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Inleiding 
Onze provincie staat voor grote uitdagingen. Zelden zijn we geconfronteerd met zoveel problemen 
tegelijkertijd: hoge energieprijzen, hoge inflatie, het stikstofdossier, te kort aan arbeidskrachten en 
woningen, het asielvraagstuk en dat tegen de achtergrond van klimaatverandering, de oorlog in Oekraïne 
en COVID. Het zorgt voor veel onzekerheid en onrust. Maar we zijn een sterke provincie met veel 
daadkracht. De VVD wil samen met alle partners werken aan oplossingen. We hebben vaak laten zien dat 
als we met iedereen samen aan de slag gaan, we in staat zijn het land steeds weer beter te maken. De 
provincies spelen meer dan ooit een grotere rol bij het oplossen van een aantal belangrijke vraagstukken. 
De provinciale VVD heeft een visie op oplossingen en durft keuzes te maken. We doen dat door zoveel 
mogelijk draagvlak te creëren, mensen en ondernemers te betrekken bij onze besluiten, waarbij de 
individuele belangen en vrijheden en het algemeen belang samen gaan. 

Werken aan Groningen
Groningen, waar fijne en goede banen zijn 
Om een goed leven te hebben willen we allemaal genoeg geld verdienen. Niet alleen voor een goed 
bestaan, maar ook om jezelf te kunnen ontplooien en om iets te kunnen bijdragen aan de samenleving. 
Iedereen is nodig: om personeelstekorten aan te pakken en om maatschappelijke uitdagingen aan te 
kunnen gaan. De provincie zorgt voor een sterke regionale economie met een goede aansluiting tussen 
vraag en aanbod van arbeid. 

Groningen, jouw bereikbare provincie 
Zorgen voor een goede bereikbaarheid is één van de kerntaken van de provincie. Om naar werk, school of 
familie toe te gaan moeten we ons vaak verplaatsen. Om dat snel en gemakkelijk te kunnen doen hebben 
we een goede infrastructuur nodig. Daarvoor willen we dat er genoeg keuze is in vervoersmiddelen. We 
moeten optimaal gebruik maken van ruimte en huidige voorzieningen (auto-, spoor-, vaar- en fietswegen)  
waarbij ook nagedacht moet worden over moderne en toekomstige vervoersmiddelen. 

Groningen, jouw provincie waar het fijn wonen is 
Een fijn leven begint bij een prettige woning. Of je nu koopt of huurt, je huis is je thuis. Een plek waar je je 
prettig en veilig moet kunnen voelen, dag in dag uit. Als provincie zetten we alles op alles om te zorgen dat 
een fijne woning voor iedereen bereikbaar én betaalbaar is. Om het woningtekort aan te pakken zet de 
provincie zich samen met gemeenten in om sneller meer huizen te bouwen. 

Groningen: schone natuur 
De provincie speelt een cruciale rol als het gaat om natuur en natuurbehoud. De balans tussen wonen, 
recreatie, ondernemen en schone natuur is de afgelopen decennia onder druk komen te staan. De provincie 
is mede verantwoordelijk bij het oplossen van het stikstofprobleem. De VVD zal hierbij inzetten op een 
realistisch beleid voor bewoners en ondernemers waarbij het specifiek ondernemers voldoende zekerheid 
wil geven. Samen met de waterschappen en andere partners moeten we ook zorgen voor een schone bodem 
en voldoende water in zowel de buitengebieden als in de dorpen en steden. 

Groningen, jouw veilige provincie 
Veiligheid is een van de belangrijkste taken van de overheid. We werken dan ook aan een samenleving 
waarin iedereen zich veilig kan voelen en kan genieten van onze verworven vrijheden. Ook de provincie levert 
hier een belangrijke bijdrage aan, bijvoorbeeld als het gaat om de aanpak van ondermijning, het 
verstrekken van milieuvergunningen en de inzet met betrekking tot de gevolgen van de gaswinning. 
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Groningen, jouw ondernemende provincie 
Een bloeiende (regionale) economie valt of staat met de kracht van haar ondernemers. Ondernemers hebben 
het de afgelopen jaren zwaar te verduren gehad door de COVID-19 crisis en de oorlog in Oekraïne. We 
ondersteunen onze ondernemers daar waar mogelijk om te kunnen doen wat zij het beste kunnen, 
ondernemen. De provincie zorgt voor een goed regionaal vestigingsklimaat. 

