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                           “Samen voor elkaar” 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor 50PLUS in Provinciale Staten is het Welzijn van met name oudere en kwetsbare 
inwoners van de provincie leidend in de door de partij te bereiken doelen. De 
beschikbare ruimte en mogelijkheden die de Provincie biedt zijn belangrijke 
uitgangspunten om met de daarbij behorende en beschikbare middelen de kerntaken te 
kunnen realiseren. 
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De samenleving is volop in beweging en de rol en positie van de Provincie als midden 
bestuur moet heroverwogen worden. Voor alle Statenleden van 50PLUS vormt dit een 
belangrijke uitdaging. Vooral de rol en positie van de oudere inwoners vormt voor onze 
partij een belangrijk gegeven in deze ontwikkeling. De overheid maakt steeds meer gebruik 
van overdracht van taken naar de Gemeenten in de vorm van Transities en Decentralisaties. 
Wat kan en is dan de rol van de Provincie in deze ontwikkeling en waar kunnen de 
inwoners terecht met hun vragen enz….. Het is de bedoeling dat de mensen dicht bij huis 
adequaat gecompenseerd worden. Dit is dure taal voor het feit dat mensen thuis kunnen 
blijven wonen en dat het voorzieningen niveau zoals bijvoorbeeld zorg in stand blijft. 
Binnen de partij zal de komende periode de positie van bijvoorbeeld Stadsregio’s / 
Metropoolregio’s en allerlei Gemeenschappelijke regelingen punt van discussie zijn met 
primair aandacht voor de democratische legitimiteit. Deze vaak grote en “logge” 
organisaties die door m.n. bestuurders zoals  Burgemeesters – Wethouders – Gedeputeerden 
aangestuurd wordt moet zijn basis wel houden in de samenleving en niet verworden tot een 
bestuursorgaan waar door m.n. lokale en regionale volksvertegenwoordigers geen invloed 
meer op uitgeoefend kan worden. 
 
Middels bijdragen in commissies- en vergaderingen van Provinciale Staten en 
werkbezoeken wordt hard gewerkt om “de stem” van de oudere inwoners te laten horen. 
Dus 50PLUS heeft uw stem hard nodig!!! 
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Provinciale Staten & Fractie samenstelling 
 
Na de recente Provinciale Staten verkiezingen zijn er 55 gekozen Statenleden 
(Volksvertegenwoordigers) en 11 deelnemende partijen. Inmiddels zijn er 12 partijen omdat 
twee Statenleden zich hebben afgesplitst van FvD en niet meer deel neemt aan de fractie maar 
nu een eigen groep GO hebben gevormd binnen Provinciale Staten van Zuid Holland. 
 
Er zijn 5 Gedeputeerde die samen met de Commissaris van de Koning het bestuur vormen van 
de Provincie. Het bestuur heeft ondersteuning door een groot arsenaal aan ambtenaren en 
adviseurs. De bij de Provincie in dienst zijnde ambtenaren werken binnen in het Provinciehuis 
maar ook buiten in de Provincie. Voor de Volksvertegenwoordiging is er de Griffie die de 
Statenleden van ondersteuning voorzien bij hun werkzaamheden.  
 
Na de laatste verkiezingen voor Provinciale Staten bestaat de fractie uit twee Statenleden en 
één fractiemedewerker en één fractie ondersteuner.  
 
=================================================================== 
 
Statenleden:                                               Willem Bakx            (Staten lid Fractievoorzitter) 
 
                                                                   Jaap Haasnoot          (Statenlid) 
  
(burger) Statenlid                                       Hans Cornet 
 
Fractieondersteuning:                                Ellen Verkoelen       ( fractie ondersteuner) 
                                                                    
 
 
Binnen Provinciale Staten van Zuid Holland zijn 4 commissies die voorbereidende 
werkzaamheden uitvoeren voor besluitvorming in de vergadering van Provinciale Staten.  
 
