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Uit liefde voor Groningen
Groningen. Voor ons de mooiste provincie van het 
land. Onze eeuwenoude dorpen, onze bruisende 
Stad. Ons prachtige Groninger land. De wierden en 
het Wad. De Groninger cultuur die we koesteren. 
Een sociale provincie waar iedereen erbij hoort. Jong 
en oud, hier geboren of van elders gekomen. Een 
provincie waar we naar elkaar omzien. Met elkaar en 
voor elkaar.

Toch is dat niet voor iedereen vanzelfsprekend. 
Ook in Groningen zijn er mensen die het moeilijk 
hebben. Omdat de energierekening zo hoog is 
geworden en de boodschappen zo duur. Omdat ze 
geen betaalbare woning kunnen vinden. Of geen 
vast werk. Omdat ze eindeloos moeten wachten op 
de versterking van hun huis. Sommige Groningers 
hebben zorg nodig of gewoon een steuntje in de 
rug. Anderen maken zich zorgen over het klimaat en 
de natuur. Over de leefbaarheid in hun dorp of de 
toekomst van de planeet.

Voor al die Groningers zetten wij ons in. Als 
Gedeputeerde, als Statenlid of als vrijwilliger. Want 
wij zijn trots op Groningen. En daarom willen wij dat 
Groningen sociaal blijft. Samen kunnen we daar 
voor zorgen. Zodat iedereen zich thuis voelt in onze 
prachtige provincie. Stem Partij van de Arbeid. Uit 
liefde voor Groningen!

Tjeerd van Dekken, lijsttrekker
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Wij willen alles op alles zetten om het tij te keren. De 
PvdA trekt lering uit het verleden, we kijken vooruit 
met een blik in de achteruitkijkspiegel. Te beginnen 
bij de aanpak van aardbevingsproblematiek. Er 
moet nu eens boter bij de vis worden geleverd. 
Veel Groningers zijn veel te lang in onzekerheid 
gebleven. Dat moet en kán echt anders. Wij doen 
daar voorstellen voor.

De energietransitie geven we gezamenlijk vorm. 
Niet de markt, maar een samenwerking tussen 
de overheid, bedrijfsleven en de Groningers. We 
zorgen ervoor dat de lasten én de lusten eerlijk 
verdeeld worden en ook mensen met een kleine 
beurs de mogelijkheid krijgen om hun (huur)woning 
te verduurzamen en betaalbaar te wonen. We staan 
voor goed onderwijs, waar praktisch en theoretisch 
geschoolden elkaar ontmoeten en elkaar versterken. 

Wij zetten in op een politiek die verbindt, in de 
overtuiging dat een politiek van ‘met elkaar en 
voor elkaar’ (mitnkander, veurnkander) in ieders 
belang is. We doen het samen, iedereen doet mee 
en iedereen is nodig.

Wij koesteren onze provincie en de liefde voor onze 
provincie bindt ons ook. We staan voor een toekomst 
waar het goed en veilig wonen, werken én leven is in 
Groningen.

GRONINGEN: VAN VERSCHEUREN NAAR VERBINDEN

In dit programma leest u onze keuzes.

Groningen is een unieke provincie. Ruimte, prachtige 
wierden en maren en een paar grotere kernen met 
de stad Groningen als Pronkjewail. De verschillen 
hier zijn groot, in het landschap, tussen de dorpen 
en (stads-)kernen en ook tussen de inwoners. Maar 
naast deze verschillen, is er nog meer wat ons bindt, 
voorop onze gezamenlijke strijd voor veiligheid en 
rechtvaardigheid in het gas- en zoutdossier. Maar 
ook onze gedeelde liefde voor ons landschap. 
We vinden elkaar in de liefde voor de Groninger 
cultuur. We weten van aanpakken, samen maken we 
Groningen. 