Groningen, voor alle Groningers 
De VVD vindt het belangrijk dat de provincie er voor alle Groningers is. Iedereen moet zich veilig voelen, we 
maken geen enkel onderscheid. Dat doen we bijvoorbeeld door het hijsen van de regenboogvlag en 
het onder de aandacht brengen van LHBTI+ bij organisaties en partners waar we mee werken. 
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Regionale economie 
Ruimte voor ondernemers 

Onze ondernemers verdienen onze steun om te kunnen doen wat zij het beste kunnen: ondernemen en slimme 
innovatieve oplossingen bedenken voor problemen waar we tegenaan lopen. Het is dan ook aan de provincie 
om ondernemers de ruimte te geven en om zorg te dragen voor een goed regionaal vestigingsklimaat.

▶ Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van Groningen. Als het goed gaat met de lokale 
ondernemers, dan gaat het goed met onze provincie. Groningen kent veel voorbeelden van grote en 
kleine topondernemers, start-ups en maatschappelijke initiatieven. Denk aan waterstofondernemer 
Holthausen uit Hoogezand, Logistiek Centrum Westpoort in Groningen en de talloze high-tech bedrijven 
in de Eemshaven.

Startende ondernemers zorgen voor banen en innovatie. Wij willen dat de provincie extra aandacht 
besteedt aan het stimuleren en ondersteunen van innovatieve (ICT) start-ups.

▶ De VVD heeft veel vertrouwen in de kennis, kwaliteiten en ambities van ondernemers. De provincie 
kan de economie verder stimuleren door ondernemers, kennis- en onderzoeksinstellingen, 
maatschappelijke organisaties en de overheid met elkaar te verbinden. Bijvoorbeeld door samen te 
werken met partijen als Groningen Seaports en de Economic Board Groningen. Een bloeiende 
economie heeft goed geschoolde en vaardige mensen nodig en biedt Groningers de mogelijkheid zich 
te ontwikkelen. De provincie zorgt ook voor de verbinding tussen bedrijfsleven en basisscholen, MBO, 
HBO en de Rijksuniversiteit Groningen. Daarbij houdt de provincie een scherp oog voor de aansluiting 
van het beroepsonderwijs op de beroepspraktijk en de behoeften van de arbeidsmarkt.
 

▶ 

▶ Voor een goed vestigingsklimaat is het belangrijk dat we ondernemers en bedrijven de ruimte 
bieden om zich te vestigen en uit te breiden. Voor grootschalige bedrijven moet plaats zijn in de 
Oostpolder bij de Eemshaven en voor middelgrote en kleinere bedrijven zoeken we samen met 
gemeenten naar passende locaties. Daarbij proberen we slimme koppelingen te leggen zoals het 
optimaal gebruik maken van aanwezige of aan te leggen infrastructuur en dubbel ruimtegebruik 
zoals zon op dak. 
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Van gas naar alternatieven 
Energie 

Groningen staat van oudsher bekend om de productie van energie in de vorm van gas. We willen de 
gaswinning stoppen maar wel een belangrijke speler in de energie(transitie) blijven. Met de zeehavens 
en de mogelijkheden van de Eemshaven als landingsplaats voor windenergie ontwikkelt Groningen zich 
als waterstofprovincie. 
Wij ondersteunen het streven naar een energieneutraal Groningen in 2050. Door energie te besparen 
en meer duurzame energie op te wekken kunnen we dit bereiken. Als we de energietransitie op een 
verstandige manier inrichten is die ook haalbaar en betaalbaar voor onze inwoners en bedrijven, alleen 
dan is er voldoende draagvlak om een ambitieuze transitie daadwerkelijk succesvol te maken. Hoe? 

