
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Onze missie: De provincie dichtbij 
 

Code Oranje staat voor een transparante, open en eerlijke democratie waarin de 

samenwerking met de inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen van Noord-

Holland centraal staat. We willen onze democratie hervormen naar een co-democratie 

waarbij u nadrukkelijk wordt betrokken en uw boodschap vertegenwoordigen in de 

Provinciale Staten. Met ons sterke netwerk van lokale partijen hebben we voortdurend een 

luisterend oor in de gemeenschap. Wie u ook bent, van wie u ook houdt, waar u ook 

vandaan komt, we willen dat u op een prettige manier in Noord-Holland woont en dat de 

provincie zorgt dat dit mogelijk is en blijft. 

 

Ons programma in het kort 

De Provincie gaat met name over ruimtelijk beleid. Het goed inrichten is met alle 

tegengestelde belangen een ingewikkelde puzzel. Het goed in elkaar passen van die puzzel 

willen we bereiken door: 

1. Inspraak die er toe doet. Provinciale en Gedeputeerde Staten zijn er voor de burgers 

en niet andersom. Politiek met en voor inwoners als gezamenlijke zoektocht naar de 

beste breed gedragen beslissingen. Daarom wil Code Oranje regelmatige 

meningspeilingen en regionale burgerjury’s. 

2. Wonen bereikbaar voor elke portemonnee. Code Oranje wil onder andere een fonds 

Sociale Koop om koopwoningen betaalbaar te houden. 

3. Investeren in goede bereikbaarheid. Openbaar Vervoer moet niet uit de kleine 

kernen verdwijnen, veilige, verlichte fietspaden en bijvoorbeeld een rondweg om 

Heerhugowaard en verbeterde infrastructuur van en naar Den Helder. 

4. Geen gedwongen uitkoop boerenbedrijven. We zien meer dan voldoende 

mogelijkheden om het boerenbedrijf blijvend in te passen in onze provincie door 

bijvoorbeeld het bouwen van stikstofzuiverende stallen. 

5. Energie voor iedereen. Het energienet moet worden uitgebreid, bewoners moeten 

aandelen kunnen kopen in collectieve zonneparken en daarnaast onderzoeken naar 

de mogelijkheid om schone kernenergie te realiseren in Noord-Holland. 

6. Migratie kleinschalig, vrijwillig en kwalitatief. Code Oranje gaat voor de menselijke 

maat. We willen indien nodig en waar mogelijk in goed overleg tussen bewoners en 

gemeente kleinschalige opvang met extra inzet op integratie, ook nadat vluchtelingen 

de opvang hebben verlaten. 

7. Economie sterk houden. Het verschil tussen het noordelijk en zuidelijk deel van 

Noord-Holland verminderen door o.a. glasvezel ook in de kleine kernen aan te laten 

leggen en de land- en tuinbouwsector te ondersteunen in bereikbaarheid en het 

werven van personeel en zorgen dat voorzieningen in de kleine kernen blijven. 

8. Natuur toegankelijk en beschermd. We hechten grote waarde aan de natuurgebieden 

en kiezen waar nodig voor gerichte maatregelen om deze te beschermen en de 

biodiversiteit te vergroten. Tegelijk moet natuur toegankelijk blijven voor recreatie.  

 

 

 

 



1. Een nieuwe bestuurscultuur begint bij onszelf 

 

Politiek voor iedereen 

Wij hechten waarde aan de inbreng van alle inwoners van Noord-Holland. Wij pleiten ervoor 

dat de provincie met grote regelmaat peilingen doet onder de bevolking en regionaal 

burgerraden inricht en raadpleegt, zodat de provincie goed op de hoogte is wat er leeft. Met 

behulp van een eigen fonds op basis van het “pay it forward-principe” maakt Code Oranje 

het mogelijk om inwoners met een krappe beurs een lidmaatschap aan te bieden, zodat ook 

zij nog meer betrokken kunnen zijn bij de koers van Code Oranje Noord-Holland. Evengoed 

luisteren we ook naar niet-leden. U weet het beste wat er leeft in uw gemeenschap en 

samen komen verder. 

 

Altijd informeren 

Code Oranje informeert u voortdurend over hoe we tot onze afwegingen en beleidskeuzes 

zijn gekomen. Dit doen we via onze website, sociale media kanalen en onze nieuwsbrief. 