Maar er zijn ook zorgen. Over aardbevin g en, zeer 
diepe bodemdaling, wonen, het klimaat, de energie-
crisis, de groter wordende kloof tussen arm en 
rijk. Het gevoel dat ‘Den Haag’ ons vergeet. Er 
zijn twijfels of de politiek de huidige problemen 
in onze samenleving kan oplossen. Kijk naar de 
manier waarop om is gegaan met het herstel van de 
aardbevingsschade in onze provincie Groningen. 
Er zijn letterlijk en figuurlijk meer scheuren in de 
(Groninger) samenleving ontstaan. 

Dit raakt de PvdA in het hart. Wij vinden dat de politiek 
en de overheid betrouwbare partijen moeten zijn die 
pal staan voor mensen die tussen wal en schip zijn 
gevallen of dreigen te vallen. De PvdA vindt hier haar 
bestaansrecht in.
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Groningers weten als geen ander dat veilig wonen 
niet vanzelfsprekend is. Veel inwoners leven al jaren 
in onzekerheid over de veiligheid van hun woning. 
Wij vinden het onacceptabel dat Groningers moeten 
leven met het gegeven dat je eigen thuis geen veilige 
plek is, omdat je al jaren wacht op een oplossing van 
de overheid. Groningers verdienen een overheid 
die pal voor ze staat en verantwoordelijkheid neemt. 
Deze mensen moet nog steeds recht worden 
gedaan, ondanks alle erkenning, blijken van steun 
en betrokkenheid. Veiligheid van de burgers is een 
kerntaak van de overheid en mag nooit afhankelijk 
zijn van je eigen inzet om je recht te claimen.

De Parlementaire Enquête Gaswinning bevestigt wat 
hier al vele jaren wordt gevoeld: de overheid, NAM 
en Gasunie hebben grote steken laten vallen. Te 
vaak weten bewindvoerders niet meer wat zich heeft 
afgespeeld en te vaak werd geld boven de veiligheid 
van de inwoners van Groningen gesteld.

De NAM, Gasunie en overheid hebben in de 
vorige eeuw in een korte tijd honderden kilometers 
gasleidingen aangelegd en vijf miljoen huishoudens 
voorzien van een  gasaansluiting. Nu maken we 
ons al meer dan tien jaar boos over het uitblijven 
van de veiligstelling van het gas winnings gebied. 
Duizenden Groningers zijn in hun eigen huis bij een 
zware beving onvoldoende zeker van hun veiligheid. 
En nog veel meer mensen ondervinden fysieke en 
emotionele schade van de honderden bevingen die 
er al zijn geweest. Dit heeft rechtstreekse gevolgen 
voor onze gezondheid, ons welzijn, onze economie 
en ons erfgoed.

We zijn voor het stopzetten van de gaswinning. 
Maar dat is bij lange na niet voldoende. We moeten  
zorgen voor een directe oplossing voor alle onnodige 
risico’s van mijnbouw. Van alle mijnbouw, dus ook 
de zoutwinning. Waar deze schade veroorzaakt in 
onze provincie moet deze afgebouwd worden en 
verdienen bewoners onze steun. We moeten  zorgen 
voor een directe oplossing voor alle onnodige risico’s 
van mijnbouw. Bij het versterken van panden moet 
de veiligheid van de bewoners altijd voorop staan. 
Daarnaast is de duurzame woon- en leefkwaliteit 
van woning en woonomgeving een belangrijk punt 
bij schadeherstel en versterking.  Dit willen we 
rea  liseren door maximaal samen te werken in de 
dorp en aanpak. Door snelle en uitvoeringsgerichte 
werk afspraken. Door extra bouwcapaciteit aan te 
spre ken en niet te wachten op het aanbod uit de 
markt. Door het niet bij bewoners neer te leggen om 
schade te claimen. Wanneer het om veiligheid gaat 
is ontzorgen geen wens, maar een maatschappelijke 
ver ant woor delijk heid.  Aandacht moet er ook zijn 
voor voldoende compensatie voor het verlies aan 
woon kwaliteit bij huurders, bijvoorbeeld door extra 
actie op het vlak van duurzaamheid.

