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Het is tijd voor 
positieve actie!

Beste inwoner van Zuid-Holland,

Het is tijd voor actie. Het is tijd om 

onze straten, buurten en provincies 

zo groen mogelijk te maken zodat wij 

een gezonde aarde doorgeven aan 

volgende generaties. Volt zet zich in 

voor een sterke samenleving, waarvoor 

een realistisch en positief verhaal nodig 

is. Daarom doet Volt mee tijdens de 

provinciale statenverkiezingen in 2023.

Volt stelt zich in Zuid-Holland 

verkiesbaar, omdat de provincie 

zich bezighoudt met onderwerpen 

die belangrijk zijn voor een groene 

toekomst voor de volgende generatie. 

Dit sluit aan bij de doelen die zijn 

opgesteld door de Europese Unie. 

De provincie en de EU  kunnen elkaar 

versterken in de gestelde doelen. 

De provincie bepaalt waar ruimte 

voor natuur wordt gecreëerd, waar 

landbouw plaatsvindt, waar huizen 

worden gebouwd, hoe het openbaar 

vervoer wordt geregeld en zorgt dat 

de energietransitie in goede banen zal 

verlopen. 

Deze onderwerpen gaan alle inwoners 

van Zuid-Holland aan. Neem het 

openbaar vervoer; Volt wil dat 

steden en dorpen in de landelijke 

gebieden beter bereikbaar worden. 

Of bijvoorbeeld het klimaat; Volt wil 

dat Zuid-Holland koploper wordt 

in de energietransitie en dat alle 

Zuid-Hollandse steden en dorpen 

klimaatneutraal zijn in 2040. 

Zuid-Holland heeft ook zoveel goeds 

en moois te bieden. De TU Delft, de 

Erasmus Universiteit en Universiteit 

Leiden trekken zowel kennis aan 

als dat zij kennis teruggeven aan de 

samenleving en zorgen voor innovatie. 

Bedrijven passen deze innovaties toe 

in de glastuinbouw, in de Rotterdamse 

haven, op het Bioscience Park met 

Europese impact en bedrijven op 

regionale beleidsterreinen.

Het landschap van Zuid-Holland is 

prachtig: de polders met de molens, 

de Biesbosch, Goeree Overflakkee, 

de Kust, de vele Monumenten, musea 

en het Groene Hart. Dit zijn plekken 

waar we ons hard voor maken om te 

behouden. Ook de rijke geschiedenis 

en historie die steden, zoals Delft, 

Dordrecht en Gouda hebben te bieden, 

is iets wat onze provincie uniek maakt. 

Al met al is Zuid-Holland een provincie 

om trots op te zijn. 
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Volt zegt: Europees denken, lokaal 

doen.

In heel Nederland zet Volt zich in 

voor dezelfde doelen. Wij willen een 

moderne overheid die digitalisering 

en innovatie omarmt en stimuleert, 

een milieuvriendelijke economie waar 

welzijn centraal staat, een inclusieve 

samenleving waarin iedereen dezelfde 

rechten en kansen heeft en een 

sterkere democratie waarin iedereen 

zich gehoord voelt. In Zuid-Holland 

betekent dat we ons willen inzetten 

voor een leefbare, klimaatneutrale, 

innovatieve, bereikbare en 

democratische provincie.

Volt staat voor een nieuwe generatie 

in de politiek. Volt kiest voor nuance 

in de politiek, ieders welzijn en een 

duurzame leefomgeving. Het is tijd 

voor positieve actie.

Het is tijd voor Volt!  Wij kunnen niet 

wachten.

Rotterdam

Europees denken, 
Provinciaal doen

7 Volt Zuid-Holland6Verkiezingsprogramma 2022



Tijd voor slim 
ruimtegebruik1

In Zuid-Holland willen we heel veel binnen een 

beperkte ruimte. We willen ruimte bieden voor wonen, 

werken, landbouw en recreatie zonder hier ver voor 

te reizen. Als de meest dichtstbevolkte provincie van 

Nederland is de druk op de beschikbare ruimte enorm. 

Daarom moeten we moeilijke en slimme keuzes maken. 