 

 

2. Democratie 

 

Enquêtes: Toegankelijk, secuur en zinvol 

Enquêtes (peilingen) zijn een van de belangrijkste middelen voor de provincie om in contact 

te blijven met inwoners, door regelmatig te peilen wat er wordt gevonden van zaken die er in 

de samenleving spelen of door te toetsen wat er wordt gevonden van door de provincie te 

nemen besluiten. Code Oranje bepleit daarom dit met grote regelmaat te doen over lopende 

en nieuwe beleidszaken en de uitslag te bespreken in de Statenvergadering.  

 

Met betrekking tot deze peilingen zijn wel verbeteringen nodig. Zo zijn veel enquêtes 

momenteel makkelijk meerdere keren in te vullen of te vervalsen waardoor de publieke 

opinie kan worden beïnvloed. Tegelijkertijd zijn enquêtes niet altijd toegankelijk voor mensen 

met minder digivaardigheden of mensen die niet beschikken over de juiste apparatuur. Tot 

slot kan de vraagstelling in enquêtes een stuk beter, omdat er vaak geen mogelijkheid is om 

vooraf inbreng te leveren voor de vraagstelling.   

 

Code Oranje wilt het enquêteproces verbeteren door: 

- Te zorgen voor een betere toegankelijkheid voor mensen met minder digi-

vaardigheden en mensen die niet over de juiste apparatuur beschikken door 

enquêtes fysiek aan te bieden bij gemeentehuizen.   

- De kans op fraude te verlagen door belanghebbenden en in te zetten op een betere 

waarborging van privacy voor de participanten door te verifiëren of de participanten 

echt zijn wie ze zeggen dat ze zijn. (Middels bijvoorbeeld DigiD) 

- De zinvolheid van enquêtes te waarborgen door van te voren inzage te geven in 

voorgenomen vragen en inwoners de kans te geven om suggesties te doen voor 

aanpassingen en extra vragen. 

 

 



Themacoalities 

Themacoalities zijn coalities van provinciale statenleden, met een variërende samenstelling 

voor elk thema. Door deze coalities verkleinen we de kans dat partijen alleen in de oppositie 

zitten en daardoor verhinderd worden om constructief mee te denken. Tegelijkertijd 

verkleinen we ook de kans dat de belangen van de stemmer verwaarloosd worden als 

gevolg van het uitruilen van minderheidsstandpunten. 

 

Gedeputeerden (weer) voor de hele provincie 

Momenteel kiest een meerderheid van meer dan 50% van de Provinciale Statenleden wie de 

gedeputeerden worden (de ministers van de provincie). Vaak is het zo dat de lijstrekkers of 

prominente leden van de grootste partijen binnen de coalitie worden gekozen, waardoor de 

oppositie hier geen invloed op  heeft. Dit is vreemd, want de gedeputeerden werken officieel 

onafhankelijk en moeten voor de hele provincie zorgen. In de praktijk worden ze echter 

gebruikt als uithangbord voor hun partij: als er een lintje wordt geknipt door een 

gedeputeerde namens de provincie, wordt dit vaak op de Facebook-pagina van de partij 

gezet waar de gedeputeerde lid van is. Ook is het zo dat een gedeputeerde binnen het 

mandaat dat hij of zij heeft,  veel ruimte heeft om beleid te beïnvloeden - vaak bewust of 

onbewust met de bias van de partij.  

Code Oranje Noord-Holland stelt daarom voor om gedeputeerden weer echt voor de hele 

provincie te laten werken door verschillende blokken in de provinciale staten onderling de 

mogelijkheid te geven om een gedeputeerde aan te dragen. Als er bijvoorbeeld 6 

gedeputeerden worden gekozen, zouden 6 x 16,6 % delen van de provincie een statenlid 

mogen aandragen. Ook willen we in het reglement van orde laten opnemen dat termen als 

“onze gedeputeerde” door partijen waar een gedeputeerde lid van is niet worden gebruikt. 

Bovendien stelt Code Oranje nooit kandidaten voor als gedeputeerde die zijn gekozen als 

provinciaal statenlid, want ze zijn gekozen om het volk te vertegenwoordigen. 