▶ De VVD vindt dat er over de opwekking en levering van energie in Europees verband afspraken 
gemaakt moeten worden. Import van energie behoort tot de mogelijkheden, we hoeven niet alles 
zelf op te wekken.

▶ Een mix van gas, wind, zon, LNG, groene waterstof en kernenergie zorgen voor variatie en stabiliteit op 
het net.

▶ We houden alle opties open, ook die van een kerncentrale in de Eemshaven.

▶ Regels voor het aanleggen van energie-infrastructuur moeten worden versoepeld.

▶ Wij willen zon-op-dak en wind op zee. Zon-op-dak wordt de norm. Parken op goede landbouwgrond 
zijn taboe. Alleen in Eemshaven West is nog ruimte voorgrote windmolens. De rest moet op zee 
worden gerealiseerd. Kleine windmolens tot 15 meter mogen op of bij het erf.

Waterstof gaat een belangrijke rol spelen in de vergroening van de energie en de chemie. Met de 
zeehavens en grote mogelijkheden in de Eemshaven als aan landingsplaats voor windenergie heeft 
de provincie een uitgelezen kans om zich te ontwikkelen als dé waterstofprovincie. Daar wil de VVD 
op inzetten.

4

▶ 



Data zijn goud 
Digitalisering 

Groningen is de tweede ICT-stad van Nederland. Meer dan 1500 bedrijven bieden werk aan 9000 mensen. 
Daarnaast is de ICT-sector een versneller van de groei van andere bedrijven. Kortom, Groningen heeft 
goud in handen. Digitalisering is een voorwaarde voor de economie van de toekomst en een goede digitale 
bereikbaarheid van de provincie een must. Daarom koesteren we onze ICT sector.

▶ De VVD wil snel internet in heel Groningen!
We investeren in digitale geletterdheid voor inwoners en bedrijven via de Digitale Academie Noord-
Nederland en bibliotheken.

Uitwisselen en koppelen van data levert nu al veel op. Kijk naar een in de wereld uniek project als 
Lifelines.

We willen nog meer gebruik maken van data, bijvoorbeeld om de effecten van beleid te kunnen 
toetsen. Wij willen de enorme hoeveelheid beschikbare data inzetten om transities op het gebied van 
landbouw, economie en energie te versnellen. Vanzelfsprekend streven we daarbij zovele mogelijk 
naar koppeling met landelijke data en gegevens van andere provincies en instellingen.

Digitale veiligheid en privacy. Het belang van data groeit enorm. We zetten in op de beveiliging van de 
provincie en stimuleren bedrijven in Groningen om hetzelfde te doen.

▶ 

▶ 

▶ 
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Wonen en Ruimtelijke 
Ordening  
Groei waar het kan 

Een huis is meer dan een dak boven je hoofd. Het is je thuis, een plek waar je je veilig en prettig voelt. Wij 
willen dat mensen op ieder moment in hun  leven een huis kunnen vinden waar zij willen wonen. Dit 
wonen moet in een aantrekkelijke omgeving zijn, met goede voorzieningen en in een veilig huis. 

We staan echter voor een grote opgave. De woningnood in Nederland is groot. De provincie heeft een 
nieuwe regiefunctie als het gaat om wonen. De provincie maakt samen met a l le  gemeentes en de regio 
Groningen-Assen prestatieafspraken over de 28.500 woningen die de komende 4 jaar gebouwd 
worden. 

▶ We versoepelen de regels voor woningbouw zodat in het buitengebied meer mogelijkheden ontstaan
om gebouwen te herbestemmen. Voor kleinschalige plannen in het buitengebied komt ruimte als ze
bijdragen aan de kwaliteit van het gebied.

▶ Iedere Groninger hoeft maar een klein eindje te fietsen om in het buitengebied te komen. Rond de 
dorpen willen we altijd groen. Gemeentes groeien daardoor niet aan elkaar vast. Nieuwe huizen 
moeten goed aansluiten op bestaande bebouwing. Ook in kleine kernen moet gebouwd kunnen 
worden.

