
 

 

Algemene Beschouwingen SP – Remine Alberts 

Gaan we nu dingen veranderen? Gaan we nu echt van buiten naar binnen kijken? Of blijft de 

Gedeputeerde Staten zich vasthouden aan de rol, die ze zichzelf heeft aangemeten: ‘Daar gaan we 

niet over’? De SP zegt: ‘Stop met de overlegvormen als de Metropoolregio Amsterdam en 

Gemeenschappelijke Regelingen, zoals de Recreatieschappen’.  

Mij bekroop geleidelijk aan het beeld op de LP van Supertramp: Een man die aan het zonnen is met 

op de achtergrond rokende fabrieken en duistere wolken, en denkt ‘och, dat drijft wel over’. De titel 

van de LP heet toepasselijk ‘Crisis? What crisis?’ Dát beeld zou ik niet willen aanhangen, want we 

hebben een wooncrisis, een energiecrisis, een coronacrisis, zorgcrisis, jeugdzorgcrisis, stikstofcrisis, 

een klimaatcrisis.. Noem het maar op! 

Dat betekent dat we niet achterover kunnen leunen en wachten tot het overdrijft. Het betekent dat 

we aan de slag moeten. Provincie, pak je rol en ga wat doen! Niet alleen maar overleggen en zeggen 

dat je er niet over gaat. De SP ziet graag da de provincie zich opstelt als belangenbehartiger van álle 

inwoners. We moeten ons niet neerleggen bij de wil om alleen de economie te dienen. Blijf niet 

loopjongen van het grote geld. Oftewel, máák je sterk voor het krimpen van Schiphol. Gá niet mee in 

de macht van de grote equitybedrijven. We zien hoe zij de recreatiemogelijkheden in hun klauwen 

proberen te krijgen. We weten ook dat ze hele straten in Amsterdam opkopen om vervolgens de 

woningen leeg te laten staan of door te verhuren voor 1500 euro, terwijl ze voorheen 500 euro per 

maand kostten. Leg je daar niet bij neer! Verzet je daartegen!  

We hebben nog andere varianten in de vastgoed- en grondspeculatie waar we uiteindelijk het 

slachtoffer zijn met z’n allen. Ga mee in onze redeneertrant. Een activistische provincie zou hee veel 

waard zijn. En we hebben nóg ‘een grote jongen’ als buurman, Tata Steel. We kennen het begrip 

‘green washing’ inmiddels: Dat is mooipraat. Wanneer is het af, wanneer gaan we er nu mee aan de 

slag? Een aantal partijen heeft het over ‘vraagsturing’, maar juist dóór die vraagsturing, dóór dat 

vrijemarktdenken, zitten we nu met grote problemen. 

Daar kunnen we wat aan doen. De SP vindt dat we daarom nu ook genoeg datacenters hebben. 

Vandaag zal er niet zoveel veranderen… denk ik… zomaar… We doen daarom wel mee met moties en 

amendementen, maar ik heb niet de illusie dat ze die nodige verandering zullen brengen. Daar is 

meer voor nodig. Eén van onze moties luidt dan ook: ‘Wat niet failliet mag gaan, moet publiek 

blijven’. Van elke partij horen we daarover graag hun mening. Dit kan leidraad zijn om zaken 

werkelijk te veranderen. 

Het dictum van de motie: Besluit Provinciale Staten op te roepen uit te spreken dat het onwenselijk is 

dat voor onze samenleving essentiële diensten en voorzieningen worden uitgevoerd door 

marktpartijen, als de mogelijkheid bestaat dat zij hierdoor failliet gaan, en dit te doen door de 

volgende uitspraak te ondersteunen: 

 

“Wat niet failliet mag gaan, moet publiek blijven!” 
 


