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INLEIDING 

Met de Groninger VVD kán het! 
 

De provincie Groningen is letterlijk en figuurlijk in beweging. Er zijn 
grote uitdagingen en er valt veel werk te verrichten. Daarvoor is er een 
krachtig en eensgezind provinciebestuur nodig. Een bestuur met goede 
lijnen naar ‘Den Haag’. Een bestuur met slimme realistische, goed 
uitvoerbare en betaalbare plannen voor alle inwoners.  

Dít zijn de plannen van de Groninger VVD-Statenfractie voor een liberale 
en ondernemende provincie. Bij het maken van deze mooie plannen voor 
de toekomst in onze provincie zijn veel verschillende VVD-leden, 
inwoners, ondernemers en experts betrokken. Gewone mensen die actief 
zijn op verschillende terreinen in de Groninger samenleving. Gewone 
mensen die ideeën hebben hoe we de provincie veiliger, ondernemender 
en beter bereikbaar kunnen maken. Uiteindelijk hebben de leden van de 
VVD dit programma vastgesteld. 
 
Allen hartelijk dank voor alle inspanningen om dit uitdagende programma 
te maken!  
De VVD-leden hebben ook de lijst met kandidaten vastgesteld. Namens 
de kandidaten kan ik zeggen dat zij allen achter dit programma staan en 
er zin in hebben dit te gaan uitvoeren.  

Daarvoor hebben wij veel stemmen nodig, wij hebben ú nodig. De VVD 
heeft uw stem nodig tijdens de provinciale verkiezingen op 20 maart 
2019. 
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Hoe meer stemmen wij krijgen, 
hoe groter de VVD wordt, 
hoe meer wij kunnen bereiken voor ú, 
want met de VVD weet u zeker dat: 
 

 de economie sterker wordt, dat ondernemers meer kansen 
krijgen en dat er meer huizen worden gebouwd.  

 dat vervoer van de ene naar de andere plaats vlot verloopt, dat we 
snel van de Randstad naar Groningen kunnen reizen, dat 
Groningen Airport Eelde wordt gesteund en het toerisme volop 
wordt gestimuleerd.  

 dat alle boeren op de VVD kunnen rekenen en boeren die meer in 
dierenwelzijn willen investeren ook de ruimte krijgen om te groeien 
en hun investeringen terug te verdienen.  

 dat de provincie de gemeenten in het aardbevingsgebied helpt 
met plannen voor versterking, vernieuwing en herinrichting, dat er 
constructief en krachtig wordt ingezet op verbetering van alle 
problemen rondom de bevingen.  

 dat er meer bedrijven komen die een rol spelen in duurzame 
energieproductie en vergroening van de chemie.  

 dat digitale geletterdheid van alle kinderen wordt vergroot en 
de slimme moderne zorg wordt gestimuleerd.  

 dat er geen nieuwe grote windparken meer op Groninger grond 
worden gebouwd, maar juist op zee, waarbij de visserij moet 
kunnen blijven bestaan.  

 dat we naast wind- en zonne-energie, andere vormen van energie 
inzetten, dat we u niet op kosten jagen en dat we de tijd nemen 
voor vergroening. 

 dat we innovaties stimuleren op allerlei terreinen, dat we nauw 
samenwerken met de MBO- en bedrijfsopleidingen, universiteit 
en de Hanzehogeschool en dat overal snel internet beschikbaar 
is.  

Ik raad u van harte aan ons volledige verkiezingsprogramma te lezen, het 
zal u zeker aanspreken. 
 
Volg ons in de aanloop naar de verkiezingen, en vooral: stem 
VVD op 20 maart 2019, want met de Groninger VVD kán het.  

Mirjam Wulfse  
Lijsttrekker 
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ZO MAAKT DE VVD DE PROVINCIE BETER VOOR IEDEREEN 

De VVD vindt het belangrijk dat de provincie Groningen haar inwoners, 
instellingen en bedrijven beter bedient. Daarom moet de provincie op een 
open, flexibele, efficiënte en klantgerichte manier werken. En dat alles het 
liefst zoveel mogelijk digitaal.  
 
De provincie hoort innovatie en creativiteit, die belangrijk zijn voor 
Groningen, te stimuleren en te ondersteunen. Dit betekent bijvoorbeeld 
advies geven, kennis delen en overbodige regels schrappen. We leggen 
verbindingen met relevante bedrijven en organisaties, en betrekken 
Groningers vanaf het begin bij de besluitvorming. Daar zetten we de 
nieuwste online middelen voor in, zodat informatie altijd beschikbaar is 
voor iedereen. De provincie fungeert als spil in het provinciale netwerk. 
 
Regionale economie, bereikbaarheid over de weg, per spoor en fiets, 
energie, landbouw, visserij, natuur en cultuur, het uitgangspunt is: we 
kijken wat mogelijk is, niet wat we kunnen verbieden. Het kan in 
Groningen. Met de VVD! 
 
 

DE GRONINGSE ECONOMIE KAN WEL WAT MEER BEDRIJVIGHEID 
GEBRUIKEN 

Groningen heeft een regionale, maar zeker ook nationale opgave die 
enorme kansen biedt voor onze economie.  
 
Onze regio 
Het stimuleren van de regionale economie is een kerntaak van de 
provincies. De provincie Groningen kan wel wat meer bedrijvigheid 
gebruiken. Goede bereikbaarheid, een goede digitale infrastructuur, goed 
gekwalificeerd personeel en een fijne woonomgeving zijn belangrijke 
vestigingsvoorwaarden voor bedrijven. De overheid creëert geen banen, 
dat doen ondernemers. Op al deze gebieden ondersteunt de VVD goede 
plannen. 
 
Bedrijven willen snel en goed bediend worden bij vergunningverlening. 
Daarom gaat de provincie bedrijven meer als klant zien en in goed 
overleg bekijken hoe zaken wél geregeld kunnen worden. De 
Omgevingsvisie wordt daarop gescand en bijgewerkt. Ook overbodige en 
knellende regelgeving wordt aangepakt. 
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Als Topdutchregio staat het noorden er steeds beter op. Dat is een koers 
die de VVD wil blijven vasthouden. We hebben een haven, met onze 
Waddenkust een prachtig werelderfgoed en een luchthaven die we 
beschouwen als basisinfrastructuur voor deze provincie met de vijfde stad 
van Nederland. Wij blijven in deze pijlers investeren en Groningen op de 
kaart zetten. 
 