▶ We zijn trots op het open Groninger landschap. We willen tijdelijke huisvesting in het buitengebied
daarom alleen toestaan voor Groningers die tijdelijk hun huis uit moeten vanwege de
versterkingsoperatie of schadeherstel.

▶ In de gemeente Groningen worden de komende jaren duizenden woningen gebouwd. Mede daardoor 
is de verbetering van de westelijke ringweg rond Groningen noodzakelijk.

Grootschalige woningbouw moet goed bereikbaar zijn. De aanleg van de Lelylijn maakt het mogelijk om
extra woningen te bouwen.

▶ 

De provincie ondersteunt de gemeentes met ambtelijke capaciteit om de woningbouw te
versnellen. Daarbij is het belangrijk dat er meer rekening wordt gehouden met grondwaterpeil, de
bodemkwaliteit en overstromingsgevaar. In de nieuwe omgevingsvisie leggen we de afspraken met
regio en gemeenten vast. Zo ontstaat een sterke visie van een eendrachtige en betrouwbare
overheid. Doe wat je zegt en zeg wat je doet, dat is het devies van de Groninger VVD.

▶ 
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Snel en veilig van A naar B
Bereikbaarheid 
De treinen zitten overvol, tegelijkertijd is het moeilijk om de buslijnen op het Groninger platteland 
rendabel te krijgen. De bereikbaarheid van dorpen, steden en voorzieningen is van groot belang voor de 
inwoners van onze provincie. Daarmee is en blijft Groningen aantrekkelijk om in te wonen, te werken en te 
recreëren. Goede en veilige bereikbaarheid is bovendien een randvoorwaarde voor economische 
ontwikkeling en daarmee een belangrijke vestigingsfactor. Zowel via het spoor en de weg als door de lucht en 
over het water. Zowel met het openbaar vervoer als op onze provinciale wegen.

▶ We willen zonder gedoe snel en veilig bij onze familie en vrienden kunnen komen en op tijd op onze 
afspraken. Vervoer per auto, fiets, trein en bus moet nog beter op elkaar afgestemd.

▶ De wegen in Groningen moeten veiliger. Daarvoor zijn extra investeringen nodig in onderhoud, 
voorlichting en handhaving. We willen na de aanpak van de Ring Zuid snel een begin maken met 
de aanpak van de Westelijke Ring rond Groningen. De ontsluiting van het Westerkwartier willen 
we ook verbeteren met een noord-zuidverbinding tussen de N355 (Leek – Zuidhorn) en de A7.

▶ De Eemshaven en de haven van Delfzijl zijn van nationale betekenis, maar nog steeds niet te bereiken via 
een snelweg. Dat moet anders! We willen zo snel mogelijk de verdubbeling van de N33 realiseren, 
inclusief een aquaduct onder het Eemskanaal. Daarnaast wil de VVD de Eemshavenweg (N46) tot 
Middelstum verdubbelen.

▶ Voor veel Groningers op het platteland is een auto onmisbaar. Autorijden is al duur genoeg. We bevriezen 
daarom de provinciale opcenten. Indien mogelijk worden ze verlaagd.
 

▶ Het is voor onze inwoners belangrijk dat er goed en efficiënt busvervoer is. We pleiten voor een 
slimmere en meer effectieve aanpak van het openbaar vervoer op het platteland: slimme apps, lokale 
aanbieders en vraag-gestuurd openbaar vervoer in plaats van aanbod-gestuurd.

▶ 

 

▶ Er is geen land dat meer te maken heeft met water dan Nederland. Wij willen dan ook ruim baan 
voor het vaarverkeer – van belang voor de Groningse economie en de vaarrecreatie. We willen de 
zeesluis bij Delfzijl verlengen. Onderhoud aan bruggen en sluizen is cruciaal. We willen het onderhoud 
zoveel mogelijk buiten het vaarseizoen plannen.

