
     

    
 
 
 
 
 
 
 
Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen, 
 
 

Constaterende dat: 
- onze samenleving een groot aantal voorzieningen en diensten kent, die door alle inwoners van 

ons land gebruikt worden;  

- deze diensten vaak gekenschetst worden als ‘essentieel’ voor onze maatschappij, en daarom 
wordt ook vaak de term ‘nutsvoorziening’ toegepast; 

- veel van deze diensten door de afgelopen decennia door de overheid ‘in de markt’ zijn gezet;  

- dat voor het ‘in de markt zetten’ van deze diensten en voorzieningen argumenten zijn gebruikt 
als “goedkoper” en “kwaliteitsverhogend”; 

- organisaties, instellingen en bedrijven die belast zijn met de uitvoering van essentiële diensten 
en voorzieningen – zoals in de zorg, het openbaar vervoer en de energievoorziening – in 
toenemende mate financieel onder druk staan, waardoor voor onze inwoners de dienstverlening 
in gevaar komt. 

 
 

Overwegende dat: 
- de concurrentiestrijd tussen partijen in de vermarkting van essentiële diensten en voorzieningen 

te vaak niet leidt (of heeft geleid) tot een betere dienstverlening en goedkopere diensten; 
- de vermarkting deze essentiële diensten en voorzieningen onacceptabel kwetsbaar heeft 

gemaakt en in toenemende mate onbereikbaar voor onze inwoners; 
- door de inkomens- en prijsontwikkelingen in ons land steeds meer inwoners in financiële 

problemen komen of al zijn gekomen, met alle gevolgen van dien; 
- door bovenstaande de tweedeling in ons land, en natuurlijk ook in onze provincie, wordt 

vergroot. 
- het onacceptabel is dat instellingen als energieleveranciers, zorginstellingen (zoals ziekenhuizen) 

en vervoersbedrijven – die voor onze samenleving essentiële diensten uitvoeren – failliet kunnen 
gaan. 

 

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!” 
 
 
 
Remine Alberts 
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