Om een ruimhartige aanpak van duurzaam schade-
herstel en versterking en voldoende compen satie 
voor gederfd woongenot mogelijk te maken, moet 
deze aanpak losgekoppeld worden van het aan-
sprakelijkheidsregime van de NAM. De PvdA bepleit 
dit bij het Rijk. Daarnaast geven we vervolg aan 
de aanbevelingen van de parlementaire enquête 
Groningen.

1
GRONINGEN VEILIG: AARDBEVINGSSCHADE,  
VERSTERKING EN AFHANDELING
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1
Spoeduitvoering van 

alle maatregelen 
die nodig zijn voor 

borging van de 
openbare veiligheid en 
veiligheid in publieke 

voorzieningen

2
 

Volledige inzet op 
veiligheidsmaatregelen 
voor bewoners; daarbij 
willen we ruimte voor 
de menselijke maat. 
Ge du peerden zijn 

geen nummertjes, elke 
bewoner heeft zijn 

eigen verhaal.

3 
 

Een snel en integraal 
uitvoeringsplan voor 

bouwkundig versterken, 
gebouwschade, onder-

houds achterstand, bodem-
daling, energie verbetering 

en maatschappelijke en 
economische schade. Met 

kortere procedures en 
gebundelde afhandeling 

van trillings- schade.

4 
 
 

De één-loket-aanpak 
concreet maken door 
een versnelde dorps-

gerichte aanpak. 
Daarbij instanties 

laten samenwerken 
en zorgen dat verant-
woordelijken mandaat 
en doorzettingsmacht 

hebben.

5
Een integrale kennis-

agenda: voor het bundelen 
van kennisontwikkeling 

en tech nische des kundig-
heid op het gebied van 

trillings schade; we willen 
een koploperspositie 
in Nederland als het 

gaat om het ontwikkelen 
van op los singen voor 

bodemdaling, funderings-
schade en de gevolgen 
van mijnbouwactiviteiten

6
Bij alle plannen 

aandacht voor de 
sociale impact van 

de gas winning op de 
Groninger dorpen 
en wijken. Naast 

versteviging in stenen, 
verstevigen wij ook de 

gemeenschap.

DE PVDA  
STAAT VOOR
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2.1 Leefbaarheid en Wonen
De afgelopen collegeperiode heeft de PvdA zich 
via het leefbaarheidsprogramma van de provincie 
ingezet om de brede welvaart in onze gehele 
provincie te verbeteren. Door gerichte acties te 
onder steunen, het steunen van dorpshuizen, zorg-
centra, winkelcentra en de herstructurering van de 
woningvoorraad is de leefbaarheid in onze provincie 
toegenomen. Als PvdA vinden we dat de provincie 
Groningen klaar is voor een volgende stap. 

De afgelopen jaren waren het vooral de gemeenten 
die gingen over het beleid op het gebied van 
wonen. Vanaf 2023 krijgt de provincie hierin 
steeds meer taken. Dit biedt een mooie kans om 
samen met gemeenten, rijk, woningcorporaties en 
maatschappelijke partners te werken aan een betere 
leefomgeving voor de Groningers. We zetten in op 
lokaal maatwerk om zo goed mogelijk te voldoen 

aan de behoeften van elke regio in onze provincie. 
Uitgangspunt is dat iedereen in onze provincie recht 
heeft op een goede, veilige en betaalbare woning. 

Concreet geven we dit invulling door het invoeren 
van een klein stedenbeleid. Onze provincie heeft 
naast de stad Groningen een aantal kleinere steden 
en kernen die een centrumfunctie vervullen. Denk 
daarbij bijvoorbeeld aan Hoogezand-Sappemeer, 
Stadskanaal, Delfzijl, Winschoten (Blauwe Stad) of 
Veendam. Stuk voor stuk steden waar elke inwoner 
uit de omgeving geregeld komt. En dan gaat het 
niet alleen om het doen van boodschappen. Sport, 
cultuur, onderwijs en winkels maken deze kleine 
steden tot motoren van de brede welvaart in de 
provincie. Ze dragen bij aan het welzijn van onze 
inwoners.