Als de provincie aanbestedingen uitzet, zijn er te weinig kansen voor het 
MKB om in te schrijven. Wij willen nieuwe werkwijzen die dit wel mogelijk 
maken. 
 
De provincie kan ondernemerschap stimuleren door haar rol als verbinder 
in de regio te pakken. Samen met kennisinstellingen, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties willen wij een agenda opstellen rondom 
verschillende thema’s, zoals toekomst en innovatie. 
 
Bedrijven hebben behoefte aan een betrouwbare overheid. Ze willen, en 
verdienen, zekerheden bij grote investeringen. De VVD vindt dat de 
provinciale overheid daarover lange termijnafspraken moet kunnen 
maken en daarbij zo min mogelijk knellende regelgeving oplegt.  
 
Voor bepaalde types vergunningen kunnen algemene regels gaan gelden 
of kan een meldingsplicht volstaan. 
 
Leefbaarheid 
De leefbaarheid is zowel in de kleine als grote gemeenten voor iedereen 
van groot belang. Leefbaarheid is een belangrijke taak van de 
gemeenten, die goed en tijdig moeten ingrijpen als de leefbaarheid 
afneemt. Dat geldt ook voor de instrumenten die gemeenten hebben bij 
achterstallig onderhoud en krimp. De provincie heeft de taak in groter 
verband de leefbaarheid in de gaten te houden. Zij hoort door ruimtelijk 
beleid, maar vooral door het schetsen van een groter perspectief, de 
gemeenten hierin bij te staan met kennis. Werk is de sleutel tot welzijn en 
welvaart. Hoe meer mensen werken, hoe groter hun netwerk, en hoe 
meer mogelijkheden er zijn om ook lokaal bij te dragen aan projecten. 
Mensen kunnen dat prima zelf organiseren, en de provincie kan dat 
stimuleren. 
 
De VVD wil 

 Meer bedrijvigheid in de provincie 
 Ondernemerschap stimuleren 
 Overbodige en knellende regelgeving aanpakken 
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ONZE LANDBOUW VRAAGT OM MEER RUIMTE VOOR INNOVATIE EN 
GROEI 

Groningen is een belangrijke agrarische provincie. Onze boeren beheren 
het landschap, cultuur en tradities. Ook recreatie en eigen 
verantwoordelijkheid voor het natuurbeheer horen bij de vrijheid van 
ondernemen. Dit mag van de VVD beloond worden. 
 
Snel internet is essentieel voor een modern boerenbedrijf, alle boeren 
moeten hier zo snel mogelijk toegang tot hebben. 
 
Onze boeren verbouwen producten voor de nationale en internationale 
markt. Ze leveren vlees, melk, groenten, aardappelen, bieten, kaas en 
nog veel meer. Ze zijn inventief en continu bezig zich te ontwikkelen 
vanuit de veranderende eisen die wij als maatschappij aan hen stellen, 
zoals meer grondgebonden werken of investeren in nieuwe technieken. 
Deze keuzes vragen om een stabiel en betrouwbaar beleid en meer 
ruimte. De VVD wil als enige partij in Groningen meer ruimte voor boeren 
om te ondernemen en wil een overheid die met ze meedenkt. 
 
Boeren in onze provincie doen aan precisielandbouw, werken met drones 
en zijn vooruitstrevend. Ze werken vaak aan een verbeterde productie en 
meer dierenwelzijn. De regels voor dierenwelzijn worden internationaal 
vastgelegd. Een gelijk speelveld is ook voor boeren belangrijk, daarom 
willen we geen extra regels door de provincie. 
 
De VVD vindt dat boeren die in de zogenaamde kleine sector werken, een 
deelgebied van de landbouw, ook in aanmerking moeten kunnen komen 
voor innovatiegelden en bij de Agro-agenda van Noord-Nederland gaan 
horen. De provincie moet niet alleen biologisch boeren stimuleren, maar 
alle sectoren kans geven zich te verbeteren en te vernieuwen. 
 
Verzilting van de (landbouw-)grond is een zorgpunt voor veel boeren. Er 
moeten maatregelen genomen worden om verzilting te beperken. 
 
Boeren horen bij Groningen en horen in een keten met toeleveranciers, 
fabrieken, coöperaties, afnemers en exporteurs. Samen vormen ze een 
belangrijke poot in de economie en cultuur waar de VVD trots op is. 
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Nederlandse vissers verdienen al generaties lang op een eerlijke manier 
hun brood. Ze hebben te maken met veranderende regels en passen zich 
steeds aan. De daaruit voortvloeiende duurzame vormen van visserij 
krijgen de steun van de VVD. Innovaties zoals de garnalenpelmachine of 
pulskorvisserij zijn belangrijk voor Groningen, net als de toeristische 
potentie van Lauwersoog en Zoutkamp. 
 
De VVD wil 

 Natuurbeheer door de boeren zelf belonen 
 Snel internet ten behoeve van modern boerenbedrijf 
 Meer ruimte voor boeren om te ondernemen 
 Duurzame vormen van visserij 

 
 

NIEUWE ENERGIE VOOR EEN DUURZAME TOPPOSITIE VAN 
GRONINGEN 

De VVD zet in op de start en groei van bedrijven die een rol spelen in 
duurzame energieproductie, het vergroenen van de industrie en de 
chemie in de provincie. Wij willen grote stappen zetten samen met ons 
sterke bestaande bedrijfsleven, nieuwe startende bedrijven én bedrijven 
die door willen groeien. Zij zijn immers de ondernemende toekomst: 
sterke starters en ondernemers zorgen voor werk in het gebied. Wij willen 
ondersteuning voor deze sector en mogelijkheden om te groeien.  
 
