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Coalitieakkoord provincie Noord-Holland 
Coalitie: VVD, D66, PvdA en CDA 

Coalitieakkoord 2015-2019; Ruimte voor groei 
 

Thema 
 

Invulling  

Voorzieningen  Waar bevolkingskrimp dreigt : provincie draagt bij aan gebieden vitaal en 
leefbaar houden. Demografische ontwikkelingen worden naar verschillende 
beleidsterreinen doorvertaald. 
 
Provincie is regisseur, aanjager, verbinder en kennismakelaar bij voorzien in 
woonbehoefte. Vraaggericht bouwen is vertrekpunt.  
NH vraagt aandacht bij gemeenten voor ondervertegenwoordigde 
doelgroepen. Passende woning voor iedereen bereikbaar.  
Inzet op collectieve zelfbouw, die aansluit bij wensen bewoners. 
 
Leefbaarheid kleine kernen 
NH draagt financieel bij aan samenwerkingsverband tussen Platform 
Dorpshuizen Noord-Holland en Vereniging van Kleine Kernen om te werken aan 
leefbaarheid in rurale gebieden. 
 
Ook Sportservice ontvangt subsidie voor haar bijdrage aan in stand houden 
sportstructuur in provincie (belangrijk voor leefbaarheid en sociale cohesie). 
Toewerken naar overname door gemeenten. 

Leegstand  
 

Continuering van RAC (regionale adviescommissies detailhandel) om leegstand 
en verpaupering te voorkomen in detailhandel. 
 
Leegstaande agrarische bebouwing kan leiden tot verrommeling van het 
landschap. Hiervoor: 
-bestaande ruimte-voor-ruimteregeling 
-onderzoek samen met gemeenten en IPO naar oplossingen; bij landelijk 
probleem aansturen op landelijke oplossing 

Transformatie  
 

- NH blijft aandacht vragen voor omzettingsmogelijkheden van 
kantoren naar woningbouw  (ook via Plabeka). 

- Afgelopen jaren herstructurering van bestaande bedrijventerreinen; 
wordt doorgezet. Uitgangspunt: Streven naar optimale benutting van 
bestaande bedrijventerreinen. 

- Nieuwe Omgevingswet = ‘ja, mits’- benadering; op basis van 
vertrouwen, bovenal regisseren en faciliteren. Minder reguleren. 

- NH wil behoud van cultuurhistorische gebouwen ondersteunen. 
Komende periode impuls geven aan waardevolle 
herbestemmingsprojecten van monumenten. 

- Bij voldoende draagvlak (bijdragen door derden; bijv.  gemeenten, NH 
bereid om cofinanciering te verstrekken). Hierbij rol weggelegd voor 
Stichting Monumentenwacht.  

Duurzaam ruimtegebruik 
 

NH wil aanjager zijn van innovaties m.b.t. duurzaamheid en stimuleren dat 
kansen worden benut die hieraan bijdragen. Partijen bij elkaar brengen. Waar 
mogelijk ondersteuning bieden. 
 
- Uitvoering Greendeal CO2. 
- Stimuleren ontwikkelingen m.b.t. verschillende vormen van duurzame energie 
+ breed onderzoek naar nieuwe, duurzame, alternatieve energievormen. 
-Besparen energieverbruik, oplossingen in de gebouwde omgeving blijven 
stimuleren. 

http://www.noord-holland.nl/web/Bestuur/Gedeputeerde-Staten-2015/Coalitieakkoord2015.htm
http://coalitieakkoord-2015.noord-holland.nl/
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- Aandacht voor goede balans tussen het opwekken, besparen en opslaan van 
energie via ‘SmartGrids’.  
- Servicepunt Duurzame Energie van provincie NH ondersteunt gemeenten bij 
het opzetten uitvoeren en monitoren van beleid m.b.t. duurzame energie en 
brengt betrokken partijen bij elkaar; is bovendien relevant kennisinstituut voor 
gemeenten. Kan misschien ook rol spelen bij meten en monitoren opgewerkte 
duurzame energie.  
- Participatiefonds Duurzame Economie; bedrijven kunnen bijdrage leveren aan 
duurzame economie. 
- NH wil fonds instellen om ontwikkelingen van 
duurzame (energie-)innovaties in het MKB te bevorderen. 

Verduurzamen vastgoed 
 

- Voor bestemmingsplannen treden van ladder voor duurzame 
verstedelijking doorlopen 

- NH streeft naar een integrale provinciale omgevingsvisie, opgesteld 
met gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. 

- Voorstander van (nieuwe initiatieven voor) zonne-energie in 
gebouwde omgeving. Dat blijven wij stimuleren, onder meer via het 
Servicepunt Duurzame Energie. Ook kansrijk buiten gebouwde 
omgeving: zonne-akkers.  

- NH gaat door met stimuleren aanleg zonnepanelen op openbare 
gebouwen, zoals scholen. 

- Energiebesparing: Bezien wordt of een provinciaal energieakkoord 
behulpzaam kan zijn; er zijn nu erg veel verschillende activiteiten; 
initiatiefnemers zien door bomen bos niet meer. 

- Initiatieven van woningbouwcorporaties om gebouwen te isoleren of 
andere energiebesparende maatregelen te nemen, worden 
ondersteund door het Servicepunt Duurzame Energie. 
NH investeert in verduurzaming van bestaande woningvoorraad. 

- Programma SWITCH: invulling geven aan Nationaal Energie Akkoord, 
samen met Groningen, Drenthe en Friesland. 

Participatie NH versterkt initiatieven op het gebied van burgerparticipatie en vergroot haar 
communicatie-inspanningen richting inwoners van Noord-Holland. 

 