Om te voldoen aan de grote vraag naar woningen 

in Zuid-Holland kiezen we voor woningbouw rond 

openbaar vervoer knooppunten. Om het welzijn van 

inwoners van Zuid-Holland te beschermen, geven 

we ruimte aan natuur en recreatie. Dit doen we door 

naar minder landbouwgrond toe te gaan. Binnen de 

landbouwgronden die blijven bestaan moeten dieren 

meer ruimte krijgen en moet de grond natuurinclusief 

worden gebruikt. De provincie is ook verantwoordelijk 

voor klimaatadaptatie. 

1.1 Wonen in Zuid-Holland1
• Binnen de bebouwde kom 

moeten meer woningen worden 

bijgebouwd. Vooral rond 

Hoogwaardige Openbaar Vervoer 

knooppunten levert dit winst op.

• Uitbreiden van de bebouwde 

kom mag, maar dan moet er bij 

de nieuwbouwplannen gestuurd 

worden op duurzame voorwaardes, 

waaraan nieuw te bouwen 

woningen moeten voldoen.

• De provincie moet toetsen of 

nieuwbouwplannen voldoen aan 

de woonwensen van de inwoners 

en de bevolkingssamenstelling 

van Zuid-Holland. Zo is er voor 

iedereen een passend huis.

• De provincie moet samenwerken 

met de gemeenten om meer 

woningen te realiseren, 

in tegenstelling tot de 

tegenwerkende provincie, zoals 

gemeenten het nu ervaren.

1.2 Ruimte voor landbouw en natuur 
in Zuid-Holland
• Volt wil dat boeren die zelf hun 

uitstoot verminderen vanuit een 

stikstof fonds een financiële 

tegemoetkoming geven. 

Positiviteit wordt zo beloond.2 

• Kringloop en natuurinclusieve 

landbouw moet gecreëerd worden. 

Hierbij begrenzen we het aantal 

dieren per hectare, wordt zoveel 

mogelijk eigen mest gebruikt en 

wordt de keten zo kort mogelijk 

gehouden3. 

• Boeren zonder opvolger die graag 

willen stoppen moeten door de 

provincie financieel geholpen 

moeten worden.4 

• Vrijgekomen grond in de 

provincie kan door een grondbank 

herverdeeld worden onder boeren, 

waardoor het vee meer ruimte 

krijgt.5 Doordat vee meer ruimte 

krijgt, zal de stikstof uitstoot 

dalen.

Volt wil inzetten op onze innovatieve - en wereldwijd 

bekende kennis van en ervaring met waterbeheer, 

zodat we juist in Zuid-Holland droge voeten houden.
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• Dubbelgebruik van boerenland 

moet ondersteund worden. Boeren 

moeten een subsidie moeten 

krijgen voor het openstellen van 

boerenland voor recreatie en het 

ontwikkelen van natuur.6

1.3 Bodem en waterbeheer7
• De provincie Zuid-Holland moet 

intensief samenwerken met de 

vijf waterschappen bij de inzet 

van innovatieve manieren van 

watermanagement om ervoor 

te zorgen dat wij droge voeten 

houden. Voldoende schoon 

drinkwater en voldoende water 

in kanalen en sloten in een 

veranderend klimaat is daarvoor 

een voorwaarde.

• Het waterbeheer in de provincie 

moet waar dat kan ook bijdragen 

aan biodiversiteit. Zo kunnen 

overloopgebieden voor water ook 

ruimte bieden voor een rijke natuur.

• Het water in Zuid-Holland is van 

slechte kwaliteit. In 2027 moet er 

aan Europese kwaliteitsnormen 

voldaan worden.8 De komende 

vier jaar moet de provincie 

goed samenwerken met de 

waterschappen om een serieuze 

watercrisis te voorkomen.

