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Voorwoord
In de 19de eeuw waren piraten de beste navigators op de zeeën. De
piraten gingen met hun tijd mee en bemachtigden alle kennis die nodig
was om hun werk uitmuntend te kunnen doen. Decennia lang is de
politieke besluitvorming aan de burger voorbijgegaan. Het vertrouwen in
de overheid is zó ver uitgehold; het is tijd dat de burger zelf het roer
overneemt. Zoals Veronica de piraat in de ether was, zo zijn wij de Piraten
in de politiek. De burger zelf aan zet.

De tijd voor vernieuwing is nu. Niet top-down, maar bottom-up. Door techniek zijn wij nu in 
staat tot oplossingen waar we eind 19e eeuw alleen nog van droomden. De huidige 
overheden zetten de meeste vernieuwingen juist in om de burger te controleren, niet om de 
burger meer invloed te geven. Het roer moet om.

Transacties van overheden moeten transparant zijn. Toezicht is essentieel voor 
democratische controle. Bijvoorbeeld: waar geen woonhuis mag komen, rijzen de 
vakantieparken als paddenstoelen uit de grond, niet alleen in Noord-Holland. De provincie 
laat grondige controle van deze transacties na. De gemeenschap raakt steeds meer grond 
kwijt aan commerciële partijen, via schimmige transacties. Geheimhouding wordt te vaak als
troef door Burgemeester & Wethouders uit de zak getrokken wanneer openheid geëist 
wordt. En betaalt de ondernemer wel een marktconforme prijs? Wordt het collectief 
eigendom niet door gemeenten verkwanseld aan gewiekste ondernemers? Ook hierop dient 
de Provincie toezicht te houden en de noodzaak tot geheimhouding te toetsen.

De Piratenpartij is een wereldwijde politieke beweging. Piraten willen de burger bij de 
besluitvorming betrekken en de overheid openbreken. Piraten willen burgerrechten zoals 
wonen, lichamelijke integriteit en privacy beschermen. Piraten staan voor slimme 
oplossingen voor grote problemen. Dat onze boodschap aanspreekt blijkt uit het feit dat er 
ondertussen meer dan 250 Piratenzetels wereldwijd zijn. Op gemeente, regio, land en zelfs 
Europees niveau zijn we in parlementen en raden vertegenwoordigd. We komen voor meer!

De Piraten zijn bezig met een opmars die niet te stuiten is. We werken niet vanuit 
vastgeroeste dogma's, maar strijden voor goed onderbouwde oplossingen. De burger wil 
zien wat er met zijn geld gebeurt en hoe besluitvorming tot stand komt. Dit spreekt niet voor 
niets zo aan. We hebben een recept voor een beter functionerende democratie. We hebben 
voet aan land gezet met onze eerste raadszetel in Enkhuizen, zetels in de Amsterdamse 
stadsdelen Noord, Oost, West en Nieuw West en in Waterschap AGV. We zijn nu klaar voor 
de rest van Nederland!

Bob Sikkema, Lijsttrekker
Piratenpartij Noord-Holland
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De Piratenpartij — idealen

De mens centraal
De mens staat centraal, en we beslissen altijd op de inhoud. De menselijke maat moet terug 
in de relatie tussen overheid en burgers. Alle mensen bepalen zelf hoe ze leven, maar we 
houden daarbij wel rekening met elkaar. Piraten zijn vrijheidslievend, autonoom en 
optimistisch. We verwerpen blinde gehoorzaamheid, en werken constructief aan slimme 
oplossingen voor de grote problemen waarvoor deze tijd ons stelt.

Vrije toegang tot kennis is daarbij belangrijk. In tijden van desinformatie en misbruik van 
patenten is dat zelfs essentieel voor een goed werkend democratisch systeem, een overheid
met slagkracht in plaats van vastlopende bureaucratie, en een betaalbare gezondheidszorg.

Om ieders bestaansrecht te garanderen is een basisinkomen nodig.

Burgerrechten
Burgerrechten, zoals privacy, vrije meningsuiting, zelfbeschikking en het recht op gelijke 
behandeling, beschermen mensen tegen de macht van overheden en grote bedrijven. Het 
beschermen van burgerrechten is het fundament waaruit onze andere standpunten 
voortvloeien.

De transparante organisatie
Om een samenleving op een overzichtelijke manier te organiseren, is een overheid 
onmisbaar. Deze overheid heeft een bepaalde vorm van macht nodig, die in een democratie 
controleerbaar dient te zijn. Daarom is het belangrijk dat alles wat de overheid doet, door 
burgers kan worden ingezien en opgevraagd. Dit recht op inzage is geregeld in de Wet 
Open Overheid (WOO). Deze wet functioneert in de praktijk echter traag en beschermt de 
overheid te veel. Bovendien schrijven de betrokkenen vaak te weinig op zodat de 
aanspreekbaarheid minimaal blijft.

Functionarissen dienen bij hun machtspositie passende verantwoording af te leggen. Niet 
alleen aan de overheid, maar ook aan de burger. Niet alleen bij de overheid, maar ook in het
bedrijfsleven. Door de functionaris te verplichten besluitvorming traceerbaar te maken, 
weten burgers wie ze voor zich hebben en worden functionarissen gemakkelijker 
aanspreekbaar op gemaakte fouten.

Open standaarden (open data en open source) voor het naar buiten brengen van 
documentatie maken democratische controle bereikbaarder.

Om het democratische proces te beschermen en de basis van beslissingen transparant te 
maken, pleit de Piratenpartij voor het openbaar maken van de invloed van belangengroepen 
en lobbyisten op politieke beslissingen in een lobbyregister op ieder niveau van 
besluitvorming.

 Provinciale Staten 2023 Jan 21, 2023

- 4 -



Toekomstbestendig en kleinschalig
Piraten zijn toekomstgericht en maken daarom toekomstbestendige keuzes. Daarbij hangt 
de Piratenpartij het subsidiariteitsbeginsel aan: zaken zo dicht mogelijk bij de burger 
organiseren. Zo voorkomen we dat grote bedrijven vanuit hun eigenbelang oplossingen 
kiezen die slecht uitvallen voor burgers. Dit laten we ook zien in de oplossingen waar we 
voor kiezen, zoals burgerinitiatieven, burger-eigendom, collectieve energievoorziening, en 
kleinschalige oplossingen.