 

Het provinciaal participatie instituut 

Code Oranje Noord-Holland streeft ernaar om een provinciaal participatie instituut op te 

zetten om het democratische proces te verbeteren en de invloed van burgers te versterken. 

Dit instituut biedt burgers een platform waar ze hun stem kunnen laten horen: door 

informatie te verschaffen over de verschillende manieren waarop iemand kan participeren, 

tips over hoe je moet inspreken of advies krijgen bij het schrijven van petities, maar ook door 

cursussen en informatiebijeenkomsten aan te bieden over provinciale onderwerpen. 

Daarnaast heeft deze organisatie n ze  een soort griffier voor burgers die hen helpt bij het 

vinden van informatie of bij het vormen van een mening over provinciale zaken. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Wonen 

 

Sociale koop 

Code Oranje wil onderzoeken of er vanuit de provincie een Fonds sociale Koop te realiseren 

is.  Met dit fonds wordt het kopen en verkopen van koopwoningen uit de sociale sector 

betaalbaar gehouden voor de lagere en middeninkomens door regels te verbinden aan de 

aan- en verkoop. Zo wordt er een maximum gesteld aan de hoeveelheid winst die mag 

worden gemaakt tijdens verkoop en moet het worden doorverkocht aan een ander die staat 

ingeschreven voor sociale koop. Door dit in te voeren zullen starters meer kapitaal kunnen 

opbouwen, waardoor er een betere doorstroom op de woningmarkt mogelijk is en er in de 

toekomst meer welvaart zal zijn. Doorstroom kan verder worden bevorderd door ouderen 

een verhuisservice aan te bieden, waardoor zij wellicht sneller de keuze voor verhuizen naar 

een kleinere woning maken, zodat de (te) grote woning die zij achterlaten weer door een 

gezin betrokken kan worden. Door dit soort ‘slimme’ doorstroom neemt de druk op meer 

nieuwbouw (die extra ruimte in beslag neemt) af. Hierbij moet wel aangetekend worden dat 

er voldoende ouderen zullen zijn die hun koopwoning al (grotendeels) hebben afbetaald. Dat 

zal invloed hebben op hun keuze voor een ander huis. 

 

 

 

4. Ruimtelijke inrichting 

 

Coproductie  

Code Oranje wil dat inwoners en belanghebbenden serieus als co-producent worden 

betrokken bij het ontwerp en de inrichting van de openbare ruimte. Waar mogelijk ziet  

Code-Oranje de inwoners als mede-beslisser, zodat zij daadwerkelijk invloed hebben op de 

inrichting en beleving van hun omgeving. Hier is ook een rol voor de eerder benoemde 

burgerraad neergelegd.  

Het rijk heeft opdracht gegeven woningbouw, landelijk gebied, stikstofreductie, 

energiemaatregelen, waterberging, natuurontwikkeling en landbouw in een ruimtelijk plan te 

vertalen. Dit plan kan alleen slagen als inwoners en andere belanghebbenden werkelijk 

betrokken worden. 

 

Nieuwe groeikern met draagvlak 

Code Oranje Noord-Holland staat voor democratie van onderop. Met de enorme 

woningbouwopgave is het belangrijk om ergens in onze provincie uit te breiden. Daarom 

ondersteunen we de ambitie van de inwoners in de regio Wieringerwerf, Slootdorp, 

Kreileroord en Middenmeer om een nieuwe groeikern te worden. 

Als dit lukt gaat dit gepaard met de volgende ambities: 

- Het realiseren van verbeterd openbaar vervoer met verbinding tot aan Den Oever. 

Het liefst een treinverbinding. 

- Het aantrekken van en realiseren van nieuwe faciliteiten die de leefbaarheid en het 

welzijn van de inwoners verbeteren. 

- De bestaande infrastructuur moderniseren en te verbeteren. 



- Het aantrekken van nieuwe bedrijven en investeringen om de economische groei in 

de regio te stimuleren. 

- Het betrekken van inwoners bij het maken van plannen en het uitvoeren van acties, 

een dienstbare houding van de provincie dus. 

- Het creëren van nieuwe werkgelegenheid. 

 

Om deze ambitie te realiseren, stellen we voor om een ontwikkelingsfonds op te richten. Dit 

fonds zal de financiële middelen voor de ontwikkeling van deze nieuwe groeikern 

verstrekken.  

