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> Voorwoord
Willen we een provincie die bepaalt voor inwoners en bedrijven hoe het
moet? Of een provincie die de regie en het vertrouwen zoveel mogelijk in
handen legt van de Groningers zelf? D66 gelooft in de eigen kracht van
mensen en vindt daarom dat de overheid veel meer aan mensen kan
overlaten dan nu gebeurt. Binnen heldere kaders kunnen mensen heel goed
zelf bepalen hoe hun omgeving eruit moet zien, kunnen bedrijven werken
aan de toekomst én zorgen we er samen voor dat Groningen die provincie
blijft waar we allemaal zo trots op zijn.
D66 gelooft in de kracht van mensen om

De provincie stelt kaders en geeft richting

zelf keuzes te maken en de regie over hun

zonder alles tot achter de komma te regelen.

leven in eigen handen te nemen. Wij staan

Zo houdt de provincie het algemeen belang

voor bestuurders en politici die durven hun

in het oog. Binnen die kaders is veel

nek uit te steken, verantwoordelijkheid

mogelijk. Meer dan de provincie nu toelaat.

nemen en samenwerken. Wij zijn ervan

Daar willen we met deze verkiezingen

overtuigd dat de overheid veel meer aan

verandering in brengen.

mensen zelf kan overlaten. Inwoners,
bedrijven en organisaties barsten van de
goede ideeën over hun eigen omgeving.
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De komende jaren krijgt Groningen te

Groningen is ook de provincie waar het fijn

maken met een aantal belangrijke

is om te wonen, te werken en op te groeien.

maatschappelijke opgaven. Uitdagingen die

Hier zijn lucht en water nog schoon,

we met z’n allen aan moeten gaan en

genieten we van weidse uitzichten een

waarbij de provincie een positieve rol zou

eeuwenoud erfgoed. We hebben een

moeten spelen. Zo willen wij dat Groningen

bruisende stad en gebieden waar het nog

de leidende producent van duurzame

echt stil en donker is. Een gebied waar

energie wordt en echt werk maakt van de

toeristen steeds vaker naartoe komen om

duurzame energietransitie. Niet voor niets

verrast te worden en ondernemers kansen

zijn wij de provincie van de energie en

zien voor bedrijven gericht op recreatie,

voorzien we het land al decennia van

vrijetijdsbesteding, sport en gezondheid. De

aardgas. Aardgasbaten kunnen we inzetten

provincie kan veel meer doen om de

om de transitie naar een duurzame

aantrekkingskracht van Groningen op

energievoorziening mogelijk te maken.

inwoners en gasten te vergroten.

Tegelijkertijd willen we dat inwoners hier

D66 sluit de ogen niet voor de problemen

veilig kunnen wonen. We willen dan ook dat

die er ook bestaan in onze provincie. We

de provincie er alles aan doet om ervoor te

hebben gebieden waar de werkloosheid te

zorgen dat de NAM schade als gevolg van de

hoog is. Dorpen waar mensen wegtrekken,

aardbevingen door de aardgaswinning

kleine scholen de deuren sluiten en

herstelt en vergoedt.

voorzieningen onder druk staan. Plaatsen
waar de aardbevingen tot grote schade en

Wij zijn ook een provincie van harde,

problemen leiden. Sommige oplossingen

eigenwijze werkers die zich de kop niet gek

zijn glashelder: de NAM moet schade als

laten maken. Ons MKB vormt de

gevolg van aardbevingen zo snel mogelijk

ruggengraat van onze economie. Grote

vergoeden en huizen moeten

bedrijven zien steeds vaker hoe

aardbevingsbestendig en veilig zijn.

aantrekkelijk we zijn als vestigingsgebied.
Wetenschappers uit de hele wereld komen

Andere oplossingen zijn niet zo eenvoudig.

naar Groningen om hier onderzoek te doen

Werkloosheid los je niet op met het

naar thema’s als energie, gezond ouder

benoemen van een commissie. D66 staat

worden, chemie en ICT. Innovatieve

voor een zelfbewuste, sterke provincie waar

ondernemers en kennisinstellingen werken

mensen zelf de regie in handen nemen. Geef

intensief samen aan oplossingen voor de

mensen de ruimte om zelf met oplossingen

toekomst. Duitsland ligt naast de deur met

te komen. Wij vinden dat de provincie in

alle kansen die dat buurland ons biedt.

samenwerking met gemeenten mensen

Onze regionale economie kan grote stappen

hiervoor de ruimte moet bieden. Binnen

maken. Daar moet de provincie zich wat

kaders maar zonder voor te schrijven hoe ze

D66 betreft op gaan richten.

dat precies moeten aanpakken.
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Groningen moet veel meer de blik naar

provincie Groningen maar het hele Noorden

buiten moet richten. Nu al wordt er

een sterkere positie krijgt binnen Nederland

samengewerkt met Drenthe en Fryslân,

en Europa.

maar wij gaan een stap verder. Kijk naar de
mogelijkheden om met Duitsland samen te

Een mooie, schone, veilige provincie met

werken. Maak gebruik van de nabijheid van

sterke historische en culturele wortels en de

Oost-Friesland door verkeer van personen

blik gericht naar buiten. Zo’n provincie

en goederen gemakkelijker te maken. Leg

willen wij zijn. Een bruisende,

niet alleen een snelle trein aan naar

toekomstgerichte provincie waar we trots op

Bremen, maar zorg ook voor lokale

zijn. Met recht zeggen wij: er gaat niets

verbindingen tussen Bellingwedde en

boven Groningen.

Papenburg, Delfzijl en Greetsiel. Stimuleer
werken, recreëren en leren over de grens.

Tim Zwertbroek, lijsttrekker D66

En zorg uiteraard voor het samenvoegen

Provinciale Staten Groningen

van bestuurslagen zodat niet alleen de
>
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> Voorwoord
> Alexander Pechtold
Gaat u stemmen op 18 maart? Veel mensen vragen zich af of deze
verkiezingen wel belangrijk zijn. Wist u dat uw stem dit keer dubbel telt? U
stemt niet alleen voor uw provincie, u kiest daarmee ook een nieuwe Eerste
Kamer. Deze verkiezingen gaan dus óók over de landelijke politiek.
De vraag die voorligt is: moet Nederland

infrastructuur, duurzame energie en natuur.

vooruit? Ja, zegt D66. Na jaren van crisis

Dit levert niet alleen banen op in

klimt Nederland langzaam uit het dal. De

bijvoorbeeld de bouw, de economie wordt er

economie groeit licht en de werkloosheid

ook structureel beter van.

neemt heel langzaam af. Maar we zijn er
nog lang niet. 600.000 mensen zitten

Moet Nederland vooruit? Voor D66’ers is

zonder baan. De belastingen in Nederland

dat eigenlijk niet eens een vraag. Werken

zijn in 20 jaar nog nooit zo hoog geweest.

aan vooruitgang zit in ons DNA. Wij zijn

Dat moet anders.

optimistisch maar weten ook dat we hard
moeten werken om onze idealen te

Om echt vooruit te komen moeten we dus

verwezenlijken. Wij willen met de beste

flink aan de slag. D66 brandt van ambitie.

ideeën en betrouwbare bestuurders

Wij maken werk van nieuwe groei en meer

Nederland vooruit brengen. We zijn in veel

banen. Meer banen door een lagere

gemeenten de grootste partij. Daar laten we

loonbelasting. Dat maakt werken

ook zien dat D66 het verschil kan maken.

aantrekkelijker. Meer banen door minder

Die bestuurskracht ambiëren wij ook in de

lasten voor ZZP’ers, zodat zij kunnen

provincies.

doorgroeien naar ondernemers met
personeel. Meer banen door te investeren in

Gaat u stemmen op 18 maart? D66 vindt het

goed onderwijs. Meer banen door te

belangrijk dat iedereen meepraat en

investeren in duurzame technologie en

meebeslist over plannen die ons en onze

schone energie. Dat zijn de banen van de

leefomgeving raken. Dat is een

toekomst.

democratisch recht én, vinden wij, ook een
democratische plicht. Uw stem voor D66 is

Provincies kunnen hierbij een belangrijke

in ieder geval de beste garantie voor politiek

rol spelen. Zij kunnen Nederland duurzaam

waarin de mens centraal staat. Politiek

versterken. Met gerichte investeringen in

waarin we vooral vertrouwen op de eigen

regionale economie en innovatie,

kracht van mensen.
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Op 18 maart bundelen we uw kracht graag

de kans met onze ambities Nederland

met die van ons. Met uw vertrouwen in onze

vooruit te brengen.

idealen en oplossingen gaan wij aan de slag.
Zodat we er samen voor zorgen dat uw

Vraagt u zich nu nog steeds af of deze

provincie investeert in werkgelegenheid,

verkiezingen wel belangrijk zijn? Maak het

investeert in uw leefomgeving, investeert in

verschil. Hier in Groningen. Én in de

Nederland.

landelijke politiek.

U maakt ook landelijk het verschil. Want
zoals ik al zei, uw stem telt deze keer

Stem 18 maart D66!

dubbel. U stemt voor de provincie en
dáármee voor de Eerste Kamer. Een sterk
D66 in de Eerste Kamer geeft ons landelijk

!8

Alexander Pechtold
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Transitie naar
Duurzame
Energie
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> Groningen als drijvende kracht
> van de transitie
> naar duurzame energie
Groningen is de provincie die al decennia het land en de staatskas voorziet
van de opbrengsten van aardgas. Het is hoog tijd om de omslag naar a
duurzame energie te maken: we zijn hard op weg een leidende producent
van duurzame energie in Nederland te worden. De Eemshaven is nu al het
stopcontact voor Europa. Innovatieve ondernemers en kennisinstellingen
in het Noorden werken hard aan technologische oplossingen die de
transitie naar duurzame energie mogelijk moeten maken. D66 vindt dat de
provincie vol moet inzetten op het bevorderen van deze ontwikkeling.
D66 vindt dat de provincie Groningen

hiervoor een afgeleide, maar wel bindende

samen met de omliggende regio’s ernaar

taakstelling moet worden afgesproken voor

moet streven om koploper te worden als

de provincie Groningen voor de komende

duurzaam energiegebied. De vernieuwing

Staten-periode (tot 2019).

naar duurzame energie levert de regio niet
alleen een goed imago en internationaal

D66 wil voorts zoveel mogelijk ruimte

aanzien op maar ook bedrijvigheid en

bieden aan burgers en bedrijven om

werkgelegenheid. Landelijk wil D66 dat de

hiervoor alternatieven met het gewenste

duurzame energieopwekking groeit naar

draagvlak te ontwikkelen. Wij zien grote

30% in 2030. Daarnaast wil D66 dat in

mogelijkheden als we omschakelen naar het

2050 de volledige energievoorziening in

opwekken van energie met behulp van zon,

Nederland duurzaam is. In Groningen

wind, biomassa en aardwarmte. Verder

willen we voorop lopen in dat streven. Ook

willen we door besparing en isolatie

willen we af van onze afhankelijkheid van

voorkomen dat opgewekte energie weglekt

fossiele brandstoffen uit Rusland en het

en willen we dat bestaande manieren van

Midden-Oosten. D66 is van mening dat

gebruik en opwekking schoner en
duurzamer plaatsvinden.
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Wat vindt D66 van energiebesparing en -opslag?
Technisch is het al lang mogelijk om energiebesparing winstgevend te maken. De
belangrijkste remmende factoren zijn op dit moment onbekendheid,
investeringsvermogen, gebrek aan verantwoordelijkheid en veranderingsbereidheid.
Daarnaast kan duurzaam opgewekte elektriciteit vaak niet meteen gebruikt worden:
het moet worden opgeslagen of omgezet in een vorm van energie die wel goed kan
worden opgeslagen.
Daarom vindt D66 dat er meer moet

om wijken en dorpen energieneutraal te

worden gedaan aan het ontwikkelen van

maken.

