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VOORWOORD
Flevoland is in beweging! Met trots presenteren we ons verkiezingsprogramma 2019-2023.
Een programma dat op hoofdlijnen schetst waar de VVD de komende jaren de accenten legt
in de provincie.
Daarbij gaan we uit van de kerntaken van de provincie. We willen kleine effectieve overheid
en vertrouwen daarbij op de sterke gemeenten die dicht bij de burger staan. De VVD staat
voor een provincie die onze inwoners en bedrijven de ruimte geeft om initiatieven te ontplooien.
Daarbij gaan we uit van positieve houding; niet “nee tenzij”, maar “ja, mits”. Kortom, een
provincie die ruimte geeft en biedt en een provincie die meebeweegt en niet in beperkingen
denkt.
Het unieke karakter van Flevoland wordt bepaald door haar geschiedenis. Een eeuw geleden
werden de eerste inpolderingsplannen gemaakt om extra ruimte voor Nederland te creëren.
De polder werd ontworpen voor land- en woningbouw. Ruim 400.000 mensen wonen inmiddels
op dit nieuwe land en de afgelopen jaren was de economische groei in onze provincie groot.
Daarmee is de waarde van onze provincie een feit.
Maar daarmee zijn we er nog niet. We zijn trots op Flevoland, van het mooie platteland tot de
grote moderne steden. Toch is er nog steeds potentie voor meer. Want hier is nog volop ruimte
voor ontwikkeling; om te wonen, werken en recreëren. Flevoland is er voor inwoners en
ondernemers die met lef hun eigen keuzes durven te maken. De mogelijkheden zijn hier
eindeloos. We kijken daarom optimistisch en met vertrouwen naar de toekomst van Flevoland.
De VVD wil handelen naar de geest van ir. Lely: vooruitstrevend, innovatief en
onderscheidend. Voor Flevoland.

Jan de Reus.
Lijsttrekker VVD PS 2019
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De VVD
De VVD is er voor al die Nederlanders die er iets van willen maken. Mensen die zich met volle
overtuiging inzetten voor onze samenleving. De VVD is er voor de doeners. Want die mensen
maken Nederland tot één van de beste landen ter wereld om te wonen. Dat betekent dat je als
overheid alles op alles moet zetten om die mensen de vrijheid te geven om er iets van te
maken. Het is aan de provincie om die ruimte te geven door de kerntaken zo goed als mogelijk
uit te voeren. Zodat iedereen die dat wil, vol overgave mee kan doen. Alleen zo maken we
Flevoland en Nederland samen nóg beter.

IK WIL LEVEN IN EEN PROVINCIE…
… die focust
… waar het prima leven is
… die duurzaam is
… waar vervoer vlot gaat
… waar werk is
… waar je veilig bent
… die dienstbaar en zuinig is
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1…DIE FOCUST
De provincie houdt zich bezig met strategische vraagstukken die onze hele provincie aan
gaan. Daar hoort een provinciale overheid bij die vertrouwen heeft in haar inwoners, bedrijven
en gemeenten. Een provincie die bij vraagstukken kijkt naar de context en niet alles over een
kam scheert, maar juist maatwerk levert die past bij de vraag of opgave. Of dit nu in onze
hoofdstad Lelystad is, of onze kleinste gemeente Urk, uit onze ‘transport” gemeente Zeewolde
komt of de grootste qua landoppervlak Noordoostpolder, of dat het Dronten met al haar
festivals of Almere met ruim de helft van onze inwoners. De provincie heeft de opdracht altijd
een passend lokaal gerichte oplossing te vinden. Verschil tussen gemeenten mag er zijn, dat
stimuleren we juist en daar hoort een provinciale overheid bij die dat durft en uitlegt.
Flevoland heeft zes gemeenten en is dus zeer overzichtelijk. Dit voordeel nutten we uit door
korte lijnen te hebben met de gemeenten en ze te ondersteunen waar nodig. We zullen bij
alles wat we doen, ons steeds afvragen of het past in onze kerntaken; ruimtelijke ordening,
economie, verkeer en vervoer, natuur en cultuurhistorie.
