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Woar wie, as VVD, veurstoan, moakt onze Provinzie beder veur elk en ain 
Wie vienden dat Provinzie heur ienwoners, bedrieven en ienstellens beder bedainen mout. Ons 
ekonomie, onze verbiendens over weg, spoor en fiets, energie, landbouw, visserij, natuur en 
cultuur: mit de VVD kin t beder. Wie goan oet van: wat kin en nait van ‘wat kinnen wie verbaiden. 
Wat ons aanbelangt: der kin n bult ien Grunnen mit de VVD! 
 
Wat kin der mit de VVD? 
  
Bedrieveghaid 

• t Aanpeerdjen van onze ekonomie is spil van ons denken. Wat telt veur ons apmoal is goje 
beriekboarhaid van bedrieven. Doarbie komt: snelle internetverbiendens, goud opgelaaide 
mitwaarkers en plezaaiereg wonen. t Binnen ondernemers dij veur waark zörgen. De VVD 
wil bedrieveghaig stimuleren. 

• Regels woar je niks aan hemmen of woar je last van hemmen mouten deurhoald worden. 
Sums kin je volstoan mit algemain geldende regels of mit n meldingsplicht. 

 
Meer roemte veur doun en loaten ien de landbouw 

• Wie willen, as ainegste partij ien Grunnen, meer roemte veur boeren en heur 
ondernemens. Wie vienden dat d'overhaid doarbie mitdenken mout. Provinzie mout gain 
extroa regels moaken. 

• Den onze boeren beheren t landschop, kultuur en gewoontes. Ook rekreatie en aigen 
ienzicht veur netuurbeheer heuren bie de roemte van t ondernemen. 

• n Goud internet ien onze haile provinzie moakt n wezenliek onderdail oet van t moderne 
ondernemen.  

• Verzilting van land en woater mout aktief bestreden worden. 
• De VVD zel duurzoame vörmen van visserij steunen. 

  
Nije energie 

• De gaswinning ien dizze provinzie gaait noar 0.  
• Wie zetten ien op duurzoame energie, verguinen van industrie en van energiebespoaren.  
• Bedrieven dij heur hierveur ienzetten en ienzetten veur t ontwikkeln van nije technieken 

hemmen onze steun. Doar moaken wie ons staark veur. 
• De VVD is tegen nije wiendpaarken op laand mor dut heur best veur wiendpaarken op zee. 

  
Gaswinning 

• Wie binnen van mainen dat d'overhaid de verantwoordelkhaid en t ofhandeln van de 
eerdbevensschoade op heur nemt. t Ofhandeln van schoa mout vlugger goan. De schoade 
wordt tot ien d'eeuweghaid vergoud en de NAM blift aansproakelk. 

• Bie t ofwikkeln van schoade holden mensen zeggenschop over heur aigen hoes. Dit speult 
bie d'opkoopregeln, bie t herstellen en bie t verstaarken. Deur dizze aanpak kriegen 
ploatselke ondernemers voloet kans op t waark. 

 
Bouwen aan de toukomst 

• Wie vienden opvattens van d’ienwoners van dizze provinzie slim belangriek. Zai bepoalen 
hou of Grunnen ien toukomst der oet zain zel. Vrije keuze veur bewoners en klaine 
aannemers, aparte aanpak van boerenbedrieven, industrie en ons aarfgoud. 

• Provinzie ondersteund doarbie gemainten.  
• Dit ales veur vaileg wonen, waarken en leven ien dizze provinzie. 

  
  



 
 
 
 
 

 
 

Digitoal 
• Wie hemmen t al voaker zegd, n goud, snel en betraauwboar internet is belangriek. 
• Staark doaraan koppeld is de digitoale wereld. Onderwies en digitoale geletterdhaid 

moaken daarvan onderdail oet. Wie steunen provinzie mit t oetfigelaaiern van digitoale 
vörmen van democratie. Ienwoners worden betrokken bie belangrieke besluiten. 

• Ien t kort: volop ienzetten op dizze nije technieken. 
  
Mobiliteit en vaileg verkeer 

• De VVD zet heur ien veur t verbetern van vervoer over weg, woater en spoor. Nait allent  
deur aanleg van wegen, fietspoaden en zukswat, mor ook mouten vörms van zulfriedend 
vervoer en van t gebruk van woaterstof en stroom, verder ontwikkeld worden.  

• Wie vienden dat traainverbiedens tussen t Noorden en Randstad en tussen Randstad en 
Noord-Duutsland via Grunnen veur verbetern vatboar binnen. 

• n Goje beriekboarhaid van zeehoavens Harlingen, Lauweroog, Eemshoaven en Delfziel 
binnen van belang veur n gruiende en gezonde ekonomie ien Noord Nederland. 

• De VVD wil luchthoaven Eelde openholden en verder verstaarken. 
  
Vannijs iendaailen noar grodere gemainten 

• Wie binnen veur t moaken van grode gemainten, omreden grode gemainten kinnen meer 
verantwoordelkhaid aan en hemmen n strakker bestuur. Mit staarkere gemainten krigt 
provinzie roemte heur op heur kerntoaken te richten. Ook komt er den veur provinzie 
roemte veur n betere soamenwaarken mit noabers. 

• Wie willen meer soamenwaarken mit Drente en Vraisland.  
 
Onze Duutse Buren 

• Wat der aan aander kant grens ofspeult, is nait onbelangriek. Wie vienden soamenwaarken 
met onze Duutse buren van belang. Op terrain van verbiendens, waark  zörg en energie 
vaalt der, soamen met d’ander grensprorvinzies, nog genog te doun. 

  
Kunst en kultuur 

• Wie binnen van mainen dat der overaal ien ons provinzie n verschaidenhaid aan kunst en 
kultuur weden mout. 

• Der mout ain noordelijke kunstroad komen en, as t aan ons ligt, zel dij der ien de 
kommende tied kommen. 

 
Kultureel aarfgoud 

• Provinzie het tot toak t kultureel aarfgoud te beschaarmen en te bewoaken. Zai zel 
gemaainten aanpeerdjen dit ook te doun en woar neudeg gemainten biespringen. 

• t Grunneger aarfgoud blift ons aarfgoud en zel bie schoa deur eerdbevens zo goud as kin 
weer moakt worden. 

• Kunstwaarken en archieven vienden wie van belang. Woar t kin kommen ze digitoal veur 
elk beschikboar. 

 
Roemte en Netuur 

• Veur ploatselke ondernemers zel meer roemte veur ontwikkeln kommen mouten. Provinzie 
dudt her best toerisme te bevördern. Wie as VVD willen waarken noar ‘regelluwe’ zones. 

• Om wildgrui en schoa van bepoalde daaier te veurkommen binnen wie veurstander van 
‘gereguleerd beheer’. Laiver op veurhand grode grui veurkommen den achterof ‘drastisch’ 
iengriepen. 

• Woar of t kin binnen wie veurstander veur simpele vergunnens of allent n meldingsplicht. 
• Bie t verwaarken van ofval kieken noar hergebruuk van grondstoffen en vergroetjederij vot 

bie bron aanpakken 
• De VVD is van mainen dat aal heur wensen binnen de meuglekheden dij wie hemmen, 

oetvoerd worden kin; t mooie is den ook dat der roemte komt om ‘opsìnten’ te verlegen. 
  
t Verkaizensprogram is te vienden op groningen.vvd.nl. 