De Piratenpartij wil:
● investeren in duurzame economie
● energietransitie van onderop organiseren; burgers het laatste woord
● welzijn en menselijke maat wegen zwaarder dan financiële belangen
● aandacht voor biodiversiteit
● ruimte voor groen en dieren
● bereikbaarheid verbeteren voor fietsers
● herstel openbaar vervoer: sneller, fijnmaziger en goedkoper
● regels versoepelen om alternatieve woonvormen mogelijk te maken

Directe inspraak
Bij een écht democratische partij is het van belang dat de gekozen volksvertegenwoordigers 
de leden vertegenwoordigen in de besluitvorming. In een democratische partij moeten leden 
direct voorstellen kunnen doen en het moet mogelijk zijn om snel en efficiënt te peilen wat 
de achterban vindt van een bepaald voorstel. Deze basisprincipes van een democratische 
partij zijn bij de huidige politieke partijen een moeizaam proces.

Idealiter worden voorstellen gemaakt met enerzijds alle beschikbare kennis en expertise, en 
anderzijds een breed draagvlak onder de bevolking. In theorie geeft het internet aan beide 
zijden uitstekende instrumenten om hierin te voorzien. Mensen met inzicht in en expertise op
een bepaald gebied, kunnen relatief gemakkelijk worden gevonden en samengebracht om 
een kwalitatief hoogstaand voorstel of beleidsplan vorm te geven. Tegelijkertijd is het 
mogelijk om in een kort tijdsbestek te peilen wat het draagvlak van zo’n voorstel of 
beleidsplan is.
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Het systeem (het probleem)

Schaalvergroting
De misvatting dat schaalvergroting altijd goedkoper zou zijn, heeft tot grote misstanden 
geleid. Alles moet maar groter, groter, groter en de mens wordt een nummer. Dat hebben 
we gezien bij de dienstverlening van de overheid, in de zorg, en in het onderwijs. De kosten 
stijgen onevenredig, en de behoefte van de burger raakt ondergesneeuwd. De burger wordt 
steeds meer gereduceerd tot consument en heeft steeds minder inspraak in het aanbod.

Privatiseren
De privatisering van publieke diensten heeft veel bedrijven een monopoliepositie gegeven. 
Piraten willen burgers de mogelijkheden geven om zelfredzaam te zijn, in plaats van steeds 
afhankelijker te worden van het aanbod van bedrijven.

Vertrouwen
Burgerrechten staan onder druk. Steeds meer mensen ondervinden problemen met 
bestaanszekerheid, welzijn of zelfbeschikking. De democratie en het openbaar bestuur 
komen piepend en krakend tot stilstand. De overheid kan haar taken niet meer adequaat 
vervullen; zij is te technocratisch en bureaucratisch geworden. Burgers haken vaker af en 
verliezen vertrouwen. Omgekeerd is ook de overheid het vertrouwen in de burgers kwijt. 
Nederland is te ingewikkeld, er is teveel regulering op de vierkante millimeter. Hierdoor zijn 
uitvoerders (politieagenten, leraren, zorgmedewerkers) van de publieke taak afgehaakt.

Privatisering en marktwerking hebben de positie van de burger nog verder verzwakt.
De oplossing is deregulering, terugdraaien van privatisering en een samenleving die 
gebaseerd is op vertrouwen in vakmensen en burgers.

De Piratenpartij staat voor:
● recht op privacy
● recht op toegang tot internet en vrije communicatie
● recht op vrijheid van meningsvorming en meningsuiting
● recht om niet te worden gediscrimineerd, inclusief verbod op discriminerende 

algoritmes
● recht om in morele en fysieke integriteit te leven
● recht op gezondheidszorg
● recht op wonen en leefbare woonomstandigheden; niemand hoeft op straat te leven 

of in de kou te zitten
● recht op schone en gezonde leefomgeving
● recht op onderwijs tot op het hoogste onderwijsniveau
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De democratie van de toekomst
Het Nederlandse politieke systeem werkt niet goed meer. Burgers voelen zich niet
vertegenwoordigd door ‘hun’ politici, het vertrouwen in politieke partijen bevindt
zich op een dieptepunt. Steeds minder mensen laten van zich horen bij de verkiezingen. De 
politieke status quo, waar politieke partijen naar binnen gericht het land besturen en slechts 
eens in de vier jaar verantwoording afleggen aan de kiezer, heeft zijn houdbaarheidsdatum 
allang overschreden. Piraten willen minder politiek en meer democratie.

Democratie is meepraten en meebeslissen over onze samenleving. In een democratie heeft 
iedereen een stem en wordt iedereen gehoord. De Piratenpartij zet zich daarom in voor een 
lokaal georganiseerd bestuur waarbij burgers nauw betrokken worden.
Wij willen dat iedereen de mogelijkheid heeft om deel te nemen aan het besluitvormings-
proces. Op die manier benutten we alle kennis, ervaring en expertise in onze samenleving.

Machtsbalans
Het belang van economische groei en goede werking van de vrije markt is de laatste 
decennia overschat. Enkele bedrijven en sectoren hebben daardoor veel macht vergaard. 
Overheidsbeleid dient vooral hun belang, terwijl de burger en het milieu het slachtoffer zijn.

Om de machtsbalans te herstellen moet de overheid transparanter werken en belangen 
zorgvuldiger afwegen. Marktregulering en gezonde concurrentie moeten de macht van het 
bedrijfsleven beperken, terwijl burgers juist meer inspraak en vrijheid krijgen.
Bijna alle overheidsbesluiten hebben een ICT component, in het verzamelen van gegevens 
en in de uitvoering. Relevante kennis moet ook in de Provinciale Staten aanwezig zijn. De 
Piratenpartij is bij uitstek de partij die die kennis kan inbrengen.

Transparante overheid
Een open en transparante overheid is een basisvoorwaarde voor een goede democratie. 
Alleen wanneer mensen het functioneren van hun overheid ter discussie kunnen stellen en 
ze de overheid kunnen controleren is een goede volksvertegenwoordiging mogelijk.
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De Provincie
De Provinciale Staten vertegenwoordigt haar inwoners. Het zou dan ook normaal moeten 
zijn dat zij kunnen controleren hoe de Staten te werk gaan. Met het rapport van de 
commissie Operatie Schoon Schip over provinciaal bestuur en mogelijke 
belangenverstrengeling is te weinig gedaan. Daardoor dreigt er bijvoorbeeld in de 
Lutkemeerpolder een bedrijventerrein te ontstaan in plaats van een voedselpark. 
Transparantie is de eerste stap naar een eerlijker en rechtvaardiger bestuur waar corruptie, 
kiezersbedrog en wanbestuur worden afgestraft.