De 4 commissie zijn:           
 
• Commissie Bestuur / Maatschappij en Middelen 
• Commissie Ruimte / Wonen en Economie 
• Commissie Bereikbaarheid en Energie 
• Commissie Klimaat Natuur en Milieu 
 
Sinds kort is er ook een integrale commissie Omgevingswet die bij elkaar komt om de 
implementatie van de omgevingswet voor te bereiden. 
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Speerpunten voor de fractie van 50PLUS in Zuid Holland 
 
 
• 50PLUS wil behoud van koopkracht en met name speciale aandacht voor de  
  kwetsbare mensen die met een minimum inkomen rond moeten komen. Toename van  
  kosten voor levensonderhoud moeten voorkomen worden.  
 
• 50PLUS is tegen verhoging van belastingen en eigen bijdragen (risico) in de zorg voor de   
  oudere en kwetsbare burgers van de provincie. Ook moet de zorg dicht bij huis  
  laagdrempelig en toegankelijk zijn voor deze inwoners. 
 
• 50PLUS wil zich inzetten voor de verlaging van de motorrijtuigbelasting ook wel  
   wegenbelasting genoemd. Wegenbelasting is verplicht voor elke auto. Het tarief wordt  
   vastgesteld door overheid en provincie (d.m.v. de provinciale opcenten). 
 
• 50PLUS wil “vrij” openbaar vervoer voor 65+ers in de hele Provincie. Voor met name de  
   oudere en vaak beperkte inwoners is bereikbaarheid en mobiliteit van groot belang. 
 
• 50PLUS  wil dat er in de buitengebieden en dorpskernen OV op maat is (bijvoorbeeld  
   een buurtbus). Veiligheid in het verkeer voor ouderen en kwetsbare inwoners is voor 
   50PLUS een belangrijk punt van aandacht. Bijvoorbeeld scheiding van fietspaden 
   en wegen en veilige en zichtbare oversteekplaatsen ook voor mensen met een beperking. 
 
•  50PLUS wil dat de provincie het langer thuis wonen stimuleert en indien noodzakelijk 
   voorwaarden schept om dit mogelijk te maken. De woon- & leefsituatie vormt voor veel  
   oudere mensen een punt van rust en geborgenheid. Het “ombouwen” van bijvoorbeeld  
   beschikbare kantoorruimte en ander gebouwen zoals leegstaande of komende verzorgings-  
   en of verpleeghuizen naar zorg en service gericht wonen op maat kunnen hiervoor in  
   aanmerking komen.  
 
•  50PLUS is niet voor de aanleg van de Rijnlandroute echter het besluit over de aanleg van  
   deze weg is genomen daarom zet 50PLUS zich in voor een betere inpassing van deze weg.  
   Middels een betere en fatsoenlijke inpassing wordt er geen of minder aanslag gepleegd op  
   de leefbaarheid en gezondheid van de inwoners. Waar nodig wordt de weg verdiept  
   aangelegd of in een tunnel.  
 
• 50PLUS wil dat onderzoek naar langlopende projecten (bv. infrastructuur) jaarlijks worden 
   herijkt en onderzocht op nut en noodzaak. Een goede en degelijke transparante  
   onderbouwing en probleem analyse en een MKBA (Maatschappelijke Kosten Baten 
   Analyse) is hierbij leidend. Daar waar aantoonbaar maatschappelijke Relevantie ontbreekt  
   en nut en noodzaak niet is aangetoond worden er geen projecten door de Provincie in  
   uitvoering genomen. 
 
• 50PLUS wil de economische bedrijvigheid in de Provincie stimuleren. Een goed lopende 
  economie is een belangrijke pijler voor een gezonde en vitale provincie. Vooral het  
  voorwaarde scheppend beleid voor kleinschalige bedrijven die aansluiten op de regionale  
  arbeidsmarkt is essentieel hierin.  
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• 50PLUS wil in het beleid van de Provincie speciale aandacht voor de werkgelegenheid voor  
  50PLUSSERS op de arbeidsmarkt. Voor 50PLUS is dit één van de kernpunten in haar  
  functioneren binnen de Provinciale Staten. 50PLUS gaat zich hier maximaal voor inzetten en  
  zoekt hierbij nauwe samenwerking met bijvoorbeeld het MKB  / UWV en de Kamer van  
  Koophandel in de regio. 50PLUS wil dat de Provincie zelf hierin een voorbeeldfunctie uit 
  draagt in haar te voeren personeelsbeleid. 
 
