
Programma 50PLUS Provincie Noord-Holland 
 

Inleiding 
 
Noord-Holland is een provincie van uitersten. Naast de polders met boerenbedrijven is 
Amsterdam de grootste stad van Nederland. Er zijn mooie natuurgebieden in de duinen, 
maar aan de rand van de duinen staan de Hoogovens, een van de meest vervuilende 
industrieën van ons land. In de Haarlemmermeer ligt de nationale luchthaven Schiphol en 
Den Helder is de Nederlandse marinehaven. 50PLUS Noord-Holland vindt de toeristensector 
een heel belangrijke economische sector voor de provincie Noord-Holland. Toeristen zorgen 
ook voor inkomen voor de desbetreffende gemeenten in de provincie Noord-Holland. Het 
aanpakken van overlast blijft hierbij een speerpunt. Het toerisme dient gespreid te worden 
over de hele provincie en niet geconcentreerd in een paar steden. 
 Voor 50PLUS staat de leefbaarheid in de provincie centraal. Hieronder worden een aantal 
punten uitgewerkt waarmee 50PLUS zich in Noord-Holland wil onderscheiden. 
 

Koopkracht 
De koopkracht van gepensioneerden staat al jaren onder druk. De belangrijkste besluiten 
over de AOW en de pensioenen worden in de Eerste en Tweede kamer genomen. Naast het 
kiezen van leden van de Eerste Kamer kunnen de provinciale gedeputeerden ook 
maatregelen nemen die de koopkracht van ouderen ondersteunen en de effecten van 
stijgende prijzen opvangen. 

 Teneinde de koopkracht van de inwoners van Noord-Holland niet verder onder druk 
te zetten mogen de Provinciale belastingen niet stijgen. 

 Een ouderenpas invoeren met gratis openbaar vervoer en museumbezoek. 

 Extra ondersteuning van voedselbanken. 

 Proactief kijken waar mensen in de problemen komen door energie-armoede. 

 Het verlagen van inkomen van ouderen bij samenwoning en mantelzorg 
compenseren. 

 Ouderen die dat willen de mogelijkheid bieden door te werken. 

 Parkeerkosten bij zorginstellingen afschaffen. 

 Zorgen voor verminderde provinciale lasten c.q. minimaal gelijkblijvende lasten.  
 

Wonen  
Ouderen hebben de sleutel in handen om de doorstroming op de woningmarkt weer op 
gang te brengen. Om jongeren en nieuwe instroom te huisvesten zijn veel woningen nodig. 
Nederland wordt volgebouwd. Het is zaak het landelijke karakter van het Noord-Hollandse 
laagland te beschermen. En goede infrastructuur is noodzakelijk om de bereikbaarheid van 
essentiële voorzieningen te waarborgen.  

 De provincie zet extra capaciteit in om de vergunningsverlening sneller af te 
handelen. 

 Samenwerking met gemeentes en woningcorporaties om door middel van 
nieuwbouw doorstroom te bevorderen. 

 Stimuleren van de ontwikkeling van woonconcepten die de gemeenschapszin 
bevorderen, zoals Knarrenhoven, Co-housing communities en Tiny-social. 

 Investeren in de bouw van levensloopbestendige woningen en gemeenten 
motiveren hierop in te zetten bij bouwopgaves. 
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 Aanbieden van goedkope leningen om mensen te helpen bij het levensloopbestendig 
maken en/of isoleren van hun woning. 

 Een quotum van minimaal 25% voor inwoners van de eigen gemeente bij toewijzing 
van woningen. 

 Tegengaan van speculatie op de huizenmarkt. Plicht tot zelfbewoning. 