manieren om energie op te slaan zoals

> Gemeenten en bedrijven stimuleert en

warmte in ecovaten en omzettingen als

ondersteunt bij het opzetten van

Power 2 Gas. Hier ligt een taak voor de

voorbeeldlocaties waar inwoners kunnen

onderzoeksinstellingen om samen met

ervaren en zien wat er mogelijk is op het

bedrijven en maatschappij te onderzoeken

gebied van energie besparende systemen

wat waar het beste kan.

thuis.
> Een investeringsfonds opricht voor het

Wat ook helpt is energie opwekken daar

verbeteren van de energieprestaties van

waar het nodig is. Dan kan de energie zo

bedrijven.

effectief mogelijk worden gebruikt. Dus

> De ontwikkeling en het gebruik van

grootschalig energie opwekken en

warmtekoude-opslag bevordert, omdat

gebruiken op industrieterreinen, zoals voor

het een goede manier is om gebouwen te

de datacentra en chemische industrie in

verwarmen en koelen en zorgt voor een

Delfzijl. Kleinschalig opwekken voor

daling het gebruik van fossiele

huishoudens, waar de energie gebruikt

brandstoffen en CO2-uitstoot.

wordt.

> Het onderzoek naar geothermie
stimuleert, met name in de industrie en

> Concreet wil D66 dat de
provincie:
> Substantieel bijdraagt aan ons streven
om alle huishoudens in de provincie
Groningen op termijn energieneutraal te
maken.
> Gemeenten, gemeenschappen en
kennisinstellingen helpt die bezig zijn
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tuinbouw. Door geothermie te
combineren met warmtenetten waarop
industriële restwarmte kan worden
aangesloten, wil D66 de warmte nog
efficiënter gebruiken.
> Afspraken maakt met de gemeenten om
in hun bestemmingsplannen de
realisatie van zowel warmtekoudeopslag als geothermie mogelijk te
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maken. Goede voorbeelden hiervan zijn

investeringsfondsen te creëren voor dit

de WarmteStad in Groningen en de

doel.

restwarmteprojecten in bijvoorbeeld
Bedum en Hoogezand.

> Ruimtelijk de mogelijkheden biedt om
energie op te slaan en te transporteren.

> Gemeenten helpt om geothermie
mogelijk te maken door

> Wat vindt D66 van duurzame energieopwekking?
D66 vindt het belangrijk dat de transitie naar het opwekken van duurzame
energie voortvarend wordt doorgezet. Maar dan wel in nauwe samenspraak
met inwoners van de provincie. Wij zijn ons ervan bewust dat de keuze voor
duurzame energie gevolgen heeft voor de omgeving. Lusten en lasten
moeten zo eerlijk mogelijk worden verdeeld. Van belang is dat de provincie
duidelijke keuzes maakt, rekening houdend met landschap en inwoners, en
zich daaraan houdt.
> Rol van bedrijfsleven

taak heeft ruimte te zoeken. D66 ziet veel

Zowel Energy Valley als het MKB en de

mogelijkheden in de windenergieopwekking

kennisinstellingen kunnen in onze ogen een

op zee, maar ziet ook zeker kansen en

belangrijke rol spelen bij de transitie naar

noodzaak voor windmolens op het land.

het opwekken van duurzame energie. Wij

D66 wil daarom vasthouden aan het

vinden dat de provincie daarbij meer oog

akkoord dat de provincies met het Rijk

moet hebben voor de inbreng van

hebben gesloten. D66 vindt dat Provinciale

kleinschalige coöperaties, burgerinitiatieven

Staten gaan over waar windturbines komen,

en kleine, innovatieve bedrijven. De

en niet het Rijk. Verder moet de provincie in

provincie kan deze ontwikkeling

het algemeen belang voorwaarden stellen

aanzwengelen door partijen bij elkaar te

aan waar windmolens komen en om wat

brengen en kennisuitwisseling mogelijk te

voor molens het dan gaat. Verder vinden wij

maken. Niet alleen binnen de provincie,

dat het mogelijk moet zijn dat omwonenden

maar ook over de grens richting de

van windparken meeprofiteren van

Randstad en Nedersaksen.

windmolens. Lasten voor iedereen, lusten
voor iedereen.

> Wind- en zonne-energie
Voor de provincie ligt de kans voor

Het opwekken van zonne-energie is een van

duurzame centrale energieopwekking vooral

de meest duurzame vormen van

bij windenergie, waarvoor de provincie de

energiewinning. Particulieren en
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ondernemers kunnen hierbij een

> Inwoners en collectieven maximale

belangrijke rol spelen. D66 wil dat de

vrijheid biedt om duurzame energie op

provincie hiervoor ruimte biedt in haar

te wekken voor eigen gebruik (zon, wind,

omgevingsvisie, met als voorwaarde dat de

biomassa).

zonnepanelen goed worden ingepast in het

> Kleine producenten van biomassa bij

landschap. Geef gemeenten de vrijheid om

elkaar brengt, zodat zij een volwaardige

zonne-akkers aan te leggen. Net als bij

gesprekspartner kunnen zijn voor de

windparken moet dat wel gebeuren in

grote afnemers van biomassa.

samenspraak met omwonenden, die hier

> Kennisinstellingen stimuleert om

ook van mee moeten kunnen profiteren.

onderzoek naar diverse groene
energiebronnen door te zetten.

> Concreet wil D66 dat de
provincie:
> Duidelijke eisen stelt aan het inplannen
van windmolens. Zo willen we dat er
vanuit landschappelijke overweging
gekozen wordt voor een lijnopstelling
langs een dijk of een kanaal.
> Bij het inplannen van windmolens meer
rekening houdt met de ideeën van
omwonenden en initiatiefnemers, de
cultuurhistorie en het omliggende
landschap. Als dit tot overlast leidt,
willen wij dat de provincie dit
compenseert bijvoorbeeld door medeeigenaarschap, aanplant van bomen of
een lagere energierekening.
> Grootschalige windenergie op zee
stimuleert om zo de werkgelegenheid op
land (Eemshaven) te bevorderen.
> Het mogelijk maakt dat er meer zonneakkers komen.
> Boeren de mogelijkheid biedt om
zonnepanelen te plaatsen op hun land.
> De mogelijkheid van mobiele zonneakkers onderzoekt of zonne-akkers op
tijdelijk braakliggende grond.

!13

> De industrie aanspoort om al dan niet
gezamenlijk duurzame energie op te
wekken.
> Condities schept waarin initiatiefnemers
niet alleen duurzame energie kunnen
opwekken, maar ook kunnen opslaan en
transporteren.
> Ervoor zorgt dat het ook aantrekkelijk
blijft voor particulieren om duurzame
energie op te wekken, te gebruiken en
terug te verkopen aan het netwerk. Dat
wat ze opwekken nemen ze af. Dus geen
rekening aan het einde van het jaar.
> Het huidige energiedistributie en transportnetwerk moet geschikt worden
gemaakt voor opwekking door
particulieren. De provincie moet meer
druk uitoefenen op de rijksoverheid om
de toegang tot regionale netwerken voor
iedere partij met gelijke kansen mogelijk
te maken. Ter vergelijking met de
netneutraliteit voor het internet.
> Geen proefboringen naar schaliegas
toestaat in verband met grote risico’s
voor het milieu en het grondwater.

Verkiezingsprogramma D66 Staten Groningen 2015 - 2019

> Wat vindt D66 van het verduurzamen van de
bestaande energieopwekking?
Als Noord-Nederland de komende jaren dé energieleverancier wil zijn en
blijven hoort daar vooralsnog een mix bij van conventionele en duurzame
energie. Juist door de combinatie is en blijft Noord-Nederland een
betrouwbare leverancier. Daarvoor moeten we alle vormen van duurzame
energieopwekking in overweging nemen. De enige uitzondering is wat ons
betreft nog steeds kernenergie, die wij niet als duurzaam beschouwen
vanwege de risico’s rondom opwekking en opslag van kernafval. Ook
zouden we nu geen nieuwe kolencentrale laten neerzetten. Wel vinden we
het van belang dat er een duurzame oplossing komt voor de centrale die er
nu staat.
> Uitwisselen van energie

> Concreet wil D66 dat de

Verder vinden wij dat er een plan moet
komen voor het uitwisselen van energie met
de Noordzeeregio’s. De positie van

provincie:
>

de Eemscentrale hun productie

Groningen in de Europese Gasrotonde en de

afstemmen op het aanbod van wind- en

positie van de Eemshaven als servicehaven
voor windenergie en mogelijke
aanlandingshaven voor vloeibaar aardgas

Ervoor zorgt dat de centrales op gas en

andere duurzame energiebronnen.
>

Dorpen die komen met initiatieven om
hun energiewinning te verduurzamen

kan ons als provincie veel voorspoed en

helpt door belemmeringen weg te

werkgelegenheid brengen.

nemen en kennis te delen.
>

Hergebruik bevordert van organische
materialen uit reststromen als
biomassa en deze laat omzetten in
groen gas of gebruikt in het proces.

>

De industrie stimuleert mee te werken
aan energie-uitwisseling en andere
slimme samenwerkingsvormen.
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Sterke
Noordelijke

Economie
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> Sterke
> Noordelijke
> Economie
Groningen beschikt over een stabiele en vooral eigen regionale economie.
We zijn trots op onze ondernemers, industriële bedrijven en landbouw. Dat
wij steeds meer gezien worden als een aantrekkelijk vestigingsgebied
bewijst de recente keuze van Google en IBM om zich hier te vestigen.
Energie, Healthy Ageing, ICT, life science en agribusiness: stuk voor stuk
sectoren die het goed doen en waar innovatie floreert. Toerisme, met name
gericht op vrijetijdsbesteding en gezondheid, en de creatieve industrie zijn
sterk in opkomst. Kortom: Groningen is een provincie waar economische
kansen liggen.

Die sterke regionale economie hebben we

partner nieuwe stappen te zetten.

hard nodig om van Groningen een

Bovendien kunnen gesprekken met deze

levendige, toekomstgerichte provincie te

innovatieve bedrijven leiden tot nieuwe

maken. Een sterke economie zorgt voor

ontwikkelingen op het gebied van innovatie.

werkgelegenheid op alle niveaus en trekt

Ook zorgen ze ervoor dat de provincie

nieuwe, veelbelovende bedrijven aan.

aantrekkelijk is voor mensen om hier te

Bedrijven als Google en IBM zorgen niet

komen wonen en werken en voor jongeren

alleen voor werkgelegenheid maar bieden

om hier te blijven.

het MKB de kans om als leverancier en
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Wat vindt D66 van de ontwikkeling van de regionale
economie?
Om de komende jaren stappen te zetten en de economie verder te
versterken is een flexibele gebiedsagenda nodig. Wij willen geen klassieke
structuurvisie laten maken waarin alles tot achter de komma vast staat,
maar een plan om samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en
gemeenten de provincie vooruit te brengen. De topsectoren die de overheid
heeft vastgesteld spelen daarbij een grote rol. Maar dat is niet genoeg.
Innovatie beperkt zich niet tot bepaalde sectoren maar is nodig over de hele
linie. Daarom wil D66 dat het topsectorenbeleid wordt gemoderniseerd tot
een beleid waar kruisbestuiving centraal staat tussen verschillende sectoren
waarin onder andere MKB'ers en ZZP'ers werkzaam zijn. Immers,
innovatieve ondernemers zijn juist in staat om verbanden te zien en kansen
te pakken die zich niet laten inperken.