• 50PLUS  is van mening dat duurzaamheid een belangrijke factor is in het beleid van de  
  Provincie. Met name op het gebied van energie- en milieu ontwikkeling liggen belangrijke  
  kerntaken voor de Provincie. De toepassing van bijvoorbeeld wind- en zonne energie en de  
  inpassing in de ruimte zijn maatschappelijk belangrijke factoren. Vooral de discussie over  
  mogelijke overlast die ondervonden wordt is een belangrijk issue. 50PLUS zet zich in om 
  door middel van het handhaven van normen voor geluidsoverlast, gezonde lucht- en natuur  
  beheer de overlast voor omwonenden te beperken. Daar waar gewenst en mogelijk zet  
  50PLUS zich in voor het creëren van recreatiemogelijkheden zoals wandel & fietspaden in  
  de Provincie. 
 
• 50PLUS is geen voorstander van het samengaan van Gemeenten maar wel voorstander 
   van een goede samenwerking tussen deze verschillende gemeenten. Het op peil houden van 
   elementaire voorzieningen in dorpskernen als een postagentschap en de bijbehorende  
   ondersteunende faciliteiten als bijvoorbeeld een brievenbus en een pinautomaat is voor 
   de inwoners van groot belang. Zeker gezien de transities in het sociaal domein die met  
   ingang van 1 januari van dit jaar plaats vinden is bijvoorbeeld een WMO loket belangrijk. 
   Mensen moeten immers langer thuis wonen en dicht bij huis, indien nodig, gecompenseerd  
   worden. 50PLUS zal zich binnen de Provincie inspannen deze voorzieningen te behouden 
   en daar waar nodig inzetten op realisatie hiervan. 
 
•  50PLUS wil een goede monitoring van de gevolgen die de transitie’s hebben voor de  
   Jeugdzorg en AWBZ /WMO nu taken en uitvoering zijn overgebracht naar de Gemeenten in 
   de Provincie. Middels de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) moet de gemeente 
   zorg dragen voor adequate compensatie van inwoners in hun wijk /dorp of stad. 50PLUS   
   wil dit proces goed in de gaten houden! 50PLUS is van mening dat, daar waar noodzakelijk,  
   de Provincie een coördinerende rol moet vervullen tussen de gemeente en de landelijke   
   overheid (Ministerie van VWS). 
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Werkzaamheden 
 
Iedere maand zijn er 4 commissie vergaderingen en één Provinciale Staten vergadering. Daar 
tussen door loopt de commissie ter voorbereiding op de omgevingswet die afhankelijk van de 
actualiteit bij elkaar komt. 
 
Tevens zijn er veel bijeenkomsten waarin de Statenleden op de hoogte worden gebracht van 
bepaalde onderwerpen die spelen in de Provincie. Vaak ter voorbereiding op mogelijke 
besluitvorming. Ook ontvangen Statenleden verzoeken voor het bijwonen van bijeenkomsten 
en werkbezoeken ter informatie enz… op locatie. Doordat in 2020 het Covid virus zijn intrede 
deed zijn er vanaf maart 2020 geen fysieke werkbezoeken meer geweest maar wel veel 
bijeenkomsten via internet (Teams / Zoom / Webinars enz…… 
 
Iedere maandag is er fractievergadering waarbij zowel de Statenleden als de Fractie – 
medewerker en ondersteuner aanwezig zijn. De fractiemedewerker zorgt voor de 
voorbereiding van de vergadering zoals de agenda en de verslaglegging. 
 
Als fractie in Zuid Holland treden we zo veel als mogelijk in contact met onze leden de 
doelgroep en potentiele kiezers in de Provincie Zuid Holland. Vooral de ontwikkeling van 
social media heeft hoge prioriteit. Daarnaast organiseren we als fractie ook bijeenkomsten 
rond een bepaald thema. In 2020 gaan we een nieuwe website in gebruik nemen. 
 