De VVD wil overbodige en blokkerende regelgeving op het gebied van 
duurzaamheid en afvalverwerking wegnemen zodat het afval van het ene 
bedrijf als grondstof voor het andere gebruikt kan worden. Ook met de 
concentratie van een aantal grotere industriële en chemische bedrijven en 
de havens in Chemport Europe (Groningen, Friesland en Drenthe) hebben 
we een unieke kans om een grote bijdrage te leveren aan duurzame 
energievoorziening en het realiseren van groene chemie. De regio 
voorziet in 33% van de totale elektriciteitsproductie en produceert 15% 
van de basischemie in Nederland. Daarom kan de regio een 
doorslaggevende bijdrage leveren in het realiseren van de CO2 
doelstellingen. 
 
Onze kennisinstellingen zijn essentieel om mee samen te werken. Ze 
zorgen ervoor dat nieuwe kennis doorvloeit en er nieuwe bedrijven 
kunnen ontstaan. De concentratie van instellingen rondom het thema 
energie op de Zernike-campus is een grote bron van innovatie, inspiratie 
en ondernemerschap op alle niveaus. 
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De gaswinning uit het Groninger veld gaat zo snel mogelijk naar 0. Er 
komt een stikstoffabriek om importgas geschikt te maken voor 
huishoudens en bedrijven. Voor de grootste gebruikers van aardgas is 
maatwerk nodig. Zo kunnen deze bedrijven op een betaalbare manier 
omschakelen zonder hun concurrentiepositie op de wereldmarkt te 
verliezen. Er zijn internationale en nationale doelstellingen op het gebied 
van vermindering van CO2-uitstoot. Wij willen die op een realistische 
manier koppelen aan het behouden en uitbreiden van werkgelegenheid in 
onze provincie. Wij gaan voor minder CO2 en meer werk! 
Deze uitdagingen bieden de provincie veel kansen. Sterker nog: 
Groningen heeft juist vanwege haar bijzondere positie de beste papieren 
om dé meest innovatieve energieprovincie van Nederland te worden. Dat 
wil de VVD ook. Een duurzame toppositie en veel nieuw werk, dat is wat 
wij willen bereiken. 
 
We zijn voorstander van energiebesparing. Minder energieverbruik is 
altijd goed, zowel bij onze bedrijven als in de huishoudens. De VVD laat 
iedereen vrij om te kiezen welke technieken of technologie men wil 
gebruiken. De markt is daarin belangrijk en de VVD gaat ervan uit dat er 
verschillende systemen naast elkaar nodig zijn. De doelstelling staat 
voorop: de CO2-uitstoot moet omlaag.  
 
De provincie stimuleert de ontwikkeling van nieuwe technieken. Daarbij 
richten we ons op technieken die in potentie veel opleveren en het 
verschil kunnen maken. We staan open voor experimenten en houden een 
scherp oog op voldoende impact. De provincie maakt ruimte voor 
innovatie en faciliteert experimenten. Voor de VVD zijn feiten en 
samenhang daarbij belangrijk. De lange termijndoelen zijn leidend. 
 
Wij zijn de enige landelijke partij in de provincie Groningen die zich 
uitspreekt tegen nieuwe grote windparken op land. We willen juist wind 
op zee, ten noorden van Schiermonnikoog, snel ontwikkelen. Daar zetten 
we landelijk op in. Bovendien willen wij de visserij er vanaf het begin bij 
betrekken.  
 
De provincie stimuleert gemeenten om bij nieuwbouw over te stappen op 
andere energiesystemen. 
 
De provincie stimuleert ook zonnepanelen op daken van huizen en andere 
gebouwen. De provincie ontwikkelt daar zo mogelijk programma’s voor, 
samen met de gemeenten. De VVD is niet tegen grote zonneparken op 
landbouwgrond, mits ze ruimtelijk inpasbaar zijn. Het onbruikbaar worden 
van landbouwgrond en problemen met het energienet moeten hierin 
worden meegewogen. 
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We stimuleren onderzoek naar de koppeling van energiesystemen en 
moedigen daarbij lokale experimenten aan. Voor de infrastructuur van 
oude naar duurzame systemen geldt een overgangsperiode, waarbij oude 
en nieuwe systemen veilig aan elkaar gekoppeld kunnen worden. De 
gasinfrastructuur blijft behouden voor andere energiesystemen. Als het 
mogelijk is, wordt deze ingezet voor groene waterstof. 
 
Samenwerking met bedrijven vraagt een betrouwbare overheid die voor 
de lange termijn afspraken wil maken. De VVD vindt het belangrijk om de 
concurrentiepositie van onze Groninger bedrijven te verstevigen. 
Ondernemers en bedrijven die kunnen en willen investeren, verdienen de 
zekerheid dat de spelregels niet zomaar en te snel veranderen. Wij zijn 
voor langere termijnafspraken, die nieuwe investeringen mogelijk maken. 
 
De VVD wil 

 Duurzame energie 
 Gaswinning zo snel mogelijk naar 0 
 Minder C02 en meer werk 
 Meest innovatieve energieprovincie van Nederland worden 
 Energiebesparing in bedrijven en huishoudens 
 Geen nieuwe grote windparken op land 
 Overgangsperiode voor overstap naar duurzame energie  
 Lange termijnafspraken voor nieuwe investeringen 

 
 

VAN GASWINNING NAAR VEILIGHEID, ZEKERHEID EN KANSEN 

Nederland staat aan de wereldtop van welvaart, economie en innovatie. 
Daar zijn we trots op. De provincie Groningen is een integraal onderdeel  
van dit mooie, prachtige en gave land. Zonder het Groningse gas had 
Nederland deze positie nooit kunnen opbouwen. We zijn bezig de nadelen 
van onze belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie zo snel 
mogelijk om te zetten in veiligheid, zekerheid en kansen. 
 
Den Haag besluit over de hoogte van de gaswinning, de veranderingen in 
de (mijnbouw-) wetten en de nieuwe inrichting van het ‘gasgebouw’, 
maar nooit zonder Groningse inbreng. Daarbij is en blijft de provinciale 
VVD met haar directe lijnen naar het Haagse van groot belang. 
 
