
Stelling 
nr 

Stelling Positionering Onderbouwing Bron 

1 Er moeten meer 
woningen worden 
gebouwd, ook al 
verdwijnt er dan groen 
buitengebied 

Mee eens We willen eerst binnen steden bouwen en lege 
kantoren ombouwen. Pas daarna kan er 
gebouwd wordt in het schaarse groen. Bij alle 
bouwprojecten willen we vooral betaalbare 
huizen bouwen (goedkope koop en huur). 
In het programma  
 

 

2 Als gemeenten 
onvoldoende sociale 
huurwoningen bouwen, 
moet de provincie hen 
dwingen dit te doen 

Helemaal 
mee eens 

Iedereen moet betaalbaar en goed kunnen 
wonen, als gemeenten vooral duurdere huizen 
bouwen moet de provincie zorgen dat zij alsnog 
ook goedkope huizen bouwen. 
 
Binnen de gemaakte afspraken met gemeenten 
worden de betaalbare woningen eerst gebouwd, 
daarna pas de duurdere woningen. Tot er 
genoeg betaalbare huizen zijn, bouwen we 
minstens 80% betaalbaar! 
… De provincie controleert streng of afspraken 
met gemeenten nagekomen worden.  
Gemeenten die, om welke reden dan ook, de 
gemaakte woningbouwafspraken niet  
nakomen, komen niet in aanmerking voor 
provinciale subsidies 

 

3 Om de 
leefomstandigheden van 
arbeidsmigranten te 
verbeteren, moeten er 
voor hun meer 
woningen gebouwd 
worden 

Helemaal 
mee eens 

Iedereen moet goed en betaalbaar kunnen 
wonen. Ook arbeidsmigranten moeten goed, 
veilig en menswaardig kunnen wonen. De 
bedrijven die arbeidsmigranten naar Nederland 
halen om meer winst te kunnen maken, zijn hier 
vooral verantwoordelijk voor. 

https://zuid-
holland.sp.nl/nieuws/2020/10/uitwassen-
huisvesting-arbeidsmigranten-in-zuid-
holland-moeten-snel-opgelost-worden 



4 De provincie moet zich 
inzetten om er voor te 
zorgen dat elke 
gemeente in Zuid-
Holland hun eigen 
inwoners voorrang 
geven op een woning 

Helemaal 
mee eens 

Iedereen moet goed en betaalbaar kunnen 
wonen in de gemeente of gemeenschap waar zij 
dat zouden willen. Mensen die al in een 
gemeenschap wonen, moeten hier kunnen 
blijven wonen. Nu is het te vaak zo dat vooral 
sociale huurders hun stad uit gejaagd worden 
omdat goedkope woningen gesloopt worden. 

https://zuid-
holland.sp.nl/nieuws/2017/11/rotterdam-
jaagt-sociale-huurders-de-stad-uit-wonen-
in-je-eigen-stad-is-blijkbaar-te 

5 De provincie moet 
meebetalen zodat alle 
gemeenten een 
starterslening kunnen 
geven aan haar 
inwoners 

Neutraal 
 
 

We willen dat wonen betaalbaar en toegankelijk 
is voor iedereen. Met startersleningen gaan de 
prijzen van huizen juist omhoog. De SP wil dat de 
provincie juist betaalbare huizen gaat bouwen 
zodat een starterslening niet nodig is. 

 

6 De provincie moet 
toestaan dat mensen 
permanent in een 
recreatiewoning kunnen 
wonen 

Neutraal 
 
 

Er moeten genoeg écht betaalbare huizen zijn. 
Huizen die ook gebouwd zijn als permanente 
woning. Recreatiewoningen zijn vaak op een 
plek gebouwd waar we nooit een woonwijk 
toegestaan hadden en zijn van slechte kwaliteit. 
Voor de mensen die nu geen huis kunnen 
vinden, is wonen in een recreatiewoning een 
noodoplossing. Daar moet een permanente 
woning voor komen. 