Ook zijn we actief betrokken geweest bij een inventarisatie naar de effecten van de 
decentralisaties zoals bv. de WMO. Ook vestigen we bij herhaling de aandacht op de effecten 
op het aangepast vervoer en gebruik van het Openbaar Vervoer. De Provincie is zeer actief 
met z.g. R-Net OV lijnen waarbij m.n. de snelheid van A naar B hoge prioriteit heeft. 
Hierdoor worden vaak een aantal haltes weg gehaald met alle gevolgen van dien voor mensen 
die afhankelijk zijn van het OV maar slecht ter been zijn of een andere beperking hebben. In 
de praktijk blijkt dat het doelgroep vervoer vaak onvoldoende aansluit of niet goed voorziet in 
de behoefte. De Statenfractie van 50PLUS zal erop blijven hameren dat dit beter moet. 
Kwaliteit staat bij onze fractie voor kwantiteit en goed OV is een primaire 
verantwoordelijkheid van de overheden. 
 
Speerpunt voor de fractie is het thema “wonen op maat” en “wonen met zorg” in de 
Provincie. Hier is nu maar ook in de toekomst veel behoefte aan terwijl de 
woningbouwcorporaties een forse achterstand hebben om te voorzien in deze behoefte. 
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Onderwerpen waar de fractie aan gewerkt heeft 
 

1. Windturbines – 13 locaties in Zuid-Holland 
2. Vlietland Geluidswerende schermen voor de A4 en verontreiniging Meeslouwerplas 
3. Veiligheid E bikes en Scootmobiels 
4. RES Regionale Energie Strategie 
5. Bodemdaling 
6. Duurzame energie 
7. Circulaire economie 
8. Woondossier – o.a. levensloopbestendige woningen 
9.  Bereikbaarheid Natura 2000 gebieden 
10. H2Fuel waterstof 
11. Permanente bewoning recreatie woningen 
12. Valkenburg (Katwijk, Noordwijk) drones en woningbopuw 
13. Rotterdam The Hague Airport (i.c. Schiphol, Lelysyad, Eindhoven en Maastricht) 
14. Toerisme & Recreatie 
15. Stuurgroep Parken Zevenhoven (woningen in Zevenhoven) 
16. Bereikbaarheid en Toegankelijkheid Openbaar Vervoer 
17. Voedselvernieuwers Zuid-Holland 
18. Warmte rotonde 
19. Perspectief Groene Hart 
20. Zonne weide’s 
21. Chemours / Du Pont PFOA vervuiling en gezondheid 
22. Werkgroep Europa 
23. Geitenstallen Binnenmaas / Mijnsheerenland 
24. Gevolgen voor de economie en de inwoners in relatie tot het Covid 19 virus 
25. Inzet en bescherming Cultureel Erfgoed 

(bovenstaande is zeker niet volledig maar geeft wel een indruk welke dossiers in 
 Provinciale Staten aan de orde komen) 
 
Bovenstaande zijn onderwerpen waar de fractie directe betrokkenheid bij gehad heeft. 
Er zijn natuurlijk nog tal van andere onderwerpen die in de fractie en met betrokkenen 
besproken zijn. 
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Samenvatting en Conclusie 

De fractie van 50PLUS heeft in de Provincie Zuid Holland steeds meer erkenning en wij 
ervaren dit als zeer positief. De andere reeds lang gevestigde partijen weten ons inmiddels 
goed te vinden en er is op veel onderwerpen sprake van goede samenwerking. Het behoeft 
natuurlijk geen nadere uitleg dat deze samenwerking vaker met de andere oppositie partijen is 
dan met de coalitie partijen.  

Wij zullen als fractie er alles aan doen om daar waar we als Partij mee gaan doen aan de 
Gemeenteraaadsverkiezingen ondersteuning te bieden. 

Veel werk zal er nog verzet moeten worden omdat we als “relatief jonge ouderen partij”  
natuurlijk een behoorlijke achterstand hebben in relatie tot de reeds lang gevestigde andere 
partijen in de Provincie. 

Zonder steun van onze leden en de in de Provincie aanwezig grote doelgroep is een toename 
van onze invloed niet mogelijk. Daarom zullen wij ons als fractie samen met het Provinciale 
bestuur maximaal in zetten om zo veel als mogelijk onze doelgroep te bereiken. 

Onze slogan is niet voor niets: 

                                                   “Samen voor elkaar” 

                                 

               Oktober 2020  

                   Namens de fractie 

                                                                  Willem Bakx 

                                                                                                      Fractievoorzitter 
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