▶ Groningen Airport Eelde is belangrijk voor de regionale economie. Het versterkt het vestigingsklimaat en 
heeft een belangrijke maatschappelijke betekenis. Het is de thuisbasis voor het Mobiel Medisch team 
en maakt het transport van donororganen voor het transplantatiecentrum van het UMCG mogelijk. Op 
de luchthaven wordt gewerkt aan innovaties op het gebied van waterstof, biobrandstoffen, elektrisch 
vliegen en het gebruik van drones. De VVD vindt dat het belang van de luchthaven een jaarlijkse bijdrage 
vanuit de provincie rechtvaardigt. Ook moet er een rechtstreekse busverbinding van het Groninger 
Hoofdstation naar het vliegveld komen.
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Wij zetten, samen met Drenthe en Friesland vol in op snellere en betere treinverbindingen. De Lelylijn 
vinden wij noodzakelijk. De Wunderline tussen Amsterdam en Hamburg heeft op termijn enorme potentie. 
Maar ook regionaal spoor verdient aandacht: de Nedersaksenlijn die Groningen via Emmen verbindt met 
Enschede biedt kansen en ook de spoorlijn Veendam Stadskanaal geschikt worden gemaakt voor 
personenvervoer. De VVD zet zich ook in voor het behoud van de Museumspoorlijn STAR. Met Europees 
geld willen we verbeteringen aan overgangen, netwerk en materieel realiseren.



▶ 

We willen snelle fietspaden op de hoofdroutes, zodat de fiets een snel en gezond alternatief kan 
zijn voor de auto. Om sporten en bewegen verder te stimuleren willen we een fietsberg realiseren. 
Te denken valt aan het ombouwen van vuilstortlocatie tussen Warffum en Usquert. 

▶ 
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Innovaties met onder meer waterstof, zelfrijdend vervoer en artificial intelligence willen we stimuleren. 



Landbouw, natuur en water 
Inzetten op innovatie

Groningen heeft van oudsher een sterke agrarische sector die gezond voedsel en goede producten 
produceert die ook buiten de grenzen worden gewaardeerd. Die kracht willen we gebruiken om de 
uitdagingen op het gebied van landbouw, natuur en water aan te gaan. Onze agrariërs zijn een belangrijk 
deel van de oplossing. De innovatiekracht en kennis van boeren helpt ons om milieuproblemen op te lossen 
en bij het beheer van natuur en landschap.  Boeren verdienen daarom onze waardering, vertrouwen en 
waar mogelijk ruimte om te ondernemen en innoveren. 

▶ We zetten vol in op het behoud van goede landbouwgrond en succesvolle teelten. We gaan 
verzilting en verdroging zoveel mogelijk tegen

▶ We willen geen uitbreiding van Natura 2000 gebieden. Nieuwe natuurnetwerken mogen niet tot 
verdere gebruiksbeperkingen leiden.

▶ De overheid stelt de doelen in het landbouwbeleid, de invulling wordt overgalaten aan het 
ondernemerschap van de boeren. De VVD vindt dat agrariërs hun inkomen zoveel mogelijk uit de markt 
moeten halen. Als dit door maatschappelijke wensen of milieuregels niet kan, dan is het wenselijk om te 
kijken hoe de boeren toch een goede boterham kunnen verdienen met groene en 
maatschappelijke diensten of agrotoerisme. Wanneer de provincie regelingen openstelt, moeten 
deze toegankelijk voor iedereen die aan de doelstellingen kan voldoen. Dus geen ‘labels’ 
opplakken als biologisch, natuurinclusief of gangbaar.

We zetten in op innovatie, het bevorderen van kennis en het ondersteunen van experimenten. 
Dankzij innovatie kan een aanzienlijk gedeelte van de stikstofreductie behaald worden. Door alle 
onzekerheden over de juridische positie van boerenbedrijven en de houdbaarheid van innovaties, 
ondervinden agrariërs problemen met financiering en het doen van investeringen. De overheid 
moet ervoor zorgen dat boeren weer de nodige langdurige zekerheid krijgen om te kunnen investeren in 
hun bedrijf.