De veiligheid moet omhoog, het aantal schadegevallen moet omlaag. 
Hiervoor moet de versterkingsopgave duidelijke voorwaarden en kaders 
krijgen. Daarom is én blijft onze inzet dat de gaswinning uit het Groninger 
veld binnen vier jaar nog maar op een kwart zit van het huidige niveau 
(van 20 naar 5 miljard kuub per jaar). De overheid neemt de 
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verantwoordelijkheid en afhandeling op zich, de NAM blijft aansprakelijk. 
Schade door gaswinning wordt ‘tot in de eeuwigheid’ vergoed en de 
schadeafhandeling gaat sneller en transparanter. Open communicatie en 
het niet wekken van valse verwachtingen zijn essentieel, en dus 
voorwaarde voor een goede aanpak. 
 
Wij staan voor zekerheid: vóór het einde van 2019 zijn alle maatregelen 
die nodig zijn om de veiligheid en stevigheid van alle huizen rond het 
Groninger gasveld te garanderen, helder en duidelijk in beeld. De 
versterking van de meest onveilige panden wordt als eerste aangepakt. 
Deze noodzakelijke versterking gaat over veiligheid en moet daarom zo 
snel als mogelijk zijn afgerond. Waardevermindering wordt 
gecompenseerd bij verkoop. Er blijft een opkoopregeling voor speciale 
gevallen van kracht. Mensen houden altijd zeggenschap over hun eigen 
huis, en wie dat gaat herstellen en versterken. Dat betekent dat ook de 
lokale ‘kleinere bouwers’ volop kansen krijgen het werk te verzetten. Bij 
de opzet van nieuwe organisaties gericht op schadeafhandeling en 
versterking zijn eenvoud, transparantie en snelheid absolute 
voorwaarden. Er komt bijvoorbeeld een model met verschillende 
keuzeopties voor bewoners bij versterking, zodat de individuele 
keuzevrijheid wordt gegarandeerd. 
 
Waar mogelijk wordt de versterking gekoppeld aan andere opgaves die in 
de provincie spelen. Veiligheid blijft wel voorop staan. 
 
Veiligheid van de industrie, in relatie tot de gaswinning, dient meer 
aandacht te krijgen. Er moet meer duidelijkheid komen over de normen 
waar de industrie aan moet voldoen. 
 
De VVD wil 

 Veiligheid gaswinning omhoog 
 Aantal schadegevallen omlaag 
 Vergoeding schade gaswinning ‘tot in de eeuwigheid’ 
 Veiligheid en stevigheid huizen rond Groninger gasveld aanpakken 

 
 

GRONINGEN BOUWT MET LEF AAN HAAR EIGEN TOEKOMST EN 
PERSPECTIEF 

De VVD heeft zich altijd ingezet voor een grotere rol voor kleine 
aannemers en een vrije keuze van de bewoners daarin, een aparte 
aanpak voor boerenbedrijven, de industrie en het Groninger erfgoed en 
blijft dat doen. De bewoner staat bij de VVD centraal. Hoe Groningen eruit 
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moet gaan zien en wat we willen bereiken is aan Groningers zelf om te 
bepalen. 
 
Een VVD-motie over het maken van een ‘visie’ op nieuw perspectief voor 
de provincie is in 2017 unaniem aangenomen. De VVD vindt dat de 
provincie haar verantwoordelijkheid nu moet nemen. Die moet, in overleg 
met gemeenten, bestaande plannen en dorpsvisies goed op elkaar 
afstemmen en een gebiedsvisie ontwikkelen waarbij digitale hulpmiddelen 
vanzelfsprekend worden ingezet. Daarbij schuwen we geen enkele 
discussie en tonen we lef. Ons doel is een provincie die klaar is voor de 
toekomst, er beter uitziet en waar het goed werken en wonen is. Een 
voorbeeldprovincie! 
 
Huizen die niet meer voldoen aan de eisen van de toekomst herstellen we 
zo min mogelijk. In plaats daarvan gaan we vernieuwen en met 
corporaties in overleg over kwaliteit van wonen en indien nodig over 
sloop. Voorzieningen moeten goed, modern, bereikbaar en aantrekkelijk 
zijn en blijven. Dat betekent niet alle voorzieningen in elke kern. We 
halen weg wat moet, en bouwen vernieuwend terug, misschien zelfs op 
andere plaatsen. 
 
De provincie helpt gemeenten zo nodig met kennis om hierbij goede 
keuzes te maken in slim bouwen, verduurzamen of levensloopbestendig 
bouwen. Daarbij willen we ook kijken naar wat jongeren belangrijk vinden 
om in de provincie Groningen te blijven wonen. De provincie daagt 
bouwers uit en biedt mogelijkheden in overleg met gemeenten. We 
pakken verstorende en hinderlijke regelgeving daarbij aan. We 
schrappen! 
 
Het hoofddoel is veilig wonen, werken en leven in de provincie Groningen. 
 
De VVD wil 

 Een provincie die klaar is voor de toekomst 
 Vrije keuze van bewoners, grotere rol voor kleine aannemers, 

aparte aanpak van boerenbedrijven, industrie & erfgoed 
 Slim bouwen en verduurzamen 
 Veilig wonen, werken en leven in de provincie 
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DIGITALE AANSLUITING VOOR DE PROVINCIE EN HET ONDERWIJS 

We verwachten van de provincie dat ze dienstbaar, modern en 
transparant is. Digitalisering helpt om daar stappen in te zetten en heeft 
voor de VVD daarom hoge prioriteit. De provincie spant zich in voor een 
veilige en betrouwbare digitale overheid. Van inkoopbeleid tot gebruik van 
basisregistraties en omgevingsbeleid: het gebeurt wat ons betreft zo snel 
mogelijk via de landelijke digitale toepassingen, technieken en 
standaarden, zoals de zogeheten ‘generieke digitale infrastructuur’. 
 
Ook de digitalisering in het onderwijs, de digitale geletterdheid en 
bijvoorbeeld het leren programmeren op basisscholen vindt de VVD 
belangrijk. Wij willen deze en andere technologische ontwikkelingen 
samen met het bedrijfsleven en het onderwijs meer stimuleren. Zo zijn 
Groningse kinderen beter voorbereid op hun toekomst. Daarbij ziet de 
VVD samenwerking met Biblionet als kans. 
 