 

 

 

5. Migratie 

 

Kleinschalig, vrijwillig en kwalitatief 

Code Oranje gaat voor de menselijke maat. We willen indien nodig in goed overleg tussen 

de bevolking en gemeente kleinschalige opvang realiseren met extra inzet op integratie, ook 

nadat vluchtelingen de opvang hebben verlaten. Tegelijk moet de provincie aan het Rijk 

duidelijk maken dat er op Rijksniveau meer grip moet komen op migratiestromen.  

 

 

6. Toerisme en evenementen 

 

Toerisme verspreiden over de provincie 

Het huidige centrum van -met name internationaal- toerisme ligt in Amsterdam. , De  

afgelopen jaren zijn er al meerdere initiatieven gestart om de druk van het toerisme te 

verspreiden over aanliggende gebieden die daarvoor geschikt zijn. Wij willen  hierop verder 

doorpakken in combinatie met een verbetering van het openbare vervoer.  

Er moet financiële ruimte gemaakt worden om meer gemeenten in Noord-Holland de kans te 

geven om hun toeristische sector uit te breiden. Veel gemeenten die verder van de randstad 

afliggen, zijn momenteel lastig bereikbaar met het openbaar vervoer. Daarom willen wij een 

bedrag vrijmaken voor verbeterde verbindingen tussen Schiphol/Amsterdam en de 

gemeenten die een toeristisch initiatief hebben of starten. 

 

Grote Sportevenementen  

Code Oranje Noord-Holland erkent de waarde van (grote) sportevenementen voor het 

stimuleren van de lokale economie, het versnellen van regionale ontwikkelingen en het 

verhogen van het welzijn van de regio. Daarom willen wij de sponsoring van grote 

sportevenementen zoals de Dam-tot-Damloop, de Formule 1 en Tata Chess vasthouden en 

zo mogelijk uitbreiden. Het zijn stuk voor stuk evenementen met een algeheel positieve 

invloed op de gemeenschap. 

 

 



7. Openbaar vervoer en infrastructuur 

 

Het belang van goede mobiliteit is groot, zowel voor de economie van Noord-Holland als 
voor het welzijn van de inwoners. Het mogelijk maken van mobiliteit is een belangrijke 
verantwoordelijkheid van de provincie. Alle vormen van vervoer zijn daarbij van belang, 
aanvullend op elkaar. Dus wil Code Oranje investeren in de infrastructuur voor de fiets, de 
auto en het OV. Zeker het OV in de minder drukbevolkte gebieden moet absoluut op orde 
komen. Alles met zorg ingebed in onze leefomgeving. Wij zien deze vervoersvormen niet als 
concurrerend, maar als aanvullend op elkaar. 
 
 
betere verbindingen tussen randstad en buitengebied 

De bereikbaarheid van de Noordkop en de regio Alkmaar moet verbeterd worden. De 

toenemende druk op deze gebieden voor woningbouw en economische ontwikkeling maakt 

het noodzakelijk ook de weginfrastructuur te verbeteren. Een randweg om Dijk en Waard 

(Heerhugowaard) en een verbetering van de verbinding Alkmaar-Den Helder (rijksweg N9) 

staan stevig op ons wensenlijstje. 

 

Openbaar vervoer op Texel 

Code Oranje Noord-Holland streeft ernaar om het openbaar vervoer op Texel flink te 

verbeteren. Om dit rendabel te maken, wil Code Oranje het tarief voor parkeren in Den 

Helder op specifieke parkeerplaatsen aantrekkelijk te maken zodat mensen hun auto zoveel 

mogelijk in Den Helder parkeren en met een pendelbus naar de veerboot kunnen gaan. Doel 

is om meer toeristen en bezoekers gebruik te laten maken van het openbaar vervoer op 

Texel, waardoor dit ook rendabel wordt met als positieve bijwerking dat de boot naar Texel 

veel minder belast is. 

Geen snelweg tussen de A8 en A9 

Code Oranje hecht belang aan monumentale (UNESCO) gebieden. We kiezen daarom niet 

voor het doorkruizen van de Stelling van Amsterdam.  

