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ZO maakt de VVD de provincie beter voor iedereen 
De VVD vindt het belangrijk dat de provincie Groningen haar inwoners, bedrijven en 
instellingen beter bedient. 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! 
  
Wat kan er met de VVD? 
  
Bedrijvigheid 

 Het stimuleren van de regionale economie is een kerntaak van onze provincie. 
Belangrijke vestigingsvoorwaarden voor bedrijven en inwoners zijn goede 
bereikbaarheid, goede digitale infrastructuur, goed gekwalificeerd personeel en 
een fijne woonomgeving. Het zijn de ondernemers die de banen creëren. De VVD 
moedigt de bedrijvigheid aan. 

 Overbodige en knellende regels worden geschrapt. Voor bepaalde types 
vergunningen kunnen algemene regels gaan gelden of kan een meldingsplicht 
volstaan. 

 
Meer ruimte voor de landbouw 

 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. 

 De VVD wil als enige partij in Groningen meer ruimte voor boeren om te 
ondernemen en wil een overheid die met ze meedenkt. Geen extra regels voor de 
provincies naast de landelijke regels. 

 Er moeten maatregelen genomen worden om verzilting te beperken. 
 Duurzame vormen van visserij krijgen de steun van de VVD. 

  
Nieuwe energie 

 De gaswinning uit het Groninger veld gaat zo snel mogelijk naar 0. 
 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. 
 Groningen heeft de beste papieren om dé meest innovatieve energieprovincie van 

Nederland te worden. Een duurzame toppositie en veel nieuw werk, dat is wat wij 
willen bereiken. 

 De VVD is voorstander van energiebesparing. Iedereen is vrij om te kiezen welke 
technieken of technologie men wil gebruiken. De doelstelling staat voorop: de 
CO2-uitstoot moet omlaag. 

 Wij zijn tegen nieuwe grote windparken op land. We willen juist wind op zee, ten 
noorden van Schiermonnikoog, snel ontwikkelen. 

 Voor de infrastructuur van oude naar duurzame systemen geldt een 
overgangsperiode, waarbij oude en nieuwe systemen veilig aan elkaar gekoppeld 
kunnen worden. We stimuleren onderzoek naar de koppeling van 
energiesystemen en moedigen daarbij lokale experimenten aan. 
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Gaswinning 
 De veiligheid staat voorop, het aantal schadegevallen moet omlaag. De overheid 

neemt de 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. 

 Veiligheid en versteviging van de huizen rond het Groninger gasveld wordt 
aangepakt. 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. 

 
Bouwen aan de toekomst 

 De inwoner staat bij de VVD centraal. Hoe Groningen eruit moet gaan zien en wat 
we willen bereiken is aan Groningers zelf om te bepalen. Wij zijn voor een vrije 
keuze van bewoners, grotere rol voor kleine aannemers, aparte aanpak van 
boerenbedrijven, industrie en erfgoed. Ons doel is een provincie die klaar is voor 
de toekomst, er beter uitziet en waar het goed werken en wonen is. Een 
voorbeeldprovincie! 

 De provincie helpt gemeenten om goede keuzes te maken in slim bouwen, 
verduurzamen of levensloopbestendig bouwen. 

 Het hoofddoel is veilig wonen, werken en leven in de provincie Groningen. 
  
Digitaal 

 De provincie spant zich in voor een veilige en betrouwbare digitale overheid. 
 Digitalisering in het onderwijs, 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. 

 De VVD wil de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt verbeteren. Daarbij 
denkt de VVD zowel aan opleidingen als aan stages. 

 Wij willen dat Groningers makkelijk mee kunnen praten over de toekomst van de 
provincie. De provincie experimenteert daarom met digitale democratie en 
betrekt bewoners bij belangrijke besluiten. 

 De VVD wil 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 de kwaliteit van de diensten die de provincie 
moet bieden. 

 De VVD wil snel internet voor iedereen in Groningen. 
  
Mobiliteit en veilig verkeer 

 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. Wij vinden dat we kunnen experimenteren met 
zelfrijdend vervoer, elektrificatie en waterstof als brandstof. 

 De verkeersveiligheid moet worden verbeterd. De provincie heeft daarbij oog 
voor innovatieve technieken om ongelukken te voorkomen en steekt meer geld in 
onderhoud en beheer van wegen. 

 De vertraging aan de zuidelijke ringweg zorgt voor een latere aanpak van de 
westelijke ringweg. De VVD wil onderzoeken of we alvast de huidige westelijke 
ring kunnen 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. 
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 De VVD wil een snelle verbinding per trein tussen de Randstad en het Noorden. 
We staan ook voor een verbeterde aansluiting van de Randstad naar Noord-
Duitsland, via Groningen. 

 Een goede bereikbaarheid van de zeehavens van Harlingen, Lauwersoog, 
Eemshaven en Delfzijl is onmisbaar voor een groeiende en gezonde economie in 
Noord-Nederland. 

 De VVD wil Groningen Airport Eelde open houden en verder versterken. 
 Wij zien het voordeel van snelle fietspaden op hoofdroutes en van aanpak van het 

plattelandsvervoer. 
  
Herindeling grotere gemeenten 

 De VVD is voor herindeling van de grotere gemeenten. Grotere gemeenten 
kunnen meer verantwoordelijkheid en regie aan. 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. 
  
 
Onze Duitse Buren 

 De VVD vindt samenwerking over de grenzen belangrijk en blijft zich samen met 
andere Nederlandse provincies inzetten om 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. 

  
Kunst en cultuur 

 Onze partij wil een kunst- en cultuuraanbod dat voldoende gevarieerd en in alle 
delen van de provincie beschikbaar is. 

 De VVD heeft zich ingezet voor één noordelijke kunstraad en wil deze de 
komende periode realiseren. 

 
Cultureel erfgoed 

 De provincie beschermt en bewaakt het cultureel erfgoed en stimuleert de 
gemeenten zo nodig met middelen om dit in stand te houden. Het Groninger 
erfgoed blijft Groninger erfgoed, en wordt bij schade door aardbevingen zo goed 
mogelijk op passende wijze hersteld. 

 We beschermen kunstwerken en archieven en maken ze toegankelijk, ook met 
behulp van digitalisering. 

 
Ruimte en natuur 

 De VVD wil meer ontwikkelingsruimte voor de lokale ondernemer. De provincie 
stimuleert bijvoorbeeld toerisme-bevorderende activiteiten zoveel mogelijk. We 
willen experimenteren met regelluwe zones. 

 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. 

 De VVD staat voor duidelijke eenvoudige vergunningen, of zelfs alleen een 
meldingsplicht als dat kan. 

 Onze partij is voorstander van circulair werken in de afvalverwerking, en 
vervuiling bij de bron aanpakken. 

 De VVD is van mening dat haar wensen binnen de bestaande middelen 
gerealiseerd kunnen worden, daardoor ontstaat ruimte om de opcenten te 
verlagen. 

  
Het hele verkiezingsprogramma vindt u op groningen.vvd.nl. 