De uitgaven van de provincie moeten transparanter. Daarom pleit de Piratenpartij
voor een open boekhouding, met een toelichting op alle kosten. Niet alleen directe 
overheidsuitgaven, maar ook de uitgaven voor aanbestedingen moeten voor iedereen 
eenvoudig toegankelijk en inzichtelijk zijn.

Burgers hebben het recht alles wat de overheid doet op te vragen en in te zien. Dit recht is 
geregeld in de Wet Open Overheid (WOO), maar in de praktijk functioneert deze wet 
ingewikkeld, traag en moeizaam. Bovendien kost het beoordelen van WOO-verzoeken veel 
manuren. Omdat gegevens van de overheid in de basis toebehoren aan burgers, en burgers
op dit moment niet bij deze informatie kunnen, moet de provincie ervoor zorgen dat alle 
overheidsdocumenten automatisch helder geformuleerd zijn en online zijn in te zien. 
Klokkenluiders spelen een vitale rol in het onthullen van misstanden en verdienen onze 
steun.

De Piratenpartij gelooft in een provincie die haar taken serieus neemt en zich inzet voor een 
samenleving waarin besluiten zoveel mogelijk lokaal worden genomen. Door een centraal 
punt van informatie te zijn, lokale ideeën met elkaar te verbinden en succesvolle en minder 
succesvolle ervaringen van gemeenten te delen, kan de provincie het lokale bestuur 
versterken.

De Piratenpartij wil verder:
● een communicatieplatform opzetten om lokale partijen en andere verenigingen van 

burgers een stem te geven in de Provinciale Staten
● alle beleidsstukken en beleidsvoorbereidende stukken proactief toegankelijk maken
● meer en betere ondersteuning voor klokkenluiders; en compensatieregelingen die 

meer in verhouding zijn met hun professionele en persoonlijke schade
● Kafka-brigades om regels die lokale initiatieven in de weg zitten te schrappen
● een provincie die niet langer alleen formeel handhaaft, maar actief meedenkt over 

nieuwe initiatieven
● een provincie die lokale ideeën verbindt; best practices van gemeenten deelt en 

gespreksleider is voor gemeenten onderling over planologische zaken die de 
gemeentegrenzen overstijgen

● een provincie die opkomt voor de privacy van haar inwoners
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Deelnemen aan de democratie
De Piratenpartij zet zich in voor meer aandacht voor het lokale: het dorp, de stad, de buurt; 
daar waar je de meeste tijd doorbrengt. Iedereen wordt gehoord en weet zich gehoord. Door
meer belanghebbenden te betrekken bij het besluitvormingsproces, kunnen voorstellen 
worden gebaseerd op meer beschikbare kennis en ervaring.

De overheid moet niet het door hen gewenste beleid aan de samenleving verkopen; het 
beleid moet de samenleving volgen. Er is een aanpassing van de machtsverhoudingen 
nodig ten gunste van de volksvertegenwoordiging en de burgers, zodat het politieke debat – 
en daaropvolgend beleid – meer open en transparant wordt.

Wij stellen de volgende maatregelen voor:

Bindend correctief referendum
Helaas hebben de Provinciale Staten tweemaal een referendum geblokkeerd. Een bindend 
correctief referendum is een belangrijke noodrem. Burgers hebben nog steeds geen invloed 
op de inhoud van beleid. Bestuurders gaan vaak weer terug naar de tekentafel, zonder te 
weten waarom burgers precies ‘nee’ gezegd hebben. Na een geslaagd correctief 
referendum is een electoraal onderzoek wenselijk om zo te voorkomen dat die noodrem te 
vaak nodig is.

Referenda dienen alleen uitgevoerd te worden op initiatief van de bevolking, niet op initiatief 
van de regering. Kiesdrempels worden afgeschaft, omdat deze verstorend werken op het 
stemgedrag. Bovendien zijn ze onnodig, omdat het aantal benodigde handtekeningen om 
het referendum aan te vragen de drempel al hoog genoeg maakt.

Bindend wetgevend referendum
Naast achteraf corrigeren moet de burger de mogelijkheid hebben om onderwerpen op de 
agenda te zetten. Burgers hebben het recht om zowel de bestaande regelgeving in te 
trekken alsook nieuwe regelgeving in te dienen.

E-democracy en burgerraden
Mensen weten zelf het beste wat zij willen. Daarom is het belangrijk dat burgers in een zo 
vroeg mogelijk stadium worden betrokken bij beleid. Het internet biedt hiervoor fantastische 
mogelijkheden. Burgers van alle leeftijden kunnen vanaf iedere locatie en op ieder moment 
hun wensen en zorgen kenbaar maken.

Mensen met expertise op een bepaald gebied kunnen gemakkelijk samenkomen om een 
kwalitatief goed voorstel of beleidsplan vorm te geven. Tegelijkertijd is het mogelijk om in 
een kort tijdsbestek te peilen wat het draagvlak van zo'n voorstel of beleidsplan is.

Op initiatief van de Piratenpartij wordt in Amsterdam al gebruik gemaakt van verschillende e-
democracy platforms. In dit systeem kan iedereen op eenvoudige wijze meedoen aan 
besluitvorming via directe democratie, zowel persoonlijk als door het vrijwillig overdragen 
van je stem.
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Verder wil de Piratenpartij burgertoppen organiseren, waarbij willekeurige burgers, die 
samen een goede afspiegeling van de bevolking vormen, worden uitgenodigd om fysiek bij 
elkaar te komen en in een interactieve workshop oplossingen te bedenken voor problemen 
in de samenleving. Daarnaast kunnen deze burgertoppen worden ingezet om oplossingen 
die op e-democracy platforms worden bedacht verder uit te werken.

Besluitvorming zo lokaal mogelijk
Regelgeving hoort zo dicht mogelijk bij de burger, zodat zij daar meer invloed op hebben. 
wetgeving. De directe democratie komt zo dichterbij door de kleinschaligheid.
De Piratenpartij wil dat alleen regelgeving die op een bepaald bestuurlijk niveau zoals wijk, 
dorp en gemeente niet kunnen worden opgelost, naar het eerstvolgende hogere niveau 
worden doorgeschoven. Dit heet het subsidiariteitsbeginsel.

Versterken lokale democratische controle
Decentralisatie van verantwoordelijkheden heeft er voor gezorgd dat de werkdruk van 
gemeenteraads- en statenleden flink is toegenomen. Er moet immers meer gecontroleerd 
worden. De Piratenpartij wil investeren in de lokale volksvertegenwoordigingen door het 
uitbreiden van fractieondersteuning.