> Concreet wil D66 dat de
provincie:
> De mogelijkheid onderzoekt van een

> Startups en incubators bij elkaar brengt
via hotspots, broedplaatsen en shared
facilities met oude en nieuwe technieken
en zo ontmoetings- en productieplaatsen

speciaal innovatiefonds voor risicovolle

creëert en daarmee het vermarkten van

investeringen.

innovaties in Stad en Ommelanden

> Aansluit bij innovatieve projecten, in
plaats van dat de projecten moeten
aansluiten bij bureaucratische eisen.
> Als kennismakelaar de samenwerking

stimuleert.
> Zich ervoor inzet dat in de hele provincie
snel internet aanwezig is. Snel internet
betekent ook het gebruik van maken

tussen kennisinstellingen en

toekomstbestendige technieken.

bedrijfsleven bevordert, zodat nieuwe

Daarnaast maakt het innovatieve

kennis een weg vindt naar de

producten als zorg-op-afstand en

samenleving.

burgerparticipatie beter mogelijk.

> Subsidies vervangt door

> Haal samen met andere overheden,

investeringsvoordelen met garanties op

kennisinstellingen en bedrijven Europese

de lange termijn voor bedrijven die

subsidies binnen. Europese subsidies zijn

investeren in innovatie.

bijvoorbeeld gericht op regio’s die groter
zijn dan Groningen.
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Wat vindt D66 van duurzame werkgelegenheid?
Wij zien ook grote mogelijkheden voor een duurzame economie. Het MKB
is de motor voor duurzame werkgelegenheid op het platteland. Dat moet de
provincie voor ogen houden. MKB’ers leveren een belangrijke bijdrage aan
de werkgelegenheid en het voorzieningenniveau, maar ook aan de positieve
sfeer in dorpen, bijvoorbeeld als sponsor van de lokale sportclub. D66 vindt
dat de provincie en gemeenten veel meer gebruik kunnen maken van de
ideeën en initiatieven vanuit het MKB, inclusief de boeren.
> Ondernemers vrij baan geven

beter opgeleid en toegerust de arbeidsmarkt

Wij vinden dan ook dat de provincie MKB-

moeten betreden.

bedrijven kan helpen groter te groeien door
overbodige regels en belemmeringen weg te
nemen. Tegelijkertijd is het van belang om
startende bedrijven, MKB’ers en ZZP’ers
vrij baan te geven zich te ontwikkelen en zo
bij te dragen aan het innovatieve klimaat in
onze provincie. Om de economie
daadwerkelijk te stimuleren vinden wij dat
de provincie de reserves moet aanspreken
om de regionale economie en
werkgelegenheid te verbeteren. De
provincie kan Groningen aantrekkelijk
maken voor grote bedrijven en organisaties
van elders door te zorgen voor een
uitstekende infrastructuur, ruime
regelgeving voor bedrijven en promotie van
alle positieve punten in deze provincie.
> Aandacht voor goede opleiding
Een sterke economie heeft goed opgeleide
mensen nodig. Daarbij hoort een leven lang
leren. Onderwijs en arbeidsmarkt moeten
beter op elkaar aansluiten. Te vaak is er
sprake van een mismatch tussen bedrijf en
sollicitant. D66 vindt dat jonge mensen
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> Healthy Ageing
Verder zou de provincie meer kunnen doen
aan het gezond houden van mensen door
Healthy Ageing te omarmen.

> Concreet wil D66 dat de
provincie:
> Netwerkactiviteiten voor ondernemers
stimuleert en faciliteert.
> De werkgelegenheid bevordert door
MKB-bedrijven die de grens van 50
werknemers willen overschrijden niet te
belemmeren.
> Stopt met de belemmerende regelgeving
rond bedrijventerreinen en
inventariseert welke bedrijventerreinen,
of delen ervan, in aanmerking komen
voor een revitalisering en geef hierbij
voorrang aan het MKB.
> Revolverende fondsen en microkredieten
mogelijk maakt voor het MKB.
> Een Groninger Messe organiseert als
evenknie van de Hannover Messe.
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> Reserves aanspreekt om de
veelbelovende co-financieringsregeling
van het Rijk gericht op duurzame
bedrijven in Eemshaven te realiseren.
> Een regionale kredietdesk gericht op
toegankelijkheid van kredietaanbod
mogelijk maakt.
> MKB-bedrijven stimuleert om jongeren
stageplaatsen te geven.
> Onderwijsinstellingen en bedrijven bij

kunnen springen.
> Nauw samenwerkt met onze buren over
de Duitse grens om werken over en weer
te bevorderen.
> Toerisme bevordert zodat lokale
ondernemers kunnen open blijven en
voorzieningen kunnen worden
behouden.
> Ondernemers niet in een keurslijf duwt

elkaar brengt om de werkloosheid aan te

van subsidieregelingen maar aansluit bij

pakken door de aansluiting tussen

hun ideeën.

arbeidsmarkt en opleiding te verbeteren.
> Werk maakt van een leven lang leren

> De stofkam haalt door de vele regelingen
en subsidies voor het MKB en deze omzet

zodat de beroepsbevolking van

in een beleid waarbij MKB-bedrijven

Groningen beter voorbereid is op de

gebruik kunnen maken van

toekomst.

investeringsvoordelen op de lange

> Samen met bedrijfsleven en
kennisinstellingen nadenkt over waar we
over tien jaar ons geld mee gaan
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verdienen en hoe we daar alert op in

termijn.
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Wat vindt D66 van een groene bio-economie?
D66 vindt dat het tijd is om de overstap te maken naar een circulaire
economie waarin de grondstoffen die we gebruiken niet verloren gaan in
bergen afval, maar keer op keer opnieuw gebruikt worden. D66 wil daarom
innovatie stimuleren die bijdraagt aan de overgang naar een duurzame en
circulaire economie. Zo kunnen de toekomstige generaties ook gebruik
blijven maken van onze grondstoffen.
Van oudsher kent Groningen een sterke

ontwikkeling van een echt groene bio-

sector agribusiness. Deze sector is uitermate

economie.

geschikt om te groeien naar een duurzame,

Kortom: zet in op de bio-economie en treed

bio-economie. Hierdoor krijgen onze

daarbij op als kennismakelaar en facilitator.

landbouwproducten een hogere waarde en
stijgt ons potentieel voor een duurzame
toekomst. Zo kunnen agrarische
restproducten ingezet worden als grondstof
voor de chemische industrie in Delfzijl. De
landbouw is dan niet alleen
voedselproducent maar ook
grondstoffenleverancier.
Daarnaast moet de provincie
boerenbedrijven stimuleren om te blijven
werken aan innovaties door ze in contact te
brengen met kennisinstellingen en
bedrijven die hier onderzoek naar doen. Zo
ontstaat meer kennis die maakt dat
produceren in Noord-Nederland
aantrekkelijk blijft .Deze kennis kan in de
toekomst geëxporteerd worden.
Door samenwerking tussen boeren en
industrieën te bevorderen en kleinschalige
industrieën van boeren zelf toe te staan, kan
de provincie een bijdrage leveren aan de

> Concreet wil D66 dat de
provincie:
> Inzet op het faciliteren van initiatieven
die een efficiënter gebruik van
grondstoffen mogelijk maken.
> Er nadrukkelijk voor kiest bedrijven die
investeren in vergroening en bioeconomie te ondersteunen.
> Altijd alert is op mogelijkheden om de
bio-economie te versterken, bijvoorbeeld
door slib uit de Eems niet alleen voor de
natuur te gebruiken, maar ook voor
initiatieven van ondernemers in de bioeconomie.
> Inzet op het verder vormgeven van
gebiedsgericht werken op
landbouwgebied en het ontstaan van
boerencollectieven stimuleert, waarin
boeren in een gebied samenwerken.
Dergelijke collectieven leveren zowel
economische als duurzame voordelen op.
> Werk maakt van zilte teelt in de Wadden.
Het Waddenfonds steunt al een project
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op Texel met aardappelteelt, dat zou

bijvoorbeeld. Een bedrijf met veel

goed zijn ook voor Groningen.

geluidsoverlast niet bij een woonkern.

> Boeren stimuleert om samen met
bedrijven producten te kweken die

activiteiten alleen inplant in gebieden

geschikt zijn voor medicinaal gebruik of

waar ze thuishoren, bij voorkeur in

voor verwerking in bio-raffinaderijen.

agribusinessparken, bijvoorbeeld in de

> Biologische landbouw bevordert door
boeren erop te wijzen dat zij net als

Veenkoloniën.
> Als een bedrijf een natuur- of

andere ondernemers in aanmerking

recreatiegebied teveel schaadt, moet de

komen voor allerlei subsidies en

provincie het saneren van zo’n bedrijf

stimulerende maatregelen.

bespreekbaar maken.

> Afziet van glastuinbouw en het geld dat

> Geen nieuwe wijk of een recreatiegebied

hiervoor bedoeld is besteedt aan meer

plant naast een bestaand bedrijf. Maak

duurzame vormen van landbouw.

hierover duidelijke afspraken met

> Het Groninger Verdienmodel uitwerkt
voor akkerbouw.
> Duidelijk maakt welke vormen van
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> Nieuwe grootschalige agrarische

gemeenten.
> Groningen en Noord-Duitsland een
natuurlijke en economische oppepper

bedrijvigheid niet passen in recreatie- of

geeft door te investeren in de

natuurgebieden. Een kippenboer hoort

natuurverbetering in het Eems-

niet thuis in een natuurgebied

Dollardgebied.
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Aantrekkelijk
Woon- en

Leefgebied
!22
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> Aantrekkelijk
> Woon- en leefgebied
Als woon-, werk- en leefgebied zijn weinig provincies zo aantrekkelijk als
Groningen. We hebben hier ruimte en schone lucht. Historische
landschappen en erfgoed. Natuurgebieden, prachtige dorpen en een
bruisende stad. Wie hier woont kan volop genieten van de cultuur, de
historie en de schoonheid van deze provincie. Daarom ook de slogan: er
gaat niets boven Groningen. Om onze provincie zo aantrekkelijk te houden
en als woon-, werk- en leefgebied nog verder te verbeteren is het van belang
heldere keuzes te maken.
Een aantrekkelijke woon-, werk- en

verantwoordelijkheden. Hoe verhoudt de

leefomgeving heeft alles te maken met de

inrichting van de ruimte zich tot de natuur?

inrichting van de ruimte, de voorzieningen

Op welke manier ontstaat er een goede

en de cultuur. De provincie heeft als taak

balans tussen de wensen en belangen van

erop toe te zien dat de ruimte optimaal

Stad en Ommelanden? Wat kunnen we

wordt ingericht, voorzieningen kwalitatief

doen om ons cultureel erfgoed in stand te

op peil blijven en de culturele identiteit van

houden?

