten wordt en subsidies aan de juiste 

doeleinden worden toegekend. 

 

 Motorrijtuigenbelasting 

De heffing op de motorrijtuigenbelasting (MRB), de opcenten, is een belangrijke bron van 

inkomsten voor de provincie. De Provincie Noord-Holland  heeft het laagste tarief van alle 

provincies. De OP-NH wil dat zo houden maar sluit een goed onderbouwde beperkte 

verhoging niet bij voorbaat uit. 

 

 Alleen motorrijtuigenbelasting verhogen als daar een goede onderbouwde reden 

voor is. 
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De provinciale financiën op het beleidsterrein mobiliteit 

Gezien de hoeveelheid geld die omgaat op het beleidsterrein bereikbaarheid is het zaak dat 

de provincie met haar sterke financiële positie ook sterk is in de regierol om alle partijen aan 

te sturen op kwaliteit bij de bereikbaarheid. Geld dat veelal met motorrijtuigenbelasting is 

ingebracht moet daar dan ook aan worden besteed. Dan houden we de bereikbaarheid en 

mobiliteit binnen de provincie op peil. 

 

 Bereikbaarheid en mobiliteit binnen de provincie op peil houden. 

Meer betaalbare jongerenhuisvesting 

Goede en betaalbare huisvesting vinden is voor jongeren nog steeds moeilijk en wordt 

misschien wel onmogelijk. Jongeren tussen de 18 en 23 jaar hebben vaak een laag inkomen 

en er is een groot tekort aan betaalbare woonruimte voor deze groep. In Noord-Holland is 

het voor jongeren niet ongewoon dat zij 12 jaar op een wachtlijst staan. Met als gevolg dat 

zij nog geen gezin kunnen starten en tot hun 30ste thuis moeten blijven wonen. OP-NH vindt 

dit een ongezonde ontwikkeling. In de komende bestuursperiode zal OP-NH voorstellen 

doen om snel en goedkoop te kunnen bouwen en daar ook de financiën voor vrij te maken.  

 

 Iedereen die woonruimte nodig heeft moet dat snel en betaalbaar kunnen vinden. 

Senioren/Ouderen  

OP-NH vindt dat wij goed voor onze ouderen moeten zorgen op het gebied van 

zorgverlening, huisvesting, maar vooral ook door het geven van aandacht. 

Iedereen verdient huisvesting die voor hem of haar gemaakt is. Zo ook onze ouderen. 

Zelfstandigheid, in combinatie met de wensen en de belastbaarheid van een ieder.  

Door vergrijzing en doordat beleid erop gericht is om ouderen zoveel en zo lang mogelijk 

zelfstandig te laten wonen, ontstaat een sterk toenemende vraag naar nieuwe 

(kleinschalige) woon- zorgcombinaties en aanpassingen van bestaande woningen. 

Woonzorg-convenanten tussen gemeenten en woningcorporaties kunnen helpen om te 

voldoen aan de vraag en te voorzien in een toekomstig samenhangend woon- en 

zorgaanbod in de buurt. Huurstijgingen moeten getemperd worden. In het middensegment 

van de markt kan nauwelijks betaalbaar worden gehuurd. Als we meer seniorenwoningen 

bouwen ontstaat er doorstroming op de huizenmarkt en krijgen ook starters voldoende 

kansen. 

Ook wil OP-NH dat er meer levensbestendig wordt gebouwd. Ouderen willen langer thuis 

blijven wonen, en dat kan dan ook. 
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Hoofdstuk 9 Wat mag u van OP-NH verwachten  

OP-NH zal de komende vier jaar haar best doen om een aantal plannen gerealiseerd te 

krijgen.  

 OP-NH kiest de kant van de burger in het verkiezingsprogramma voor Provinciale Staten 

Noord-Holland. 

 OP-NH zal een alternatief zijn om niet op de gevestigde orde te hoeven stemmen. 

 OP-NH heeft een lokale grondslag en is een alternatief voor mensen die niet meer op 

landelijke partijen willen stemmen. 

 Lokale kennis en kracht worden door OP-NH provinciaal ingezet. 

 OP-NH is qua standpunten een brede partij. Het is dus geen one-issue partij. 

Bestaande bewoners en natuur mogen niet het slachtoffer worden van doorgeslagen 

woningbouwdrift. Plannen zijn passend in de omgeving, conform de geldende normen 

en omwonenden worden tijdig en serieus betrokken. 