2
LEVEN IN GRONINGEN: RUIMTE VOOR 
IEDEREEN

De kansen en mogelijkheden die bewoners krijgen in het leven vallen of staan met een leefbare omgeving. 
Dat betekent naast een goede betaalbare woning in een fijne omgeving gezond kunnen leven door voldoende 
(sport)voorzieningen, natuur en recreatie en een leven lang kunnen blijven leren en verwonderen. Met de 
beste scholen en culturele voorzieningen.

1
KLEINE STEDENBELEID

 
De PvdA wil dat de provincie samen 

met de gemeenten, corporaties, 
ontwikkelaars en lokale werkgevers 

plannen maakt voor de leefbaarheid van 
de Groninger kleine steden.

2
SNEEUWBALEFFECT

We willen in de kleine steden 
extra investeren in betaalbare 

woningen en de verduurzaming 
van bestaande. Ook kijken we 

daar naar extra investeringen in 
ontmoetingsplaatsen, winkelcentra of 
het opknappen van een treinstation. 
De provincie moet hier bijspringen 

als gemeenten plannen maken 
samen met andere partijen. We willen 

een sneeuwbaleffect (‘multiplier-
effect’): een euro uit het budget van 

de provincie maakt zo tientallen 
euro’s los bij private partijen. Van 

ontwikkelaars, werkgevers, maar ook 
van woningcorporaties.

3
‘FAIR SHARE’  

VANUIT HET RIJK:

 
 Veel geld voor volkshuisvesting en 

ruimtelijke ordening vloeit nu nog naar 
de randstad. Als PvdA vinden wij dat 

elke regio recht heeft op een ‘fair share’ 
om deze maatschappelijke opgave op te 
pakken. Vanuit de provincie Groningen 
roepen wij Den Haag op om ook haar 

steentje bij te dragen.

4
ARMOEDEBESTRIJDING EN 
TWEE DELING TEGEN GAAN

De intergenerationele armoede is nog te 
groot in onze provincie Daar waar mogelijk 

willen wij dat de provincie een bijdrage 
levert aan het tegengaan van armoede 

c.q. het vergroten van kansen van vooral 
kinderen. Bij voorbeeld door een verlengde 

schooldag (zoals in Tijd voor Toekomst 
van het Nationaal programma Groningen 

gebeurt) of ook in het verstrekken van 
maaltijden aan kinderen die zonder ontbijt 

naar school gaan.

De PvdA staat voor
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Kunst en cultuur

Kunst en cultuur zorgen voor saamhorigheid, 
troost, creativiteit, inspiratie en verbeeldings-
kracht. Kunst en cultuur zijn overal in ons 
dagelijkse leven en tegelijkertijd laten zij ons 
soms ontsnappen aan de alledaagsheid van 
het leven. Het gaat over wie we zijn, over onze 
drijfveren en dromen. Het is de manier waarop 
we met elkaar omgaan en de verhalen die we 
elkaar vertellen. Daarom moet iedereen toegang 
hebben tot kunst en cultuur en verdienen de 
makers een eerlijke beloning.

Door kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk 
te houden versterken we het goede leefklimaat 
in de provincie. Investeren in cultuur vraagt durf 
en waardering voor de ‘intrinsieke’ waarde van 
kunst en cultuur.

Aandacht voor behoud van cultuur-
aanbod in het ommeland. Geld en 
aandacht moeten in het bijzonder uitgaan 
naar het aanjagen en ondersteunen van 
een divers cultuuraanbod in de dorpen en 
kleine steden.

De bibliotheek moet voor iedereen 
toegankelijk blijven, ook in de dorpen.

De oude Groninger kerken meer benutten 
voor maatschappelijke en culturele doel-
einden. De oude kerken behoren tot ons 
meest dierbare en schitterende erf goed 
en kunnen meer dan tot nu toe gebeurt 
worden gebruikt voor podiumkunsten en 
tentoonstellingen.

Voor zowel stad en ommeland is een goed 
en bereikbaar muziekcentrum in Stad van 
belang.

Samenwerking in de drie noordelijke pro-
vincies  op cultureel gebied is belangrijk. 
Het gezamenlijke cultuurprogramma We 
The North moet een concretere uitwerking 
krijgen voor de instellingen en makers van 
kunst en cultuur.