Aquaduct Leimuiderbrug 

Code Oranje Noord-Holland vindt dat de Leimuiderbrug in de plaats Leimuiderbrug moet 

worden vervangen door een aquaduct. Storingen en overlast voor omwonenden en 

gebruikers van de N207 zijn onaanvaardbaar. We pleiten er dan ook voor om in te zetten op 

een structurele oplossing voor dit probleem.  

We gaan inzetten op een aquaduct als vervanging voor de brug. Hierbij is het belangrijk dat 

er rekening wordt gehouden met de omgeving en dat er geen negatieve gevolgen voor de 

natuur zijn. Het aquaduct moet duurzaam worden gebouwd en moet voorzien worden van 

een vaarweg waardoor het openbaar vervoer, maar ook de recreatievaart hier gebruik van 

kan maken. 

 

Onderhoud van wegen 

Het onderhoud van het provinciaal wegennet staat onder druk vanwege toenemende kosten 

van materiaal en mensen. We willen dat de provincie slimmer programmeert en meer 

gebruik maakt van gestandaardiseerde oplossingen om onderhoud betaalbaar en kwalitatief 

goed te houden. Hierbij hoort ook gestandaardiseerd gebruik maken van data. 



 

Code Oranje wil ook dat er bij onderhoud of aanleg van wegen per definitie gebruik wordt 

gemaakt van duurzaam en geluidwerend asfalt op die plekken waar meerdere woningen 

staan. Geluid is één van de meest belastende vormen van overlast tenslotte. 

 

 

 

8. Zorg en welzijn 

 

Zorg en welzijn is primair een taak van de gemeenten zelf. Binnen het takenpakket van de 

provincie zal Code Oranje zich inzetten voor behoud van betaalbare en toegankelijke zorg 

en voor voorzieningen. Voor ons valt daar ook goed, veilig en toegankelijk (aanvullend) 

openbaar vervoer onder. 

 

Ouderenzorg 

In toenemende mate staat de goede zorg voor ouderen onder druk. Er zijn zelfs berichten 

van beperking van maaltijden en extraatjes , minder vaak de lampen aan en de kachel nog 

een graadje lager. Ouderenzorg moet geen sluitpost worden op de zorgbegroting. Dus 

vragen we aan de inspectie om nauwkeurig in de gaten te houden hoe het gesteld is in de 

zorgcentra In Noord-Holland. Ook vragen we de zorginstellingen wat zij nodig hebben om 

kwaliteit te leveren. De enorme regeldruk is in ieder geval bekend. Minder regels, meer 

vertrouwen op professionals. Dan hebben we direct ook minder overhead en management 

nodig, war geld vrijmaakt voor de noodzakelijke handen in de zorg. 

 

Geestelijke gezondheidszorg 

Vanuit het Rijk is er fors bezuinigd op bedden in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Dit 

betekent dat veel GGZ-cliënten nu in de dorpen en steden zijn komen wonen. Dit vraagt om 

meer zorg in de wijk. Het levert regelmatig overlast op (‘verwarde personen’). Hiervoor is 

meer maatwerk nodig. Meer tijdelijke ‘bedden’ in de GGZ kan een oplossing zijn, maar ook 

kleinschalige maatschappelijke opvang en beschermd wonen dicht bij huis. 

 

Transgenderzorg 

Amsterdam is met de ligging van het VUmc het zogeheten “centrale punt” van de 

transgenderzorg in Nederland. De wachtlijsten zijn intussen opgelopen tot drie jaar (en vaak 

nog langer). Als wij in Provinciale Staten komen gaan we aandacht vragen voor alternatieve 

diagnoseprocessen die de wachttijden verkorten en uitgaan van het zelfbeschikkingsrecht 

van de cliënt. 

 

Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar vrouwen 

Code Oranje Noord-Holland erkent dat vrouwen, door systematische 

ondervertegenwoordiging in medisch wetenschappelijk onderzoek, vaak niet de juiste 

behandelingen of preventieve zorg krijgen. Deze ongelijkheid heeft grote gevolgen, 

waaronder onnodig langdurige ziekte of zelfs sterfte. 

Om dit te voorkomen willen we oproepen om bij de landelijke overheid en de EU te lobbyen 

voor meer middelen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek gericht op vrouwen en willen 



we een fonds creëren voor het bijscholen van artsen in de nieuwe ontdekkingen die worden 

gedaan op dit vlak. Uiteindelijk streven we naar een gezondere samenleving, waarin 

vrouwen dezelfde kansen hebben als mannen op het gebied van gezondheidszorg en 

waarin ze de juiste behandelingen en preventieve zorg krijgen. 

