
 

Initiatiefvoorstel: Noord-Holland Regenboogprovincie 

Inleiding 
Nederland doet het, relatief, goed als het gaat om acceptatie van LHBTIQ+'si. Toch krijgen zij 
ook in Nederland te maken met verbale en zelfs fysieke agressie. Het kennisplatform 
Integratie en Samenleving concludeert dat ‘homo’ anno 2017 nog steeds het populairste 
scheldwoord is, LHBTIQ+'s zich de afgelopen jaren niet veiliger zijn gaan voelen en dat het 
aantal meldingen van geweld tegen hen de laatste jaren toeneemtii. In Amsterdam, 
internationaal gezien toch een toonbeeld van tolerantie, werden onlangs Syrische LHBTIQ+ 
vluchtelingen uit de kledingwinkel Zara geslagen door het beveilingspersoneel. In 2016 
werden anti-homoflyers verspreid in Amsterdam-West en afgelopen februari werd een 
homoseksueel echtpaar zwaar mishandeld toen ze van de pont stapten. En het beperkt zich 
zeker niet tot Amsterdam.  In het rapport “Anti-Homogeweld in Nederland” van de landelijk 
politie worden steden als Amstelveen en Haarlem als hotspot van anti-homogeweld 
genoemdiii. Er valt dus ook in Noord-Holland nog veel te verbeteren op het gebied van 
sociale acceptatie.  

Gemeenten verankeren LHBTIQ+ acceptatie in beleid 
Verschillende steden en provincies hebben LHBTIQ+ acceptatie als speerpunt duurzaam 
verankerd in het beleid. Op 10 oktober 2014 tekende minister Bussemaker met 42 
gemeenten het convenant 'Regenboogsteden'. In dit convenant verklaren zij gezamenlijk de 
sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van LHBTIQ+'s te verbeteren.  In 2017 willen al 
deze gemeenten aandacht voor LHBTIQ+-emancipatie duurzaam verankerd hebben in hun 
lokale beleid.  

Volgens het COC scoren Regenbooggemeenten op vrijwel alle terreinen van lokaal LHBTIQ+-
beleid aanzienlijk beter dan gemeenten die niet aan het programma deelnemen. Deze 
gemeenten hebben vaker een beleidsplan met verschillende speerpunten. Ze betrekken hun 
burgers vaker bij de vormgeving en uitvoering van het beleid. Gemeenten die niet aan het 
programma meewerken, blijken alleen die taken uit te voeren die door het Rijk verplicht zijn, 
bijvoorbeeld om voorlichting op scholen te geven en een goede toegang tot een anti-
discriminatievoorziening te regelen.iv 

In 2016 heeft minister Bussemaker het Regenboogprogramma verlengd tot eind 2017. 
Gezien het feit dat in onze provincie slechts zeven van de 48 gemeenten het zogenaamde 
Regenboogconvenant hebben ondertekendv,  roepen wij enerzijds Gedeputeerde Staten op 
om aan te dringen bij het Rijk op meerjarige verlening van het programma en anderzijds om 
gemeenten te motiveren om zich aan te sluiten bij dit programma. 

 

 



Regenboogprovincies 
In 2016 omarmde de Provinciale Staten van Drenthe unaniem de motie ‘Drenthe 
Regenboogprovincie’. Daarmee was de eerste Regenboogprovincie in Nederland een feit. 
‘Het Drents parlement wil hiermee een helder signaal afgeven dat zij zich sterk maakt voor 
de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTIQ+'s. Iedereen telt mee in de 
Drentse samenleving.’ Aldus een bericht op de website van deze provincievi. Al snel volgen 
de provincies Groningen, Flevoland en Gelderland. Als het aan GroenLinks ligt wordt Noord-
Holland de trotse vijfde Regenboogprovincie, opdat de sociale acceptatie van LHBTIQ+'s 
wordt verhoogd, bijvoorbeeld door het zoeken van samenwerking met relevante 
maatschappelijke organisaties en partners. 

Noord-Holland Regenboogprovincie 
Er is een aantal goede redenen om Noord-Holland uit te roepen tot Regenboogprovincie. 
Met het gegeven dat er nog veel te winnen valt op het gebied van sociale acceptatie, is actief 
beleid hierop helaas een noodzaak. Een Regenboogprovincie heeft de veiligheid, 
weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTIQ+'s hoog in het vaandel staan.  

Als het aan de indiener van dit voorstel ligt gaat het provinciebestuur meer doen om de 
gelijke behandeling van de  LHBTIQ+'ers te stimuleren en spoort het gemeentes aan om 
hetzelfde te doen. GroenLinks is van mening dat de provincie hierin een actievere rol moet 
nemen. Opdat de sociale acceptatie van LHBTIQ+'ers wordt verhoogd, bijvoorbeeld door het 
zoeken van samenwerking met relevante maatschappelijke organisaties en partners.  

GroenLinks Noord-Holland spreekt de hoop uit dat dit initiatiefvoorstel bijdraagt aan een 
verzoenende samenleving, waarin vrijheid, solidariteit en gelijkwaardige behandeling nog 
meer tot de kern hiervan gaan behoren. Wij nodigen daarom alle partijen van harte uit om 
zich bij dit voorstel aan te sluiten. 

Ontwerpbesluit 

Gezien het Initiatiefvoorstel ´Noord-Holland Regenboogprovincie,´ verzoeken de Provinciale 
Staten van Noord-Holland Gedeputeerde Staten om: 

1. aan te sluiten bij de provincies Drenthe, Gelderland, Groningen en Flevoland als 
Regenboogprovincie 

2. een impuls te geven aan sociale acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid van LHBTIQ+'s 
in Noord-Holland; 

3. bij het Rijk aan te dringen op verlening van het Regenboogprogramma en gemeenten 
in onze provincie te stimuleren zich aan te sluiten bij het landelijk project 
Regenboogsteden;  

4. zich in te zetten om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTIQ+'s-
inwoners verder te bevorderen en dit te vertalen naar doelstellingen en een aanpak 
in samenspraak met de meldpunten discriminatie, COC en betrokken partners; 

5. om samen met de meldpunten discriminatie, COC en betrokken partners te kijken 
naar de aard en omvang van discriminatie jegens de LHBTIQ+'s in Noord-Holland en 
om ontwikkelingen te kunnen volgen en de sociale acceptatie te monitoren en PS 
daarover regelmatig te informeren; 



6. in de PR en communicatie uit te dragen dat alle burgers gezien en gewaardeerd 
worden: iedereen telt mee in Noord-Holland! 

En gaat over tot de orde van de dag, 

 

Rosan Kocken (GroenLinks) 
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https://www.coc.nl/politiek-2/bussemaker-verlengt-programma-regenbooggemeenten