Groningen wordt behouden. Die taken
doorsnijden tal van andere

Wat vindt D66 van de inrichting van de ruimte?
D66 vindt dat de provincie de regie over de ruimte uit handen moet durven
geven aan gemeenten, organisaties en inwoners. Leg niet van tevoren alles
vast, maar durf samen met anderen te kijken naar wat nodig is. Samen
maken we de provincie. Geef kaders aan, maar vul niet te veel in. Denk
vraaggericht in plaats van aanbodgericht en vraag dat ook van gemeenten.
Bepaal niet voor de hele provincie of nieuwbouw toegestaan is. Laat
gemeenten zelf aangeven waar nieuwbouw nodig is en maak heldere
afspraken over de sloop van leegstaande panden. Geef de ruimte voor
herbestemming of teruggave aan de natuur. Liever sloop of herbestemming
dan leegstand en braakligging.
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> Laat de landbouw in gesprek
gaan met de omgeving
Wij vinden het van groot belang dat boeren
in gesprek gaan met omwonenden als ze
plannen maken voor hun bedrijf. Stimuleer
boeren om draagvlak te creëren bij hun
buren. Laat ze bijvoorbeeld
boerenburendagen organiseren. Wij willen
boeren en andere initiatiefnemers op het
platteland de kans geven om de ruimte op
hun manier in te richten, maar dat lukt
alleen in samenspraak met hun omgeving.

> Kijk over de grenzen heen
De inrichting van de ruimte mag niet
stoppen bij de provinciegrenzen. Daarom
vindt D66 het van groot belang dat de
provincie Groningen nauw samenwerkt met
gemeenten, Rijk, buurprovincies en
Duitsland. Oogkleppen af en kijk over de
grenzen is ons devies. Kijk goed naar
verbindingen met andere gebieden en
investeer in infrastructuur: wegen,
spoorwegen en binnenvaart.

> Concreet wil D66 dat de
provincie:
> Gemeenten zelf laat bepalen of ze een
nieuw bedrijventerrein nodig hebben,
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maar daarbij wel als voorwaarde stelt dat
ze oude terreinen slopen of een
herbestemming geven.
> Gemeenten aanspoort om burgers en
bedrijven met goede plannen te laten
komen voor herbestemming van
leegstaande panden en braakliggende
terreinen, zoals het opwekken van
duurzame energie, gebruik voor opslag,
bedrijfsruimte, winkel of zorgboerderij of
herbestemming als natuurgebied of voor
de biologische landbouw.
> In een gebied dat tijdelijk geen
bestemming heeft, de ruimte geeft te
experimenteren met verrassende ideeën.
Dit gebeurt bijvoorbeeld al in Parkstad
Limburg en in het centrum van Borger.
> Gemeenten zelf laat bepalen of er
nieuwbouw nodig is binnen de
gemeentegrenzen.
> Bij de inrichting van de ruimte grond
gebruikt die de provincie al in handen
heeft en niet overgaat tot nieuwe
aankopen als de bestemming nog
onduidelijk is.
> Inzet op een sterke regio GroningenAssen als aangesloten stadsregio
> Ambtelijke organisaties binnen deze
regio veel nauwer laat samenwerken.
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Wat vindt D66 van de spreiding van voorzieningen in de
provincie?
Daar waar jongeren wegtrekken is een ander ruimtelijk beleid nodig dan in
groeigemeenten. Houd rekening met verschillen tussen regio’s binnen de
provincie. En weet dat de ene krimpregio niet de andere is. Houd steeds
voor ogen dat het gaat om de kwaliteit van voorzieningen, niet de
kwantiteit. Dat geldt voor scholen, bibliotheken, winkels en andere
voorzieningen. Scheer ze niet over een kam, maar bekijk samen met
gemeenten en inwoners wat nodig is in een gemeenschap, wat er al is en
hoe dit functioneert.
D66 wil dat de provincie gemeenten

Oostwold in het Westerkwartier laten zien

stimuleert om kwalitatief goede

met een multifunctioneel gebouw met een

voorzieningen gezamenlijk te delen. Geef

school, een peuterspeelzaal,

gemeenten de kans zelf met oplossingen te

sportvoorzieningen, een supermarkt en een

komen als bepaalde voorzieningen op

dorpshuis. Geef mensen de kans om te

grotere afstand komen te liggen. Wij zijn

experimenteren en zelf te bepalen wat ze

ervan overtuigd dat inwoners uitstekend in

nodig hebben.

staat zijn zichzelf te mobiliseren en te
komen met eigen oplossingen. Dat heeft
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Ook voorziet D66 een verdere

ruimtelijk beleid niet op rigide wijze

samenwerking tussen de Noordelijke media,

toepast voor de hele provincie.

in welke mate en hoe ligt in handen van de

> Ruimte biedt om te experimenteren in

betreffende organisaties. De provincie gaat

krimpgebieden met alternatieven voor

niet over RTV Noord, maar wij zien wel

voorzieningen en mobiliteit.

graag een programmafonds waaruit RTV

> Rekening houdt met de verschillen

Noord kan putten, waardoor er aandacht

tussen gemeenschappen en regio’s.

kan worden gegeven aan de Groninger

> De regie neemt als het gaat om de

cultuur, taal, historie, economie of andere

ontwikkeling van winkelgebieden en

terreinen waar de provincie en haar

stevig aanstuurt op clusters van sterke

inwoners baat bij hebben.

winkelgebieden. Zo voorkomen we
verpaupering.

> Concreet wil D66 dat de
provincie:
> Meer rekening houdt met de verschillen
tussen groei- en krimpregio’s en het

> Van de krimp een kans maakt door in te
zetten op kwalitatief goede voorzieningen
blijven bestaan door de hele provincie op
goed bereikbare locaties.

Wat vindt D66 van het waarborgen van de culturele
identiteit van Groningen?
Groningen is terecht trots op de eigen identiteit en alles wat daarmee
samenhangt. Groningers houden van de Ommelanden, waar het nog echt
donker en stil kan zijn. Van de stad, waar het bruist van leven en energie.
Ze voelen zich verbonden met de plek waar ze leven. Dat geldt niet alleen
voor Groningers die generaties lang hier hebben gewoond, maar vaak ook
voor nieuwkomers. D66 vindt het van groot belang dat het culturele
erfgoed van deze mooie provincie behouden blijft. Dat geldt voor onze
monumenten, onze historische landschappen, onze Grunneger toal en
cultuur
Wie binnen der groots op dat de pervinzie

en cultuur aan de Rijksuniversiteit

Grunnen, as eerste in Nederland, n

Groningen meugelek te mokken is n goud

streektoalfunktionoares haar. Wie zellen

besloet west. Wie willen dit veur de

der op touzain dat dizze funktie van belang

toukomst beholden. Ook zel D66 der

blievenkin en as t neudeg is uitbraaid

opaandringen dat t Nedersaksisch de

worden kin. t Besloet van de pervinzie om

erkennen onder dail III van het Europese

veur de helfte deleerstoule Grunneger toal

Handvest voor minderheidstalen en talen
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van minderheden krigt. De pervinzie mot

daar gewaar kunnen worden, en er van

zörgen dat ze der op tiedkloar veur is om in

kunnen leren, wat andere landen al gedaan

2018 mit te doun aan aan t Europese

hebben om de taal voor minderheden te

congres voor minderheidstalen(FUEN). t Is

stimuleren.

belangriek om der bie te wezen omdat we

Als er enkelen zijn die zich inzetten om de

doar gewoar worden kinnen en der

inwoners bewuster te maken van de waarde

vanleren kinnen wat andere landen al

van de Groninger taal, dan moet de

doan hebben om de toal veur minder-heden

provincie er op alle mogelijke manieren op

aan te pittjen.

inspringen. D66 zal, als er vraag naar komt,
een brede maatschappelijke discussie over

As der gounent binnen dij zuch inzetten om

het gebruik van het Gronings steunen.

de inwoners bewuster te mokken van de
weerdevan de Grunneger toal, den mot de
pervinzie der op alle meugeleke menaren
op inspringen. D66 zel, as der vroag noar
komt, n braide moatschoppeleke discussie
over t bruken van t Grunnegs steunen.
Cultuur als voorwaarde voor de kwaliteit
van leven.
Wij zijn er trots op dat de provincie
Groningen, als eerste in Nederland, een
streektaalfunctionaris had. Wij zullen er op
toezien dat deze functie van belang kan
blijven en als het nodig is, uitgebreid kan
worden. Het besluit van de provincie om
voor de helft de leerstoel Groninger taal en
cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen
mogelijk te maken, is een goed besluit
geweest. Wij willen dit voor de toekomst
behouden. Ook zal D66 er op aandringen
dat het Nedersaksisch de erkenning onder
deel III van het Europees Handvest voor
minderheidstalen en talen van
minderheden krijgt. De provincie moet
zorgen dat ze er op tijd klaar voor is om in
2018 deel te nemen aan het Europees
congres voor minderheidstalen (FUEN).
Het is belangrijk om er bij te zijn omdat we
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Dat geldt ook voor de cultuur in algemene
zin. Cultuur is een belangrijke voorwaarde
voor de kwaliteit van leven. Kinderen
kunnen er niet jong genoeg mee in
aanraking komen. Groningen kent al een
rijk en gevarieerd cultureel leven en dat
moet ook wat ons betreft zo blijven. Juist
een mooi, afwisselend cultureel aanbod, in
de stad en in de ommelanden, maakt onze
provincie aantrekkelijk voor inwoners en
nieuwkomers. Vooral als dat culturele
aanbod ook lef en vernieuwing laat zien. Wij
zijn dan ook grote voorstanders van
investeren in het naar Groningen halen van
grote, internationale evenementen. In dat
kader is het heel verstandig om te gaan
samenwerken met Leeuwarden, als nieuwe
culturele hoofdstad van Europa in 2018.

> Keuzes maken
Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat
de bomen niet meer tot in de hemel groeien.
De provincie zal keuzes moeten maken.
Versnippering van subsidies leidt
onherroepelijk tot algehele achteruitgang en
verschraling. Liever drie veelbelovende
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nieuwe evenementen langdurig financieel

het toerisme naar Groningen te bevorderen.

steunen dan om de haverklap een nieuw

Juist een aantrekkelijk cultureel en sportief

festival in de benen helpen en weer kopje

klimaat is essentieel voor het aantrekken

onder laten gaan. Liever kiezen voor een

van bezoekers van buiten. Wij vinden

aantal prominente, beeldbepalende
monumenten dan elke kerk, molen en
boerderij koste wat kost subsidiëren.

dat er veel meer kan worden gedaan om
gebieden aantrekkelijk te maken voor
zowel toeristen als voor ondernemers uit

> Geef ruimte binnen kaders

de sector. We denken daarbij niet alleen

Keuzes maken betekent niet dat erfgoed,

aan de gebruikelijke toeristische

monumenten of culturele activiteiten

bestemming, maar aan een combinatie

waarop de keuze niet is gevallen gedoemd

van natuur, sport, horeca en cultuur.

zijn om te verdwijnen. Integendeel. D66 ziet
graag dat gemeenschappen, burgers en
bedrijven zelf aan de slag gaan om hun
eigen monument of evenement over te
nemen. Wij vinden dat de provincie hen die
ruimte moet geven: dus ook moet toestaan
dat mensen zelf met ideeën komen voor
herbestemming. Wij vinden dat provincie
en gemeenten mensen hierbij geen
obstakels in de weg moeten leggen. Binnen
heldere kaders is er veel mogelijk.
Wat betreft de schade aan Groningse
monumenten als gevolg van de
aardbevingen door de gaswinning is
glashelder dat de NAM deze moet
restaureren en dan bij voorkeur op een
aardbevingsbestendige manier. De
provincie heeft in onze ogen de plicht om

> Werk aan gezond ouder worden
Onze provincie is bijzonder aantrekkelijk
voor oudere toeristen die hier net als in
Drenthe komen om te recreëren: wandelen,
fietsen, zeilen. We kunnen veel meer doen
om onze provincie aantrekkelijk te maken
voor deze doelgroep. Tegelijkertijd
verbeteren we zo ook het aanbod voor onze
eigen inwoners. Door samen met
gemeenten en bedrijven in te zetten op meer
mogelijkheden om actief te sporten en
recreëren geven we onze regio een
economische en sportieve oppepper.

