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Coalitieakkoord provincie Zuid-Holland 
 

Coalitie: VVD, D66, CDA en SP 

Coalitieakkoord Zuid-Holland: slimmer, schoner en sterker 

  

Thema 
 

Invulling  

Voorzieningen  Zuid Holland:  

- Streeft naar een goede differentiatie van het woningbestand. 

- Wil huidige culturele basisvoorziening waarborgen, provinciale 
bijdrage wordt gecontinueerd. 

- Wil inzicht in de kennis op het gebied van het sociale domein en 
maatschappelijke ontwikkelingen. 

Leegstand  
 

- Wil overaanbod kantoren verminderen. 

- Visies van gemeenten en regio’s op ontwikkeling kantorencomplexen 
moet passen binnen kaders provincie; als capaciteitsvermindering niet 
lukt neemt provincie regie over. Aanbod moet aansluiten op vraag. 
Geldt ook voor regionale behoefteramingen; indien nodig maakt 
provincie gebruik van ruimtelijk instrumentarium. 

- Gaat met partijen uit het veld gesprek aan over herbestemming van 
perifere detailhandel. Goede voorbeelden delen met andere 
gemeenten. 

- Moedigt gemeenten aan om gezamenlijke regionale detailhandelvisies 
op te stellen. 

Transformatie  
 

- wil succesvolle erfgoedbeleid voortzetten en stelt opnieuw middelen 
beschikbaar voor de erfgoedlijnen (totaal incidenteel € 8 miljoen). 
Sluit aan bij restauratiebehoefte. 

- Bij restauratie-opgaven en herbestemming stimuleert ZH koppeling 
met eigentijdse functies van nieuwe economische dragers. 

- Draagt actief bij aan het belang dat de molens in Zuid-Holland hebben 
als drager van het landschap en zorgen dat onderhoud gewaarborgd 
is. 

- Intensiveert bijdrage aan cultureel erfgoed (totaal incidenteel € 6 
miljoen). 

- Wil slimme en creatieve transformaties en herbestemming van 
leegstaande kantoren en winkels mogelijk maken.  

- Wil erfgoed behouden, beleefbaar en toegankelijk maken. 

Duurzaam ruimtegebruik 
 

- Focus op minder uitstoot.  

- Samen met partners nieuwe provinciale energieagenda opstellen om 
bij te dragen aan landelijke en Europese doelstellingen 

- Energiefonds (€ 100 miljoen) voor ontwikkeling nieuwe ambities en/of 
technieken die nodig zijn voor energietransitie. 

- Volgens opgave van Rijk: windenergie op land.  

- Focus op duurzame energietransitie: geen voorstander van het boren 
naar schaliegas. 

Verduurzamen vastgoed 
 

- ´Wij faciliteren de ruimtelijke inpassing van nieuwe vormen van 
hernieuwbare energie´. 

Participatie x 
 

 

http://www.zuid-holland.nl/overons/coalitieakkoord-2015/
http://www.zuid-holland.nl/publish/pages/10694/zuid-hollandslimmerschonerensterkerhoofdlijnenakkoord2015-2019.pdf

