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Wij, Burgers van de Provincie Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 11 maart 2023 in de
CSG Willem van Oranje te Oud-Beijerland besluiten als volgt: 

1. Openbaar vervoer

1.1 Regie over alle OV-bedrijven terug bij Provinciale Staten: Provinciale Staten pakt de
regie terug over alle OV-bedrijven in de provincie, zodat er een duidelijke besluitvorming en
beleid is. 

1.2 Het OV beter beschikbaar maken: OV beter beschikbaar maken door de frequentie te
verhogen en in de rustige gebieden door een combinatie van streek- en belbus, die vaker
rijden en langer doorrijden.

1.4 Betaalbaarder maken van het OV: Betaalbaarder maken van het OV door een andere
verdeling van budget van de Provinciale Staten. En daarnaast aansturen bij
vervoersbedrijven op een andere kostenstructuur, werkgevers- en werknemersregelingen
met goedkoper of gratis OV, accijnsverlaging.

1.5 Het personeelstekort oplossen: Personeelstekort oplossen door breder wervingsbeleid,
interne omscholing, andere inrichting diensten en automatisering van de voertuigen. 

2. Bereikbaarheid

2.1 Inzetten op alternatief voor de auto. 

2.2 Kleine kernen bereikbaar.

2.3 Keer de trend van verdwijnend OV.

2.4 Gefaseerd uitrollen van hoogwaardig OV-netwerk.

2.5 OV-knooppunten met parkeerhubs. 

3. Verkeersveiligheid

3.1 Innovatieve vormen van verkeershandhaving: Meer onderzoek naar innovatieve vormen
van verkeershandhaving, naast de huidige manieren.
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3.2 Behandeling kwetsbaar verkeer op rotondes gelijkwaardig in hele provincie:
Gelijkwaardige behandeling van kwetsbaar verkeer, zoals voetgangers en fietsers, bij alle
rotondes in de provincie. Momenteel is dat nog niet altijd het geval en dit kan leiden tot
gevaarlijke situaties.

4. Gemeenschapszin

4.1 Stimuleren en faciliteren van buurtinitiatieven: Maak net als de provincie Utrecht beleid
op het stimuleren en faciliteren van buurtinitiatieven, bijvoorbeeld door het inrichten van een
kennisbank over bestaande buurtinitiatieven, het beschikbaar stellen van financiële middelen
om buurtinitiatieven duurzaam te kunnen organiseren, en het beschikbaar stellen van
subsidie- en vergunningsexperts die kunnen helpen bij het snel opzetten van een
buurtinitiatief.

5. Groen

5.1 Zonnepanelen en zelfvoorzienendheid industrieterreinen: Bestaande en nieuwe
industrieterreinen moeten zonnepanelen op hun daken plaatsen voor 2026, en
zelfvoorzienend zijn door enkel duurzame energie te gebruiken in 2030.

5.5 Bevorderen biodiversiteit door minder asfalt en tegels: De biodiversiteit in de stedelijke
omgeving wordt bevorderd door minder asfalt en tegels. De provincie stelt gratis
groenmateriaal beschikbaar voor bewoners die met plannen hiervoor komen.

6. Toekomstvisie

6.1 Elektrificatie van het verkeer. 

6.2 Het gebruik van deelauto’s. 

6.3 Stimulering van het nieuwe werken. 

7. Gedragsverandering

7.1 Vervangend vervoer: Bij calamiteiten in het openbaar vervoer in Zuid Holland moet
binnen 1 uur vervangend vervoer geboden worden.

7.3 Openbaar vervoer goedkoper : Het OV moet minimaal 50% goedkoper worden, en in de
daluren nog goedkoper.

7.4 Maximaal 15 minuten overstaptijd: De overstaptijd mag maximaal 15 minuten zijn,
verschillende OV aanbieders moeten de dienstregeling beter afstemmen. 
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8. Samenwerking en participatie

8.1 Meldpunt openbare ruimte: De provincie moet 1 plek faciliteren voor burgers om
meldingen over de openbare ruimte te doen. De melding moet naar de juiste instantie
worden gestuurd en de afhandeling moet zichtbaar zijn voor de burger.

8.2 Informatieplek openbare ruimte: De provincie moet 1 plek faciliteren waarop burgers
informatie over de openbare ruimte kunnen vinden. Deze plek moet de burger helpen in de
zoektocht naar een sluitend antwoord en/of fysiek loket.

8.3 Informatieplek lopende initiatieven: De provincie moet 1 plek faciliteren waar burgers
lopende initiatieven in hun buurt en van de provincie kunnen vinden.

8.5 Toegankelijke app: De provincie moet dit alles ontsluiten via 1 voor iedereen
toegankelijke app en website met beslisboom als technische oplossing voor het versnipperde
landschap.

9. Betaalbaarheid

9.2 Afspraken met grote werkgevers: Wij roepen de provincie op om afspraken te maken met
grote werkgevers over woon-werkverkeer van hun werknemers.

9.4 Coördinator infrastructuur: Wij roepen de provincie op om als coördinator op te treden
tussen alle betrokken partijen m.b.t. de infrastructuur, vanuit de behoefte van alle Zuid-
Hollandse inwoners.

10. Sociale leefbaarheid

10.1 Onderzoek naar licht, lucht- en geluidsoverlast: De provincie dient meer middelen vrij te
maken voor (wetenschappelijk) onderzoek in Zuid-Holland naar met name de effecten van
licht, lucht- en geluidsoverlast op de gezondheid van mens, dier en natuur. 

10.4 Permanente en frequente burgerberaden over kernthema’s: De provincie dient
permanente en frequente burgerberaden te organiseren over kernthema’s (leefbaarheid,
wonen, verduurzaming, bereikbaarheid etc.) met een inspanningsverplichting naar burgers. 

10.5 Online burgerforum: De provincie dient het mogelijk te maken voor burgers om online
mee te praten, te peilen en/of te stemmen over beleid in de vorm van een online
burgerforum. 
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Aldus vastgesteld en besloten te Oud-Beijerland, d.d. 11 maart 2023

de leden: de ondertekende versie is op verzoek in te zien. 