 

7 In Zuid-Holland moeten 
gemeenten meer 
vrijheid krijgen om zelf 
te bepalen waar 
woningen gebouwd 
mogen worden 

Neutraal We willen eerst binnen steden bouwen en lege 
kantoren ombouwen. Pas daarna kan er 
gebouwd wordt in het schaarse groen. Bij alle 
bouwprojecten willen we vooral betaalbare 
huizen bouwen (goedkope koop en huur). 
Het is belangrijk dat de provincie hier over de 
gemeentegrenzen heen kijkt, zodat de juiste 
woning op de juiste plek gebouwd wordt.  
 

 



8 De provincie moet meer 
ruimte maken voor 
fietsers, ook als auto's 
dan minder goed 
kunnen doorrijden 

Niet mee 
eens 

Doordat meer mensen kiezen voor de fiets, komt 
er ook meer ruimte op de wegen. Het is geen 
tegenstelling tussen het een of het ander. 

 

9 De provincie moet geld 
uittrekken voor meer 
openbaar vervoer, ook 
al is er dan minder geld 
voor autoverkeer 

Helemaal 
mee eens 

Doordat meer mensen kiezen voor het openbaar 
vervoer door betere investeringen, zal er ook 
meer ruimte komen op de weg voor mensen die 
niet kunnen kiezen voor het OV. Daardoor kan 
ook de auto beter doorrijden, omdat er meer 
ruimte op de weg gemaakt is. 

 

10 De provincie moet 
ervoor zorgen dat naar 
kleine dorpen vaker een 
bus rijdt, ook al moet de 
provinciale 
wegenbelasting 
daarvoor omhoog 

Helemaal 
mee eens 

Als er geen bussen in kleine kernen rijden, 
kiezen meer mensen voor de auto. Hierdoor 
komen er meer files en zal er nóg meer geld naar 
wegen moeten. Daarnaast is een bus ook heel 
belangrijk voor de leefbaarheid van dorpen. Zo 
zijn er nu al heel veel jongeren die niet meer met 
de bus naar school kunnen en ouderen die 
steeds eenzamer worden omdat ze nergens 
meer heen kunnen. De tegenstelling in de 
stelling is dus helemaal geen tegenstelling. 
Wegen worden voller en dus duurder als meer 
mensen de auto in gejaagd worden, omdat er 
geen OV is om voor te kiezen. Bovendien gaat de 
leefbaarheid van dorpen zonder OV hard 
achteruit. 
 

 

11 De buurtbussen op 
Goerree Overflakkee 
moeten blijven rijden, 
ook al moet de 
provinciale 

Helemaal 
mee eens 

Als er geen bussen in kleine kernen rijden, 
kiezen meer mensen voor de auto. Hierdoor 
komen er meer files en zal er nóg meer geld naar 
wegen moeten. Daarnaast is een bus ook heel 
belangrijk voor de leefbaarheid van dorpen. Zo 
zijn er nu al heel veel jongeren die niet meer met 

 



wegenbelasting 
daarvoor omhoog 

de bus naar school kunnen en ouderen die 
steeds eenzamer worden omdat ze nergens 
meer heen kunnen. De tegenstelling in de 
stelling is dus helemaal geen tegenstelling. 
Wegen worden voller en dus duurder als meer 
mensen de auto in gejaagd worden, omdat er 
geen OV is om voor te kiezen. Bovendien gaat de 
leefbaarheid van dorpen zonder OV hard 
achteruit. 
 

12 Provinciale wegen 
mogen worden 
uitgebreid met extra 
rijstroken, ook al 
verdwijnt er dan groen 

Mee eens Daar waar de SP het nodig vindt, moeten 
provinciale wegen uitgebreid kunnen worden. 
Echter kiest de SP op heel veel plekken voor 
investeringen in beter OV en in bijvoorbeeld 
goede fietspaden, zo kiezen minder mensen 
voor de auto en zijn de dure investeringen in 
asfalt niet meer nodig. Dit is beter voor het 
milieu, het landschap en de provinciale 
portemonnee. 