 

Natuur verbeteren
is het welzijn van
Zuid-Holland 
verbeteren

1 Beleidsprogramma Volt Zuid-Holland ‘1.1 Wonen in Zuid-

Holland’

2 Beleidsprogramma Volt Zuid-Holland ‘1.3 bevorderen 

biodiversiteit, duurzame landbouw en terugdringen stikstof’

3 Beleidsprogramma Volt Zuid-Holland ‘1.3 bevorderen 

biodiversiteit, duurzame landbouw en terugdringen stikstof’

4 Beleidsprogramma Volt Zuid-Holland ‘1.2 Ruimte maken voor 

landbouw in Zuid-Holland’

5 Beleidsprogramma Volt Zuid-Holland ‘1.3 bevorderen 

biodiversiteit, duurzame landbouw en terugdringen stikstof’

6 Beleidsprogramma Volt Zuid-Holland ‘1.3 bevorderen 

biodiversiteit, duurzame landbouw en terugdringen stikstof’ 

en ‘recreëren in Zuid-Holland’

7 Beleidsprogramma Volt Zuid-Holland ‘1.5 Bodem en 

waterbeheer; tegengaan verdroging, verzilting en zorg om 

overstromingen’

8 Water Framework Directive: https://ec.europa.eu/

environment/water/water-framework/info/timetable_en.htm

De Bieschbosch
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2

Volt wil dat Europa in 2040 klimaatneutraal is. 

Om de klimaatdoelen te realiseren, om in onze 

energievoorziening onafhankelijk te worden en 

de stijgende energieprijzen te beteugelen, is het 

belangrijk om de energietransitie te versnellen. We 

moeten dus toe naar een innovatieve energiemix. 

Daarbij maken we niet alleen gebruik van natuurlijke 

bronnen zoals wind, water en zon maar voegen we 

tijdelijk kernenergie aan het aanbod toe om aan 

de energievraag te voldoen.  Klimaatverandering 

tegengaan gaat verder dan de energietransitie en 

iedereen heeft hierin een rol. De provincie heeft 

de verantwoordelijkheid om met burgers, boeren, 

industrie en klimaatorganisaties een toekomstplan 

Tijd voor een 
klimaatneutraal 
Zuid-Holland 

2.1 De Maasvlakte als schone 
energiebron
• De Maasvlakte beschikt al over 

goede energie infrastructuur. 
De Maasvlakte zou daarom een 
goede plek zijn in Zuid-Holland 
om veel energie op te wekken 
op een manier waarbij er zo 
weinig mogelijk ruimte wordt 
verspild.9 Veiligheid voor de 
inwoners van Zuid-Holland staat 
bij het opwekken en opslaan van 
energie voorop.

• De Maasvlakte wordt hét 
duurzame energieknooppunt van 
Zuid-Holland. Dit doen we door 
in te zetten op het opwekken van 
energie door windmolenparken. 

• Ook zetten we in op het verder 
ontwikkelen van groene 
waterstof, waardoor we 
duurzame energie ook kunnen 
opslaan.10

• De Maasvlakte zou een geschikte 
plek kunnen zijn om een 
kerncentrale te bouwen. Met 
kernenergie kan betaalbare en 
stabiele energie gegarandeerd 
worden.11 12 13

2.2 Elektriciteitsnetwerk
• De regio’s spelen een belangrijke 

rol in de energietransitie. Volt 
wil dan ook dat de regio’s 
in overleg met inwoners 
ambiteuze en haalbare regionale 
energiestrategieën opstellen.14 

Zo nodig zal de provincie hier het 
voortouw in nemen.

• Om de energietransitie te 

realiseren zullen er voldoende 

middelen worden vrijgemaakt, 

zodat de netbeheerder in staat 

is ons elektriciteitsnetwerk te 

verzwaren.15

te maken zodat we de aarde niet uitputten, maar 

verrijken. Volt wil in zo’n plan terugzien dat de 

vervuiler betaalt en dat iedereen mee kan doen in 

de verduurzaming van de landbouw, de industrie en 

woningen.
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• Duurzame opwekking en opslag 

van energie moet voor iedereen 

toegankelijk zijn. Daarom 

stimuleert Volt ook oplossingen, 

zoals een energiecoöperatie om 

inclusiviteit in de energietransitie te 

bevorderen.16 

2.3 Ruimtelijke ordening voor de 
energietransitie
• Plannen van burgercoöperaties 

voor duurzame energiebronnen 
krijgen voorrang binnen Zuid-
Holland. Hiermee vergroten we 
het draagvlak voor gemaakte 
ruimtelijke keuzes.17