Subsidie voor lokale partijen
Op dit moment ontvangen lokale partijen geen subsidie van het Rijk. Hierdoor worden 
landelijke partijen bevoordeeld. Lokale partijen zouden ook in aanmerking moeten komen 
voor overheidssubsidie.

De Piratenpartij wil verder:
● door online interactieve democratie in te voeren Noord-Hollanders inspraak geven in 

de politieke agenda en oplossingen laten aandragen voor problemen waar zij mee 
zitten

● gebiedsplannen laten samenstellen door bewoners, via een samenspel van fysieke 
bijeenkomsten en online platforms

● burgerfora instellen waarin een groep burgers zelf beslissingen neemt over 
controversiële onderwerpen

● inwoners de mogelijkheid geven om besluiten van de Provinciale Staten tegen te 
houden (correctief referendum). Een correctief referendum zonder onnodig hoge 
opkomstdrempel geeft mensen een daadwerkelijke stem in wat er in de provincie 
gebeurt. Het bevordert de autonomie van burgers

● een provinciale jongerenraad instellen. Hiermee wordt de participatie van jongeren in
de politieke besluitvorming gestimuleerd. Ook krijgen jongeren meer gelegenheid om
hun stem te laten horen

● een burgertop over de begroting
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Burgerrechten

Privacy als basisrecht
Grote techbedrijven uit Silicon Valley nemen steeds meer taken en diensten van de 
provincie over. Deze verkapte privatisering kunnen we niet accepteren. Om baas te blijven in
eigen provincie, moeten we onze digitale infrastructuur in eigen hand nemen. Dit levert veel 
werkgelegenheid op en zal Noord-Holland een voorbeeldfunctie geven. De provincie moet 
zelf het goede voorbeeld geven en grote aanpassingen doen in de wijze waarop data nu al 
verzameld, verwerkt en beheerd wordt. Hoe minder data en ‘metadata’ over jou is 
opgeslagen, hoe minder misbruik ervan kan worden gemaakt. Beveiliging en systemen die 
regelen wie, wanneer en waarom toegang krijgt tot welke data zijn hierin van het grootste 
belang. De kern hierbij moet zijn dat iedereen altijd zelf de baas blijft over de eigen data. 
Door deze ‘privacy by design’ wordt het risico op privacyschendingen geminimaliseerd.
Cameratoezicht alleen na onafhankelijke toetsing door een rechter.

De Piratenpartij zet zich in voor:
● provincie Noord-Holland wordt een ANPR (automatische nummerplaatherkenning)-

vrije zone: in provincie Noord-Holland verwijderen we alle camera’s met 
herkenningssoftware, zodat iedereen zich weer anoniem kan bewegen door de 
provincie

● wifi-tracking zonder expliciete toestemming wordt verboden; ook voor bedrijven
● dataminimalisatie wordt de norm: data wordt alleen verzameld met expliciete 

toestemming en wanneer dat strikt noodzakelijk is voor een dienst. Wanneer de 
informatie dat doel niet meer dient, wordt deze verwijderd. Data worden nooit zonder 
expliciete toestemming van de eigenaar gebruikt voor een ander doel dan het 
oorspronkelijke

● al het provinciewerk dat nu in de ‘cloud’ gebeurt (de provincie gebruikt bijvoorbeeld 
Outlook van Microsoft) wordt verplaatst naar de Provinciale Wolk. Hiervoor kunnen 
we bijvoorbeeld een provinciaal serverpark bouwen, van waaruit wij onze eigen, 
beschermde digitale infrastructuren kunnen bouwen en de bestaande structuren 
‘hosten’

● alle software die wordt gebruikt of wordt gemaakt door de provincie moet open 
source zijn en gratis te hergebruiken voor burgers

● alle ambtenaren krijgen een basiscursus privacy die past bij hun functie
● privacy by design wordt toegepast bij alle provinciale projecten en aanbestedingen

Algoritmes en profilering
De overheid maakt gebruik van profileringstechnieken. Hiermee wordt bijvoorbeeld bepaald 
wie als verdachte wordt gezien, of wie als mogelijke fraudeur wordt bestempeld. Dit leidt tot 
ongewenste effecten. Profileringsalgoritmen kopiëren vaak de vooringenomenheid van hun 
makers en in de data om het algoritme te trainen zit vaak ook nog een bias. Het is 
aangetoond dat als gevolg hiervan algoritmen mensen van kleur zwaarder straffen, ook al 
werd ras expliciet als variabele weggelaten. Van wervingsalgoritmen is aangetoond dat ze 
de voorkeur geven aan mannen. Wanneer resulterende beslissingen worden gebruikt als 
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nieuwe trainingsinput om algoritmes te ‘verbeteren’, zal het deze vooroordelen zelfs 
versterken. Mensen die deze algoritmen gebruiken als ondersteuning bij beslissingen, 
kunnen deze algoritmen gebruiken om te hun eigen vooroordelen te rechtvaardigen, omdat 
‘ze werden genomen door onpartijdige technologie’.

Om deze ongewenste effecten te voorkomen, moeten we eisen dat algoritmen transparant 
worden en dat trainingsdata kan worden gecontroleerd. Alleen dan kunnen we een 
maatschappelijk debat voeren over profilering. Bovendien moeten algoritmen zichzelf 
kunnen uitleggen in begrijpelijke taal. Als mensen het gevoel hebben dat ze onrechtvaardig 
worden behandeld door technologie, moeten ze altijd het recht hebben op menselijke 
tussenkomst.

Veiligheid
De overheid kiest steeds vaker voor camera’s als oplossing van veiligheidsvraagstukken. De
problemen verplaatsen zich, er is zelden nadien toetsing of de ingeslagen weg werkte, en de
cultuur moet anders. Camera’s alleen als het niet anders kan. Veel veiligheidsvraagstukken 
kennen echt meer oplossingen dan alleen het plaatsen van camera’s. Bovendien is ook dan 
te bepalen dat gezichtsherkenning en andere technische mogelijkheden, maar niet 
noodzakelijkheden beperkt of voorkomen moeten worden.

Asielopvang
Kleinschalige opvang voor lange termijn, niet leuren met mensen. Investeren in 
menswaardige opvang, goede integratie en gelijkwaardige behandeling voor alle 
vluchtelingen.
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Economie
Noord-Holland gonst van de lokale initiatieven: stadsdorpen waarin mensen de zorg voor 
elkaar op zich nemen; financiële coöperaties – zoals broodfondsen – die los willen komen 
van de grootschalige, machtige financiële instellingen, cannabis social clubs waar mensen 
samen voor hun wietteelt zorgen en criminelen buitenspel zetten, wijkondernemingen die 
hun geld verdienen door iets te doen voor de leefomgeving van mensen in hun buurt.

