
 

 

 
 
 

 

Tekst luisterversie verkiezingsprogramma PvdA Noord-

Holland 2015-2019, ingesproken door Job Cohen. 

 

Woensdag 18 maart 2015, verkiezingen voor de Provinciale 

Staten. 

 

Elk provinciebestuur wordt rechtstreeks gekozen door de eigen 

inwoners van iedere provincie. De gekozen Statenleden kiezen op hun 

beurt weer in mei de leden van de Eerste Kamer en hebben daardoor 

politieke invloed op de toekomst van Nederland.  

 

Mijn naam is Job Cohen en ik woon in de provincie Noord-Holland. Ik 

ken de kandidaat Statenleden van de Partij van de Arbeid in Noord-

Holland persoonlijk. Het zijn actieve mannen en vrouwen die sociale en 

duurzame keuzes maken.  

 

Sociale keuzes zijn bij de Partij van de Arbeid keuzes die solidariteit 

uitademen. Dat betekent: eerlijk delen tussen inkomensgroepen maar 

óók tussen stad en platteland. Tussen jong en oud. Tussen kansarme 

mensen en kansrijke mensen. Sociaal wil ook zeggen: samen. Samen 

beslissen over je leefomgeving: bestuur én inwoners. Hoe meer 



 

mensen mét elkaar dingen voor elkaar krijgen, hoe leuker en socialer 

hun leefomgeving wordt.  

 

Met duurzame keuzes bedoelt de PvdA dat je verder moet kijken dan 

vandaag of morgen. De besluiten die nu worden genomen hebben 

gevolgen voor de toekomst, op allerlei gebied. Werkgelegenheid, 

wonen, wegen, openbaar vervoer, milieu en natuurbeheer. 

De Statenleden van de PvdA voelen zich verplicht om duurzame 

beslissingen te nemen. Dat doen zij vanuit de overtuiging dat ruim 

2.740.000 inwoners goed en veilig moet kunnen leven in onze 

provincie. Niet alleen nu, maar ook later. Ongeacht je afkomst, 

geboortejaar, mogelijkheden of talent. Of je nou ondernemer bent, 

studeert, of op zoek bent naar een baan. Of je een gebedshuis bezoekt 

of het biljartcafé. Of allebei. De PvdA respecteert ieders opvattingen 

maar legt zich nooit neer bij discriminatie of uitsluiting. Daar hebben de 

Statenleden zich de afgelopen jaren hard voor gemaakt en dat zullen ze 

blijven doen. 

 

De afgelopen jaren waren voor veel mensen onzeker. In een moeilijke 

periode heeft de Partij van de Arbeid haar verantwoordelijkheid 

genomen om zo sociaal mogelijk te hervormen. En dat werpt nu  

voorzichtig zijn vruchten af. De werkloosheid neemt een beetje af, de 

koopkracht stijgt. De huizenmarkt komt weer op gang. We zijn trots op 

die cijfers, maar pas echt tevreden als ook ú merkt dat het beter gaat.  



 

Iedereen kent wel iemand die aan de kant staat met zo’n ongemakkelijk 

gevoel, niet wetend wat de toekomst gaat brengen. Daarom moeten 

we nu koers blijven houden op weg naar een land waarin we naar 

elkaar omkijken. Een land waarin we eerlijk en rechtvaardig met elkaar 

omgaan. Een land waarin we delen als het goed gaat, en waarin we 

mensen niet laten vallen als het minder gaat.  

 

Daarom gaan de verkiezingen van 18 maart niet alleen over de 

provincie. Ze gaan ook over de sociale stabiliteit van Nederland. Een 

sterke Partij van de Arbeid in de Eerste Kamer is daarvoor noodzakelijk.  

Ook voor de komende vier jaar heeft de Partij van de Arbeid in Noord-

Holland veel plannen voor onze provincie. Het programma met 

wensen, ambities en idealen telt ruim 30 pagina’s. Die ga ik niet 

allemaal voorlezen. Ik vertel u kort iets over de inhoud. 

Ik begin met de ambities over scholing en werkgelegenheid. Van 

werkloosheid wordt niemand beter. Hoe langer iemand werkloos thuis 

zit, hoe moeilijker het wordt om deel te nemen aan de samenleving. 

Dat geldt voor 50-plussers die door hun leeftijd blijkbaar niet meer 

aantrekkelijk zijn voor werkgevers, maar ook voor jongeren die geen 

baan of stageplek kunnen vinden waardoor ze een valse start maken op 

de arbeidsmarkt. De Partij van de Arbeid ziet de provincie als aanjager 

van de regionale economie. Samen met gemeenten en bedrijven kan de 

provincie voor meer banen en stageplekken zorgen. Om de hoge 

jeugdwerkloosheid terug te dringen heeft de Partij van de Arbeid in 



 

Noord-Holland in de afgelopen periode al succesvol een beroep gedaan 

op Schiphol en de haven van Amsterdam. En dat willen we uitbreiden: 

tenminste 200 jongeren worden de komende jaren begeleid naar een 

baan. Maar dat is natuurlijk niet genoeg.  