 

13 De N57 tusssen Brielle 
en Hellevoetsluis moet 
een vierbaansweg 
worden, ook als 
hierdoor groen 
verdwijnt 

Neutraal Veiligheid op de weg is ontzettend belangrijk 
voor de SP. Maar meer rijstroken zorgen niet 
automatisch voor meer verkeersveiligheid. Deze 
weg gaat nu tweebaans worden, dat heeft de 
Tweede Kamer in april besloten. Pas als de weg 
echt tweebaans geworden is, kan bepaald 
worden of dat genoeg was of niet. Het groen dat 
er nu nog is, willen we tot die tijd niet verder 
aantasten door de weg een tweede keer te 
verdubbelen. 

 

14 De maximumsnelheid 
op provinciale wegen 
moet op veel meer 
plekken worden 

Niet mee 
eens 

De SP wil uitstoot verminderen door het OV een 
veel betere keuze te maken. Daarom pleit de SP 
voor meer investeringen in het OV. Zo komt er 
ook meer ruimte op de weg voor die mensen die 

 



verlaagd van 80 naar 60 
km per uur 

écht moeten kiezen voor de auto. Daarnaast wil 
de SP uitstoot van verkeer verminderen door 
meer vrachtvervoer over water en spoor te laten 
gaan dan over de weg. De snelheid op 
provinciale wegen verlagen is daarmee niet 
nodig.  
 



15 De provincie moet zich 
inzetten om Rotterdam 
The Hague Airport te 
sluiten 

mee eens Wat de SP betreft sluiten we Zestienhoven en 
gaan we in plaats daarvan betaalbare woningen 
bouwen en een park creëren, voor de mensen 
die nu op Zestienhoven werken moet goed en 
passend vervangend werk gezocht worden. Er 
moet gezocht worden naar een locatie voor een 
Nederlandse luchthaven die niet op deze wijze 
omringd is door bebouwd gebied. De luchtvaart 
op Zestienhoven betekent, voor veel mensen, 
een bron van toenemende geluidsoverlast en 
uitstoot. Dit geldt ook voor het vlak over de 
provinciegrens gelegen Schiphol. Het is een taak 
van de provincie om deze overlast terug te 
dringen. Voor reizen op kortere afstanden moet 
reizen per trein een volwaardig alternatief 
worden voor vliegen, de provincie moet zich 
hiervoor inzetten. Helikoptervluchten geven veel 
overlast en zullen daarom in Zuid-Holland voor 
recreatief en commercieel gebruik niet worden 
toegestaan. Ook zullen er geen commerciële of 
privé helikopterhavens in de provincie worden 
toegestaan. Voor vluchten van hulpdiensten 
blijft alle ruimte. Het opknippen van de 
geluidsruimte van Zestienhoven in een 
hulpdiensten gedeelte en een commercieel deel 
zal een verdere groei van de luchtvaart tot 
gevolg hebben. De SP is hier dan ook tegen. 
 

 

16 Het vliegveld Rotterdam 
The Hague Airport moet 
worden gesloten om 
plaats te maken voor 
woningbouw 

mee eens Wat de SP betreft sluiten we Zestienhoven en 
gaan we in plaats daarvan betaalbare woningen 
bouwen en een park creëren, voor de mensen die 
nu op Zestienhoven werken moet goed en 
passend vervangend werk gezocht worden. Er 