• Energieopwekking vindt plaats 
in de buurt van de gebruiker. 
Energieopwekking moet 
ook in het landschap passen: 
windmolens zijn geen ufo’s in een 
weiland.18

• Dubbelgebruik van ruimte binnen 
de energietransitie, moet de 
norm worden: alle geschikte 
daken zouden zonnepanelen 
moeten krijgen en zonneweides 
kunnen worden begraasd door 
vee.19 Zuid-Holland klimaat-

neutraal in 2040

9 Beleidsprogramma  Volt Zuid-Holland ‘2.1 De Haven van 

Rotterdam tot energiehub van de toekomst maken’ & ‘2.2 

Kerncentrale op de Maasvlakte’

10 Beleidsprogramma Volt Zuid-Holland ‘2.1 De Haven van 

Rotterdam tot energiehub van de toekomst maken’ & ‘2.2 

Kerncentrale op de Maasvlakte’

11 Beleidsprogramma Volt Zuid-Holland ‘2.2 Kerncentrale op de 

Maasvlakte’

12 Beleidsprogramma Verhaal van Hoofd, Hand en Hart ‘3. 

Mens en milieu in balans’

13 Meer informatie over kernenergie: https://www.

milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/energiebronnen/

kernenergie/ 

14 Beleidsprogramma Volt Zuid-Holland ‘2.3 Regionale 

Energiestrategieën’ 

15 Beleidsprogramma Volt Zuid-Holland ‘2.4 Verbetering van 

het elektriciteitsnetwerk’

16 Beleidsprogramma  Zuid-Holland ‘2.5 Met de 

energiecoöperatie meer inclusiviteit bij de energietransitie’

17 Beleidsprogramma Volt Zuid-Holland ‘2.6 Ruimtelijke impact 

energietransitie’

18 Beleidsprogramma Volt Zuid-Holland ‘2.7 ruimtelijke visie 

windenergie’

19 Beleidsprogramma Volt Zuid-Holland ‘2.6 Ruimtelijke impact 

energietransitie’

Hoek van Holland
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Tijd voor een 
bereikbaar Zuid-
Holland

3
Zuid-Holland kent als dichtbevolkte provincie veel 

uitdagingen op het gebied van bereikbaarheid. 

Volt zet zich in voor verschillende vormen van 

duurzame mobiliteit en voor iedereen toegankelijk 

en beschikbaar is. De provincie draagt zorg voor 

een uitgebreid en veilig openbaar vervoersnetwerk 

waarmee alle Zuid-Hollanders verzekerd zijn van 

goede bereikbaarheid. Tegelijkertijd zet Volt in op 

een duurzaam mobiliteitsnetwerk. Dat betekent dat 

de infrastructuur aangepast moet worden op nieuwe 

vervoersmiddelen als elektrische fietsen en geschikt 

moet zijn voor duurzaam goederenvervoer.

3.1 Toegankelijk en duurzaam 
personenvervoer in stad en regio
• Volt wil meer en snellere aanleg 

van fietssnelwegen, stallings- 

mogelijkheden en oplaadpunten 

voor e-bikes om de afhankelijkheid 

van de auto te verminderen en 

de voordelen van de opkomst 

van de e-bike zoveel mogelijk te 

benutten.20

• Volt zet in op verdere en snellere 

verduurzaming van bussen naar 

elektrische- of waterstofbussen.21

• De provincie zal de regie nemen 

voor een breder openbaar 

vervoernetwerk in de regio, 

zodat de verbinding tussen regio 

en stad verbetert. Hierdoor 

wordt openbaar vervoer een 

aantrekkelijker alternatief voor de 

auto.22

3.2 De weg naar duurzaam 
goederenvervoer
• Volt wil het goederenvervoer over 

water bevorderen en zich sterk 

maken voor verduurzaming van 

de binnenvaartvloot.23 Dit komt 

overeen met Europese ambities, 

die het goederenvervoer over de 

weg wil terugdringen. Volt zal 

zich in Europa inspannen om meer 

subsidies te ontvangen, om de 

binnenvaartvloot ook te kunnen 

stimuleren.