De provincie is het overheidsorgaan dat uitdagingen op het platteland, zoals de aanpak van 
stikstof, moet oppakken. Het is belangrijk dat er per gebied samen met de agrariërs wordt 
gekeken welke mogelijkheden er zijn voor de landbouw. Vrijwilligheid en samenwerking met  de 
agrarische sector zijn voor de VVD essentieel.

Boeren van wie de geringe stikstof-uitstoot (PAS-melders en interimmers) werd gedoogd, maar die 
nu in de problemen komen, moeten met voorrang gelegaliseerd worden.

De Groninger vissers verdienen al generaties lang op een eerlijke manier hun brood. Ze hebben zich 
generaties lang succesvol weten aan te passen aan de veranderende klimaat- en milieuregels. De VVD 
wil dat vissers worden gesteund bij de innovaties die de visserij verduurzamen. De kustvissers kunnen 
ook betrokken worden bij beheer van de Waddenzee.

▶ 

▶ 

▶ 
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Bij de instandhouding van natuurgebieden is een brede aanpak nodig. Het gaat niet alleen om 
stikstof en de ‘kritische depositiewaarde’ (KDW), maar ook een goede waterhuishouding en een 
goed terreinbeheer. Boeren die dat willen, moeten een rendabele rol krijgen bij het beheer van de 
natuur. 

De VVD vindt het belangrijk dat de ontstaansgeschiedenis van het Groninger Landschap zoveel 
mogelijk bewaard blijft. In het Westerkwartier is dat bijvoorbeeld het coulisselandschap, het 
Hogeland de boomlinten langs wegen en Westerwolde dichtere bebossing. 

In het faunabeheer moet een goede balans gevonden worden tussen onze natuurdoelstellingen en 
de economische schade die hierbij veroorzaakt wordt. Agrariërs die wildschade melden moeten 
ruimhartig gecompenseerd worden. We vinden jacht een volwaardig middel om de natuur in 

i h   h d

▶ 

▶ 

▶



Een veilige provincie 
Veiligheid 

Het is belangrijk dat onze inwoners zich op alle vlakken veilig voelen en veilig kunnen wonen binnen onze 
provincie. De provincie levert daar op de volgende punten een actieve bijdrage aan. 

▶ De gaskraan moet dicht om de veiligheid te vergroten en de schade te beperken.

De schade van gaswinning wordt altijd vergoed en de afhandeling moet sneller en transparanter. 
Onveilige panden moeten als eerste worden aangepakt. De omkering van de bewijslast zal ook 
moeten gelden voor de omgeving van de gasopslagen van Norg en Grijpskerk. Groningers houden de 
regie bij de versterking en het herstel van hun huis. Lokale ondernemers krijgen de kans om het werk 
uit te voeren.

▶ 

▶ Wij maken ons hard voor de consequenties van de hoge immigratie voor onze inwoners en
ondernemers. Mensen die gevlucht zijn voor oorlog en geweld, krijgen in Nederland een veilige
opvang, maar we zetten ons ook in om de overlast te bestrijden, zoals in Ter Apel. Daarnaast blijft 
de VVD pleiten voor de komst van nieuwe aanmeldcentra buiten de provincie Groningen.

▶ Het is belangrijk dat ondermijnende criminaliteit wordt tegengegaan. Vrijkomende agrarische 
bebouwing mag niet in verkeerde handen vallen en de provincie dient alert te zijn bij de aan- en verkoop 
van gronden en bij aanbestedingen. Omkoping van ambtenaren en politici wordt nooit getolereerd en 
het storten van (drugs)afval in natuurgebieden dient fors te worden beboet.
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▶ Cultuur en erfgoed vormen samen een spiegel van wie wij zijn. Een bruisende cultuursector draagt bij
aan ons welzijn en de brede welvaart. Bezoekers van musea, theaters en erfgoed maken immers ook
gebruik van onze hotels, restaurants en cafés. Daarom wil de VVD investeren in de cultuursector en
ons erfgoed. Zo versterkt onze identiteit onze economie!

