
Debat coalitieakkoord 15 juni 2018  
 
“Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen” Half Lansingerland zong dit 
vorig weekend uit volle borst mee met Blof tijdens het succesvolle popconcert 
Lansingerland live.  
 
Een mooie zin. Maar ook erg toepasselijk voor hoe wij als D66 staan in de 
samenleving. Iedereen is van de wereld/ de gemeente is voor iedereen. Wij staan 
open voor iedereen, voor iedereen is er plek in LL. Ook anders om, de wereld is van 
iedereen, dus hebben we een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor deze wereld/ 
gemeente te zorgen. Door verder vooruit te kijken en over grenzen heen. Zodat we 
de gemeente beter achterlaten dan we hem aantroffen. Sommige partijen noemen 
het rentmeesterschap.. Ik kom hier later in mijn bijdrage op terug.  
 
Wat vindt D66 van het akkoord Groeien, versterken en koesteren? 
We maken bij de beoordeling een driedeling: 1) herkenning 2) verrijking en 3) van 
gemiste kansen. 
 
1) herkenning: We hebben eerder aangegeven ons op veel onderdelen van dit 
programma te herkennen. Zeker waar het gaat om: een kwaliteitsimpuls in de 
openbare ruimte, het bieden van kansen voor jongeren en ouderen, investeren in 
participatie, betere dienstverlening, duurzame financiën.  
 
Wij hebben constructief meegedacht en zaken toegevoegd. Dank voor het 
waarderen en overnemen van een groot deel van onze 2) verrijkingen.   
 
Ik benoem ze kort. Het gaat om: 
- aandacht voor klimaatadaptatie bij woningbouw 
- inzetten op verhogen frequentie Randstadrail  
- aanpassing plannen Berkel centrum tav verkeersveiligheid  
- prioriteit bij de aanpak van verkeersonveilige rotondes 
- jeugd actief betrekken bij het opstellen van beleid  
- zorgen dat iedereen die kan werken, ook een eerlijke kans krijgt op werk 
- minder regels in de APV, meer ruimte en verantwoordelijkheid bij ondernemers en 
inwoners zelf 
- experimenten met mengvormen van detailhandel en horeca (het wijntje bij de 
kapper) 
- evalueren van de inzet van mobiele camera’s  
- het opstellen van een visie energietransitie glastuinbouw 
 
3) Dan de gemiste kansen 
Of positiever geformuleerd, de kansen die nu nog niet worden gegrepen door de 
coalitie.. Naast onze overgenomen verrijkingen zijn er namelijk nog veel punten 
waarop wij ruimte zien om vanuit de raad samen met andere fracties en inwoners, 
bedrijven, scholen en maatschappelijke organisaties met alternatieve voorstellen te 
komen.  
 
Voorstellen die ervoor zorgen dat we ook voor de lange termijn visie vormen, de 
juiste keuzes maken en grotere stappen zetten. Daarbij gaat het met name om: de 



benodigde bredere visie op mobiliteit en bereikbaarheid, investeringen in onderwijs, 
meer aandacht voor een gezonde leefomgeving en gas geven op duurzaamheid.  
 
Voor ik op deze punten in ga, een klein zijstapje. De implementatie van de AVG is 
nog niet klaar vermoeden wij? We zien namelijk geen activiteiten in het 
coalitieakkoord. Dit moet gewoon. Dus deze activiteiten met deadlines zien wij wel 
graag zsm terug in de commissie. Het college zit er nog niet, dus zullen we het 
volgende week in de commissie nog een keer vragen.  
 
Bereikbaarheid 
In het coalitieakkoord staat dat we moeten voorkomen dat de verkeersdruk zo groot 
wordt dat de bereikbaarheid in gevaar komt. Nu, die is al in gevaar. Het staat op 
verschillende plekken in de gemeente ’s ochtends al vast. We missen de vertaling en 
verbinding van onze lokale verkeerscirculatieplannen met onze omgeving. Focus op 
ontsluiting van alleen de kernen is onvoldoende. D66 is van mening dat er snel/ met 
spoed (ism met provincie, omliggende gemeenten) een visie + plan van aanpak moet 
worden gemaakt op vervoer en ontsluiting om te voorkomen dat we onze mooie 
gemeente niet meer uitkomen. 
 