Naast digitale geletterdheid is er technische geletterdheid. De aansluiting 
van onderwijs op de arbeidsmarkt kan ook in Groningen verbeterd 
worden. Daarbij denkt de VVD zowel aan opleidingen als aan stages. 
Waar mogelijk kan de provincie het grotere bedrijfsleven, het MKB en het 
onderwijs aan elkaar koppelen om zowel kansen voor handige kinderen 
als voor de regionale economie te vergroten. Erkende diploma’s zijn 
daarbij belangrijk. 
 
De VVD wil 

 Veilige en betrouwbare digitale overheid (online communicatie 
tussen burgers, bedrijven en de overheid) 

 Kinderen beter voorbereiden op hun toekomst door digitalisering in 
het onderwijs 

 Goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt 
 
 

STERKE DIGITALE ONTWIKKELING TOT EEN PROVINCIE MET 
BETERE PRIVACY, BESLUITVORMING, DIENSTVERLENING 

Privacy is een grondrecht, dus is het belangrijk dat de provincie ook de 
digitale privacy van inwoners beschermt. De provincie zorgt ervoor dat de 
systemen en werkwijzen zodanig zijn ingericht dat persoonsinformatie 
altijd beveiligd, en de privacy gewaarborgd is. 
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De VVD wil dat de provincie ervoor zorgt dat het voor de inwoners 
duidelijk is wat de provincie doet, en waarom zij iets doet. Wij willen dat 
Groningers makkelijk mee kunnen praten over de toekomst van de 
provincie. De provincie experimenteert daarom met digitale democratie 
en betrekt bewoners laagdrempelig en begrijpelijk bij belangrijke 
besluiten. 
 
Dankzij de VVD was de provincie Groningen de eerste provincie met open 
data en open spending. Het is hoog tijd voor nieuwe stappen. Het 
opnieuw online toegankelijk maken van gegevens is belangrijk. Iedereen 
moet bijvoorbeeld kunnen zien hoe geld wordt besteed. Inwoners en 
bedrijven moeten kunnen profiteren van de data die met 
gemeenschapsgeld zijn samengesteld. Dat betekent dat alle openbare 
informatie van de provincie, dus de feiten, financiën én alle kennis die zij 
bezit en vergaart, rechtenvrij beschikbaar en gratis te gebruiken moet 
zijn. Wij willen het open data-beleid nieuw leven in blazen. Kennis kan 
worden hergebruikt voor de provinciale taken en provincies zijn beter met 
elkaar te vergelijken. Open data bevorderen ook de kwaliteit van de 
diensten die de provincie moet bieden. 
 
Onze partij heeft in provinciale staten gepleit voor de inzet van nieuwe 
technologische ontwikkelingen en hierdoor wordt er geëxperimenteerd 
met virtual reality bij ruimtelijke plannen. Daar gaat de VVD mee door. 
Blockchain, Open Data, Internet of Things Augmented Reality, 3D: als we 
ze goed kunnen gebruiken voor betere dienstverlening, zetten we ze in bij 
de besluitvorming en uitvoering. 
 
Een effectieve overheid communiceert, werkt samen en leert van 
anderen. Daarom zet de VVD in op een serieuze voorbereiding op de 
Omgevingswet, zodat met behulp van standaardisatie digitale plannen en 
documenten herkend, uitgewisseld en laagdrempelig beschikbaar gesteld 
kunnen worden. Zo wordt werk niet dubbel gedaan en kan er een enorme 
kwaliteitsverbetering plaatsvinden. 
 
De VVD wil 

 Digitale democratie 
 Bewoners laagdrempelig en begrijpelijk betrekken bij belangrijke 

besluiten 
 Nieuw leven blazen in het open-data beleid 
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SNEL INTERNET WORDT BASISVOORZIENING VOOR IEDEREEN  

De VVD vindt dat snel internet een basisvoorziening is. De huidige 
regeling voor snel internet (Snel Internet Groningen) moet zo snel 
mogelijk worden gerealiseerd. Niet alleen agrarische en andere bedrijven 
én bewoners op het platteland, maar alle bedrijven en inwoners hebben 
dit hard nodig. Wij zijn voorstander van een toekomstbestendig netwerk. 
 
De VVD wil 

 Snel internet voor iedereen 
 
 

GOEDE MOBILITEIT EN VEILIG VERKEER BRENGEN VRAAG EN 
AANBOD SAMEN 

De infrastructuur als basis voor een goede mobiliteit is een belangrijke 
taak van de provincie. De VVD vindt dat goede bereikbaarheid en keuzes 
voor de reiziger bij een moderne provincie horen. 
 
Een bloeiende regionale economie heeft een optimale infrastructuur 
nodig. We willen zonder veel gedoe familie en vrienden kunnen bezoeken. 
En op tijd zijn voor werk, afspraken en ontmoetingen. Ideeën die ons 
vervoer beter en makkelijker maken, moeten echt worden gebruikt, zoals 
provinciale carpoollocaties. Vervoer per auto, fiets, bus en trein kan nog 
beter op elkaar worden afgestemd. De VVD vindt dat de vraag leidend 
moet zijn, en dat we kunnen experimenteren met zelfrijdend vervoer, 
elektrificatie en waterstof als brandstof.  
 
Er gebeuren nog altijd te veel ongelukken op de Groningse wegen. We 
verwachten daarnaast een toename van personen- en vrachtvervoer en 
willen daarom de verkeersveiligheid verbeteren. Om ongelukken te 
voorkomen moet de provincie investeren in veiligheid, voorlichting en 
handhaving. Zij heeft daarbij oog voor innovatieve technieken om 
ongelukken te voorkomen en steekt meer geld in onderhoud en beheer.  
 
De vertraging bij de aanleg van de zuidelijke ringweg is slecht voor het 
imago van Groningen, en slecht voor onze economie. De zuidelijke 
ringweg móet snel en goed worden aangelegd waarbij alles op alles wordt 
gezet om de overlast voor inwoners en bedrijven te beperken. De 
vertraging zorgt ook voor een latere aanpak van de westelijke ringweg. 
Deze aanpak blijft op de agenda staan. Ook wordt gekeken of we alvast 
stappen kunnen zetten en ondertussen de huidige westelijke ring kunnen  
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voorzien van een groene golf om de doorstroming te verbeteren. De VVD 
wil de ontsluiting tussen Zuidhorn en Leek in het Westerkwartier 
betrekken bij nieuwe plannen voor de westelijke ring. 
 