3.3 Rotterdam The Hague Airport
• Rotterdam The Hague Airport 

wordt voornamelijk gebruikt voor 

korte afstandsvluchten. Volt is 

tegen korte afstandsvluchten en 

zet in op duurzame alternatieven 

zoals de trein. De provincie Zuid-

Holland, gemeenten Den Haag en 

Rotterdam zullen de vraag moeten 

beantwoorden in welke mate het 

vliegveld van toegevoegde waarde 

is voor de provincie.24

20 Beleidsprogramma Volt Zuid-Holland ‘3.3 Goede Regionale 

Fietsverbindingen’

21 https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/

goederen-over-water/

22 Beleidsprogramma Volt Zuid-Holland ‘3.1 Vergroten 

bereikbaarheid en verduurzaming openbaar vervoer in het 

landelijk gebied’ en ‘3.2 Toegankelijk en inclusief openbaar 

vervoer in stad en regio’

23 Beleidsprogramma Volt Zuid-Holland ‘3.6 Bevorderen 

vervoer over water en verduurzaming binnenvaart’
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4
Een duurzame economie is de motor van een 

sterke samenleving. Een duurzame economie 

gaat niet alleen over welvaart, maar over welzijn, 

ondernemerschap en innovatie. De economie van 

Zuid Holland kenmerkt zich door veelzijdigheid, 

kennis en innovatie. Er zijn veel sterke sectoren 

die Europees belangrijk zijn: we hebben een sterke 

medisch cluster, de ruimtevaart, de maritieme sector 

en de (glas-)tuinbouw. Deze sectoren zijn uitermate 

belangrijk voor de werkgelegenheid. Om vernieuwing 

in deze sectoren mogelijk te maken hebben we 

vernieuwende ideeën vanuit kennisinstellingen 

nodig, maar vooral ook praktisch geschoolden die 

met deze innovaties aan de slag kunnen. 

4.1 Innovatiekracht in Zuid-Holland
• Volt wil stevig inzetten op het 

vergroten van de innovatiekracht 

in Zuid-Holland. Daarom zal de 

provincie de positie van het 

bedrijfsleven, en kennisinstellingen 

binnen de Economic Board 

Zuid-Holland versterken en 

met hun gezamenlijke agenda 

richting Rijk en Europa  zorgen 

voor een sterkere kennis- en 

onderzoeksinfrastructuur.

• Om innovatieve bedrijven in 

de sterke sectoren goed te 

ondersteunen op het gebied van 

financiering, productontwikkeling 

en internationalisering, wil 

Volt dat de provincie de 

ontwikkelingsmaatschappij 

InnovationQuarter effectiever 

inzet.25

• Om te zorgen dat niet alleen 

koplopers maar alle MKB’ers 

profiteren van innovatie, wil Volt 

dat de provincie de MKB Deals 

voortzet, zodat de regio’s in Zuid-

Holland meer kunnen inzetten op 

verduurzaming en digitalisering in 

het MKB.26

4.2 Toekomstgerichte arbeidsmarkt
• Om de Zuid-Hollandse 

arbeidsmarkt toekomstbestendig 

te houden moet de provincie 

meer inzetten op Leven Lang 

Ontwikkelen, zodat werknemers de 

juiste vaardigheden ontwikkelen 

en behouden voor de banen van de 

toekomst.27

• De provincie wil de samenwerking 

met onderwijsinstellingen en 

bedrijfsleven verder versterken 

om de toegang tot onderwijs voor 

alumni mogelijk te maken en zo 

leven lang leren de standaard te 

laten zijn.28

• Voor het realiseren van de 

energietransitie is veel praktisch 

geschoold personeel nodig. Volt 

wil dat de provincie samenwerkt 

met netbeheerders en MBO-

opleidingen om een campus voor 

installateurs op te richten.29

Tijd voor een 
innovatief Zuid-
Holland

Volt biedt ruimte voor deze innovatieve bedrijven, op 

kantoorparken en bedrijfsterreinen die geschikt zijn 

voor de toekomst.
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4.3 Ruimte voor duurzame en 
circulaire bedrijvigheid 
• Volt wil dat Zuid-Holland 

voldoende ruimte biedt voor 

de bedrijven van de toekomst, 

innovatieve bedrijven die 

bijdragen aan een schone en 

circulaire economie. De provincie 

moet daarom in samenwerking 

met gemeenten vooral ruimte 

beschikbaar maken voor dit type 

bedrijven. 