…waar de provincie niet in de weg zit
 Onze provincie is een compacte en krachtige overheid en richt zich op haar kerntaken.
 Het leven stopt niet bij de provinciegrens. De provincie heeft een regionale opstelling en
de blik naar buiten gericht.
 Provinciale taken kan de provincie uitbesteden of samen met andere provincies,
gemeenten en waterschappen uitvoeren als daarmee voordeel wordt behaald.
 Gemeenten hebben de laatste jaren meer taken gekregen. De provincie kan gemeenten
ondersteunen door verbindingen te leggen en als sparringpartner te functioneren.
 Daarnaast heeft de provincie de verantwoordelijkheid financiën en het bestuur bij de
gemeente te beoordelen. Die taak nemen we zeer serieus, maar we stellen geen extra
regels bovenop de door de rijksoverheid gestelde eisen.
 De provincie zorgt ervoor dat het voor de inwoners duidelijk is wat de provincie doet en
waarom zij iets doet. Wij willen dat inwoners daadwerkelijk mee kunnen praten over de
toekomst van de provincie. Door nieuwe digitale toepassingen is het eenvoudiger om meer
inwoners te bereiken en bij besluitvorming te betrekken.
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2…WAAR HET PRIMA LEVEN IS
De verscheidenheid van Flevoland is bijzonder. Landelijk gebied en steden maken van onze
provincie een dynamische omgeving. De verscheidenheid en de eigen dynamiek van
gemeenten in onze provincie zorgen voor een prachtig pallet aan verschillende woongebieden,
bedrijvigheid en natuur. Als provincie zien wij het als onze taak om deze verscheidenheid te
koesteren en te stimuleren.
…waar we goed met onze ruimte omgaan
 De provincie is verantwoordelijk voor de inrichting van het landelijk gebied, stelt de kaders
vast waarbij lokaal verdere invulling kan plaats vinden.
 Vitaal en leefbaar platteland vraagt om ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en invulling
zonder hierbij voorbij te gaan het unieke karakter van onze buitengebieden. Gemeente en
provincie moeten hier samen in optrekken.
 De gemeenten hebben hun eigen vrijheid en verantwoordelijkheid voor de inrichting van
het stedelijk gebied binnen het kader van de geldende Omgevingsvisie. De provincie toetst
ruimtelijke ontwikkelingen op hoofdlijnen aan deze visie.
 De omgevingswet leidt tot minder regels en eenvoudige, ruimtelijke plannen. De provincie
brengt de omgevingswet actief tot uitvoering.
 De VVD vindt dat de provincie moet bijdragen aan de lobby voor realisatie en het behouden
van voorzieningen in de provincie. Het gaat dan bijvoorbeeld om publieke voorzieningen
als gevangenis, rechtbank en ziekenhuizen.
 Voor heel Flevoland is bodemdaling aan de orde. Met name Almere en Noordoostpolder
hebben hier nadelige effecten van. Het is van belang dat we met alle partners in deze
gebieden zoeken naar oplossingen voor de korte en lange termijn.
…waar het goed wonen is
 We willen dat er genoeg woningen worden gebouwd, nu en in de toekomst. De provincie
stemt dit af met de gemeenten.
 De gemeenten zijn aan zet als het gaat om het creëren van aantrekkelijke
woonomgevingen, de provincie kan daarbij helpen door mee te werken aan een goede
fysieke en maatschappelijke infrastructuur.
 Wij ontmoedigen illegale huisvesting door strakke kaders te stellen voor
huisvestingsbeleid. Gemeenten kunnen daar lokaal mee aan de slag.
…waar je kunt genieten van natuur, cultuur en sport
 Het is de taak van de provincie om te zorgen voor een goede balans tussen wonen,
bedrijvigheid en natuur. We willen dat alle inwoners van Flevoland makkelijk toegang
hebben tot natuurgebieden.
 Natuur en economie kunnen elkaar versterken. Ondernemers die zich richten op recreatie
in natuurgebieden moeten de ruimte krijgen, zolang ze de natuur niet schaden.