De verkeersveiligheid op de N361 van Groningen naar Lauwersoog kan 
beter. We onderzoeken of dorpskernen vermeden kunnen worden. In het 
algemeen is er te weinig ingezet op onderhoud en beheer. Wij willen meer 
geld uitgeven om de veiligheid te vergroten. Daarbij kunnen ook kleinere 
ingrepen meegenomen worden. 
 
De VVD wil de verdubbeling van de N33 van Appingedam naar de 
Eemshaven doorzetten. Een aquaduct onder het Eemskanaal behoort tot 
de mogelijkheden. 
 
Spoor 
Het spoor is belangrijk voor forenzen. Graag willen we de reistijd per trein 
tussen de Randstad en het Noorden fors terugbrengen. De plannen voor 
een beter en gestroomlijnder sporennet rond het hoofdstation in de stad 
Groningen moeten worden doorgezet om groei in de stad op te vangen. 
We willen een verbeterde en versnelde spoorverbinding met de Randstad. 
Hiervoor moet de spoorverbinding geoptimaliseerd worden. De reistijd per 
spoor van Groningen naar het westen moet zo snel mogelijk worden 
verkort. Daarbij denkt de VVD aan snellere treinen, minder overgangen 
en andere aanpassingen aan het netwerk en het materieel. Hierop moet 
een stevige lobby worden ingezet.  
 
De VVD staat ook voor een verbeterde aansluiting van de Randstad naar 
Noord-Duitsland. We zien een snellere spoorverbinding Amsterdam-
Hamburg ook op lange termijn als een grote kans. Daarom is een 
aanhoudende lobby richting Den Haag en richting Duitsland noodzakelijk.  
 
In Groningen zit de beste noordelijke logistieke voorziening voor overslag 
en vervoer van containers: Groningen Railport bij Veendam. Treinen 
moeten daar nu veel extra kilometers omrijden, omdat de verbinding naar 
Duitsland niet effectief is. De zogenaamde Oostboog ontbreekt. De VVD 
wil met aanleg van een nieuw stuk spoor tussen Veendam en 
Scheemda/Winschoten een eind maken aan deze verspilling van energie 
en tijd, zodat de containertreinen sneller naar Duitsland kunnen rijden. 
Dit geeft een impuls aan de regionale economie in deze kernzones. 
 
De VVD wil de spoorlijn Veendam-Stadskanaal geschikt maken voor 
personenvervoer. 
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Ook binnen het Noorden kan het treinverkeer beter. Zo zitten de treinen 
tussen Groningen en Leeuwarden te vol. Hier moet capaciteit bij. Onze 
partij zet daarom in op een gezamenlijke mobiliteitsagenda met Drenthe 
en Friesland.  
 
Vaarwegen 
Een goede bereikbaarheid van de zeehavens van Harlingen, Lauwersoog, 
Eemshaven en Delfzijl is onmisbaar voor een groeiende en gezonde 
economie in Noord-Nederland. Ook de binnenhaven van Meppel heeft 
hierin een belangrijke rol. De VVD wil de zeesluis bij Delfzijl verlengen, 
zodat grotere schepen de vaarwegen kunnen blijven gebruiken. 
 
Groningen Airport Eelde 
Groningen Airport Eelde is in Noord-Nederland een belangrijke 
luchthaven. Het ondersteunt het vestigingsklimaat en maakt tal van 
ontwikkelingen mogelijk, bijvoorbeeld in de toeristische sector. De VVD 
ziet GAE als een publieke basisvoorziening en belangrijk onderdeel van 
onze infrastructuur. We ondersteunen van harte de ingezette richting van 
de ontwikkeling van de luchthaven. We zien kansen voor de verdere 
ontwikkeling en innovaties op het gebied van drones: de onbemande 
luchtvaart. Dit stimuleren we. 
 
Fiets 
De VVD vindt het belangrijk dat inwoners zelf kunnen kiezen welk 
vervoermiddel zij willen gebruiken om naar hun werk, vrienden, 
kennissen of familie te gaan. Snelle fietspaden op hoofdroutes zijn 
belangrijk, zeker met het toenemend aantal elektrische fietsen. Ook 
recreatief fietsen op toeristische routes is een mooie manier om het 
Groninger landschap te verkennen. De VVD is voor het in kaart brengen 
van de écht noodzakelijke investeringen op deze beide terreinen. 
 
Bus 
Het busvervoer op de drukke lijnen is succesvol. Op het platteland is het 
gebruik van de bus soms te laag. Wij pleiten voor een slimmere en 
effectieve aanpak van het plattelandsvervoer. We willen nieuwe creatieve 
concepten stimuleren die beter aansluiten op de behoeftes van Groningers 
en die, als het kan, minder kosten. Bijvoorbeeld door de ontwikkeling van 
nieuwe combinaties van vervoer, de inzet van apps en lokale aanbieders, 
en onderzoek naar andere opties met als uiteindelijk doel: op een 
eenvoudige manier van A naar B komen. We pleiten ook voor zo 
eenvoudig en snel mogelijk overstappen. Van aanbod-gestuurd naar 
vraag-gestuurd openbaar vervoer kortom. 
 
De VVD wil 

 Optimale infrastructuur 
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 Experimenteren met zelfrijdend vervoer, elektrificatie en waterstof 
 Verkeersveiligheid verbeteren 
 Aanpak westelijke ringweg verbeteren 
 Reistijd per trein tussen Randstad en het Noorden terugbrengen 
 Verbeterde aansluiting van Randstad naar Noord-Duitsland 
 Goede bereikbaarheid van de zeehavens en zeesluis Delfzijl 

verlengen 
 Groningen Aiport Eelde open houden en verder versterken 
 Snelle fietspaden op hoofdroutes 
 Aanpak plattelandsvervoer 

 
 

HERINDELING RICHTING GROTERE GEMEENTEN, KERNACHTIGE 
PROVINCIE, NOORDELIJKE SAMENWERKING 

Grotere gemeenten kunnen eigen inwoners op economisch, ruimtelijk en 
sociaal gebied veel beter bedienen dan kleinere. Met een bestuur dat 
goed georganiseerd, professioneel en slagvaardig is, en compact en 
krachtig. Die gemeenten zijn beter met elkaar in evenwicht. Daarom is 
sterk lokaal bestuur belangrijk, en daarbij zijn gemeentegrenzen niet 
heilig. 
 