 

Glasvezel 

Code Oranje Noord-Holland steunt het aanleggen van glasvezel in de buitengebieden om 

het leefgenot van de inwoners in de buitengebieden te verbeteren en een aantrekkelijke 

omgeving te creëren voor mensen die vanuit huis kunnen werken maar afhankelijk zijn van 

internet voor hun werk. Daarom gaan we de gemeenten in Noord-Holland ondersteunen bij 

hun initiatieven om glasvezel aan te leggen en zullen we ons richten op de voortgang van 

initiatieven van de provincie Noord-Holland. We willen mensen en bedrijven die afhankelijk 

zijn van goed internet de ruimte geven om in Noord-Holland te wonen waar ze dit het liefste 

willen. Daarom zullen we ervoor zorgen dat de toegang tot glasvezel eerlijk en gelijk is, 

ongeacht waar je woont.  

 

 

 

9. Stikstof 

Stikstof 

Code Oranje steunt het stikstofbeleid van de Rijksoverheid in deze vorm niet. Code Oranje 

pleit voor meer regionaal maatwerk op basis van de feitelijke situatie in een gebied, met als 

basis het overleg tussen natuurbeheerders en agrarische ondernemers. Code Oranje is 

geen voorstander van het gedwongen uitkopen van boerenbedrijven. Het is ook niet nodig. 

We zien meer dan voldoende mogelijkheden om het boerenbedrijf blijvend goed in te passen 

in onze provincie. Tegelijkertijd hechten we zeker waarde aan de Natura2000-gebieden en 

kiezen we waar nodig voor gerichte maatregelen om deze te beschermen. 

Stikstofzuiverende stallen 

De mogelijkheid bestaat intussen al om speciale veestallen te bouwen  die stikstof in de 

vorm van NHx (meestal ammoniak) uit de lucht zuiveren voordat dit naar buiten wordt 

uitgestoten  en schadelijk wordt voor de biodiversiteit. Wij willen de beschikbare subsidies 

vanuit de EU inzetten om deze technologie verder te verbeteren. Daarbij willen we kijken 

naar het  inzetten van  een fonds voor boeren, zodat ze deze nieuwe stallen kunnen 

aanschaffen voor een vergelijkbare (of lagere) prijs dan een “normale” stal.  

 

 

 

10. Duurzaamheid, energie en milieu 

Biodiversiteit 

We willen het huidige Groen Fonds ondersteunen met hun subsidies voor 

biodiversiteitinitiatieven binnen de provincie. Momenteel wordt er vanuit de provincie geld 

vrijgemaakt voor vrijwilligersinitiatieven die de soortenrijkdom in onze provincie versterken 



en zoveel mogelijk doelgroepen en partners betrekken. Wij willen dit bedrag verhogen en het 

Groen Fonds nog meer bekend maken onder inwoners.  

 

Bomen 2.0 

Code Oranje Noord-Holland staat voor een verantwoordelijke omgang met de natuurlijke 

omgeving en wil daarom een actievere en strakkere aanpak van de provincie als het gaat 

om het (her)planten van veel meer bomen. Ons streven is om de provincie Noord-Holland 

weer te voorzien van een groene en gezonde toekomst, waar bomen een grote rol spelen. 

Daarom zet Code Oranje Noord-Holland zich in voor: 

- Het planten van veel meer bomen, met een grote nadruk op de ruimte om deze oud 

te laten worden.  

- Het behoud van oude bomen, omdat deze meer doen voor het straatbeeld en de 

natuur. 

- Het onderscheid te maken tussen volgroeide bomen en nieuwe jonge bomen. 

- Voor elke gekapte oude boom moet minstens een  aantal nieuwe jonge bomen 

worden teruggeplaatst. 

- Het blijven uitvoeren van het provinciaal beheerplan voor bomen, waardoor de 

kwaliteit en levensduur van bomen in Noord-Holland gewaarborgd blijft. 

- Het ondersteunen van lokale initiatieven om bomen te planten en te beschermen.  

- Het promoten van educatie over de waarde van bomen en de rol die ze spelen in het 

milieu.  