 



moet gezocht worden naar een locatie voor een 
Nederlandse luchthaven die niet op deze wijze 
omringd is door bebouwd gebied. De luchtvaart 
op Zestienhoven betekent, voor veel mensen, een 
bron van toenemende geluidsoverlast en 
uitstoot. Dit geldt ook voor het vlak over de 
provinciegrens gelegen Schiphol. Het is een taak 
van de provincie om deze overlast terug te 
dringen. Voor reizen op kortere afstanden moet 
reizen per trein een volwaardig alternatief 
worden voor vliegen, de provincie moet zich 
hiervoor inzetten. Helikoptervluchten geven veel 
overlast en zullen daarom in Zuid-Holland voor 
recreatief en commercieel gebruik niet worden 
toegestaan. Ook zullen er geen commerciële of 
privé helikopterhavens in de provincie worden 
toegestaan. Voor vluchten van hulpdiensten blijft 
alle ruimte. Het opknippen van de geluidsruimte 
van Zestienhoven in een hulpdiensten gedeelte 
en een commercieel deel zal een verdere groei 
van de luchtvaart tot gevolg hebben. De SP is 
hier dan ook tegen. 

17 De provincie Zuid-
Holland moet zich 
inzetten om te 
voorkomen dat Schiphol 
uitbreidt met een extra 
landingsbaan (de 
tweede Kaagbaan) 

Helemaal 
mee eens 

De SP wil dat de Provincie Zuid-Holland vanaf nu 
actiever gaat optreden om de overlast van 
Schiphol in het noorden van de provincie te 
beperken. 

https://zuid-
holland.sp.nl/nieuws/2011/02/sp-
overlast-vliegverkeer-schiphol-beperken 

18 De meest 
milieuvervuilende 
bedrijven moeten weg 
uit Zuid-Holland, ook al 

Mee eens De SP wil dat deze bedrijven verduurzamen. Ze 
moeten stoppen met de uitstoot en het 
aantasten van gezondheid. Als ze stoppen met 
de uitstoot, hoeven ze niet te sluiten. Dan gaat 

 



gaat dat ten koste van 
werkgelegenheid 

het ook niet ten koste van werkgelegenheid. De 
huidige uitstoot is heel schadelijk voor Zuid-
Hollandse inwoners, dier en natuur. Daarnaast 
willen we juist dat de provincie inzet op banen 
die bijdragen aan de verduurzaming van Zuid-
Holland. 

19 Er moeten meer 
windmolens in de 
provincie Zuid-Holland 
komen 

mee eens De SP wil dat er enerzijds meer duurzame 
energie opgewekt wordt, door windmolens op 
zee en daar op land waar dit zonder overlast 
kan, zonnepanelen, aardwarmte, water en 
restwarmte. Daarnaast is het heel belangrijk te 
besparen op energiegebruik en onze inwoners te 
helpen hun energierekening omlaag te brengen. 
Iedereen moet kunnen meeprofiteren van de 
energietransitie, zeker ook inwoners doordat ze 
een lagere energierekening krijgen. 

 

20 In Zuid-Holland mag een 
kerncentrale komen 

Niet mee 
eens 

Kerncentrales draaien op dit moment op heel 
veel subsidie, ze zijn niet rendabel. Daarnaast 
kan het afval van kerncentrales nog steeds niet 
goed verwerkt worden en zadelen we volgende 
generaties op met een groot probleem. 
Kernenergie leidt af van investering duurzame 
groene alternatieven, duurt te lang om te 
bouwen en in werking te brengen, en is 
onverstandig op land onder zeeniveau. 

 

21 Om zoveel mogelijk 
duurzame energie op te 
wekken, mogen 
zonnepanelen ook op 
weilanden worden 
geplaatst 

Mee eens Wat de SP betreft worden alle daken in Zuid-
Holland die hiervoor geschikt zijn bedekt met 
zonnepanelen. Daarnaast worden ook zonne-
energieprojecten toegestaan in gebieden die op 
termijn niet meer geschikt zijn voor een 
agrarische bestemming, denk aan de diepere 
veenweidegebieden, onder de voorwaarde dat 
betrokken agrariërs en omwonenden hiervan 

 



substantieel meeprofiteren. Daarbij hoort een 
goede inpassing, voldoende draagvlak en het 
serieus laten delen in de opbrengst door 
omwonenden, bijvoorbeeld door een eigen 
energiemaatschappij of coöperatie. 