Grotere gemeenten kunnen meer verantwoordelijkheid en regie aan. Als 
de gemeenten sterker zijn, verandert de rol van de provincie. Die kan zich 
zo nóg beter concentreren op haar belangrijkste taken en meer ruimte en 
vertrouwen aan de gemeenten geven. 
 
Door sterkere gemeenten, en provincies die zich op kerntaken richten, 
ontstaat er ruimte voor intensievere samenwerking in het Noorden. De 
VVD wil de samenwerking met Drenthe en Friesland intensiveren. Een 
gezamenlijk agenda bevordert de kans van slagen van projecten. Met oog 
voor elkaars belangen kunnen gedeelde initiatieven en ambities 
duidelijker worden vastgelegd en in Den Haag onder de aandacht worden 
gebracht. Mobiliteit (spoor, wegen, Groningen Airport Eelde) én de 
vergroening van de energie (Chemport Europe) zijn terreinen waarop het 
Noorden de Randstad kan helpen en andersom. Noordelijke 
samenwerking brengt ook veranderingen met zich mee. Op termijn kan 
daardoor één groot noordelijk landsdeel ontstaan. 
 
De VVD wil 

 Herindeling grotere gemeenten 
 Sterk lokaal bestuur 
 Samenwerking met Drenthe en Friesland intensiveren 
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MEER KANSEN EN MOGELIJKHEDEN IN EN MET ONZE DUITSE 
BUREN 

Wegen, natuur, vaarwegen, dieren, de arbeidsmarkt, het wonen, de 
natuur en de digitale snelweg: grenzen zijn denkbeeldig, soms hinderlijk. 
De VVD vindt samenwerking over de grenzen altijd belangrijk en blijft zich 
samen met andere Nederlandse provincies inzetten om ook de 
samenwerking met Duitse buurgebieden voort te zetten. Met name op het 
gebied van de infrastructuur, arbeidsmarkt, zorg en energie zijn er 
kansen en mogelijkheden. 
 
We blijven ook streven naar erkenning van Duitse diploma’s in Nederland 
en andersom, zodat Nederlanders gemakkelijker en in alle vrijheid in 
Duitsland kunnen werken en vice versa. De VVD zet een sterkere lobby op 
in Duitsland. De verbindingen met Duitsland zoals de Wunderline zijn 
daarbij prioriteit. Samen met onze Duitse buren proberen we regionale 
programma’s uit Brussel naar het Noorden te halen. 
 
De VVD wil 

 Samenwerking met Duitse buurgebieden 
 Erkenning Duitse diploma’s en vice versa om de werkgelegenheid te 

bevorderen 
 
 

KUNST EN CULTUUR VAN WAARDE VOOR ONS ALLEMAAL 

Onze partij wil een kunst- en cultuuraanbod dat voldoende gevarieerd en 
in alle delen van de provincie beschikbaar is. De provincie bepaalt niet 
wat de inhoud van het kunst- en cultuuraanbod moet zijn, maar zorgt wel 
voor een brede toegankelijke basis voor al haar inwoners. Het aantal 
subsidieregelingen wordt beperkt. Dat is overzichtelijker voor de 
instellingen, efficiënter en er kan dan meer geld naar de instellingen en 
gezelschappen zelf gaan. De kunstraad wordt uitvoerend orgaan voor 
advies, beoordeling, afhandeling en monitoring van subsidies. De VVD 
heeft zich ingezet voor één noordelijke kunstraad en wil deze de komende 
periode realiseren. 
 
De VVD ziet kunst, cultuur en erfgoed als de belangrijkste pijlers voor 
toerisme en wil de provincie Groningen beter en effectiever promoten en 
toegankelijk maken. Daarbij zijn de digitale én internationale wereld 
nodig. 
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De VVD wil 
 Eén kunstraad voor Noord-Nederland 
 Gevarieerd en verspreid kunst- en cultuuraanbod 

 
 

ONS CULTURELE ERFGOED BETER BESCHERMD, GOED 
ONDERHOUDEN EN MEER INGEZET 

De provincie heeft haar eigen geschiedenis en identiteit. Dat maakt 
Groningen uniek en aantrekkelijk om in te wonen, werken en recreëren. 
 
De provincie beschermt en bewaakt het cultureel erfgoed, en stimuleert 
de gemeenten zo nodig met middelen om dit in stand te houden. Dat 
moet beter gebeuren dan de afgelopen jaren, zonder toevoeging van 
beperkende regels. Het Groninger erfgoed blijft Groninger erfgoed, en 
wordt bij schade door aardbevingen zo goed als mogelijk op passende 
wijze hersteld. 
 
Onze provincie kent een grote bruisende stad, grote en kleine kernen, het 
schitterende oorspronkelijke en gevarieerde platteland en het 
werelderfgoed de Wadden. Uniek zijn de vesting Bourtange, onze kastelen 
en landgoederen, de borgen en het gevarieerde landschap. Ook de 
Groninger kerken met de mooiste verzameling orgels ter wereld, de 
monumentale panden, het karakteristieke erfgoed en talloze 
oorspronkelijke dorpen horen daarbij. De VVD wil ons erfgoed beter 
beschermen en meer geld steken in onderhoud en herbestemming, om 
unieke panden en/of kerken te behouden. De digitalisering van de 
archieven is noodzakelijk.  
 
We beschermen kunstwerken en archieven en maken ze toegankelijk, ook 
met behulp van digitalisering. Er is speciale aandacht nodig voor 
monumentale kerken, ook als die leeg komen te staan. Er wordt 
geïnvesteerd in onderhoud en herbestemming. Historie, cultuur, erfgoed 
en toerisme willen we beter met elkaar verbinden. 
 