Groepen burgers die vanuit hun nabije omgeving een belangrijke bijdrage leveren aan een 
mooie provincie, burgerinitiatieven, zijn van grote waarde voor het bij elkaar brengen van 
bewoners, maatschappelijke organisaties en het midden- en kleinbedrijf.

De Piratenpartij wil:
● flexibel omgaan met vrijstellingen van regels voor ZZP’ers en het MKB
● de netwerkeconomie stimuleren door beperkende regels af te schaffen en deelname 

aan de netwerkeconomie waar mogelijk te faciliteren

Marktmacht
De weerbaarheid van burgers en overheden is de laatste decennia afgebrokkeld. De 
financiële douceurtjes in de coronacrisis verhullen dit beeld. Om de toegenomen problemen 
door marktmacht het hoofd te bieden hebben we hebben mededingingsbeleid nodig dat 
verder kijkt dan alleen naar de laagste prijs voor de consument. Het hoofddoel van het 
mededingingsbeleid moet zijn het beschermen en bevorderen van het concurreren, met oog 
voor de belangen van afnemers, werknemers en leveranciers. Wij willen economisch beleid 
dat gericht is op welzijn voor iedereen. Op provinciaal niveau kun je bijvoorbeeld grenzen 
stellen aan hoeveel (percentage) eigendom van huurpanden in een wijk bij één bepaalde 
eigenaar ligt. De aanbesteding van de zorg door gemeenten zou volstrekt open moeten en 
onder provinciaal toezicht moeten staan.

De Piratenpartij wil:
● een overheid die lokale initiatieven ondersteunt
● zoveel mogelijk beslissingen op lokaal niveau (zo laag mogelijk; subsidiariteit)
● een provincie die zich daarbij niet beperkt tot alleen het handhaven van regels. 

De stijl moet anders:
○ niet langer alleen formeel kijken naar wat er mag, maar informeel met burgers

en groepen meedenken over wat er mogelijk is
○ meer activiteiten uitvoeren met eigen personeel, minder zzp'ers en indekken 

via consultancybureaus
○ ‘Kafka-brigades’ inzetten om regulering die lokale initiatieven in de weg zit te 

schrappen
● nieuwe verdienmodellen en grassroots initiatieven de kans geven
● deelname aan de netwerkeconomie stimuleren en faciliteren
● concrete plannen voor de ondersteuning van innovatie en groei naar een duurzame 

economie. De provincie werkt daartoe samen met bedrijven, geïnteresseerde 
burgers en maatschappelijke organisaties

 Provinciale Staten 2023 Jan 21, 2023

- 13 -



● verantwoording van en inzicht in de financiën van de provinciale overheid
● vervuilende bedrijven niet instandhouden met belastinggeld
● een burgertop over de toekomst van Schiphol
● meer invloed op de digitale infrastructuur
● een eerlijke concurrentiepositie voor het MKB. De Piratenpartij zet zich in voor 

zelfstandigen en kleine bedrijven, de broedplaats van creativiteit en innovatie
● een weerbare en veerkrachtige economie, die begint bij economische zekerheid. Wij 

willen economisch beleid dat gericht is op welzijn voor iedereen

Armoedebestrijding
De inkomensgrens voor provinciale minimavoorzieningen moet omhoog, zodat meer 
mensen er gebruik van kunnen maken, ook ondernemers. Momenteel zijn er veel mensen 
die tussen wal en schip vallen. Om de kwaliteit van leven voor deze groep te vergroten is het
van belang dat de inkomensgrens voor de provinciale minimavoorzieningen omhoog gaat. 
Meer vrijheid, minder bureaucratie door onvoorwaardelijk basisinkomen.

Door automatisering en robotisering in de economie komen steeds meer banen op de tocht 
te staan. Hoe robotisering uitpakt zal afhangen van hoe we hier als samenleving mee 
omgaan. Het onvoorwaardelijk basisinkomen vormt een mogelijke oplossing. Door deze 
versimpeling van ons sociale stelsel, kan iedereen automatisch in de basisbehoeftes 
voorzien. Dit maakt privacy-inperkende controles overbodig en bespaart een hoop 
bureaucratie, wat zorgt voor een kleinere en efficiëntere overheid.

Buitenlandse onderzoeken toonden aan dat een basisinkomen burgers stimuleerden meer te
werken op het vakgebied naar keuze, tegelijkertijd namen gezondheidsklachten af. Een 
basisinkomen is dus niet alleen goed voor de economie, maar ook voor de volksgezondheid.
Daarom wil de Piratenpartij dat de provincie een experiment met een basisinkomen 
faciliteert.

De Piratenpartij wil:
● dat iedereen recht heeft op een betaalbare en behaaglijk leefomgeving en 

temperatuur in de woning
● vrijstelling van provinciale belasting voor lage inkomens; ook als je wat spaargeld 

hebt (tot € 20.000)
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Onderwijs, innovatie en wetenschap
Door onderwijs kunnen mensen het beste uit zichzelf halen. Onderwijs is de sleutel tot 
zelfontplooiing en draagt daardoor bij aan de gelijkwaardigheid van mensen. Daarom is het 
belangrijk om hier veel aandacht aan te blijven besteden. Iedereen heeft verschillende 
talenten. Om iedereen gelijke kansen te geven, pleit de Piratenpartij ervoor om maatwerk te 
leveren en meer aandacht te besteden aan persoonlijke talentontwikkeling. Scholen moeten 
in de buurten zitten, en moeten een betrouwbare schakel zijn in het creëren van sociale 
cohesie. Leerkrachten zijn nu te veel tijd kwijt aan administratie en dat gaat ten koste van  
tijd voor onderwijs. Het onderwijs van jonge kinderen moet gebaseerd zijn op persoonlijke 
ontwikkeling en ervaringsgericht leren.

De Provincie moet vooral het praktijkonderwijs stimuleren. De overheid moet ook vanuit de 
Provincie, Waterschappen en Eerste Kamer onderwijsplaatsen en stageplaatsen faciliteren.

Toerisme, taal en cultuur
Piraten zijn opgericht om kunst en cultuur zo breed mogelijk toegankelijk te maken. Daarom 
maken we veel cultuur gratis of goedkoop toegankelijk voor inwoners. We willen geen 
belastinggeld uitgeven voor het aantrekken van extra toeristen naar Noord-Holland. Er 
komen al genoeg toeristen. Wel willen we toerisme beter spreiden. Onze provincie heeft 
zoveel meer moois te bieden dan alleen de binnenstad van Amsterdam!