22 In meer gemeenten 
moeten huizen worden 
aangesloten op het 
warmtenet van de 
Rotterdamse haven, ook 
als deze restwarmte niet 
duurzaam is opgewekt 

Mee eens De SP is voor het versneld verduurzamen van de 
industrie in het Rotterdamse Havengebied. Dat 
kost echter de nodige tijd. Tot de verduurzaming 
een feit is, is het zonde om geen gebruik te 
maken van de restwarmte.” 

 

23  Om de uitstoot van 
stikstof te verminderen 
mag de provincie 
boeren gedwongen 
uitkopen 

Mee eens Voor bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de 
neerslag (depositie) van stikstof in een bepaald 
natuurgebied wordt gezocht naar een oplossing 
op de huidige locatie, lukt dit niet volgt, binnen 
maximaal 2 jaar, verplaatsing naar een andere 
locatie of uitkoop. Hierbij krijgen boeren en 
bedrijven een eerlijke prijs, het doel is zo min 
mogelijk schade voor alle betrokkenen. Het 
uitkopen gebeurt waar dit kan op vrijwillige 
basis. Waar dit niet lukt is de laatste stap 
onteigening en schadeloosstelling, ook hier is 
het doel zo min mogelijk schade voor de 
betrokkenen om het gemeenschappelijke doel te 
bereiken. 

 

24 Om boeren te 
beschermen moet de 
provincie zich verzetten 
tegen het landelijke 
stikstofbeleid 

Niet mee 
eens 

De SP vindt het nodig dat de stikstofemissies en -
neerslag drastisch worden ingeperkt. Daarbij 
dienen zowel de landbouw als de andere grote 
uitstoters hun eerlijke aandeel te leveren. 
Samenwerking met het Rijk en andere betrokken 
partijen is hierbij nodig, want snelheid is 
geboden. 

 



25 De provincie moet geld 
uittrekken voor tuinders 
die door de gestegen 
gasprijzen in de 
financiële problemen 
komen 

Niet mee 
eens 

Zuid-Holland heeft een hele grote land- en 
tuinbouwsector. Hier wordt nu nog vaak veel gas 
verbruikt terwijl diverse voorbeelden laten zien, 
dat tuinders ook gasloos kunnen werken. De 
provincie kan tuinders helpen verduurzamen, 
maar geld investeren in het blijven gebruiken 
van gas is geen oplossing. Daarom willen we 
geen provinciale subsidie voor gasverbruik, maar 
wel kijken naar subsidie voor verduurzaming. 

 

26 In Zuid-Holland mogen 
geen recreatiewoningen 
in natuurgebieden meer 
worden gebouwd 

Helemaal 
mee eens 

Er is nog maar zo weinig Zuid-Hollandse natuur 
dat we dit publiek goed moeten houden, als je er 
recreatieparken bouwt is het niet meer publiek 
toegankelijk. 

 

27 Om de natuur in het 
Groene Hart te 
beschermen moet het 
waterpeil omhoog, ook 
als boeren daar last van 
hebben 

Mee eens In gebieden waar innovatie niet de oplossing 
biedt voor het voorkomen van schade aan 
natuur en woningen zal het waterpeil omhoog 
moeten en de agrarische functie geheel of 
gedeeltelijk komen te vervallen. Mocht dit voor 
bepaalde gebieden de meest wenselijke 
oplossing zijn, staat voor de SP de begeleiding 
van betrokken ondernemers centraal en dient 
met hen zoveel mogelijk gezocht te worden naar 
een alternatieve locatie of een rechtvaardige 
uitkoopregeling 

 

28 De provinciale 
wegenbelasting moet 
worden verlaagd, ook al 
moet de provincie 
daardoor bezuinigen 

Mee eens Zuid-Holland was ooit de duurste provincie, dat 
is niet meer zo. We willen geen verhoging van de 
wegenbelasting. Jarenlange bezuinigingen 
hebben de publieke diensten uitgehold, meer 
inkomsten zullen van het Rijk moeten komen. 
Als er bezuinigd moet worden, is dat wat de SP 
betreft dan ook op wegen. 