 We willen geen onttrekking van land- en tuinbouwgebieden voor extra natuurontwikkeling,
buiten de kaders die reeds zijn vastgesteld voor het provinciale programma Nieuwe Natuur.
 De aanbevelingen van de Commissie Van Geel over de Oostvaardersplassen moeten zo
snel mogelijk en onverkort worden uitgevoerd zodat het een aantrekkelijk en toegankelijk
natuurgebied wordt. Uitbreiding van het gebied door een verbindingszone is niet aan de
orde.
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De provincie moet zich inzetten om ons bijzondere erfgoed te behouden. Het is uniek in
de wereld dat onze hele provincie is ingepolderd. Dat verhaal moeten we vertellen. De
provincie heeft op dit gebied vooral een verbindende en ondersteunende taak.
Kunst en cultuur vallen primair onder de verantwoordelijkheid van rijk en gemeenten. Als
culturele uitingen van regionaal belang zijn, kan er een aanvullende en coördinerende rol
weggelegd zijn voor de provincie.
Wij willen een sportieve provincie zijn. De provincie ondersteunt de gemeenten via
Sportservice. Sport draagt bij aan de economie daarom steunen we grootschalige
sportevenementen die passen bij dit gebied.
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3. …DIE DUURZAAM IS
De VVD vindt dat klimaat- en milieuproblematiek niet doorgeschoven kan worden naar
volgende generaties. De VVD vindt het daarom belangrijk dat er de komende periode
initiatieven komen vanuit de markt waardoor innovatieve technologische ontwikkeling van
duurzame energievormen mogelijk wordt gemaakt.
Wanneer overheid en bedrijfsleven goed samenwerken kunnen wij de uitdaging aan om
Nederland duurzaam te maken. De provincie zet zich daarom volop in om duurzame,
innovatieve en slimme ideeën en technieken te ondersteunen, bijvoorbeeld op het gebied van
energiebesparing of energieopwekking.
…die schoon en duurzaam is
 De VVD pleit voor ontwikkeling en exploitatie van een breed scala van duurzame,
alternatieve en innovatieve energiebronnen, die op termijn economisch rendabel zijn.
Zonne-energie, bio-vergisting, waterstof technieken en aardwarmte zijn voorbeelden.
 De gemeenten in Flevoland hebben uitgesproken in 2030 energieneutraal te willen zijn.
Het zou goed zijn om dit als een gemeenschappelijke doelstelling voor de hele provincie
te benaderen, zodat de energiedoelstelling ook buiten de eigen gemeentegrens
bewerkstelligd kan worden als dit een beperking zou betekenen voor woongebieden en
bedrijventerreinen.
 Duurzaamheid kan een middel zijn voor economische ontwikkeling. De provincie moet
duurzaamheid stimuleren door het aantal regels te verminderen en in te zetten op
eenvoudigere procedures. Maatregelen die alleen kunnen bestaan met structurele
subsidie zien wij niet zitten.
 Bij het opwekken van zonne-energie op land houden we sterk rekening met de waarde van
(landbouw)gronden. Dure landbouwgrond wordt als laatste ingezet voor zonneweides. Om
te kunnen prioriteren maken we gebruik van een zogenaamde zonne-ladder.
 Het maximum van 1000 hectare grond voor het opwekken van zonne-energie, uit de
structuurvisie is niet definitief. Goede voorstellen die leiden tot een grotere claim steunen
we.
 Nieuwe windparken dienen op zee gebouwd te worden. Daar is ruimte genoeg. Wij willen
niet meer windmolens in Flevoland. Voor elke nieuwe windmolen of windturbine moeten
een of meerdere oudere verdwijnen.
 De provincie kan een voorbeeldrol vervullen door haar eigen bedrijfsvoering duurzaam in
te richten.