 Bouwen voor ouderen zodat er doorstroming ontstaat voor jongeren. 

 Levensloop bestendig bouwen. 

 Iedereen die woonruimte nodig heeft moet dat snel en goedkoop kunnen vinden. 

 Er moet een wachtlijst komen voor woningzoekenden, waarbij inwoners uit de gemeente 

voorrang krijgen bij de toekenning van een woning. 

 De economie kan en mag niet ongebreideld groeien ten koste van de natuur en het 

milieu. 

 Een schone provincie is een basisrecht van de inwoners en een prioriteit voor OP-NH. 

 Duurzame energie moet realistisch, haalbaar en betaalbaar zijn. 

 Agrariërs moeten weten waar ze aan toe zijn. Dus duidelijke, expliciete en handhaafbare 

criteria stellen. 

 De overheid moet boeren ondersteunen bij innovaties. Boeren wegjagen heeft geen zin. 

 Vissers moeten de ruimte krijgen om te kunnen vissen. 

 Geen zoutwinning onder de Waddenzee. 

 Bescherm de Waddenzee tegen de mens. Alleen zij die haar respecteren mogen toegang 

hebben. 

 Liever geen nieuwe windmolens in natuurgebieden en dichtbij woonwijken. 

 Met Schiphol moeten afspraken komen over een maximum aantal vluchten per jaar en 

over een beperking van de nachtvluchten. 

 Tata Steel moet zo snel mogelijk groener worden in het belang van de gezondheid van de 

omwonenden. 

 De hoge flux kernreactor in Petten moet worden gebouwd. 

 Pak geluidsoverlast serieus aan. 

 Geen nieuwe datacentra erbij in Noord-Holland. 

Ook kleine kernen dienen op het OV aangesloten te blijven.  

 Niet bezuinigen op OV.  
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 Door schaalvergroting en samenwerking met andere provincies zorgdragen dat 

Openbaar Vervoer goedkoper en efficiënter wordt. 

 OV boven de lijn Alkmaar - Hoorn dient verbeterd te worden. 

 Het spoor tussen Schagen - Den Helder en Enkhuizen – Hoorn verdubbelen. 

 Opcenten niet verhogen. Tenzij goed onderbouwd. 

 Aansluiting A8/A9, verbreding A8/A7, een tunnel in A9 bij Zijkanaal C, een tunnel in 

rondweg Alkmaar bij Noord-Hollands kanaal en ondertunneling van de A9 ter hoogte van 

Uitgeest zo snel mogelijk realiseren. 

 Burgerparticipatie eerder in aanbestedingsproces laten plaatsvinden. 

 Bereikbaarheid en mobiliteit binnen de provincie op peil houden. 

 Kijk naar particuliere initiatieven om de zwakke plekken in dienstregelingen aan te 

pakken. 

 Meer doorfietstrajecten aanleggen in de provincie. 

 Provincie moet zo veel mogelijk faciliteren bij uitrol glasvezelkabel. 

 

 Biodiversiteit en groen zijn speerpunten van OP-NH. Maar het moet niet ten koste van 

alles gaan. 

 OP-NH wil dat er meer functiecombinaties ontstaan: natuur en water, natuur en 

landbouw, natuur en infrastructuur, natuur en stedelijk gebied en natuur en economie. 

 Bouw waterbergingen zodat we water kunnen opslaan in nattere tijden ten behoeve van 

droge tijden. 

 Neem “waterwerk” op in gebiedsgerichte ontwikkelingen. 

 Oplossingen zoeken tegen bodemdaling en deze met prioriteit aanpakken. 

 Dierenwelzijn is een prioriteit bij OP-NH. 

 OP-NH ziet een coördinerende rol voor de provincie bij de ondersteuning van vrijwilligers 

en mantelzorgers. 

 De provincie moet zijn verantwoordelijkheid nemen binnen het Sociaal Domein en ook 

geld besteden aan ons sociaal kapitaal, te weten onze vrijwilligers, mantelzorgers, e.a.  

 De provincie werkt met geld dat door de burgers is ingebracht. OP-NH zal toezien dat er 

geen geld over de balk gesmeten wordt en subsidies aan de juiste doeleinden worden 

toegekend. 

 OP-NH is voor behoud van ons cultureel erfgoed. 

 OP-NH wil culturele instellingen en initiatieven ondersteunen met directe subsidies. 

 

 