 

29 De provincie moet de 
komst van grote 

Helemaal 
mee eens 

Er zit maar heel weinig werkgelegenheid bij 
distributiecentra en er vind heel veel uitbuiting 

 



distributiecentra 
tegenhouden, ook als 
hierdoor banen verloren 
gaan 

van medewerkers in distributiecentra plaats. Alle 
grote distributiecentra tasten wel het landschap 
aan. De aantasting van het landschap weegt 
zwaarder dan het kleine beetje 
werkgelegenheid. Daarom zijn wij tegen de 
komst van grote distributiecentra. 

30 De provincie moet de 
komst van datacenters 
tegenhouden 

Helemaal 
mee eens 

Nieuwe vestiging van bedrijven die weinig of 
geen lokale werkgelegenheid opleveren of een 
enorme claim leggen op onze ruimte en 
energievoorziening, zijn wat de SP betreft 
ongewenst in Zuid-Holland. 

 

31 De provincie Zuid-
Holland moet zich 
inzetten om veel meer 
toeristen naar het 
Groene Hart halen 

Mee eens De provincie heeft veel moois om te zien, zo 
beschermen we met elkaar onze historische 
windmolens zodat ze behouden blijven. Het is 
mooi als mensen dat kunnen zien. Meer 
toerisme kan daarnaast de Zuid-Hollandse 
economie steunen 

 

32 Bij belangrijke besluiten 
moet de provincie een 
referendum houden 

Mee eens Burgers moeten meer te zeggen krijgen over de 
inrichting van onze samenleving. De meeste 
mensen willen ook meer te zeggen hebben over 
belangrijke politieke kwesties. De SP heeft veel 
voorstellen om onze democratie te versterken. 
Door mensen meer zeggenschap te geven over 
de politiek, door invoering van een correctief 
referendum. 
 
Dat mensen een politicus hebben gekozen 
betekent nog niet dat zij daarmee hun 
zeggenschap hebben opgegeven. De bevolking 
krijgt het recht om de bestuurders terug te 
fluiten op het moment dat die besluiten nemen 
die mensen niet willen. We voeren een bindend 
correctief referendum in op nationaal, 

 



provinciaal en lokaal niveau. Als verdragen 
worden gesloten die raken aan onze 
soevereiniteit, worden die in een referendum aan 
de bevolking voorgelegd. De praatdemocratie is 
geen echt alternatief voor het bindend 
referendum. Je gaat hier mensen die hun 
vertrouwen in de politiek hebben verloren niet 
mee terugwinnen. Het bindend referendum biedt 
die mogelijkheid wel, want het geeft mensen 
direct zeggenschap. 

33 De provincie moet 
inwoners vaker bij grote 
besluiten betrekken, 
ook als besluitvorming 
hierdoor langer duurt 

Helemaal 
mee eens 

Participatie van inwoners in ons beleid is heel 
belangrijk, het gaat immers om hun 
leefomgeving Als participatie direct vanaf het 
begin van een proces goed is geregeld, kan dat 
ook de snelheid van besluitvorming ten goede 
komen. 

 

34 Het Rijk moet alle 
bestuurlijke taken van 
de provincie 
overnemen, zodat de 
provincie als 
bestuurslaag kan 
worden opgeheven 

Niet mee 
eens 

Wij willen dat de provincie, als bestuurslaag 
tussen Rijk en gemeente, eenvoudiger, 
efficiënter en democratischer wordt. Op dit 
moment komen er vanuit het Rijk steeds meer 
taken op de Provincie af. Opheffen is daarom 
totaal niet aan de orde 

 

35 De overheid moet 
eigenaar worden van 
het warmtenet tussen 
Rotterdam en Den Haag, 
ook als dit de 
marktwerking verstoort 

Helemaal 
mee eens 

 Wij willen af van de marktwerking in de 
energievoorziening. Daarnaast kan ook het 
collectief organiseren van de energievoorziening 
in woonwijken en het oprichten van een 
provinciale energiemaatschappij een goede 
bijdrage leveren aan de energietransitie en het 
betaalbaar maken en houden van onze energie. 