> Concreet wil D66 dat de
provincie:
> Voor de subsidiëring van culturele

zich hier landelijk hard voor te maken en

doelen nauw blijft samenwerken met de

toe te zien op een correcte afhandeling van

Kunstraad en de provincies Drenthe en

de schade die is geleden.

Fryslân.
> De handen ineenslaat met Drenthe en

> Bevorder toerisme

Fryslân en actief gaat deelnemen aan de

Verder vindt D66 dat de provincie een

plannen voor Leeuwarden als Europese

belangrijke aanjagende rol kan spelen om

Hoofdstad van Cultuur in 2018.
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> Burgers, bedrijven en eigenaren van
erfgoed betrekt bij het onderhoud en de
exploitatie van erfgoed en monumenten.
> Zich inzet voor samenwerking met
noordelijke provincies en gemeenten om
grote evenementen naar het noorden te
halen.
> Combinatiekaartjes laat ontwikkelen die
in de hele provincie geldig zijn, zodat
bezoekers zowel het Groninger Museum
als bijvoorbeeld borgen en musea in het
Ommeland kunnen bezoeken.
> Duidelijk kiest voor een beperkt aantal
beeldbepalende monumenten en
evenementen.
> Scholen stimuleert om meer te doen met
Duits als tweede taal.
> De haven van Lauwersoog een boost
geeft en de ontwikkeling van Delfzijl als
aantrekkelijke havenstad ondersteunt.
> Erop toeziet dat de NAM schade aan
erfgoed en monumenten vergoedt.
> Samen met gemeenten en bedrijven
zorgt voor een breder aanbod van sporten recreatiefaciliteiten.
> Investeert in een degelijke infrastructuur
van oplaadpunten voor e-bikes bij
horecagelegenheden,
recreatievoorzieningen en op plaatsen
waar veel toeristen komen.
> Actief de sportdorpen in de regio
ondersteunt en stimuleert.
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Omgeving:
Veilig
Groen

Bereikbaar
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> Omgeving
> Veilig
> Groen en bereikbaar
Een provincie waar het nog schoon en stil is, waar natuurgebieden en
dorpsgezichten elkaar afwisselen, waar nog eeuwenoude landschappen
bestaan en waar we bijna nooit in de file staan. Een provincie waar we
veilig willen wonen, achter sterke dijken in aardbevingsbestendige
woningen. Waar de verbindingen goed zijn: over de weg, het water en het
spoor. En waar de buren vlakbij zijn: Fryslân in het westen, Drenthe in het
zuiden en Duitsland in het oosten. Veilig, groen en bereikbaar, dat zijn onze
wensen voor deze provincie.

Wat vindt D66 van het belang om veilig te kunnen
wonen in Groningen?
Veiligheid waarborgen is een van de zwaarste verantwoordelijkheden voor de
overheid. Dat geldt voor de aardbevingsproblematiek en ook voor de dijken, de
kwaliteit van open water, drinkwater en lucht.
> Aardbevingsproblematiek
aanpakken
Zeer actueel is de veiligheid van de grond
waar op we leven. De problematiek van de
aardbevingen als gevolg van de gaswinning
heeft in de provincie voor grote onrust
gezorgd. Die zorgen delen wij. De veiligheid
van de Groninger mag niet afhankelijk zijn
van de begroting van Nederland. Wij blijven
dan ook aandringen op vermindering van de
gaswinning.
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En natuurlijk vinden wij dat de schade aan
gebouwen moet worden hersteld en vergoed
door de NAM. De provincie heeft de
verantwoordelijkheid om daar scherp op toe
te zien. Ook moet de provincie richting Den
Haag de zorgen en emoties van inwoners
vertolken. Wij willen verder dat de
aardgasbaten voortaan ten goede komen
aan een toekomstgericht fonds naar Noors
model.
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> Kennis vergaren over ondiepe
aardbevingen
Ook zien we graag dat we leren van wat er
onder onze voeten gebeurt. Het is niet
alleen van belang om voortaan
aardbevingsbestendig te bouwen en
verbouwen. We kunnen ook waardevolle
kennis opdoen over ondiepe aardbevingen
als gevolg van onnatuurlijke oorzaken. Wij
vinden dat de overheid het mogelijk moet
maken om deze kostbare kennis te vergaren,
gebruiken en exporteren. Wij stellen dan
ook voor dat de Rijksuniversiteit Groningen
en de Hanzehogeschool Groningen hier
fundamenteel en toegepast onderzoek naar
gaan doen door een leerstoel of een
lectoraat in te stellen. Innovatieve bedrijven
in de regio roepen we op om aan dit
onderzoek mee te doen.
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> Kustverdediging
Samen met de waterschappen heeft de
provincie de taak erop te zien dat het
waterbeheer en de kustverdediging op orde
zijn. Wat ons betreft moeten voor ons
gebied daarvoor dezelfde hoge eisen gelden
als in de rest van het land. Regel deze zaken
nu goed voor de toekomst.

> Concreet wil D66 dat de
provincie:
> Erop aandringt bij het Rijk dat het
aardbevingsgebied het hele gebied is dat
last heeft van aardbevingen.
Aardbevingen stoppen namelijk niet bij
gemeente- of provinciegrenzen.
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> Erop aandringt bij het Rijk dat schade-

> Zich inzet voor verduurzaming van de

en herstelregelingen naar aanleiding van

woningvoorraad en voor

de aardbevingen voor iedereen geldt die

waardevermeerdering in de

hier last van heeft en erop aandringt dat

aardbevingsregio.

bouwnormen voor aardbevingsbestendig

> Samen optrekt met alle gemeenten die te

bouwen zo snel mogelijk duidelijk

maken hebben met aardbevingen.

worden.

Samen staan we sterk.

> Erop toeziet dat de uitbreiding van het

> Regelluwe innovatieparken toestaat in

kerngebied niet ten koste gaat van het

het aardbevingsgebied, waar geoefend

huidige kerngebied van de negen

kan worden met aardbevingsbestendig

gemeenten.

en energieneutraal bouwen.

> Erop toeziet dat de NAM en andere
organisaties transparant te werk gaan als

dijken overeen komen met die in de rest

het gaat om onderzoek naar

van het land.

aardbevingen.
> Erop toeziet dat de schadeafhandeling

> Samenwerkt met het Waterbedrijf
Groningen om ervoor te zorgen dat

correct en binnen redelijke termijnen

mensen vaker leidingwater in plaats van

geschied.

flessenwater drinken. De

> Erop toeziet dat de beschikbare
financiële middelen voor het gebied
ingezet worden om een duurzame
regionale economie te ontwikkelen.
> Zich hard maakt voor onafhankelijk
toezicht op de schadeafhandeling en
herstelwerkzaamheden.

!33

> Eist dat de veiligheidseisen van onze

promotiecampagne ‘Wotter uut
Grunn’ (sic) is hiervoor een goed middel.
• Samenwerkt met het Waterbedrijf
Groningen en het bedrijfsleven om
innovaties te realiseren om drinkwater te
besparen.
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Wat vindt D66 van de natuurontwikkeling en agrarisch
natuurbeheer in de provincie?
Dat Groningen zo’n bijzondere provincie is, komt voor een groot deel door
het gevarieerde aanbod aan natuurgebieden. Aan het behoud en de
bescherming van natuurgebieden is de afgelopen jaren al veel gedaan. Ook
wordt in Groningen gewerkt aan uitbreiding van het natuurnetwerk
Nederland, waardoor onder andere in Westerwolde, rondom het
Zuidlaardermeer en in het Westerkwartier meer natuur komt.

Waar het de komende jaren op aan komt is

ruimte voor havens en industrie te

het teruggeven aan de natuur van

combineren met een rijk natuurgebied en

braakliggende gronden en het compenseren

behoud van een gezonde leefomgeving. Wij

van effecten van industriële en

vinden dat dit onder andere kan door een

landbouwgebieden met nieuwe natuur. Wij

groene Dollarddijk en 'Groningen aan zee'

vinden dat de provincie hier in moet

bij Delfzijl te bouwen. Zo werken we aan

investeren voor de toekomst. Bij de

een groen gebied en verbinden we de stad

vernieuwing van de regels voor het

Delfzijl op groene wijze aan de Waddenkust.

Agrarisch Natuur-en Landschapsbeheer

We gaan hierbij intensief samenwerken met

moet de provincie streven naar een

Duitsland.

kwaliteitsslag in de uitvoering. Het

Verder willen we dat de provincie een

vernieuwde stelsel moet uitgaan van

Deltaprogramma opstelt waarbij zoveel

effectief en efficiënt beheer. Bij het

mogelijk wordt ingezet op de gedeelde

agrarisch natuur-en landschapsbeheer moet

voordelen van natuurprojecten bijvoorbeeld

rekening worden gehouden met het

door het aanleggen van klimaatbuffers te

kansrijke vanuit ecologisch perspectief.

combineren met natuurontwikkeling. En
andersom: natuur toepassen bij

> Naar een rijke Waddenzee en

klimaatprojecten.

een natuurlijk Deltaprogramma
De Wadden zijn ons grootste natuurgebied.

> Biodiversiteit

Naast het Lauwersmeer vinden wij het

D66 wil meer aandacht voor biodiversiteit

essentieel dat er werk wordt gemaakt van de

binnen natuurgebieden en in het agrarisch

natuurontwikkeling in het Eems-Dollard-

gebied. Onze provincie heeft een extreem

gebied. D66 willen dat we hier laten zien

lage bijenstand. Buiten de natuurgebieden

hoe het mogelijk is om een gebied met
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loopt het aantal én de diversiteit van
insecten, vogels en planten sterk terug.
D66 vindt dat de provincie boeren meer kan

> Concreet wil D66 dat de
provincie:
> Slib uit de Eems laat gebruiken voor de

stimuleren om maatschappelijk

natuur, bijvoorbeeld voor het verbeteren

verantwoord te ondernemen. De provincie

van de vruchtbaarheid van

moet hierover in overleg gaan met de

landbouwgrond of in de bio-economie.

aangesloten agrarische organisaties. D66

> Natuur en economie verbindt door een

wil dat de provincie het natuurlijke beheer

strand aan te leggen: Delfzijl wordt

van waterkanten, bermen, openbaar groen,

Groningen aan zee.

akker- en weideranden bevordert. Daardoor

> Meerdere projecten mogelijk maakt in

zal er weer meer diversiteit in

het Waddengebied, zoals het uitzetten

plantensoorten komen. En dat zal er weer

van vissen die commercieel gevangen

voor zorgen dat de bijenstand, het aantal

kunnen worden, wilderniswandelingen,

overige insecten, kleine knaagdieren en

de promotie van de officieel donkerste

vogels toenemen. Wij zijn van mening dat

regio van het land, experimenten met

bij natuurbeheer ook het beheer van de

zouttolerante teelt.

wildstand hoort.

