
Samenvatting 

verkiezingsprogramma 

PvdA Zuid-Holland 

2019-2023

Onzeker zijn over je baan, je huis, de buurt, 
de zorg. Er is veel dat beter kan en beter moet 
in onze provincie. Woningnood aanpakken 
bijvoorbeeld. Een eerlijke verdeling van de 
lasten van klimaat-verandering en ver- 
duurzaming. Banen die zekerheid bieden 
en mogelijkheden om je te blijven bijscholen. 
Schone lucht en schone economie. Nu leven 
rijke mensen langer en zijn ze langer gezond. 
Wij werken aan zekerheid. Belangrijke zaken 
laten we niet alleen over aan de markt. Als je 
je zeker voelt in je leven, kun je vooruit.



De PvdA strijdt voor kwalitatief goed werk en 
voor goede scholing voor iedereen in Zuid- 
Holland, in samenwerking met de onderwijs- 
instellingen. Wij willen dat onze provincie 
vooroploopt in het bieden van werk aan 
mensen met een arbeidsbeperking! Ook de 
sociale werkplaatsen willen we weer terug. 
Met gerichte training, omscholing en bijscholing 
dragen we eraan bij dat iedereen gezond en 
productief de pensioenleeftijd kan bereiken. 
Discriminatie op de arbeidsmarkt gaan we 
tegen. Schoonmakers, beveiligers, catering- 
medewerkers en chauffeurs die voor de 
provincie werken, komen in dienst van de 
provincie. Verder creëren we meer stage- 
en leerwerkplekken.

Werk
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Snel een goede en betaalbare woning kunnen 
vinden zou de normaalste zaak van de wereld 
moeten zijn. Om wonen weer betaalbaar te 
maken, moeten er tussen 20.000 en 25.000 
nieuwe woningen komen. Wachttijden voor 
sociale huurwoningen moeten afnemen. De 
PvdA wil een halt toeroepen aan de verdringing 
op de woningmarkt van starters en laag- 
betaalden door speculanten en anderen met 
een volle beurs. De PvdA kiest altijd voor 
gemengde bouwprojecten, gemengde straten 
en gemengde wijken. In steden is er nog steeds 
veel ruimte voor woningbouw. Leegstaande 
kantoren kunnen woningen worden. Ook in 
dorpen realiseren we nieuwe woningen. We 
geven extra aandacht aan woningen voor 
mensen die uitstromen uit maatschappelijke 
opvang.

Wonen
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Iedereen moet kunnen genieten van groen en 
natuur. We maken onze provincie zichtbaar 
groener, we maken het leven gezonder, en we 
maken Zuid- Holland veiliger. Natuur- en 
recreatiegebieden verkopen we daarom niet 
aan de markt. We versterken groen in en om de 
stad. Ook beschermen we duinlandschappen, 
bos en weidevogelgebieden. In Zuid-Holland 
zetten we ons in voor biodiversiteit en behoud 
van planten- en dierensoorten. We stimuleren 
biologisch boeren. Overlast van in het wild 
levende dieren bestrijden we alleen op een 
diervriendelijke manieren. We komen in actie 
tegen afvaldumping in natuur- en recreatie- 
gebieden en open wateren. Wij zetten ons in 
voor meer schoon zwemwater, in de stad en 
daarbuiten. Luchtverontreiniging en andere 
risico’s pakken we aan.

Natuur
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Uitstel van klimaatmaatregelen kunnen we ons 
niet veroorloven. We werken aan alternatieven 
voor aardgas en andere fossiele brandstoffen 
die voor iedereen betaalbaar zijn. Ook voor 
mensen met een laag inkomen. En we houden 
onze provincie vrij van gerommel in de bodem: 
geen boringen naar schaliegas, geen CO2- 
opslag op land. Op termijn willen we niet meer 
afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Om 
dat te bereiken is vermindering van energie- 
verbruik nodig, meer opwekking van duurzame 
energie en zo veel mogelijk hergebruik van 
energie. Om huizen te verwarmen willen we 
meer collectieve systemen, zoals warmtenetten. 
We beschermen onze buurten en wijken tegen 
overlast van hitte, droogte en regen, te 
beginnen met de armste wijken, die dat vaak 
het hardste nodig hebben.

Duurzaamheid
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Waar je ook woont, je moet zeker kunnen zijn 
van goede mobiliteitsvoorzieningen. Voor ons 
staan fiets en openbaar vervoer op één, met 
overal in de provincie veilige fietspaden, goede 
stallingen en een betrouwbaar ov-netwerk. En 
pas daarna komt de auto. Alleen als het echt 
niet anders kan nemen we knelpunten weg door 
het aanleggen van nieuwe wegen. Liever 
lossen we ze op door te investeren in betere 
voorzieningen voor de fiets en elektrisch 
openbaar vervoer. We zien erop toe dat 
openbaar vervoer voor iedereen toegankelijk is, 
dus ook als je slecht ter been bent, als je 
slechtziend of blind bent, of als je een 
kinderwagen meeneemt. Het openbaar vervoer 
moet na de ochtendspits en in de weekenden 
gratis worden voor hen die moeten rondkomen 
van maximaal 120% van de bijstandsnorm.

Mobiliteit
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Goede zorg moet voor iedereen bereikbaar zijn. 
Dat betekent dat er een goede spreiding nodig 
is van zorgvoorzieningen zoals 
huisartsenposten, apotheken en ziekenhuizen. 
Ook is er aandacht nodig voor de aanrijtijden 
van ambulances en andere hulpdiensten. Die 
moeten natuurlijk binnen de wettelijke normen 
blijven.

Zorg
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Meedenken
We moeten erop kunnen vertrouwen dat de 
Provincie luistert naar bewoners. De provincie 
moet vooraf helder aangeven wat de 
mogelijkheden zijn om mee te denken. Nieuwe 
vormen van meedenken moet de provincie 
gebruiken. Interviews en internet-enquêtes 
kunnen ook!
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