 

36 De provincie Zuid-
Holland moet zich 
verzetten tegen de 

Niet mee 
eens 

Op dit moment vangen de armste gemeentes 
verreweg de meeste vluchtelingen op. 

 



komst van extra 
asielzoekerscentra 

De SP wil menswaardige bescherming bieden 
aan mensen op de vlucht. Opvang van 
vluchtelingen blijft daarom nodig, maar dan 
moeten rijke gemeentes ook hun evenredige 
aandeel leveren. Gemeentes die nog geen 
opvangmogelijkheden hebben worden erin 
ondersteund om die te creëren. 

37 Zuid-Holland moet meer 
geld uittrekken voor de 
integratie van 
asielzoekers met een 
verblijfsvergunning 
(statushouders) 

Mee eens Het is belangrijk dat asielzoekers ondersteund 
worden bij het integreren in onze samenleving, 
zodat zij volwaardig mee kunnen doen en aan 
onze samenleving bij kunnen dragen. Het zijn op 
dit moment vooral gemeenten die hier aan 
werken.  Met de Spreidingswet komt de 
uitvoering voor een belangrijk deel bij de 
Provincies te liggen. Daar zal dus ook meer geld 
voor nodig zijn 

 

38 Als gemeenten 
onvoldoende 
statushouders 
(asielzoekers met een 
verblijfsvergunning) 
huisvesten, moet de 
provincie ingrijpen 

Mee eens Op dit moment vangen de armste gemeentes 
verreweg de meeste vluchtelingen op. 
De SP wil menswaardige bescherming bieden 
aan mensen op de vlucht. Opvang van 
vluchtelingen blijft daarom nodig, maar dan 
moeten rijke gemeentes ook hun evenredige 
aandeel leveren. Gemeentes die nog geen 
opvangmogelijkheden hebben worden erin 
ondersteund om die te creëren. 

 

39 De provincie moet extra 
geld uittrekken voor 
verenigingen en 
dorpshuizen die door de 
gestegen gasprijzen in 
de financiële problemen 
komen 

Helemaal 
mee eens 

Dorpshuizen en verenigingen zijn belangrijk voor 
onze inwoners en de sociale samenhang in 
buurten. De provincie moet verenigingen en 
buurthuizen hierbij ook helpen met 
verduurzamen. Zo worden de kosten lager. 

 



40 De provincie moet meer 
geld uitgeven om 
mensen met een 
afstand op de 
arbeidsmarkt aan een 
baan te helpen 

Mee eens Het is belangrijk dat iedereen geholpen wordt 
om betekenisvol en goed werk kan doen en dat 
iedereen mee kan doen in de samenleving. 
Meedoen kan ook vrijwilligerswerk zijn, want 
ook dat is onbetaalbaar en heel belangrijk. 

 

41 De provincie moet meer 
investeren in 
voorzieningen in kleine 
dorpen, ook als deze 
weinig gebruikt worden 

Helemaal 
mee eens 

Dorpshuizen en verenigingen zijn belangrijk voor 
onze inwoners en de sociale samenhang in 
buurten. De provincie moet verenigingen en 
buurthuizen hierbij ook helpen met 
verduurzamen. Zo worden de kosten lager. 

 

42 De provincie moet 
bezuinigen op kunst en 
cultuur 

Helemaal 
niet mee 
eens 

Zuid-Holland is rijk aan cultureel erfgoed. 
Instandhouding daarvan  lukt niet als er 
bezuinigd wordt op kunst en cultuur. Ook 
culturele voorzieningen zoals streekmusea 
verdienen onze blijvende steun 

 

 