De VVD wil 

 Het cultureel erfgoed beschermen en bewaken 
 Kunstwerken en archieven (digitaal) toegankelijk maken 
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EEN PROVINCIE VAN RUIMTE EN NATUUR WAAR HET GOED LEVEN 
EN RECREËREN IS 

De provincie Groningen geeft haar inwoners, bedrijven en 
maatschappelijk organisaties alle ruimte. De provincie houdt zich alleen 
bezig met haar kerntaken. De provincie werkt goed samen met andere 
overheden, bedrijven en Groningers. Ze biedt ondersteuning en middelen 
waar dat mogelijk en gewenst is. Dat betekent dat de provincie haar 
‘sociale taken’ overdraagt zodat gemeenten, bedrijven of Groningers deze 
taken zelf beter kunnen uitvoeren. 
 
Ruimte en toerisme 
De nieuwe omgevingswet leidt tot minder regels en een eenvoudigere 
methode voor ruimtelijk plannen. De VVD wil, vooruitlopend op de 
invoering van deze wet, dat de provincie een grondhouding naar haar 
omgeving heeft gebaseerd op vier kernpunten: 1) Van ‘nee, tenzij’ naar 
‘ja, mits’. 2) Uitzonderingen zijn de regel. 3) Van rechtszekerheid naar 
vertrouwen. 4) Van mededeling naar dialoog. Deze houding draagt de 
provincie uit richting de gemeenten. 
 
Dat betekent bijvoorbeeld dat de provincie toerisme-bevorderende 
activiteiten zoveel mogelijk stimuleert en mogelijk maakt. Het runnen van 
een camping, strandpaviljoen of camperplaats is geen overheidstaak, 
maar een taak van een lokale ondernemer. De provinciale verordening 
zorgt voor meer ontwikkelingsruimte, zodat er meer mogelijkheden 
ontstaan om uit te breiden en er minder tijd verloren gaat met het voeren 
van procedures. In deze lijn wil de VVD schrapsessies houden om 
dubbele, overbodige of hinderlijke regelgeving te schrappen. 
 
De VVD wil het toerisme bevorderen door uiteindelijk 5 stranden in 
Groningen aan te leggen: Lauwersoog, Eemshaven, Delfzijl, Termunten 
en Spijk. 
 
Er wordt zoveel mogelijk ingezet op verbetering, vernieuwing, slim 
bouwen, verduurzaming en levensloopbestendig bouwen. We willen 
experimenteren met regelluwe zones. 
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Natuur 
De ontwikkeling van 'natuurgebieden' in Groningen is voltooid. Daar hoeft 
wat ons betreft niets meer bij. Wij zijn een voorstander van gereguleerd 
beheer van diersoorten die anders flink groeien in populatie, zoals 
ganzen. Liever een grote groei voorkomen dan achteraf drastisch 
ingrijpen. Belangrijke landbouwgebieden moeten daarom 
gansonvriendelijk worden ingericht. 
 
Milieu, vergunningen en toezicht 
De VVD staat voor duidelijke eenvoudige vergunningen, of zelfs alleen 
een meldingsplicht als dat kan. Zo worden bedrijven niet onnodig 
geconfronteerd met bureaucratische rompslomp. Bedrijven die overlast 
veroorzaken mogen stevig worden aangepakt. De VVD vindt dat er vooral 
vooraf bij de verlening van vergunningen volstrekte duidelijkheid moet 
komen. 
 
Wij willen niet dat afvalverwerkende bedrijven worden geweigerd om zich 
in Groningen te vestigen. Integendeel, afvalverwerking is onderdeel van 
circulair werken en de Statenfractie is al jaren een groot voorstander van 
circulair werken, en vervuiling bij de bron aanpakken. 
De Omgevingsdienst Groningen is het orgaan dat zich bezighoudt met de 
vergunningen, toezicht en handhaving. Een betere samenwerking tussen 
de gemeenten is essentieel om de dienst haar werk goed te kunnen laten 
doen. De provincie kan daarbij een stimulerende rol spelen. 
 
Financiën 
De VVD is van mening dat haar wensen binnen de bestaande middelen 
gerealiseerd kunnen worden. Dat betekent dat er scherpe keuzes 
gemaakt moeten worden en dat de provincie zich zal moeten beperken tot 
haar wettelijke taken. Daarmee ontstaat ruimte om de opcenten te 
verlagen. Ondernemers en opdrachtnemers die hard werken voor hun 
geld en hun talenten beschikbaar stellen aan de overheid, hebben recht 
op een tijdige betaling. De VVD wil dat de provincie haar rekeningen altijd 
binnen 30 dagen betaalt. 
 
De VVD wil 

 Meer ontwikkelingsruimte voor de lokale ondernemer 
 Toerisme-bevorderende activiteiten stimuleren 
 Experimenteren met regelluwe zones 
 Gereguleerd beheer van diersoorten 
 Eenvoudige vergunningen, of alleen meldingsplicht 
 Circulair werken in de afvalverwerking 
 Opcenten verlagen 
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NAWOORD 

De VVD is trots op haar verkiezingsprogramma; alle normen en waarden 
waar wij voor staan, hebben we zo goed en helder mogelijk verwoord. 
 
Dit verkiezingsprogramma is wat wij de inwoners van de provincie 
Groningen mee willen geven. 
 
Dit verkiezingsprogramma is waar wij ons voor in willen zetten. 
 
Dit verkiezingsprogramma is wat ons drijft om nog harder voor de 
provincie te werken. 
 
We zien de verkiezingen met vertrouwen tegemoet, want wij willen de 
provincie nog beter kunnen maken voor iedereen. Dit doen we door de 
bedrijvigheid van de Groningse economie te stimuleren. We moedigen het 
gebruik en de ontwikkeling van nieuwe energie aan. We streven naar 
meer ruimte voor de boeren. En de VVD staat voor veiligheid, 
bereikbaarheid en werkgelegenheid. De inwoner staat centraal.  
 
Op 20 maart 2019 kunnen u, uw buren, kennissen, netwerk, familie en 
vrienden op ons stemmen, zodat wij zoveel als mogelijk van dit 
programma kunnen realiseren in de komende statenperiode.



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groninger VVD-Statenfractie 
 

groningen.vvd.nl 