• Zuid-Holland kent nog veel 

verouderde - en onbenutte 

bedrijventerreinen en 

kantoorlocaties. Volt wil dat er 

meer provinciale sturing komt 

op en financiering beschikbaar 

wordt gemaakt voor revitalisering 

van bedrijventerreinen en 

kantorenparken.30

Innovatie is de motor
van welzijn en 
welvaart

24 Beleidsprogramma Volt Zuid-Holland ‘3.7 Toegevoegde 

waarde van Rotterdam-The Hague Airport’

25 Beleidsprogramma Volt Zuid-Holland ‘4.1 

Ontwikkelingsmaatschappij Zuid-Holland’

26 Beleidsprogramma Volt Rotterdam ‘2.1 Versterken van het 

innovatienetwerk’ 

27 Beleidsprogramma Volt Zuid-Holland ‘4.2 leven lang leren’

28 Beleidsprogramma Volt Zuid-Holland ‘4.2 leven lang leren

29 Beleidsprogramma Volt Zuid-Holland ‘4.3 Campus Energie 

Infrastructuur’

30 Beleidsprogramma Volt Zuid-Holland ‘4.4 Ruimte voor 

duurzame bedrijvigheid’ 

TU Delft
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Tijd voor meer 
democratie5

Volt ziet de provincie als een verbindende bestuurslaag 

tussen het Rijk en gemeenten. De keuzes die hier 

gemaakt worden, beïnvloeden ieders directe 

leefomgeving: waar kunnen woningen worden 

gebouwd, openbaar vervoer beschikbaar is en 

waar ruimte kan worden gevonden voor industrie 

en landbouw. Volt is op Europees, landelijk en 

provinciaal niveau vóór een interactieve democratie. 

Volt wil dat Zuid-Hollanders vanaf het begin actief 

betrokken worden bij besluitvorming door middel van 

internetconsultatie, ontwerp tafels, inspraak, invloed en 

innovatie. Om verbinding te creëren is het van belang 

dat Zuid-Hollanders weten wat de provincie doet. Om 

transparantie hierin te vergroten zet Volt zich in voor 

meer digitalisering en beschikbaarheid van informatie. 

5.1 Burgerparticipatie in Zuid-Holland
• Volt wil een provinciaal 

burgerberaad dat ervoor zorgt 

dat Zuid-Hollanders betrokken 

worden bij de uitdagingen waar 

de provincie voor staat en een 

stem krijgen in besluitvorming. 

Dit draagt bij aan een sterkere 

democratie en leidt tot meer 

creatieve en innovatieve 

oplossingen.31

• Volt wenst dat de provincie de 

wettelijke verplichting krijgt om 

burgers direct te informeren over 

agendapunten die van invloed zijn 

op de leefsituatie van de Zuid-

Hollanders.32

• Volt wil dat de provincie inclusieve 

en begrijpelijke taal gebruikt om 

Zuid-Hollanders te informeren 

over besluiten en voornemens. Zo 

wordt informatie voor iedereen 

toegankelijk en begrijpelijk.33 

• Er komt een provinciaal 

programma, speciaal gericht op het 

creëren van meer diversiteit in het 

cultuuraanbod, gefinancierd vanuit 

het structurele cultuurfonds, 

waarbij het aanbod wordt verbreed 

op basis van de vraag.34

5.2 Zuid-Holland digitaal 
• Volt wil dat de provincie 

een vernieuwd open-data 

portaal opzet, waarop data en 

beleidsstukken worden gedeeld, 

die gebruikt zijn bij het nemen van 

besluiten. Dit portaal moet data 

van alle provincies in Nederland 

bevatten.35 Vanuit de provincie 

moet een statencommissie 

digitalisering het belang van 

de digitale overheid meer 

behartigen.36

• De provincie zal een structureel 

programma ‘digitale geletterdheid 
bevorderen’ opzetten door 

samen te werken met partners 

als Probiblio. Dit programma 

ondersteunt Zuid-Hollanders in het 

ontwikkelingen van meer digitale 

vaardigheden.37 

Volt staat voor een sterkere democratie binnen Zuid-

Holland. 
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• Vanuit de provincie zullen 