De Piratenpartij wil:
● buslijn in weekenden en vakantieperiodes om attracties buiten Amsterdam 

aantrekkelijker te maken voor toeristen (naar Monnickendam, Volendam, Purmerend,
Hoorn, Alkmaar, Zaandam)

● festivals in publieke parken zijn altijd gratis
● de provincie stimuleert permanente en betaalbare ateliers voor kunstenaars
● spontaan geplaatste kunst in de openbare ruimte wordt alleen weggehaald als die 

gevaarlijke situaties voor het verkeer oplevert of de stoep verspert
● musea moeten gratis te bezoeken zijn voor inwoners
● we breiden de bibliotheken uit met kleinschalige kennis- en cultuurcentra
● we stimuleren dat wetenschappers en kunstenaars vaker expertise uitwisselen op 

maatschappelijk relevante plekken zoals bibliotheken, buurthuizen en cultuurcentra
● verenigingen en dorpshuizen vormen de ruggengraat van de samenleving. Wij willen 

investeren om deze te behouden als zij in financiële problemen komen, bijvoorbeeld 
door energieprijzen

● er komen meer creatieve vrijplaatsen voor jong en oud
● door de hele provincie komen er muren waarop kunstenaars vrijelijk hun gang 

kunnen gaan. En we investeren meer in lokale kunstenaars om onze publieke ruimte 
vorm te geven
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Wonen
Ieder mens heeft recht op onderdak, ongeacht leeftijd, nationaliteit of inkomenspositie. Er is 
een groot tekort aan betaalbare woningen. Momenteel is de wachttijd in sommige regio’s 
meer dan 15 jaar. Mensen die onder strikte voorwaarden een urgentieverklaring hebben 
gekregen, moeten alsnog vele jaren in erbarmelijke omstandigheden wachten. Gentrification
onttrekt nog meer betaalbare woonruimte. Jongeren kunnen vaak geen passende 
woonruimte vinden in hun eigen omgeving en zijn gedwongen bij hun ouders te blijven 
wonen.

Bij gebrek aan verzorgingshuizen moeten ouderen vaak in niet-passende woningen blijven 
wonen. Passend maken én meer capaciteit in de verzorgingshuizen is geboden. De 
Piratenpartij staat voor een provincie met een passende woning voor jong en oud! De 
komende jaren gaan we burgers de grip op hun woonsituatie teruggeven.

Er is vooral vraag naar goedkope woningen en toch worden er vooral dure woningen 
gebouwd. Wij willen het woningaanbod beter laten aansluiten op de vraag. Daarnaast willen 
we leegstaande panden in gebruik nemen, bestaande vierkante meters beter benutten, en 
regels versoepelen om alternatieve woonvormen mogelijk te maken.

De Piratenpartij wil:
● dat er meer betaalbare woningen worden gebouwd; vooral geschikt voor jongeren en

senioren
● dat ook ouderen en jongeren in hun stad of dorp kunnen blijven wonen
● voorrang voor jongeren, senioren en mantelzorgers bij de woningen in de eigen dorp 

of stad
● voorrang op een woning voor kinderen die vanwege hun leeftijd (18+) uitstromen uit 

de jeugdzorg
● meer woningen bouwen, maar niet ten koste van de kwaliteit van de leefomgeving in 

steden, dorpen, landbouw en natuur. Noord-Holland wordt gekenmerkt door veel 
groen en natuur. We willen niet dat de provincie volledig wordt volgebouwd. Bouwen 
in het buitengebied kan alleen als alle andere opties zijn uitgeput

● meer hoogbouw in de stedelijke gebieden (acht of meer verdiepingen). Dit is een 
effectieve manier om meer betaalbaar woonruimte te creëren

● dat elk woningbouwproject uit minimaal 30% sociale woningen bestaat
● dat de provincie zich actief inzet om koopwoningen betaalbaar te houden voor de 

middenklasse. Wonen is een basisrecht en moet betaalbaar blijven. Dat geldt ook 
voor koopwoningen

● investeren in zelfbouw via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) en 
wooncoöperaties stimuleren

● meer investeren in het verduurzamen van woningen en in het bouwen van nieuwe 
woningen met duurzame en milieuvriendelijke materialen

● regels versoepelen om bestaande vierkante meters beter te benutten en alternatieve 
woonvormen, zoals woongroepen en tiny houses mogelijk te maken
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Ook moet de leegstandsbelasting gaan gelden per vierkante meter en progressief toenemen
naarmate een pand langer leegstaat. Voor gedeeltelijke leegstand moet de eigenaar dus 
ook worden belast. Dit stimuleert pandeigenaren om bij (tijdelijke) leegstand het pand 
beschikbaar te stellen voor kunstenaars, startende ondernemers of als studentenwoningen.

Zorg
Goede zorg is bepalend voor onze gezondheid: lichamelijk, geestelijk en sociaal. Dit is te 
belangrijk om te laten afhangen van iemands financiële situatie of sociaal vangnet. Goede 
zorg is een mensenrecht, geen luxeproduct. De Piratenpartij staat voor een goede, 
persoonlijke en lokale zorg, waarin zorgbehoevenden altijd zelf de regie houden. De kwaliteit
van de zorg zou niet mogen verschillen tussen gemeenten.

De decentralisatie van de zorg is als verkapte bezuinigingsmaatregel doorgevoerd. Deze 
brengt echter grote privacyrisico’s van zorgbehoevenden met zich mee. Veel gemeenten 
missen de kennis en ervaring om de gevoelige zorggegevens van hun inwoners veilig op te 
slaan. Ook moet de zorg gefaseerd uit de commerciële markt worden gehaald.

Wij stimuleren een gezonde levensstijl. Niet door mensen voor te schrijven hoe ze hun leven
moeten leiden, en ook niet via financiële prikkels, maar door goede informatieverstrekking 
die mensen helpt gezonde keuzes te maken. Armoede en eenzaamheid zijn belangrijke 
veroorzakers van stress en moeten actief worden bestreden op ieder niveau. Zo kunnen 
mensen bijvoorbeeld door de eigen bijdrage geen gebruik maken van dagbesteding, 
begeleiding en andere voorzieningen die essentieel zijn voor het welzijn. Daardoor kunnen 
ze in een sociaal isolement terechtkomen. Financiële meevallers moeten worden ingezet om
schrijnende situaties te vermijden.
De vergrijzing legt een buitengewoon grote druk op de reguliere zorg. Om de verschraling in 
de reguliere zorg op te vangen, vindt de Piratenpartij dat de provincie een rol moet gaan 
spelen in het toegankelijk houden van zorg voor ouderen en mensen met een beperking. 
Met name als het gaat om preventieve zorg van thuiswonende ouderen of mensen met een 
motorische beperking. Domotica- en Fokuswoningen kunnen hier een rol in spelen.