Het Bevrijdingsfestival moet, mede 
dankzij steun van de provincie, weer 
gratis toegankelijk zijn.

Kunst en cultuur en begint op school. De 
PvdA hecht veel waarde aan kwalitatief 
kunst- en cultuuronderwijs in zowel het 
basis- als middelbaar onderwijs.

De Groninger taal en cultuur vormen 
deel van ons erfgoed en onze identiteit. 
Projecten die zich richten op uitdragen 
van dit erfgoed steunen wij.

2.2 Investeren in gemeen-
schappen: Noaberschap; 
Cultuur en recreatie

Qua kansen in onderwijs, werk en gezondheid 
bestaat nergens in Nederland zoveel verschil 
tussen stad en platteland als in onze provincie. 
De kansenongelijkheid tussen en binnen regio’s 
in Nederland is geen natuurverschijnsel, maar 
het gevolg van politieke keuzes in de afgelopen 
dertig jaar ten gunste van topregio’s - tot welke 
men het noorden niet rekent in Den Haag.  Wij 
willen investeren in gemeenschappen. Want 
een hechte gemeenschap is voor veel mensen 
een vangnet. Het bestrijdt eenzaamheid en 
biedt hulp bij moeilijke situaties. Een dorpshuis, 
winkel, bushalte, basisschool en cultureel- en 
ver enigings leven betekent ontzettend veel 
voor hoe inwoners hun gemeenschap beleven 
en er toekomst perspectief zien. Hierbij staan 
we voor langetermijnbeleid waarbij er echt 
samengewerkt wordt tussen de provincie, 
gemeenten en maatschappelijke organisaties. 
De Brede Welvaartsindicator laat de noodzaak 
daarvan zien, de drie Groninger regio’s (Oost-
Groningen, Delfzijl en omgeving en overige 
Groningen) bungelen in de onderste regionen.1 

1 De Brede Welvaartsindicator laat zien dat de drie 
regio’s van Groningen (‘overig Groningen’, Oost-Groningen, 
Delfzijl en omgeving) op de plaatsen 29, 35 en 39 staan van 
de 40 regio’s van Nederland. Met name op de indicatoren in-
komen, arbeid en gezondheid zijn de scores laag. Zo scoort 
Oost-Groningen plaats 40 op onderwijs. Zie: https://www.
uu.nl/sites/default/files/Publicatie%20BWI%202019%20
en%20impact%20coronacrisis%20-%20rapport.pdf

De PvdA staat voor

Een steunfonds voor lokale (dorps/
sport/cultuur) verenigingen die bij voor-
beeld door stijgende (energie)lasten in 
financiële moeilijkheden komen met het 
betalen van de vaste lasten van hun pand 
en/of willen verduurzamen.

Investeren in multifunctionele dorps- en 
buurthuizen met ruimte voor cultuur, 
horeca, ont spanning, ondernemer-
schap, edu  ca tie, zorg en dienst  ver le ning. 
Daar   bij stimuleren we same n  wer king 
van provincie en gemeenten voor een 
(financieel) lange termijnplan, gericht op 
toekomstbestendige buurthuizen en een 
bruisend verenigingsleven. We verlengen 
de subsidieregeling Zorg & Voorzieningen, 
die stimuleert dat zorgvoorzieningen een 
plek krijgen in dorps- en buurthuizen.

Bewegen en gezond leven toegankelijk 
maken voor iedereen. In het kader van 
gezond leven en healthy ageing, sporten 
stimuleren door in de buitenlucht, in parken 
of wandelgebieden, sportapparatuur 
neer zetten voor algemeen gebruik. We 
willen ook watersporten stimuleren zoals 
suppen of schoolzeilen op onze meren.

1

2

3

4
5
6
7
8
9

10
11

De PvdA staat voor
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2.3 Kansen door onderwijs
Goed onderwijs is de sleutel tot een betere toekomst. Onze scholen moeten niet alleen uitstekende kwaliteit 
bieden. Het aanbod moet leerlingen ook de kans geven om in hun omgeving te blijven of in ieder geval het 
gevoel geven niet weg te moeten om bepaalde kansen te grijpen en hen voorbereiden op het werk van de 
volgende generaties.