 

Het vreemde is, dat er de afgelopen jaren meer banen bijkwamen in 

Noord-Holland maar dat de werkloosheid in onze provincie steeg. 

Werknemers uit andere provincies, en zelfs uit andere landen, kwamen 

hier werken. We moeten dus zorgen voor een betere aansluiting tussen 

werkloze inwoners en de banen die er zijn. Dat kan bijvoorbeeld door 

meer mogelijkheden te bieden voor omscholing. In samenwerking met 

vakbonden en het bedrijfsleven gaat de provincie onderwijsvouchers 

financieren waarmee werknemers uit krimpende sectoren zich kunnen 

laten om- of bijscholen. 

 

Een betere aansluiting krijg je ook door ervoor te zorgen dat jongeren 

hun school afmaken met een hogere startkwalificatie. De PvdA wil 

bedrijven en onderwijs in onze provincie bij elkaar brengen, zodat 

jongeren worden opgeleid voor beroepen waar hier behoefte aan is. Er 

zijn daarnaast veel meer stage- en leerwerkplekken nodig. Zonder stage 

geen diploma. Daarom komt er één stagebank voor heel Noord-Holland 

zodat jongeren veel gemakkelijker een plek kunnen vinden.  

 



 

Ook zijn op initiatief van de Partij van de Arbeid in Noord-Holland drie 

pilots gestart met Social Return. Dat betekent dat bedrijven die voor de 

overheid een opdracht uitvoeren, en dus van gemeenschapsgeld 

worden betaald, in ruil daarvoor iets terugdoen. Zij bieden bijvoorbeeld 

stageplekken voor jongeren aan of nemen mensen in dienst uit 

kwetsbare groepen. Zonder dat dit ten koste gaat van reguliere 

arbeidsplaatsen. De drie pilots waren bijzonder succesvol.  In 2015 wil 

de PvdA dit principe van Social Return zo snel mogelijk invoeren bij álle 

aanbestedingen en inkoopcontracten. De provincie wil bovendien 

alleen in zee gaan met bedrijven die goed werkgeverschap tonen. De 

boodschap is duidelijk: wij willen in Noord-Holland geen 

schijnconstructies met zzp’ers of werknemers uit het buitenland.  

De Provincie Noord-Holland moet volgens de Partij van de Arbeid een 

werkambassadeur benoemen die zich met al deze zaken gaat 

bezighouden. 

 

We willen allemaal goed en veilig leven in Noord-Holland. De Partij van 

de Arbeid maakt sociale en duurzame keuzes zodat iedereen lekker kan 

wonen op de plaats die hij zelf wil. Of je nu in een stad als Amsterdam, 

Alkmaar of Hoorn woont, of in een dorp midden in de Wieringermeer 

of West-Friesland.  

 

Om te wonen heb je in de allereerste plaats een huis nodig. De Partij 

van de Arbeid vindt dat wonen betaalbaar moet blijven voor ieder 



 

inkomen. Door voldoende woonaanbod te creëren voor 

middeninkomens, blijven er voldoende goede woningen beschikbaar 

voor mensen met een laag inkomen. Maar vooral starters op de 

woningmarkt met een middeninkomen, die hebben het lastig in Noord-

Holland. Voor deze groep zijn er op dit moment te weinig betaalbare 

koop- en huurwoningen. Zij komen niet in aanmerking voor een sociale 

huurwoning, en worden dus gedwongen om in de vrije sector te kopen 

of te huren. De PvdA wil dat er voor deze groep meer bereikbare 

koopwoningen tot 170.000 euro worden gebouwd en huurwoningen 

tussen de 700 en 900 euro per maand. Bij nieuwbouw en 

renovatieprojecten moet de provincie hierover harde afspraken maken 

met gemeenten en projectontwikkelaars, zodat ten minste 25% van de 

woningen sociaal bereikbaar is. 

 

Hoe voorkom je dat het platteland leegloopt en daardoor vergrijst? Om 

het wonen in kleinere gemeenten aantrekkelijk te houden, moet het 

voorzieningenniveau op het platteland op peil blijven. Organisaties die 

een bijdrage leveren aan een vitaler platteland zullen we blijven 

ondersteunen. De Partij van de Arbeid wil krimpgebieden leefbaar 

houden door er juist te investeren in duurzame werkgelegenheid en 

openbaar vervoer. Ik licht dit verder toe: 

 

Als je denkt aan het maken van duurzame keuzes, dan is 

energieproductie een bedrijfstak waar veel voordeel te behalen is. 



 

Fossiele brandstoffen raken op en zijn slecht voor het milieu. In de 

provincie Noord-Holland zijn windmolens inmiddels een vertrouwd 

beeld in het landschap geworden. De energiesector is volop aan het 

innoveren en de Partij van de Arbeid in Noord-Holland juicht dat toe. 