De provincie wordt verantwoordelijk voor alternatieve woonvoorzieningen in de jeugdzorg, 
inclusief de kwaliteit ervan. De doelstelling van deze woonvoorzieningen is het behoud van 
familiebanden en herstel van de trauma’s en schade bij kinderen. Bijvoorbeeld meer en 
betere tweedekans-woningen voor jongeren en tienermoeders, of Thomashuizen.

De Piratenpartij wil:
● betaalbare en toegankelijke zorg voor jong tot oud
● dat de provincie voorkomt dat zorgcowboys de ruimte krijgen in de zorg
● dat specialistische zorg niet verder wordt afgeschaald of gecentraliseerd
● dat het kweken en gebruik van cannabis voor medicinaal gebruik wordt gelegaliseerd
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Leefomgeving
De uitstoot van broeikasgassen en het opraken van fossiele brandstoffen vragen om een 
radicaal andere omgang met onze aarde. De Piratenpartij wil dat de provincie hierin een 
voortrekkersrol speelt. De Piratenpartij wil de kosten voor milieu- en klimaatmaatregelen niet
nog meer bij burgers leggen, maar juist bij de vervuilende bedrijven die deze kosten 
veroorzaken. De vervuiler betaalt.

Voor bouwbedrijven willen we werken aan een transitie waarbij alleen nog met gerecyclede, 
cradle-to-cradle en biologische grondstoffen werken zoals hennep en hout. Dit zorgt ook 
voor minder stikstofuitstoot. Gebouwen worden zodanig ontworpen dat materialen zoveel 
mogelijk kunnen worden hergebruikt. Bouwbedrijven worden verplicht alle bouwwerken in te 
brengen in een hergebruik-database, zoals www.madaster.com

De Piratenpartij wil:
● hergebruik van grondstoffen, volgens het cradle-to-cradle principe, wordt leidend 

voor de provincie. Voorbeelden hiervan zijn hennep als alternatief voor plastic, het 
lokaal hergebruiken van GFT-afval, en het instellen van ‘inneemplaatsen‘ bij 
stortplaatsen zodat spullen die nog niet volledig gebruikt zijn opnieuw ingezet kunnen
worden

● werken aan de energieonafhankelijkheid van Noord-Holland en haar omgeving. Op 
alle sociale woningen die hiervoor geschikt, en overheidsgebouwen, komen 
zonnepanelen, toegang tot aardwarmte en verminderen we het energieverbruik in de 
provincie

● energiecoöperaties steunen waarin bewoners zelf duurzame energie opwekken, 
opslaan en delen en starten een pilot waarin bewonerscollectieven belastingvrij 
duurzame energie kunnen uitwisselen

● lokaal opgewekte energie ook lokaal opslaan. Met zonnepanelen verzamelt de buurt 
energie, die in verwarming en stroom wordt omgezet. De reststroom wordt 
doorgeleid naar elektrische auto’s en fietsen. Wat de elektrische voertuigen aan het 
eind van de dag over hebben wordt weer in het netwerk gepompt

● burgers aanmoedigen om energieneutraal te leven door bijvoorbeeld subsidiëring 
van zonnepanelen, of isolatie van woningen

● stimuleringsfondsen en regelingen voor snellere verduurzaming van woningen, 
overheidsgebouwen en bedrijven

● nieuwe vormen van voedselvoorziening die ook in stedelijke omgevingen een 
toekomst kunnen hebben. Bijvoorbeeld: permacultuur en voedselbossen 
(bijvoorbeeld Voedselpark Lutkemeerpolder), stadslandbouw en verticale landbouw.

● nieuwe voedselcoöperaties waar bewoners groenten en fruit uit de regio kunnen 
bestellen tegen een betaalbaar bedrag

● dat kantines van de Provincie, Waterschappen en Eerste Kamer ook veganistische 
opties op de menukaart hebben

● voedselverspilling verminderen; een van de meest schrijnende en vaak onzichtbare 
vormen van verspilling

● investeren in het verminderen van de CO2 uitstoot van onder andere de 
grootschalige digitale infrastructuur
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● de verdozing stoppen, dat wil zeggen: niet overal lukraak nieuwe datacenters en 
distributiecentra bouwen

● tegengaan van uitstoot van schadelijke stoffen in water, bodem en lucht, onder 
andere door het afbouwen van vergunningen voor lozingen. Meer en beter 
handhaven

Energie
In Noord-Holland zijn er veel mogelijkheden voor duurzame energie die niet, of niet 
voldoende, worden benut. De provincie biedt momenteel niet genoeg steun aan lokale 
initiatieven voor duurzame energie. De Piratenpartij wil winning van duurzame energie 
stimuleren door regelgeving te vereenvoudigen en kennis te verspreiden. Hier ligt een 
belangrijke taak voor de provincie.

Met de ontwikkeling en uitbreiding van duurzame energie valt veel te winnen op economisch
(efficiency, terugverdienen investeringen, onafhankelijkheid van fossiele energie), sociaal 
(werkgelegenheid, lokale initiatieven) en ecologisch gebied (reductie CO2-emissies). 
Daarnaast wil de Piratenpartij dat de provincie een startersfonds met een 
ondersteuningsregeling voor beginnende lokale energie-initiatieven opzet.

De Piratenpartij zet zich in voor een snellere overgang van fossiel naar hernieuwbaar. Hierbij
richten we ons onder meer op zonnepanelen, windmolens, aquathermie en geothermie in 
lokale energiecoöperaties. We zijn niet dogmatisch tegen kernenergie, maar zien hiervoor 
de komende vier jaar geen goede business case in Noord-Holland. In de nabije toekomst 
zullen verschillende ‘batterij’ technieken, waaronder warmteopslag, waterstof en smart grids,
zo verbeteren, dat energie opslaan en slim verdelen efficiënter wordt en niet meer de 
beperkende factor zal zijn.