> Een groene Dollarddijk bouwt en
alternatieve, natuurvriendelijke vormen

> Samenwerken
De provincie werkt al samen met
natuurbeheerders en boeren. Belangrijk is
dat we meer optrekken met gemeenten,
bedrijven en inwoners rondom
natuurgebieden. Natuur stopt niet aan de
rand van een natuurgebied. Overal leven
dieren en groeien planten: langs en in
akkers en weilanden, bermen en tuinen. Ga
hierover met terreinbeheerders in gesprek.
Geef aan op welke manier ze
natuurvriendelijk kunnen boeren en
ondersteun ze daarbij. De gemeenten zijn
hierbij onze belangrijkste
samenwerkingspartners.

van kustbescherming, zoals de aanleg
van een duinenrij achter de dijk
onderzoekt.
> Vaart maakt met de ontwikkeling van het
Lauwersmeergebied als aantrekkelijk
natuur- en recreatiegebied
> Kennisontwikkeling bevordert over
alternatieve vormen van bemesting en
andere milieuvriendelijke methoden in
samenwerking met land- en
tuinbouworganisaties en eventueel
natuurorganisaties.
> Een gebiedsplan opstelt samen met
boeren, jagers, waterschappen en
natuurorganisaties, en jaarlijks samen
bepaalt hoeveel er gejaagd mag worden
om de ecologische balans in stand te
houden.
> Blijft zoeken naar diervriendelijke
alternatieven voor de jacht, zoals het
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inzaaien van speciaal gras dat ganzen
niet lusten, of het toepassen van blauwe

natuurorganisaties, ondernemers en

reflectoren op paaltjes langs provinciale

gemeenten het provinciale bij het

wegen om dieren als herten en reeën weg

ontwikkelen van natuurbeleid.

te houden.
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> Nauw samenwerkt met boeren,
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Wat vindt D66 van de bereikbaarheid?
Om te kunnen bloeien als regio zijn goede verbindingen essentieel.
Verbindingen via de weg, het spoor en het water. Verbindingen binnen de
regio en daarbuiten. Een goede mobiliteit is nodig om jongeren de kans te
geven het onderwijs te volgen wat ze nodig hebben. Om werkenden de
mogelijkheid te geven flexibel om te gaan met waar ze willen en kunnen
werken. Om toeristen en bedrijven te trekken. Hoewel we in Groningen niet
vaak in de file staan, valt er wat ons betreft nog het nodige aan de mobiliteit
te verbeteren.
Voor infrastructurele projecten hanteert

krimpgebieden. Om de aantrekkelijkheid

D66 de volgende criteria: veiligheid,

van het OV te verbeteren zijn

leefbaarheid, duurzaamheid,

betrouwbaarheid en kwaliteit essentieel. In

bereikbaarheid en betaalbaarheid.

2015 vind de nieuwe aanbesteding van het

Infrastructurele projecten en vernieuwingen

busvervoer in de provincies Groningen en

in het netwerk moeten een duidelijk positief

Drenthe plaats. D66 vind dat Groningen en

effect hebben op de veiligheid van

Drenthe een proeftuin moet worden voor

omwonenden, het moet de leefbaarheid van

het OV. Kwalitatief hoogwaardig door

een buurt ten goede komen, D66 vind dat er

innovatie en gebruik van groene

zoveel mogelijk gebruik moet worden

brandstoffen en kleinere bussen.

gemaakt van duurzame en innovatieve
technieken bij de aanleg.

> Spoorlijn Groningen - Bremen
D66 heeft zich afgelopen jaren stevig

> Openbaar vervoer

ingezet voor de ontwikkeling van een

D66 geeft de voorkeur aan het openbaar

hoogwaardige treinverbinding tussen

vervoer boven het autogebruik. Wij willen
dat het gebruik van het OV wordt
gestimuleerd, waarbij het OV van hoge

Groningen en Bremen. Er is een budget
van 102 miljoen beschikbaar, waarvan

kwaliteit dient te zijn om de drempel om

een deel voor 2020 moet worden

met trein of bus te gaan te verlagen, en de

uitgegeven. D66 vindt dat de provincie

auto thuis te laten. Dit betekent dat er hoge

snel werk moet maken met de realisatie

frequenties van treinen en bussen nodig

van deze lijn in samenwerking met

zijn, continue verbetering van aansluitingen
en het OV gebruiksvriendelijk maken voor
mindervaliden. Ook zijn we voorstander van
meer vraaggestuurd openbaar vervoer in
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Bremen en Niedersaksen.
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> Bereikbaarheid per fiets
Fietsen is een van de gezondste vormen van
vervoer en is goed voor het milieu. D66
vindt dat de provincie meer moet doen om

> Concreet wil D66 dat de
provincie:
> De ambitie heeft dat inwoners vanuit de

recreatieve fietspaden en fietspaden langs

hele regio in principe binnen een uur in

provinciale wegen te verbeteren. Fietsroutes

de stad kunnen zijn per openbaar

Plus zijn hier een mooi voorbeeld van. Ook

vervoer.

vindt D66 het van belang dat de provincie

> De spoorlijn tussen Veendam en

het woon-werkverkeer per fiets stimuleert.

Stadskanaal laat doortrekken.
> Een treinverbinding voor personen

> Bereikbaarheid via de weg
De provincie is verantwoordelijk voor de
bereikbaarheid via de provinciale wegen.
D66 staat achter de plannen om de N361
van Groningen naar Lauwersoog te
verbeteren en om Bedum een oostelijke
rondweg te geven. Al deze maatregelen
verbeteren de bereikbaarheid, verhogen de
veiligheid en zorgen ervoor dat de dorpen
op de route minder last krijgen van het
verkeer. Zoals bekend zijn de plannen voor
de Zuidelijke Rondweg bij de stad
Groningen in vergevorderd stadium. Aanleg
van deze weg moet de doorstroom van het
verkeer bevorderen. Ook hiervan is D66 een
voorstander.

realiseert tussen Roodeschool en de
Eemshaven.
> Het OV-bureau Groningen-Drenthe een
coördinerende rol geeft voor het
doelgroepenvervoer.
> De Westcorridor creëert door aanleg van
een hoogwaardige busverbinding tussen
Leek, Roden en het Groninger
Hoofdstation.
> De spoorverbinding met de Randstad
verbetert.
> Erop aandringt dat de NS treinen langer
in de avond doorrijden van en naar de
Randstad.
> Werk maakt van de snelle
spoorverbinding van Groningen naar
Bremen en onderzoekt of dit een groene
verbinding kan worden. Wij willen dat de

> Bereikbaarheid via de lucht

reistijd met de trein van Groningen naar

D66 vind dat Groningen Airport Eelde de

Bremen anderhalf uur wordt.

kans moet krijgen om zichzelf te bewijzen

> Zorgt dat er een snelle verbinding wordt

als luchthaven. Wel moet de provincie erg

aangelegd tussen Delfzijl en Emden.

waakzaam zijn zodat niet onnodig publiek

> Zorgt dat er uniforme brugbediening

geld geïnvesteerd wordt. Aankomende jaren

komt, zodat watersporters en

moet Groningen Airport Eelde investeren in

weggebruikers weten waar ze aan toe

mogelijke vliegverbindingen en stevig

zijn.

werken aan de aantrekkelijkheid van reizen

> Bij het inplannen van bushaltes op het

naar Groningen of vanaf Groningen Airport

platteland rekening houdt met de

Eelde.

locaties van onderwijsinstellingen.
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> Garandeert dat er centrale bushaltes
komen op het platteland voor meerdere

van fietsplusroutes en het beschikbaar

kernen die op fietsafstand van elkaar

stellen van oplaadpunten voor

liggen met goede parkeerfaciliteiten voor

elektrische fietsen.

fietsen en beschutte wachtruimtes.
> In de aanbesteding voor openbaar
vervoer eist dat de vervoerder zorgt voor

> De aanleg van snelle, regionale
snelfietsverbindingen bevordert
> Onnodige verkeerslichten,

dynamische reisinformatiesystemen en

wegversmallingen en drempels op

telefoon-apps om de reizigers meer

fietspaden weghaalt.

inzicht te geven in actuele vertrek- en
aankomsttijden van bussen.
> Zorgt voor alternatieve
vervoersmogelijkheden in gebieden waar

> P+R terreinen rondom grote kernen
uitbreidt en voorziet van oplaadpunten
voor elektrische auto’s.
> Jaarlijks de voortgang van de

buslijnen worden opgegeven, zoals

ontwikkelingen rond Groningen Airport

buurtbussen, regiotaxi’s en vormen van

Eelde polst en na vier jaar de

doelgroepenvervoer.

Rekenkamer een onderzoek laat doen om

> Waarborgt dat krimpgebieden en vitale

inzicht te krijgen in de financiële

groeigebieden met elkaar in verbinding

gezondheid van het vliegveld en daarmee

staan door het investeren in innovatieve

haar toekomst.

vervoersoplossingen en vervoer op maat.
> In gesprek gaat met vervoerders om de
overstapmogelijkheden beter op elkaar af
te stemmen.
> Erop toeziet dat alle stations en
bushalten in de provincie bereikbaar zijn
voor minder-validen.
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> Forenzen per fiets bevordert door aanleg
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Bestuur
Betrouwbaar

Open en
Toegankelijk
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> Bestuur
> betrouwbaar
> open en toegankelijk
Wij willen een betrouwbaar, open en toegankelijk bestuur waar inwoners
en bedrijven op kunnen rekenen. Een bestuur dat breder kijkt dan de
provincie alleen. Dat waakt over de balans tussen stad en ommelanden,
Groningen en de rest van de wereld. Een bestuur dat het algemeen belang
in de gaten houdt en tegelijkertijd ruimte biedt en vertrouwen geeft.