 50PLUS Noord-Holland vindt dat het onvermogen van het Rijk om aan de 
buitengrenzen vluchtelingen tegen te houden niet mag betekenen dat de provincie 
dan maar de laatste halte moet worden. De opvang van asielzoekers moet evenredig 
worden verdeeld in het land. 50PLUS Noord-Holland vindt dat gemeenten met 
betrekking tot statushouders eigen verantwoordelijkheden hebben en eigen 
beleidskeuzes maken. Integratie van migranten in de samenleving moet voorop 
staan met maximaal 5% op het aantal inwoners van een woonkern.  

 Bevorderen van het bouwen van verzorgingstehuizen en aanleunwoningen waar 
mensen minder eenzaam zijn en zorg gemakkelijker kan worden verleend. 

 Versoepeling van de regels voor mantelzorgwoningen.  
 

Ruimtelijke ordening 

 Goede bereikbaarheid van NS-stations met Openbaar Vervoer (OV), ook in de 
avonduren. 

 Zorgen voor een goede bereikbaarheid/geen busritten verminderen of afschaffen. Of 
alternatief aanbieden. 

 50PLUS is voor veiligheid in het verkeer voor jong en oud. Daar kan en mag niet op 

bespaard worden. 50PLUS wil daarom ook goed van het autoverkeer afgescheiden 

brede eenrichting fietspaden. Dit zonder de weg voor het autoverkeer te versmallen. 

Zodat een veilige doorstroming van zowel het autoverkeer als van het fietsverkeer 

geborgd is. 

 Zorgen dat overal in de provincie een ziekenhuis met spoedeisende hulp binnen een 
half uur bereikbaar is. Met name voor Texel moet een oplossing worden gevonden.  

 Behoud voorzieningen zoals een Bibliotheek, een dorpswinkel, een brievenbus, (een 
bank met een pinautomaat) en busvervoer. 

 Gezondheidszorginstellingen (zoals bijvoorbeeld de huisarts, de fysiotherapeut en de 
apotheek) moeten snel en goed bereikbaar zijn. 

 Goede spreiding gezondheidszorginstellingen. 

 
Natuur, milieu en bedrijvigheid 
In het dichtbevolkte Nederland wordt de natuur van alle kanten bedreigd. 50PLUS vindt dat 
het provinciale beleid erop gericht moet zijn het evenwicht te bewaren tussen het 
beschermen van de natuur en ruimte voor wonen en werken.  

 Herindeling Natura 2000 gebieden om de impact op de stikstofregels in te perken. 

 50PLUS Noord-Holland vindt het landelijke beleid ten aanzien van de stikstofeisen 
chaotisch en wil dat de komende twee jaar in afstemming met de boeren nieuw 
onderzoek gedaan wordt. 50PLUS Noord-Holland vindt dat op basis van deze nieuwe 
onderzoeksresultaten er nieuw beleid wordt gemaakt om boeren helpen te voldoen 
aan de stikstofeisen. 
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 Kleine boeren (familie)bedrijven zijn niet verantwoordelijk voor de grote stikstof 
uitstoot en worden onevenredig getroffen. Ze mogen hun bedrijf voorzetten op 
voorwaarde dat ze verduurzamen en daarbij worden ondersteund. Stikstofuitstoot 
dient te voldoen aan wettelijke normen en de daaraan gekoppelde vergunningen. 
50PLUS Noord-Holland vindt dat een bedrijf dat niet aan de stikstofnormen voldoet 
en dus geen vergunning heeft, verkocht kan worden aan de provincie Noord-
Holland. 

 Natuurgebieden bereikbaar en toegankelijk maken voor iedereen.  

 Activeren Schoon Lucht akkoord. 

 Waterbeheer in onderling overleg. Niet zomaar grondwaterpeil verlagen! 

 Afkoppeling regenwater van het riool. 

 Bescherming oppervlakte- en grondwater. Vervuiling brengt de 
drinkwatervoorziening in gevaar. 

 Voor het verwijderen van asbest blijft ook op Provinciaal niveau, een 
subsidieregeling bestaan. 