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4. …WAAR VERVOER VLOT GAAT
De VVD werkt continu aan het verbeteren van de bereikbaarheid van onze provincie. We
werken aan goede doorstroming en logische verbindingen. Door haar centrale ligging is
Flevoland is omgeven door vijf andere provincies. Ontsluiting in Noord-Zuid en Oost-West
richting is dus belangrijk. Dit geldt voor zowel het personen- als het vrachtvervoer en het
openbaar vervoer.
…die goed bereikbaar is
 De noodzakelijke verbreding van de A27 zullen wij onder de aandacht van het Rijk blijven
brengen en we willen dat de N50 een volwaardige snelweg wordt.
 De komende periode zetten we, in aansluiting op de verbreding van de Gooiseweg,
concrete stappen voor een goede ontsluiting van de provincie bij Roggebotsluis en de
Nijkerkerbrug. Ook de Hoge Ring in Almere, Harderhaven bij Zeewolde, verdere ontsluiting
van Lelystad en de bereikbaarheid van de maritieme servicehaven Noordelijk Flevoland
en de Oostvaardersplassen moet verder aangepakt worden.
 Besluitvorming over de IJmeerverbinding is noodzakelijk voor verdere groei van
Flevoland.
 De automobilist mag niet als melkkoe gebruikt worden. De provinciale opcenten worden
op het huidige prijsniveau bevroren.
 Het is belangrijk dat de provincie blijft investeren in haar wegen. Door intensief gebruik,
eisen aan duurzaamheid en uitbreiding van ons wegennet zijn er extra middelen nodig voor
aanleg, beheer en onderhoud.
 De inrichting van de provinciale wegen is essentieel voor goede doorstroming. Rotondes
en ongelijkvloerse kruisingen kunnen hiervoor noodzakelijk zijn. Daarnaast willen we
voldoende uitwijkmogelijkheden creëren en dorpskernen vrij houden van landbouw- en
vrachtverkeer om de verkeersveiligheid te vergroten.
…waar openbaar vervoer betrouwbaar is
 De VVD wil een intercity verbinding met Utrecht en verbetering van de aansluitingen tussen
bus- en treinvervoer. Daarnaast is onze provincie ’s nachts nog steeds slecht bereikbaar
met het openbaar vervoer, daar willen we wat aan doen.
 De provincie gaat over het regionale openbaar vervoer. Het huidige budget voor OV is
toereikend omdat er steeds meer innovatieve, kostenefficiënte alternatieven, hoogwaardig
openbaar vervoer komen.
 De VVD wil een onderzoek naar een hoogwaardige OV-verbinding met het noorden. Op
langere termijn zou dit noodzakelijk kunnen worden.
 Er moet ruimte zijn voor innovatieve vormen van openbaar vervoer in het landelijk gebied.
We willen dat aanbieders niet alleen maar richten op rendabele lijnen, maar ook met
oplossingen komen om de kleine dorpen te ontsluiten. Combinaties met zorgvervoer
zouden hiervoor een mogelijke oplossing kunnen zijn.
 Bij aanbestedingen van het openbaar vervoer stellen we eisen aan de toegankelijkheid
voor minder validen. Niet alleen voor het gebruik van de bus of de trein zelf, maar ook aan
de overstapmogelijkheden op andere vervoersmiddelen.
 Doortrekken van het spoor bij Lelystad voor het havengebied bij Flevokust en aansluiting
op de Hanzelijn verhoogt de aantrekkelijkheid van zowel de overslaghaven als het
bedrijventerrein en is noodzakelijk voor de verdere ontwikkeling daarvan.
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…waar alle vervoersvormen mogelijk zijn
 Fietsen willen wij stimuleren. Fietspaden die of worden aangelegd of heringericht in de
provincie moeten geschikt zijn voor e-bikes. Bij gevaarlijke verkeerssituaties pleiten wij
voor ongelijkvloerse kruisingen. Bij recreatieve fietspaden zijn nieuwe routes nodig die
aansluiten op recreatieve grootschalige ontwikkelingen in Flevoland.
 We zetten in op de aanleg van snelfietsroutes rond Almere, Lelystad en Emmeloord. Dit
doen we samen met andere partijen, zoals het rijk en de gemeente.