Want duurzame energiebronnen zijn niet alleen goed voor het milieu, 

maar leveren ook veel duurzame werkgelegenheid op voor onze 

inwoners. Op dit moment is nog niet met zekerheid te zeggen welke 

vorm van duurzame energie over twintig jaar het meest rendabel zal 

zijn. Daarom wedden we niet op één paard maar stimuleren we de 

ontwikkeling van verschillende milieuvriendelijke energiebronnen. We 

zetten in op een mix van windenergie, zonne-energie en 

warmtebronnen die diep in de aarde liggen. De Partij van de Arbeid in 

Noord-Holland is tégen boringen naar schaliegas. Ook voelen we niet 

veel voor vloeibaar gemaakt aardgas en experimenten met 

Thoriumcentrales, de alternatieve kerncentrale. 

 

En dan het openbaar vervoer. De afgelopen jaren zijn in Noord-Holland 

veel nieuwe wegen aangelegd zoals de N201 en de Westfrisiaweg. Dat 

heeft de provincie miljoenen euro’s gekost en de Partij van de Arbeid 

zegt nu: we zijn voorlopig klaar met asfalt. De lopende projecten maken 

we af, maar er komt voorlopig geen nieuw asfalt meer bij, tenzij het 

vanuit milieuoogpunt misschien juist beter is om het wél te doen. Het 

onderhoud aan provinciale wegen wil de Partij van de Arbeid meer 

gaan regelen volgens het principe ‘de gebruiker betaalt’.  



 

 

In plaats van meer asfalt zet de Partij van de Arbeid in op elektrisch 

rijden en vooral: goed openbaar vervoer, met name tussen bedrijven 

en woongebieden. De Partij van de Arbeid is tégen de verhoging van 

het OV-tarief tijdens de spits. Openbaar vervoer moet voor iedereen 

aantrekkelijk blijven, óók voor forensen en studenten. De Partij van de 

Arbeid Noord-Holland wil in de hele provincie gratis openbaar vervoer 

voor 65-plussers met een minimuminkomen, zoals dat ook in 

Amsterdam is geregeld. 

 

Door alle bedrijvigheid in de haven, de grote steden en Schiphol 

voldoet de luchtkwaliteit in deze gebieden nauwelijks aan de Europese 

normen. Ook autorijden maakt de lucht niet frisser. Onze inwoners 

maken zich terecht zorgen over de luchtverontreiniging door verkeer 

en industrie. In de afgelopen vier jaar heeft de Partij van de Arbeid 

laten zien dat de luchtkwaliteit verbeterd kan worden door goede 

afspraken te maken met het bedrijfsleven, gemeenten, bewoners en 

milieuorganisaties. Een van de plannen in het programma is het 

instellen van een smogalarm in Noord-Holland. Dan gelden tijdelijk 

lagere maximumsnelheden op plekken waar de luchtkwaliteit op dat 

moment erg slecht is. 

 

Groenbeleid is een van de kerntaken van de provincie. In Noord-

Holland worden de natuur- en cultuurlandschappen door meer dan 



 

6000 vrijwilligers onderhouden. Die moeten we koesteren. De PvdA wil 

de organisaties die aan natuur- en landschapsbeheer doen financieel 

blijven ondersteunen. 

 

De keuzes die de provincie Noord-Holland maakt zijn direct van invloed 

op de woonomgeving en het leven van onze inwoners. Ook nu de 

jeugdzorg formeel is overgedragen aan de gemeenten, blijven we ons 

als provincie verantwoordelijk voelen voor onze kinderen en hun 

ouders. De Partij van de Arbeid in Noord-Holland wil in ieder geval tot 

en met 2016 met name kleine gemeenten actief ondersteunen op het 

gebied van jeugdzorg. Bijvoorbeeld door verbindingen tussen de 

verschillende partijen te leggen en kennis en ervaring te delen. 

Het provinciebestuur van Noord-Holland is de afgelopen jaren niet 

altijd positief in het nieuws geweest. Verschillende affaires hebben ons 

met de neus op de feiten gedrukt: integriteit is kennelijk niet altijd 

vanzelfsprekend. De Partij van de Arbeid wil bestuurders leveren waar 

inwoners van Noord-Holland blind op kunnen varen. Wie op 18 maart 

kiest voor de Partij van de Arbeid Noord-Holland, kiest voor een 

Statenlid dat zich ook op dit gebied verantwoordelijk voelt.  

Op 18 maart, de dag van de verkiezingen, heeft de Partij van de Arbeid 

uw steun hard nodig. Lijsttrekker Tjeerd Talsma en alle andere 

kandidaten staan te popelen om weer vier jaar voor u aan het werk te 

gaan. Op 18 maart heeft u het voor het zeggen!  



 

Ik heb u kort iets verteld over het programma van de Partij van de 

Arbeid Noord-Holland. Het volledige verkiezingsprogramma is te vinden 

op http://noordholland.pvda.nl.  

 

Ik wens u op 18 maart veel wijsheid. 

     
 

 