Code Oranje Noord-Holland is van mening dat bomen een essentieel onderdeel zijn van het 

milieu en het behoud van deze bomen is van groot belang voor het behoud van een 

gezonde leefomgeving voor iedereen. 

 

Versterking van het energienet 

Grote bedrijven kunnen veel vragen van ons energienet, met als resultaat dat ons al zwaar 

belaste energienet overbelast raakt. Het risico bestaat dat we binnenkort niet in de 

elektriciteitsbehoefte kunnen voorzien van alle inwoners van NH. Om dit te voorkomen wil 

Code Oranje dat bedrijven die significante druk leggen op onze energievoorziening mede-

investeren in het opbouwen van een duurzaam energienet, zodat ze kunnen compenseren 

voor deze extra druk.  

 

Collectieve zonnepanelen 

De provincie moet geld investeren in het aanschaffen van collectieve zonnepanelen. 

Inwoners kunnen dan (aan)delen kopen waardoor ze bijvoorbeeld 15 jaar korting krijgen op 

hun energie. Dit geeft mensen de kans om te investeren in duurzame energie., Bijvoorbeeld: 

mensen in een huurwoning die geen zonnepanelen op het dak mogen aanschaffen; 

inwoners van een flat/appartementencomplex zonder eigen dak; inwoners die niet genoeg 

geld hebben om zelf een zonnepaneel aan te schaffen, etc. 

 

Kernenergie in Noord-Holland 

Code Oranje is groot voorstander van kernenergie, omdat het -naast getijde-energie- een 

van de schoonste energiebronnen is en de techniek ver genoeg is. Als er in Noord-Holland 

een geschikte locatie is, willen we graag kernenergie realiseren.  

Vergroenen havens 



Code Oranje Noord-Holland staat voor een duurzame, toekomstgerichte benadering van 

vergroening van de havens van Noord-Holland. Er is een grote kans dat de Noord-Hollandse 

havens in de toekomst een groter aandeel hebben in de Nederlandse economie. Om deze 

groei te faciliteren, moeten we de havens zo duurzaam mogelijk maken. We moeten ervoor 

zorgen dat de havens schoner en meer energie-efficiënt zijn. Om dit doel te bereiken zullen 

we bestaande technieken gebruiken die zich bewezen hebben. 

Zonnepanelenkunst 

 

De aanleg van zonnepanelen wordt soms bestempeld als horizonvervuiling. Daarom moet er 

onderzocht worden naar de mogelijkheid van het aanleg van zonnepanelenkunstwerken: 

kunstwerken die, - zoals de naam het al zegt -, zijn gemaakt van werkende zonnepanelen.  

 

Dierenwelzijn 

Code Oranje Noord-Holland staat voor het verbeteren van de veiligheid van (beschermde) 

dieren die zich bevinden bij of moeten verplaatsen over drukke wegen en spoorlijnen. We 

zijn vastbesloten om de leefomgeving voor dieren te verbeteren door het voorzien in meer 

afrasteringen, hekwerk en oversteekplaatsen met een nadruk op onze natuurgebieden. We 

zullen ook onderzoek doen naar innovatieve methodes om ervoor te zorgen dat dieren zich 

veilig kunnen verplaatsen. Daarnaast zullen we samenwerken met lokale 

dierenbeschermingsorganisaties om de bestaande wet- en regelgeving te handhaven en te 

versterken. We zullen ook het bewustzijn vergroten over de gevaren die dieren lopen naast 

drukke verkeerswegen. 

 

 

11. Cultuur, sport en kunst 

Noord-Holland is een provincie met een rijke historie, die zich doorzet tot in het heden. Het 

bruist in onze provincie van de culturele en sportieve activiteit, zowel op het vlak van 

topprestaties als in de breedte. Dit komt natuurlijk vooral vanuit de inwoners die op dit vlak 

initiatieven nemen en zich organiseren. Als daar hulp bij nodig is, is de gemeente de eerste 

en meest geschikte partner. De provincie heeft echter wel degelijk een rol in de tweede lijn. 

Denk aan kennisuitwisseling, het ondersteunen van sportieve en culturele netwerken, het 

faciliteren van infrastructuur die de gemeentegrens overschrijden, enzovoort. Dit geldt zeker 

ook voor culturele activiteiten die een duidelijk regionaal, provinciaal of zelfs landelijk 

karakter hebben.  