Wat vindt D66 van het bestuur van de provincie?
Wij vinden dat het bestuur een betrouwbare partner moet zijn van iedereen die in de
provincie leeft, woont en werkt. Een bestuur dat transparant is en open en eerlijk laat
zien waar het mee bezig is.
> Noordelijk landsdeel

staan. Totdat de fusie een feit is, moet er

D66 is al lange tijd voorstander van de

bovendien een betere democratische

vorming van een noordelijk landsdeel. Er

controle op het dagelijks bestuur van de

wordt al veel samengewerkt in het noorden,

huidige samenwerking, de SNN, komen.

op gebieden als ruimte en economie en bij
de belangenbehartiging richting Brussel en

Verder vindt D66 het essentieel om

Den Haag. Afstemming is nodig om te

bestuurlijke verantwoordelijkheid en het

voorkomen dat provincies tegen elkaar in

controleren van het bestuur van elkaar

werken. Naar onze mening is verdergaande

gescheiden te houden. De Commissaris van

samenwerking in Noord-Nederland in het

de Koning heeft een belangrijke en

belang van inwoners en bedrijven.

invloedrijke plaats in onze samenleving.
Een dergelijke positie verdient

D66 bepleit een fusie van de provincies

democratische legitimatie. Daarom pleit

Fryslân, Drenthe en Groningen en wil dat

D66 ervoor om de Commissaris van de

wordt onderzocht op welke wijze en langs

Koning rechtstreeks te laten kiezen.

welke grenzen gefuseerd kan worden. In dit
kader moeten beleid en uitvoering onder

Om de afstand tussen inwoners en overheid

directe democratisch controle komen te

niet te verliezen, moeten inwoners meer
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daadwerkelijke invloed krijgen door vooraf
volledige informatie te verstrekken en

Daarom werken ze nu al veel samen, maar

inwoners actief mee te laten beslissen.

deze samenwerkingsverbanden onttrekken
zich vaak aan democratische controle door

De provincie heeft belang bij sterke

de gemeenteraad. Zelfstandig doorgaan is

gemeenten die toegerust zijn op hun taken.

voor deze gemeenten wat ons betreft niet

Lokale zaken blijven voorbehouden aan de

gewenst, want dat is niet in belang van de

gemeenteraad, bovenlokale zaken zijn voor

burgers. Wij vinden dat de provincie de

de provincie. Beleid en taken worden niet

totstandkoming van grotere gemeenten,

meer door meerdere bestuurslagen

daar waar dat nodig is voor voldoende en

uitgevoerd.

adequate bestuurskracht, moet faciliteren,
ondersteunen en bevorderen.

D66 staat voor een bestuurlijke vernieuwing
die leidt tot minder gemeenten, provincies

Wat provincies betreft wil D66 dat zij zich

en ondemocratische

focussen op hun kerntaken. Gemeenten

samenwerkingsverbanden. D66 wil het

kunnen de andere taken dichter bij de

bestuur versterken door middel van één

burger brengen. Provincies vormen de

noordelijke provincie, grotere gemeenten,

verbinding tussen Europa, rijk en

betere dienstverlening voor burger en

gemeenten. De logische taakverdeling is: de

bedrijf, meer burgerparticipatie en

gemeenten zijn er echt voor de inwoners en

democratische controle en een

leveren maatwerk, terwijl de provincies

samenhangend, duurzaam beleid.

bovenlokaal werken. Met grotere
gemeenten kan het aantal provincies

> Herindeling
Gemeenten krijgen steeds meer
verantwoordelijkheden op het gebied van
zorg, arbeidsmarktbeleid en sociale
zekerheid. D66 steunt deze beweging. Juist
door deze taken op gemeentelijk niveau zo
dicht mogelijk bij mensen te organiseren,
kan maatwerk gerealiseerd worden. Dat kan
evenwel alleen als gemeenten in staat zijn
kwaliteit te leveren en efficiënt en effectief
te werken. Daar hebben de burgers recht op.
De meeste gemeenten beschikken op dit
moment over te weinig bestuurskracht en
financiële mogelijkheden om deze taken
goed uit te voeren.
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teruggebracht worden tot een aantal
landsdelen. Die landsdelen kunnen zich
concentreren op hun kerntaken zoals:
ruimte, economie, verkeer en vervoer. De
culturele eigenheid van regio’s moet worden
gerespecteerd en gestimuleerd, maar
bestuur hoeft niet op provinciaal niveau te
worden georganiseerd.
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> Gemeenten, inwoners,
instellingen en bedrijven verder
helpen
Het is niet de taak van de provincie om
ontwikkelingen zelf tot stand te brengen. De
provincie kan anderen hierbij wel helpen.
Kennis, ervaring en contacten heeft de
provincie in overvloed. Deel deze met
gemeenten, inwoners, instellingen en
bedrijven. Het gaat erom dat de provincie
energie haalt uit de samenleving en zoekt
naar de verbinding. En dan alleen als dat
nodig is. Geef ruimte aan mensen om zelf de
regie te nemen.

> Samenspraak
Idealiter zorgt de provincie voortdurend
voor samenspraak met haar inwoners.
Mensen krijgen de kans om mee te denken
over nieuwe ontwikkelingen en de provincie
legt ze geen belemmeringen in de weg als ze
zelf met goede plannen komen. Wat de
provincie wel steeds moet doen is de kaders
bewaken en zo nodig richting geven.

verwacht dat de provincie die afweging
telkens zorgvuldig maakt.

> Open data
Open Data is een van de manieren om de
transparantie en kwaliteit van bestuur en
besluitvorming te verbeteren. Binnen de
provincie en daarbuiten. Door meer
informatie verbetert de controle op
besluitvormingsprocessen en verbetert de
kwaliteit en het draagvlak van besluiten.
Daarnaast worden burgerbetrokkenheid,
innovatie en ondernemersmogelijkheden in
bijvoorbeeld digitale economie gestimuleerd
door openheid. Zo kan maatschappelijk
aanbesteden een belangrijkere rol krijgen in
de provincie. Bijzonder is dat de provincie
voorop loopt met open data in vergelijking
met andere overheden.

> Concreet wil D66 dat de
provincie:
> Zoveel mogelijk overheidsinformatie
openbaar beschikbaar, vindbaar en
bruikbaar maakt zodat een echt

> Actieve makelaarsrol
Steeds vaker zullen anderen, bijvoorbeeld
marktpartijen, taken van de provincie
overnemen. Dat is prima, maar mag niet
leiden tot minder invloed van bewoners op
de ontwikkelingen in hun dorp of stad. D66
vindt daarom dat de provincie een actieve
makelaarsrol moet spelen in het bij elkaar
brengen van initiatiefnemers voor bepaalde
ontwikkelingen en de betrokken inwoners.
Steeds is er de afweging of de provincie
alleen hoeft te faciliteren of boven op een
ontwikkeling moet blijven zitten. D66
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openbaar en actief bestuur ontstaat.
Stimuleer Groninger gemeenten en
gemeenschappelijke regelingen open
spending te implementeren.
> Hackers en IT-ers vraagt om mee te
denken over hoe we het open data beleid
kunnen verbeteren tijdens een hackaton.
> Ideeën uit de samenleving serieus neemt,
ook als dat betekent dat eigen plannen,
wensen of beleidskaders een pas op de
plaats moeten maken.
> Zorgt voor een optimale dienstverlening
aan de burgers door ruime
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openingstijden en vlotte afhandeling van
vragen, klachten. Organiseer een loket
voor subsidies bijvoorbeeld in plaats van
losse potten, schotten en regelingen.
> Net als de provincies Noord-Holland,

> Werkt aan een divers, flexibel en mobiel
personeelsbestand.
> Gebiedsgericht gaat werken door alle
gedeputeerden verantwoordelijk te
maken voor een bepaald deel van de

Fryslân, Zeeland, Limburg en Utrecht

provincie. Dit vergroot de

een verordening invoert om het

aanspreekbaarheid van het bestuur en

raadgevend en raadplegend referendum

verankert de grote omslag naar meer

mogelijk te maken.

gebiedsgericht werken. De

> Burgers de kans geeft om hun zaken met

gedeputeerden houden zich niet alleen

de provincie buiten werktijd te regelen

bezig met hun eigen portefeuille maar

door een of meer loketten in de

zijn dus ook aanspreekbaar op alle

avonduren open te stellen of een

andere beleidsgebieden.

klantcontactcentrum in te richten.
> Investeert in een zorgvuldige
vergunningverlening en consequente
handhaving en vergunningaanvragen
binnen de gestelde tijd afhandelt en hier
scherp toezicht op houdt.
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Financiële

Paragraaf
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> Financiële paragraaf
De provincie Groningen staat er financieel gezien goed voor. In de
afgelopen periode heeft de provincie grote investeringen gedaan in de
infrastructuur, zoals de N33. Desondanks blijft het eigen vermogen van de
provincie aanzienlijk. Tegelijkertijd is het zo dat veel Groninger gemeenten
er financieel minder rooskleurig voor staan, zoals de gemeente Ten Boer
die recentelijk de artikel 12 status heeft aangevraagd. De decentralisatie zal
bij veel gemeenten tot aanzienlijke kosten gaan leiden. Deze ontwikkeling
vraagt van de provincie een kwalitatief betere rol als financieel
toezichthouder.

Wat vindt D66 hiervan?
D66 staat voor een solide financieel beleid. Wij willen de toekomstige
generaties niet opzadelen met grote tekorten. We vinden ook dat de
provincie geen bank is. Het is niet de taak van de provincie om financiële
resultaten te behalen of een groot eigen vermogen te creëren. Het is
belangrijk om geld uit te geven aan zaken die nu en vooral in de toekomst
nodig zijn in plaats van het op te potten. Nu investeren zodat we op lange
termijn de vruchten kunnen plukken. Dit betekent wel dat we keuzes
maken. Keuzes die gebaseerd zijn op wat de mensen in de provincie
belangrijk vinden. Maar ook kiezen welke taken daadwerkelijk bij de
provincie horen.
In de voorgaande hoofdstukken staan

toezicht op gemeenten wordt essentieel in

belangrijke aspecten al verder uitgewerkt.

de komende jaren. Het is van essentieel

In een aantal zaken zal fors geïnvesteerd

belang om tijdig te monitoren als zich

moeten worden, andere kunnen worden

problematische situaties voordoen en te

opgepakt door partijen bijeen te brengen

investeren in de kwaliteit van het toezicht,

zonder dat er extra geld nodig is.

zodat de provincie klaar is voor de grotere

Structurele uitgaven moeten we dekken met

gemeenten.

structurele inkomsten. De incidentele

De takendiscussie die wij met de inwoners

inkomsten die de provincie heeft willen wij

willen voeren heeft veel effect op de

inzetten op een manier die op de lange

begroting. Welke taken gaat de provincie

termijn structurele voordelen oplevert. Het

niet meer uitvoeren en welke juist wel?
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Niets is meer vanzelfsprekend. Op deze

van Aldel en de aardgasgelden kunnen

manier kan de provincie zich focussen op de

hiervoor deels worden gebruikt. Juist door

zaken die er echt toe doen. De opcenten van

te investeren wordt werkgelegenheid in de

de motorrijtuigenbelastingen hanteren wij

regio gestimuleerd.

niet als een sluitstuk van de begroting. Wij
willen onderzoeken of wij via deze

D66 is voorstander van een leidende rol van

motorrijtuigenbelasting het gebruik van

de provincie in de Groninger Economics

duurzame vervoersmiddelen kunnen

Board, als verbindende factor tussen

stimuleren.

onderwijs, bedrijfsleven en de inwoners van
de provincie. Wij denken hierbij aan een

> Regionale economie
Om de economie te versterken willen wij

Economics Board gebaseerd op de zeer
succesvolle Utrechtse Board.

meer werken met microkredieten en daar
waar nodig revolverende fondsen. Het

> Ruimte

principe is dat deze gelden na verloop van

Een deel van de hot issues op dit terrein

tijd terugkomen nadat ze zijn uitgezet. Wij

is een kwestie van houding en gedrag.

geloven in deze cofinanciering en daarom

Wij gaan uit van het principe: de

willen wij hierin investeren. Dit geldt ook
het organiseren van bijvoorbeeld een
Groninger Messe. Het benodigde bedrag

vervuiler betaalt, daar waar het
neerkomt op saneren van

hiervoor willen wij in eerste instantie uit het

bedrijventerreinen. Daar waar dat niet

eigen vermogen of onze reserves halen.

meer kan, zal de provincie moeten
bijdragen. Het geld dat hiervoor

Innovatieve oplossingen brengen per
definitie risico’s met zich mee. Daardoor is
het niet mogelijk om zonder risico te

incidenteel nodig is kan uit de lopende
begroting worden gefinancierd.

investeren in revolverende fondsen. Van
belang is dat het risico beheersbaar is. Wij

> Natuur, water en landschap

willen daarom een risicoverdeling in

De provincie benut gelden van het Rijk uit

fondsen aanbrengen waarbij een deel wordt

het natuurakkoord om natuurgebieden te

geïnvesteerd in risicovolle investeringen en

ontwikkelen. Ook van waterschappen,

een deel in investeringen met een lager

natuurorganisaties en bedrijfsleven wordt

risicoprofiel. Het geld dat niet terugkomt of

een bijdrage aan de projecten verwacht.

een laag rendement oplevert, moet worden

Behalve het geven financiële impulsen zal

aangevuld. Hiervoor kan het geld dat nu

het ook nodig zijn om te investeren in het

nog besteed wordt aan het sociale beleid

verbinden van partijen. Wij zijn bereid te

worden ingezet. Ook de gelden die

investeren in marktpartijen als er duidelijk

beschikbaar zijn vanwege het faillissement

sprake is van cofinanciering en een
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aanvaardbare social return on investment.