Onderwijs 
We zijn blij met het continueren van de uitvoering van de onderwijsvisie en het 
beschikbaar stellen van de daarvoor benodigde financiën.. Bij de bouw van nieuwe 
scholen hanteert de coalitie de rijksbijdrage als uitgangspunt. In de basis wordt hier 
uitgegaan van een leefbare en gezonde leeromgeving. Als dat kan vanuit de 
rijksbijdrage is dat mooi, maar we weten dat voor duurzame scholen meer nodig is. 
Het is niet toekomstgericht, duurzaam of economisch verstandig bijvoorbeeld bij de 
bouw van nieuwe scholen niet direct rekening te houden met alle mogelijke 
duurzaamheidsmaatregelen. Want als we doen wat we deden, krijg je wat je altijd 
kreeg en wordt het dus nooit beter.  
 
Gezonde leefomgeving 
Dat geldt ook voor een gezonde leefomgeving. In het coalitieakkoord lijkt het zich te 
beperken tot verminderen van geluidsoverlast. Bij RTHA, HSL, A16 wordt alleen 
geluidshinder genoemd. Bij deze projecten missen we de urgentie tav luchtkwaliteit 
en inpassing. We hebben raadsbrede afspraken dat we de A16 zo min mogelijk 
moeten horen, zien of ruiken. Motie saldo 0 is daarbij nog steeds het uitgangspunt. 
Los van deze projecten is een meer proactieve aanpak nodig om de luchtkwaliteit te 
verbeteren. Zodat we tenminste proberen de wereld beter achter te laten dan hoe we 
hem aantroffen. 
 
Duurzaamheid 
Duurzaamheid is inderdaad leiderschap zoals voorgaande spreker zei.  
Bij Duurzaamheid was de stelling van het college “Geen extra lokale middelen voor 
nationale en provinciale doelen” gelukkig is het gewijzigd; nu staat er “geen 
substantiële lokale middelen voor nationale en provinciale doelen”, Maar dit blijft voor 
D66 als duurzaamheidspartij echt een punt van zorg voor de komende vier jaar..  
We zijn blij dat bij nieuwbouw Gasloos bouwen wel het uitgangspunt blijft. Dat is 
mooi. Voor het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad is het een utopie te 
denken dat inwoners en bedrijven dat geheel zelf zullen doen zonder steuntje in de 
rug van hun eigen gemeente  Deelname aan een proeftuin levert een financiële 



bijdrage op vanuit het rijk. Maar ook hier is lokaal geld nodig. Hetzelfde geldt voor 
provinciale subsidies. Ga er dus maar vanuit dat de raad het de komende jaren nog 
vaak gaat hebben over de ‘niet-substantiële’ bijdrage vanuit dit nieuwe college.  
 
Sociaal gezicht 
Is dit het dan? Nee. Naast de genoemde kansen missen we ook het sociale gezicht. 
Het gaat dan over de manier van denken over mensen die asiel en bescherming 
zoeken, mensen die aan het werk willen of op een andere manier van betekenis 
willen zijn, of mensen die ‘gewoon’ zichzelf willen zijn. Daar is nog veel voor nodig. 
Zeker als je vindt dat de gemeente er voor iedereen moet zijn. En iedereen evenveel 
kansen moet bieden. 
 
De oorspronkelijk tekst ‘geen ACZ’ is gelukkig genuanceerd; de coalitie zal wel zijn 
verantwoordelijkheid neemt voor ‘noodopvang’. Tja, dat is mooi, maar ook echt het 
minimale wat je mag verwachten van een sociale samenleving. Wanneer alle 
gemeenten het minimale doen, wordt nergens voldoende echte hulp geboden.  
De opvangvraag is nu niet actueel, maar D66 gelooft dat onze samenleving best 
kleinschalig en voor de iets langere termijn mensen wil opvangen die vanwege 
oorlog of vervolging moeten vluchten.  
 
Wat we als D66 nog verder al gemiste kans en zorg zien is dat mensen in dit akkoord 
worden gestigmatiseerd of gelabeld.. Hoe bepaal je, beargumenteer je - eenduidig 
en objectief - dat iemand ‘niet wil’ werken? Die criteria willen wij zien!  
We gaan er vanuit dat deze ook naar de raad en de rest van de samenleving 
glashelder worden gecommuniceerd. Inclusief de uitleg hoe een andere behandeling 
van inwoners zich verhoudt tot het in de grondwet vastgelegde gelijkheidsbeginselen 
en of het voldoet aan de AVG. Op beide punten komen wij uitgebreid terug.  
 
Hetzelfde geldt voor onze suggestie om een Regenboogakkoord te sluiten. Want, de 
wereld en ook Lansingerland is er wat D66 betreft voor iedereen! 
 
Wij wensen het nieuwe college veel succes toe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