 

 

12. Economie en Schiphol 

EU-subsidies 

Code Oranje Noord-Holland staat voor het vergroten van de concurrentiekracht van Noord-

Holland in Europa. Daarom willen wij meer aandacht steken in het verkrijgen van EU-

subsidies.  



Noord-Holland heeft veel potentie om te profiteren van de middelen die de Europese Unie 

ter beschikking stelt. De provincie maakt gebruik van deze subsidiemogelijkheden om haar 

economische ontwikkeling te stimuleren en een competitief voordeel te behalen, maar we 

zijn er van overtuigd dat er nog en schepje bovenop kan. 

De subsidieprogramma's van de EU bieden Noord-Holland kansen om te investeren in 

technologische innovatie, duurzame energie, bedrijfsontwikkeling, toerisme, onderwijs en 

infrastructuur. Deze subsidies kunnen de provincie helpen bij de realisatie van haar 

doelstellingen en bijdragen aan de verbetering van de levenskwaliteit van haar inwoners. 

Daarom zal Code Oranje Noord-Holland zich inzetten voor het verkrijgen van EU-subsidies 

voor Noord-Hollandse ondernemingen en organisaties. Daarnaast zullen we ook middelen 

vrijmaken voor de ontwikkeling van een competente Europese subsidie-aanvraag- en 

monitoringstructuur. We willen ook dat onze provincie goed vertegenwoordigd is in Europese 

overlegorganen om de belangen van de provincie goed te verdedigen. 

 

Schiphol  

Schiphol is belangrijk om te voorzien in de transportbehoefte van onze inwoners en 

bedrijven. Tegelijk verenigen we in ons land veel functies op een klein gebied en moet ook 

Schiphol goed zijn ingebed in de leefomgeving. Code Oranje wil dan ook niet sturen op de 

kwantiteit (aantal passagiers), maar op overlast en milieuhinder. Kortom: krimp als het gaat 

om geluidsoverlast en milieuschade, groei als het gaat om de kwaliteit van de 

dienstverlening. Code Oranje wil daarom investeren in  onderzoek naar de haalbaarheid van 

een verplaatsing van Schiphol naar bijvoorbeeld de zee. 

 

 

 

12. Veiligheid en openbare orde 

 

Veiligheid in het openbaar vervoer 

Er is een aantal lijnen van het openbaar vervoer in onze provincie, die regelmatig te kampen 

hebben met overlast en vandalisme. Specifieke lijnen en tijdstippen zijn (publiek) bekend. 

Code Oranje wil, in samenspraak met de vervoerder, hier extra op inzetten. Het OV moet 

een veilige omgeving bieden. Extra toezicht op een aantal specifieke lijnen is hard nodig. 

Ook moet er directe ‘back-up’ zijn voor (bus)bestuurders die melding maken van overlast op 

hun rit.  

 

Cybersecurity en online privacy 

Het gebruik van data, digitalisering en technologie neemt toe. Dit is goed, omdat het tot 

efficiëntie kan leiden doordat werkprocessen geautomatiseerd worden. Tegelijkertijd kan 

data ook verkeerd gebruikt worden en kunnen er op basis van onduidelijke algoritmes ook 

verkeerde besluiten worden genomen.  

Code Oranje wil inzicht hebben in de gebruikte algoritmes bij besluitvorming, hoe deze tot 

stand zijn gekomen en wat de parameters zijn waarop geautomatiseerde besluiten worden 



genomen. Ook wil Code Oranje deze zo veel mogelijk (binnen de grenzen van de AVG en 

veiligheid) openbaar maken. Ook willen wij inzicht hebben in de in de openbare ruimte 

geplaatste camera's, de gebruikte techniek er achter en wat er met de beelden gebeurt. 

Naar analogie van Amsterdam willen we een openbaar camera-register.  

 

Als laatste willen wij dat het verzamelen en het verwerken van persoonsgegevens beperkt 

wordt tot een minimum. Persoonsgegevens (behoudens de wettelijk verplichte) mogen 

alleen worden verzameld met expliciete toestemming en wanneer dit strikt noodzakelijk is 

voor het werk van de provincie. 

 