> Bestuur

Dat wil zeggen dat de maatschappij er ook

Wij vinden dat de provincie toe is aan een

van moet profiteren, bijvoorbeeld door

volgende stap in open spending. Het is tijd

scholing van jongeren of het herplaatsen

voor eenvoudiger en inzichtelijke

van langdurig werklozen. Investeringen van

rapportages en strategische discussie op

de provincie moeten leiden tot positieve

hoofdlijnen. Vooral willen wij dat uitgaven

resultaten voor de inwoners in de provincie.

van de provincie zo transparant en

De arbeidsmarkt kan hiervan profiteren.

gedetailleerd mogelijk openbaar worden
gemaakt, zodat de inwoners meer inzicht

> Wonen en recreatie

hebben in de bestedingen. Deze

Groningen is een provincie waar het goed

transparantie willen wij ook afspreken met

toeven is. Dat willen we zo houden en liever

de gemeenschappelijke regelingen waarin

zelfs versterken. Hiervoor moet geld

wij deelnemen.

beschikbaar blijven. Dat betekent dat we
blijvend geld investeren in cultuur, culturele

Open data geeft de provincie de

identiteit en het ondersteunen van nieuwe

mogelijkheid om haar toezichthoudende

culturele initiatieven. Wij vinden het van

taken ten aanzien van de

belang dat activiteiten zichzelf op termijn

gemeenschappelijke regelingen en de

kunnen financieren. Wij zijn bereid de

gemeenten beter uit te voeren. Door te

eerste jaren te investeren in een aantal

investeren in innovatieve oplossingen in het

nieuwe activiteiten zodat de opstartfase

kader van data-analyse kan de provincie

positief verloopt. Zo krijgen initiatiefnemers

deze taak beter uitvoeren. Er ontstaat zo een

de tijd om ervoor te zorgen dat hun

beter inzicht in de begroting en de provincie

activiteit zichzelf op de lange termijn

kan gericht sturen op maatschappelijke

financieel kan bedruipen. Deze financiering

effecten in plaats van harde getallen.

willen we betalen vanuit het budget van het
gebiedsgericht werken. Het geld wordt zo

De voorstellen in het hoofdstuk Bestuur

doelgerichter ingezet.

kunnen worden gerealiseerd zonder extra
geld, dat is een kwestie van houding en

> Bereikbaarheid

gedrag. Extra geld is niet nodig, maar

Om het openbaar vervoer voor de provincie

bezuinigen om het bezuinigen ook niet.

betaalbaar te houden moeten er innovatieve
oplossingen komen. Wij willen hierin de
komende twee jaar extra investeren. Dit
bekostigen wij uit het eigen vermogen. Wij
zien dit als een investering in de toekomst
die zich op termijn terugbetaalt.
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> Concreet wil D66 dat de
provincie:
> Investeert in microkredieten en zo nodig
revolverende fondsen om de economie te
stimuleren.

> Stuurt op maatschappelijke effecten en
hier afspraken over maakt met subsidieinstellingen. Zo kunnen zij
resultaatgericht rapporteren aan de
provincie.
> Actiever inzet op de mogelijkheden om

> Blijvend investeert in de culturele sector.

gebruik te maken van Europese fondsen

> Investeert in innovatieve oplossingen in

en kansen voor financiering en/of kennis

het openbaar vervoer.
> Via differentiatie in het tarief van de
motorrijtuigenbelasting het gebruik van
duurzame vervoersmiddelen stimuleert.
> Alle uitgaven en inkomsten van de

Groningen haalt.
> Het Waddenfonds in de eerste plaats
bestemt voor natuur, maar ondertussen
in het oog houdt hoe deze investeringen

provincie inclusief facturen online zet en

ook ten goede kunnen komen aan de

laat zien dat ze niets heeft te verbergen.

economie. Wij denken daarbij

De D66-fractie zet zelf haar uitgaven en

bijvoorbeeld aan zouttolerante teelt,

inkomsten online en we moedigen de

toerisme en recreatie.

andere partijen in de Staten aan dit ook
te doen.
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en ervaring uit andere regio’s naar
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Waarden en
Richtingwijzers

van D66
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> De waarden en
> Richtingwijzers
> van D66
Wij willen een wereld waarin mensen vrij zijn in verbondenheid. Dit vormt
al sinds onze oprichting de drijfveer achter het politieke denken en
handelen van D66. Onze agenda start met zelfbeschikking, de vrijheid
waarbinnen mensen zich kunnen ontplooien. Die vrijheid kan alleen leiden
tot rechtvaardige uitkomsten wanneer er sprake is van gelijke kansen.
Uiteindelijk zouden talent, inzet en lukrake pech of geluk de enige factoren
moeten zijn die het succes van het individu bepalen. En niet je afkomst,
religie of de rijkdom, positie of opleiding van je ouders.
Voor ons zijn deze vrijheid en

Gelukkig niet. Tegelijkertijd vinden wij

kansengelijkheid echter niet afdoende.

ook niet dat de beste overheid per

Als iedereen zich heeft ontplooid is

definitie een minimale overheid is die

daarmee niet de kous af. Wij willen

achterover leunt. In onze ogen hebben

vanuit onze verbondenheid sociale

we soms een sterke overheid nodig om

rechtvaardigheid. Dus als iemand pech

vrijheid, kansengelijkheid en sociale

heeft gehad bij het verdelen van de

rechtvaardigheid mogelijk te maken.

talenten, of is gestruikeld in het leven,

Maar een overheid die een dergelijke

dan laten we die persoon niet achter.

verantwoordelijkheid op zich wil nemen,

Daarbij kijken we niet alleen naar de

kan snel tot een instrument van

mensen in onze directe omgeving of de

onvrijheid worden. Daarom willen wij

medemens van vandaag. Onze

duidelijk gecontroleerde macht.

verbondenheid reikt verder dan de
landsgrenzen en betreft ook de

De vijf sociaal-liberale

generaties na ons. Daarom willen wij

richtingwijzers

keuzes maken die toekomstvast zijn.

Gedreven vanuit deze waarden maken

Bij bovenstaande streefwaarden hoort
ook een eigen perspectief op de overheid
en op macht. Wij denken niet dat de
overheid de maatschappij kan ontwerpen
of kan vormen naar een blauwdruk.
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D66-politici hun keuzes. In dit
verkiezingsprogramma vindt u concrete
oplossingen voor vraagstukken die nu
spelen. Maar de dagelijkse praktijk van
het werk in de Provinciale Staten is
gevarieerder dan wij nu kunnen
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voorspellen. Daar zijn ongetwijfeld

behoud, maar de aantasting van natuur

vraagstukken bij die in dit programma

en milieu beargumenteerd wordt.

beperkt of zelfs geheel niet aan de orde
komen. Daarom hebben wij onze

Beloon prestatie en deel de

uitgangspunten en ideeën vertaald in vijf

welvaart

‘richtingwijzers’. Deze zal een gekozen

Mensen zijn niet gelijk, wél

D66 vertegenwoordiger hanteren bij het

gelijkwaardig. Mensen zijn verschillend

nader invullen van toekomstige politieke

en wij willen dat de overheid ruimte laat

keuzes:

voor die verschillen. Wij streven naar
economische zelfstandigheid voor zoveel

Vertrouw op de eigen kracht van

mogelijk mensen en vinden dat mensen

mensen

die uitmuntend presteren daarvoor een

Wij vertrouwen op de eigen kracht en

beloning verdienen. Wij willen een

ontwikkeling van mensen. Daarom zien

dynamische, open samenleving waarin

we de toekomst met optimisme

iedereen de ruimte krijgt om zijn eigen

tegemoet. Mensen zijn zo creatief dat ze

beslissingen te nemen en iedereen zich

steeds opnieuw zelf oplossingen vinden.

op zijn eigen manier kan ontwikkelen.

Wij willen dat de overheid deze kracht,

Wij vinden het vanzelfsprekend om

vindingrijkheid en creativiteit van

welvaart met elkaar te delen. We willen

mensen ondersteunt en ruimte geeft. De

dat zoveel mogelijk mensen meedoen in

sleutel voor verandering ligt bij mensen

het maatschappelijk en economisch

zelf en wij willen dat de overheid daarbij

proces, want daar worden we allemaal

aansluit. Wat mensen voor zichzelf en

beter van. Voor mensen die zichzelf niet

anderen kunnen doen is veel belangrijker

kunnen redden dragen we een

en effectiever dan wat de overheid kan

gezamenlijke verantwoordelijkheid.

doen.

Denk en handel internationaal

Streef naar een harmonieuze en

Samenlevingen zijn op steeds meer

duurzame samenleving

verschillende manieren met elkaar

Wij willen de wereld om ons heen

verbonden. Wij staan open voor de

tegemoet treden met respect en

gehele wereld en sluiten niemand uit. Bij

mededogen. Dat geldt voor de mensen

alles wat we doen, vragen we ons steeds

om ons heen en voor onze omgeving. De

af welke effecten dat heeft op anderen in

aarde is niet van ons en dus geen

deze wereld. Wij onderkennen dat

gebruiksartikel. We willen stoppen met

Europa steeds meer ons binnenland

het uitputten en vervuilen van onze

wordt. Internationale samenwerking en

leefomgeving. We willen dat in de

economische vooruitgang zijn de sleutels

discussie over natuur en milieu niet het

naar een wereld met minder oorlog en
conflicten. Daarbij handelen wij steeds
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pragmatisch, nuchter en op basis van

geaardheid, gerichtheid of herkomst.

feiten.

Lichamelijke integriteit, geweldloze
oplossing van belangenconflicten en een

Koester de grondrechten en

respectvol gehanteerde vrijheid van

gedeelde waarden

meningsvorming en uiting, inclusief

De fundamentele waarden van onze
samenleving zijn vrijheid voor en
gelijkwaardigheid van ieder mens,
ongeacht opvattingen, geloof, seksuele

respect voor onze democratische
rechtsstaat, zijn voor ons centrale
waarden. Die waarden zijn universeel en
zonder meer bovengeschikt. Wij
beschermen de grondrechten van onszelf
en anderen.
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