 Onze vaarwegen zijn belangrijk, deze moeten veilig zijn voor de beroepsvaart maar zeker
ook voor de recreatievaart. We zien kansen voor meer waterrecreatie. Daarbij hoort een
goed structureel beheer en onderhoud van het water.
 De VVD wil dat de opening van Flevoland Airport uiterlijk 1 april 2020 doorgang vindt zodat
de vakantievluchten hier vandaan kunnen vertrekken. De afspraken met het Rijk in de tijd,
over het aantal vliegbewegingen en zo min mogelijk overlast voor omwonenden blijven
voor ons uitgangspunten.
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5. …WAAR WERK IS
De kernkwaliteiten van onze provincie (ruimte, goede infrastructuur en centrale ligging) kunnen
we met een actieve (inter)nationale lobby nog meer benutten. Niet voor niets is Flevoland de
regio met de snelst groeiende economie in Nederland. Het is van belang dat we dat blijven.
Het zijn onze ondernemers die investeren in nieuwe ideeën en innovatieve technieken en die
werkgelegenheid creëren. Als provincie dragen wij bij aan een uitstekend vestigingsklimaat
voor bedrijven en werknemers. Dit betekent minder regels, voldoende ruimte en goede
bereikbaarheid om te ondernemen.
Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van Nederland. Als het goed gaat met de lokale
ondernemers, dan gaat het goed met de provincie. Ondernemers weten zelf het beste hoe zij
hun bedrijf runnen. Dat hoeft de provincie hen niet te vertellen. Door ondernemers de ruimte
te geven, stimuleert de provincie ondernemers het beste te doen.
… zich inzet voor een sterke regionale economie

We vinden de Regionale OntwikkelingsMaatschappij (ROM, voorheen OMFL) een
belangrijk economisch instrument voor de provincie. Via de ROM kunnen we de economie
stimuleren en verbindingen leggen tussen bedrijven en overheden.

Alleen wanneer het regionaal belang evident groot is zal de provincie overwegen om
risicodragend te investeren. De maatschappelijke en economische spin-off van een
provinciale inbreng moet in dat geval groot zijn.
 De Floriade biedt grote kansen voor de Flevolandse economie. Het is ook een uitgelezen
instrument voor een sterke lobby om het succes van de Floriade te koppelen aan andere
ontwikkelingen in onze hele provincie. De bijdrage van de provincie aan de Floriade dient
wel binnen de vastgestelde financiële kaders te worden uitgevoerd.
 Een sterke samenwerking tussen de Provincie, de 6 gemeenten en met name de
Flevolandse bedrijfskringen zet onze Agrofoodsector internationaal op de kaart. Dat levert
ons voor de korte en lange termijn nieuwe banen op.
 Onze centrale doorvoerhaven Flevokust maakt het mogelijk om internationaal
vrachtverkeer te laten plaatsvinden. Daarvoor is het noodzakelijk dat
hier een douane-entrepot wordt toegevoegd, zodat het mogelijk wordt om via de Flevokust
goederen door te voeren naar het achterland.
 Flevoland is een ideale locatie voor het ministerie van defensie om zich te vestigen. Bij
uitbreiding of verplaatsing van defensielocaties zal de provincie zich inspannen om een
aantrekkelijke vestigingslocatie te zijn. Dit levert de lokale ondernemers en aanleverende
bedrijven in de provincie veel werkgelegenheid op.
 We investeren in de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland om de positie van met
name Urk op zowel het visserij- als de maritieme industrie te behouden en te versterken.
 De provincie zet in op het realiseren van het Mobiliteits- en Infrastructuurcentrum (MITC)
in de Noordoostpolder bij Marknesse. Door koppeling en uitbreiding van de nieuwe
testbaan van het RDW aan (de windtunnel van) het NLR wordt de sociaaleconomische
positie van de NOP versterkt.
 Het MKB is belangrijk voor onze provincie. De provincie ondersteunt en faciliteert deze
bedrijven met de economische instrumenten die de provincie heeft. Hierbij kijken wij met
voorkeur naar innovatieve bedrijven die inzetten op circulaire economie, energietransitie,
smart mobility en ICT.