We ondersteunen dorpen, wijken en buurten om duurzame decentrale energienetwerken op 
te zetten voor zowel warmte als elektriciteit, met als doel het geld te laten terugstromen naar
de dorpen, wijken en buurten om daar meer welzijn en welvaart te kunnen ontwikkelen. 
Daarnaast is dit een stapsgewijze opbouw om een alomvattend, decentraal aan elkaar 
gekoppeld energienetwerk te maken in Nederland. Daarmee krijgen we een zeer stabiele 
energielevering die niet meer afhankelijk is van fossiele energie, grote bedrijven en het 
buitenland. Juist marktschommelingen zorgen voor armoede en dit netwerk zorgt voor de 
goedkoopste en meest stabiele prijs voor energie.

Biomassa
We zijn tegen uitbreiding van biomassacentrales. Bomen hebben we nodig voor onze 
zuurstof. Deze verbranden voor energie is achterhaald en zorgt voor onnodig veel 
luchtvervuiling.
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Landbouw & visserij
Wij willen de landbouw verduurzamen van onderop. Wij helpen boeren te transformeren 
naar natuurinclusieve kringlooplandbouw. Zij kunnen dan ook ons landschap onderhouden. 
Meervoudig ruimtegebruik, waarbij natuurinclusieve landbouw bijvoorbeeld ook geschikt 
wordt gemaakt voor recreatie, zorgt ervoor dat we dat het aantal natuur- en 
recreatiegebieden kan toenemen en aan de stikstofnormen kan worden voldaan, zonder dat 
dit ten koste gaat van boeren. Een gezonde samenleving met kleinschalige initiatieven 
steunen. De excessen die onder regeldruk tot stand zijn gekomen moeten we samen met de
boeren aanpakken. Verbied nieuwe megastallen c.q. stallen met meerdere etages.

Agrarische bedrijven die overstappen op biologische landbouwmethoden moeten subsidie 
krijgen van de provincie. De landbouw en voedselvoorziening in Noord-Holland moeten in 
stand blijven. We zijn tegen gedwongen onteigeningen. Wij zijn voorstander van de 
biologische landbouwmethode en vinden dat de overheid dit moet subsidiëren.

Gezonde lucht en water
We moeten behoedzaam zijn met ons drinkwater. Burgers worden steeds vaker opgeroepen
zuinig te zijn met drinkwater, terwijl industriële bedrijven en datacenters vaak 
grootverbruikers zijn van drinkwater en daar een veel te lage prijs voor betalen. Drinkwater 
gebruiken als industrieel proceswater of om datacenters te koelen willen we niet meer 
toestaan.

De luchtkwaliteit bij Tata Steel is zorgwekkend. De inwoners moeten kunnen bouwen op een
toekomstvisie. De provincie moet erop toezien dat Tata verduurzaamt en bestaande 
afspraken worden gehandhaafd. Ook dit soort bedrijven moeten zich houden aan 
regelgeving van de provincie. Zo ook bijvoorbeeld de overmatige ammoniakuitstoot door de 
Oreo-fabriek in Zaandam. Verduurzaming van deze bedrijven is hard nodig.

Toezicht op gezonde lucht en water faalt en de consequenties zijn onacceptabel. Dit leidt tot 
ernstige ziekte en sterfte onder omwonenden. We willen meer ‘citizen science’ projecten 
zoals ‘Hollandse Luchten’, ook op het gebied van bijvoorbeeld overlast door windturbines als
deze te dicht bij woningen of in natuurgebieden worden geplaatst.

De Piratenpartij wil:
● samen met bedrijven en maatschappelijke organisaties een concreet plan maken 

voor de ondersteuning van innovatie en groei naar een duurzame economie
● duurzaam ondernemen stimuleren door regelgeving te vereenvoudigen en kennis te 

verspreiden
● het participatiefonds Duurzame Energie zo aanpassen dat kleine initiatieven beter 

financieel ondersteund worden
● een startersfonds met een ondersteuningsfonds opzetten voor beginnende lokale 

energie-initiatieven
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Mobiliteit & infrastructuur
Noord-Holland wordt steeds drukker en de wegen worden intensiever gebruikt. Het vele 
autoverkeer legt ook een zware druk op onze luchtkwaliteit, die op vele plekken niet aan de 
afgesproken ondergrens voldoet. Wij investeren in een broodnodige mobiliteitstransitie. De 
piraten zetten in op snel, fijnmazig, toegankelijk, transparant en betaalbaar openbaar 
vervoer. De openbare ruimte moet voor de verkeersveiligheid meer op fietsers en 
voetgangers worden ingericht en we zetten grote stappen richting autoluwe binnensteden. 
De maximumsnelheid kan dan hetzelfde blijven. OV neemt minder ruimte in dan auto’s, dus 
extra asfalt is dan meestal onnodig, met oog op de toekomst. De Piratenpartij kiest voor de 
mobiliteit van de 21e eeuw.

Glasvezelverbindingen
Glasvezel moet ook in de minder bereikbare gebieden worden aangelegd. Lokale initiatieven
hieromtrent verdienen steun. De glasvezel-infrastructuur moet openstaan voor 
concurrerende netwerkaanbieders. De Provincie moet via de afgifte van vergunningen hierin
sturen. Monopolies, zoals PTT/UPC en AT2000 (in de tijd van de kabeltelevisie), moet de 
Provincie kunnen voorkomen.

Openbaar vervoer
De Piratenpartij wil

● fileproblematiek aanpakken door goede alternatieven te bieden met beter OV en 
fietssnelwegen

● snel, goedkoop, fijnmazig en toegankelijk OV (ook voor mobiliteitsbeperkten en 
senioren) zodat ook de dorpen in Noord-Holland goed bereikbaar blijven

● meer autodeelpunten

Wegvervoer
● meer bewustzijn creëren bij burgers ter bevordering van de overstap naar elektrisch 

wegvervoer
● meer oplaadpunten van hogere kwaliteit en laadsnelheid, met behoud van 

ruimte/mogelijkheden voor mensen met mobiele beperkingen. (Nu verdwijnen 
invalidenparkeerplekken ten gunste van elektrische oplaadplek-parkeerplekken)

● fietssnelwegen voor elektrische fietsen en speed-pedelecs
● vervoer over water is soms efficiënter dan over de weg
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Schiphol
Provinciale opcenten op kerosine en het afschaffen van brandstofsubsidie zijn stappen in de
goede richting: vooral starten en landen kosten veel brandstof, de rest van de vlucht relatief 
weinig. Daardoor worden korte vluchten — waar doorgaans de trein een alternatief is — 
hiermee relatief zwaarder belast dan lange vluchten.

We willen het aantal vluchten van Schiphol verder verminderen, door bestaande regels te 
handhaven. Dit kan Schiphol doen door overstapvluchten te schrappen. Deze veroorzaken 
meer schade dan voordelen.
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