De VVD wil ons erfgoed behouden voor de toekomstige generaties. Daarom investeren we in onze
monumenten en conserveren onze historische archieven. We helpen beheerders en bewoners van
historische panden met het isoleren en onderhouden, zodat zij niet in een woud van regels belanden.
Want goed onderhoud nu, scheelt kosten voor later!

De VVD vindt het belangrijk dat medewerkers en makers in de cultuursector een normaal salaris
krijgen, dat is te lang niet goed gegaan. Daarom maken we extra geld vrij om de cultuursector te
ondersteunen in onze provincie. Zo versterken we het aanbod en de toegankelijkheid van onze
cultuurinstellingen. Zo leidt fair pay ook tot fair play!
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Kunst, cultuur en erfgoed 

▶ 



Recreatie, toerisme en sport 

Recreatie en toerisme vormen samen onze vrijetijdseconomie. Daar liggen nog veel kansen voor 
onze provincie. De VVD wil daarin investeren, zodat we het potentieel van 6000 extra banen 
optimaal kunnen benutten. Dat leidt tot extra inkomsten voor onze inwoners, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties en verhoogt de leefbaarheid op het platteland. 

Ondernemers zijn aan zet om de kwaliteit en het aanbod in onze provincie te stimuleren. De VVD 
wil hier graag aan bijdragen, bijvoorbeeld via een ondernemersplatform en door te investeren in 
goed onderwijs en ondernemerschapsvaardigheden.  

Iedereen wil op vakantie naar een gebied met een positieve uitstraling. Daarom wil de VVD 
investeren in het imago van Groningen, door te investeren in onze regiomarketing en de 
mogelijkheden om Groningen digitaal te leren kennen. Zo verbeteren we onze uitstraling en 
daarmee de aantrekkelijkheid van onze regio. Dat hoef je Groningers niet te vertellen, maar 
anderen kunnen best een duwtje in de goede richting gebruiken. De richting van Groningen! 

Er liggen veel kansen in onze provincie voor de vaarrecreatie, maar onze bruggen en sluizen zijn 
aan onderhoud toe. De VVD wil dat de provincie extra investeert in het onderhoud van onze 
vaarwegen - en het liefste het onderhoud buiten het vaarseizoen plant. Daarnaast zorgen we voor 
een goede aansluiting op het Duitse, Drentse en Friese vaarnetwerk. Zo houden we onze 
provincie goed bereikbaar, voor pleziervaart en de binnenvaart! 

De VVD wil de basis leggen voor een goed toeristisch netwerk in onze provincie. Daarom 
investeren we ook in meer overnachtingsplekken voor camperaars. De camper wordt steeds 
populairder, die kansen moeten we optimaal benutten. Omdat we onze hoge ambities waar 
willen maken, gaan we ook hier meer in investeren. 

De VVD vindt sporten en bewegen ontzettend belangrijk! De gemeenten zijn aan zet om dat te 
stimuleren. Daarnaast wil de VVD in de provincie doen wat nodig is om sportevenementen te 
faciliteren, dat biedt extra kansen voor onze ondernemers en helpt zo onze economie. De VVD 
ziet bijvoorbeeld kansen voor de hippische sport.  

▶ 

▶ 

▶ 

▶ 

▶

▶ 
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Tenslotte… 
Den Haag en Brussel verdelen voortdurend grote sommen geld via allerlei fondsen. Daarmee kunnen 
we Groningen nog mooier en beter maken. Meestal is het wel een voorwaarde dat de provincie een 
deel van een project meefinanciert. Daarom is het belangrijk dat de provincie financieel gezond is. 
Politieke wensen kunnen alleen binnen de bestaande middelen gerealiseerd worden. Dus moeten we 
scherp kiezen. De VVD wil de opcenten op de motorrijtuigenbelasting bevriezen. 

Niet alles kan, niet alles hoeft. Daarom moet de provincie zich beperken tot haar wettelijke taken. We 
zetten samen met gemeenten, regio’s en andere provincies de schouders eronder, zeker ook richting 
Den Haag, maar we houden een scherp oog op onze rol. 
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