 De provincie geeft bij opdrachten zoveel mogelijk aan lokale ondernemers binnen de
mogelijkheden van de Europese wetgeving.
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….. waar geïnvesteerd wordt in werk en onderwijs
 Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zijn niet altijd goed op elkaar afgestemd. Daarom
faciliteert de provincie de samenwerking tussen onderwijs- en kennisinstellingen,
overheden (gemeenten en UWV) en het bedrijfsleven. Ook de ROM en de werkbedrijven
leveren hieraan een belangrijke bijdrage.
 Techniek heeft de toekomst en Flevoland heeft de ruimte voor kennisintensieve bedrijven
en de ruimte om technische innovaties uit te proberen. We zetten in op het realiseren van
(technische) vakopleidingen.

Flevoland gaat lobbyen om in de provincie een technische universiteit te vestigen op het
gebied van klimaat en energie.
…voor een goed vestigingsklimaat
 We hebben veel waardering voor de agrarische ondernemers en de visserijsector. We
willen dat deze sectoren ruimte krijgen om duurzaam te innoveren en te groeien, waarbij
ze niet gehinderd worden door regels en bureaucratie. De ondernemers kiezen zelf wat de
beste manier is om hun landbouwgrond tot een agrarische, rendabele exploitatie te maken.
We maken geen onderscheid tussen gangbare en biologische boeren.
 We vinden het verstandiger om oude bedrijverterreinen te herstructureren en te verfraaien,
dan nieuwe bedrijventerreinen aan te leggen. Deze sluiten we beter aan op de omgeving
en zijn veilig, modern en duurzaam. We vinden het belangrijk dat bedrijventerreinen goed
bereikbaar zijn, ook met het openbaar vervoer.
 Op het gebied van recreatie en toerisme zien we kansen ontstaan. De provincie moet
gemeenten en ondernemers ondersteunen om die kansen te kunnen benutten.
 De provincie zet zich samen met andere provincies in voor het verbreden van de
Kornwerderzand sluizen voor het kunnen ontvangen van grotere schepen – dit is goed
voor onze overslag en service havens.
 Ondernemers moeten sneller een provinciale vergunning kunnen krijgen. We verlengen de
geldigheidsduur van vergunningen waar dat kan.
 Onnodige vergunningen en regels willen we afschaffen, samenvoegen of vervangen door
een meldingsplicht. De provincie experimenteert met regelvrije zones, waar ondernemers
zonder bemoeienis van de overheid hun bedrijf op kunnen richten.
 De Provincie heeft een belangrijk rol in de lobby voor grote evenementen zoals de Floriade
en Potato World.
 Waar op lokaal, nationaal of Europees niveau economische stimuleringsmaatregelen
bestaan, is geen rol weggelegd voor de provincie.
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6. …WAAR JE VEILIG BENT
De VVD vindt veiligheid één van de belangrijkste taken van de overheid. Veiligheid en vrijheid
horen bij elkaar. In Nederland moet iedereen kunnen staan en gaan waar hij/zij wil zonder zich
onveilig te voelen en erop kunnen vertrouwen dat de overheid haar veiligheidstaak naar
behoren uitvoert. Een veilige omgeving zorgt voor een goed leef- en vestigingsklimaat. De
Rijksoverheid en de gemeenten zorgen voor de politie en de handhaving van de openbare
orde. Hier ligt voor de provincie geen taak. In uitzonderlijke gevallen heeft de Commissaris van
de Koning een bevoegdheid die wettelijk is geregeld.
…waar veiligheid belangrijk is
 De provincie dient te beschikken over een volwaardige rechtbank en minstens een
gevangenis zodat in Flevoland een volwaardige veiligheidsketen blijft bestaan.
 Inwoners van Flevoland moeten zich veilig kunnen voelen in het openbaar vervoer.
Daarom willen we dat overal in het OV cashloos betalen wordt ingevoerd.