 Vervuilende industrie aanpakken. De vervuiler betaalt! 
50PLUS vindt dat in het overvolle Noord-Holland de milieuvervuiling (lucht, water en 
bodem) van zeer milieuvervuilende bedrijven aangepakt moet worden. Wel vindt 
50PLUS Noord-Holland dat er maatwerk toegepast dient te worden en de 
werkgelegenheid zoveel mogelijk behouden dient te worden. Daarbij past dat de 
huidige milieunormen toegepast en gehandhaafd worden, maar niet plotseling 
verzwaard worden. 

 Minder vluchten/vliegroutes over bewoonde gebieden. 

 Daar waar ganzen een gevaar vormen voor de mens (zoals rond vliegvelden) of waar 
grote economische schade ontstaat door ganzen (zoals kaal eten van gewassen) 
moet gepoogd worden ganzen te verjagen en wanneer dit niet of onvoldoende kan, 
moeten ganzeneieren geruimd worden. 

 De provincie Noord-Holland zal alle maatregelen nemen om te voorkomen dat de 
wolf deze provincie binnenkomt. 

 

Energietransitie 
Het toegenomen energiegebruik vormt een groot risico voor de houdbaarheid van onze 
maatschappij. Naast de belasting van het milieu van fossiele brandstoffen hebben wij 
allemaal kunnen ervaren wat de oorlog in Oekraïne met de prijzen doet. We zullen nog 
intensiever moeten zoeken naar duurzame alternatieven. Zelfs kernenergie is weer 
bespreekbaar. Voor 50PLUS is het van groot belang dat de prijsstijgingen niet onverkort bij 
de burgers worden neergelegd.  

 Terugdraaien privatisering energie (gas en elektriciteit) naar een openbaar 
Nutsbedrijf. 

 In vergunningenstelsels de verplichting opnemen dat bedrijven bij nieuwbouw en 
uitbreiding, zonnepanelen op hun dak plaatsen 

 Stimuleren, subsidiëren en activeren isolatie- en energiebesparingsprogramma’s 

 Voorrang burgers bij groene energie windmolenparken 

 Geen energie slurpende datacenters meer toelaten. 

 Windmolens niet dicht bij woonhuizen plaatsen en zo weinig mogelijk 
“horizonvervuiling”.  
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Bestuur en financiën 
Het lage vertrouwen van burgers in de politiek is een serieuze bedreiging van de 
democratie. 50PLUS vindt het belangrijk dat de provincie zich actief inzet voor het 
herwinnen van het vertrouwen van de burgers. De politiek moet meer naar de burgers 
toekomen en beleidskeuzen moeten in heldere taal worden uitgelegd. 

 Ruimte voor regelmatige communicatie met inwoners niet alleen via de lokale 
kranten en media maar ook digitaal. 

 De democratische legitimiteit moet goed geborgd zijn. 

 Burgerinitiatief/burgerraad waarbij inwoners de mogelijkheid hebben om thema’s te 
agenderen en bespreekbaar te maken in de vergadering van de Provinciale Staten. 

 Er komt een gedeputeerde met ouderenbeleid in zijn/haar portefeuille 
(ouderenproof).  

 In alle visies, nota’s speciale aandacht voor 50plussers.  

 Huidige taak is om toe te zien op de financiën van de Gemeentes. Ook toe te zien op 
de uitvoering van de gemeentelijke taken in het kader van de WMO en Jeugdzorg. 

 Structureel personeelstekort bij de overheid aanpakken. Een 50plus quotum 
toevoegen aan beleid. 

 Balans vinden tussen maatschappelijk rendement en financieel rendement bij 
subsidies en/of leningen. 

 Benadrukken en naleven integriteitsrichtlijnen. Beleid naleven en jaarlijks evalueren. 

 Activeren van de relatie tussen Provincie en de Waterschappen 

 Provinciale Staten terug aan het stuur, goed kijken naar structuren van fondsen 
 
 