we bij het Rijk aandringen 

om de mogelijkheden rond 

e-health in de zorg te vergroten 

en om beschikbaarheid en 

toegankelijkheid van zorg over 

de grenzen van de Provincie te 

organiseren.38

Iedereen doet mee 
in de democratie van
Zuid-Holland

31 Beleidsprogramma Volt Zuid-Holland ‘5.1 Burgerfora op 

provinciaal niveau’

32 Beleidsprogramma Volt Zuid-Holland ‘5.2 Burgerparticipatie 

in Zuid-Holland’

33 Beleidsprogramma Volt Zuid-Holland ‘5.2 Burgerparticipatie 

in Zuid-Holland’

34 Beleidsprogramma Volt Zuid-Holland ‘5.3 Representatief 

cultuuraanbod’

35 Beleidsprogramma Volt Zuid-Holland ‘5.5 Digitale 

transparantie in Zuid-Holland’

36 Beleidsprogramma Volt Zuid-Holland ‘5.5 Digitale 

transparantie in Zuid-Holland’

37 Beleidsprogramma Volt Zuid-Holland ‘5.6 Digitale 

geletterdheid jongeren’

38 Beleidsprogramma Volt Zuid-Holland ‘5.7 Zorg op afstand’
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Europese kansen 
voor Zuid-Holland39+1

Volt ziet de Europese Unie als middel om de grote 

transities van de 21e eeuw voor elkaar te krijgen. 

De samenwerking tussen de Europese Unie en 

de provincie speelt hierin een belangrijke rol. De 

Europese Unie biedt veel kansen aan Zuid-Hollandse 

kennisinstellingen en ondernemers op het gebied 

van Europese subsidies. Als provincie Zuid-Holland 

moeten we hiervan bewust zijn en de kansen die 

de Europese Unie aanreikt, met beide handen 

aanpakken. Ook heeft de provincie via diverse 

samenwerkingsverbanden invloed op de EU. Volt vindt 

het van belang dat de provincie actief haar belangen 

vertegenwoordigd in Brussel, om zo tot passend 

beleid te komen voor haar inwoners. Europese 

doelstellingen zijn van belang om maatschappelijke 

• Volt wil EU-subsidieadviseurs 

publiek beschikbaar stellen 

voor ondernemers, NGO’s 

en  kennisinstellingen, 

om te ondersteunen in 

financieringsaanvragen en het 

gebruik van EU-subsidies te 

stimuleren. 

• Volt wil de provincie stimuleren 

optimaal gebruik te maken van 

EU subsidies voor landelijke, 

provinciale en regionale opgaven. 

• Volt wil dat de provincie 

stimuleren optimaal gebruik 

maakt van relevante 

samenwerkingsverbanden binnen 

de EU, ten behoeve van monitoring 

en lobby in Brussel. 

opgaven aan te pakken. De Europese Unie zorgt 

ervoor dat er in Nederland tempo wordt gemaakt 

met het behalen van belangrijke opgaven zoals de 

klimaattransitie. Samenwerking tussen de provincie 

en de EU op dit gebied is van belang om zo Europese 

doelstellingen te behalen. 

39 Beleidsprogramma hoodfstuk +1 ‘De Europese Unie naar 

Zuid-Holland halen’
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Foto wijzigen >
Graag aanleveren

Tijd voor actie

Nederland kan de 
toekomst aan als we 
nu in actie komen, daar 
hebben wij vertrouwen 
in. Wij kunnen niet 
wachten om aan de slag 
te gaan in Zuid-Holland. 
Stem 15 maart op Volt!
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