…waar milieucriminaliteit wordt aangepakt
 De omgevingsdienst en de veiligheidsdriehoek dienen hard op te treden tegen
milieucriminaliteit zoals het dumpen van drugsafval.
 Bij handhaving van milieucriminaliteit kunnen nieuwe, innovatieve vormen worden
gebruikt, zoals bijvoorbeeld door inzet van drones. Op deze manier kunnen we handhaving
efficiënter en effectiever inrichten.
…waar waterveiligheid vanzelfsprekend is
 De VVD vindt dat onze inwoners moeten kunnen uitgaan van waterveiligheid. Veiligheid
heeft de hoogste prioriteit. Samen met het waterschap moet de provincie zorgen voor een
verantwoord waterbeheer.
 De VVD vindt dat de unieke kwaliteit van het Flevolandse drinkwater bovenal beschermd
moet worden en een bijdrage kan leveren aan de economie.
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7. …DIE DIENSTBAAR EN ZUINIG IS
De provincie is niet de overheid waar je als Nederlander vaak direct mee te maken krijgt. Maar
als je contact hebt met de provincie, willen we dat dat soepel verloopt. Dat betekent dat je snel
geholpen moet worden.
Het grootste deel van de Europese wet- en regelgeving wordt door de decentrale overheden
uitgevoerd. Flevoland heeft veel te maken met de Europese Unie die zich steeds meer richt
op economische regio’s. De provincie heeft een belangrijke rol bij het communiceren van en
het gericht en pragmatisch inzetten van Europese instrumenten ter bevordering van de
regionale economie.
We zijn voor minder en lagere belastingen voor inwoners en ondernemingen. Belastinggeld
wordt verdiend door onze ondernemers en inwoners. Iedere euro die de provincie uitgeeft is
door hardwerkende Nederlanders verdiend. Dit geld moet daarom zuinig en zinnig worden
besteed. Daarnaast willen we dat duidelijk is waar ons belastinggeld aan wordt uitgegeven.
…waar de provincie dienstbaar en modern is

We verwachten van de provincie dat ze dienstbaar en modern is. Digitalisering heeft voor
ons daarom een hoge prioriteit.
 Wij vinden dat regels van de provincie digitaal beschikbaar horen te zijn en willen dat de
provincie haar data openbaar maakt (zogenaamde ‘open data’).
 De provincie communiceert helder en begrijpelijk. Dit blijven we toetsen.
 Een transparante overheid vinden wij belangrijk. De provincie maakt meer gebruik van de
mogelijkheden om statistieken en gegevens over de besteding van subsidies online
toegankelijk te maken.
 De provincie zorgt ervoor dat de computers en ICT bij de tijd zijn, dat persoonsinformatie
altijd beveiligd is en de privacy gewaarborgd.
…waar de provincie Europese subsidieregelingen inzet
 Ter bevordering van de regionale economie moet zoveel mogelijk gebruik worden
gemaakt van Europese subsidieregelingen. Daarbij geldt wel de voorwaarde van
voldoende cofinanciering vanuit het bedrijfsleven.
 Samen met andere overheden moeten we lobbyen tegen wildgroei en opstapeling van
regels.
 De provincie moet inwoners en ondernemers in begrijpelijke taal wijzen op Europese
subsidiemogelijkheden.
…waar de provincie zuinig met belastinggeld omgaat

De provincie moet de begroting op orde te hebben. Dat betekent dat er niet meer wordt
uitgegeven dan dat er binnenkomt.

De provincie is scherp op de effectiviteit van subsidies. Wanneer een subsidie niet tot
resultaten leidt of het onduidelijk is waar het geld precies aan besteed is, wordt de subsidie
ingetrokken. Bij misbruik van subsidie willen wij al het geld terugvorderen.

Nieuw beleid is slechts mogelijk als de inkomsten van de provincie structureel toenemen
of bestaand beleid wordt aangepast.

De uitgaven en inkomsten zijn transparant. Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks
inzage waaraan het geld is besteed en wat het bereikte effect is.
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