4

5

3

2

WERKEND LEREN
Een leer-werktraject laat studenten kennismaken met een sector 
waarbij praktijkervaring wordt opgedaan die later in een loopbaan 
van pas komt. We willen werkgevers ondersteunen om meer betaalde 
stageplekken te creëren, met name in sectoren met een naar 
verwachting blijvend hoge vraag naar arbeidskrachten, zoals techniek, 
bouw, zorg en onderwijs. Doel is om studenten perspectief te geven 
op werk. De huidige coronaregelingen voor stageplaatsen en voor 
arbeidsmarktscholing willen wij voortzetten.

1

SCHOOL DICHTBIJ
Leerlingen moeten  toegang hebben tot een middelbare school en 
mbo op een redelijke fietsafstand.

PROVINCIAAL STUDIEFONDS
Gezinnen met een laag inkomen die voor het naar school gaan 
afhankelijk zijn van het openbaar vervoer, blijven aanspraak maken op 
een bijdrage uit het provinciaal Studiefonds.

UNIVERSITEIT VAN HET NOORDEN
De samenwerking tussen de Hanzehogeschool, Rijksuniversiteit 
Groningen en NHL Stenden Hogeschool in het kader van Universiteit 
van het Noorden is gebaat bij meer afstemming en laagdrempelige 
doorstroming tussen mbo, hbo en universiteit. Wij pleiten voor een 
onderzoek naar de kansen voor een kleinschalige en gespecialiseerde 
hbo/wo-campus in Oost-Groningen, in samenwerking met de Eems-
Dollardregio en de Duitse Hochschule in het grensgebied.

ÜBER DIE GRENZE
De Duitse taal blijft belangrijk voor de Groninger economie en 
vergemakkelijkt grensoverschrijdende contacten. Wij willen inzetten 
op een grensoverschrijdend programma voor alle onderwijstypen dat 
erop gericht is de interesse voor het Duits en Duitsland in Groningen 
te stimuleren, en omgekeerd, voor het Nederlands en Neder land 
in Nedersaksen. Dit kan bijvoorbeeld bereikt worden met be hulp 
van cursussen voor docenten uit Groningen en Duitsland, en met 
uitwisselingen.

De PvdA staat voor
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Slavernij en uitbuiting

Uitbuiting heeft in allerlei vormen een rol gespeeld 
in de Groninger samenleving van weleer. De 
herinneringen aan ‘wingewest Groningen’ de stands-
verschillen en keihard werken op de klei, veen en het 
zand van Groningen is vervaagd2.  Daarnaast waren 
de provinciale overheid en een aantal Groningers 
betrokken bij slavenhandel, zo had de WIC een 
kantoor in Stad. De provincie Groningen moet zich 
aansluiten bij de oproep van andere grote steden om 
de herdenking van de afschaffing van de slavernij op 
1 juli (Keti Koti) te erkennen als nationale feestdag. 
De jaarlijkse herdenking in de Stad verdient een 
officiële afvaardiging van de provincie.

2 Wij zijn er een voorstander dat het veelgelezen boek van 
Frank Westerman, De Graanrepubliek wordt verfilmd, Novecento 
van het Noorden!

2.4 Ruimte voor iedereen

We willen een maatschappij waar je kunt zijn wie 
je bent. Zonder discriminatie en uitsluiting. Wij 
streven naar een sociale en inclusieve politiek die 
mensen ziet zoals ze zijn, als mens. De provincie 
moet een actieve rol gaan spelen bij het bestrijden 
van discriminatie en uitsluiting binnen de Groninger 
samen leving.

2.5 Groningen vakantieland

Klimaat en corona hebben veel Nederlanders doen 
besluiten vaker in eigen land vakantie te vieren. 
Hier liggen ook kansen voor onze provincie. De 
schoonheid van het Groninger land en ons erfgoed 
als vakantie- en recreatiebestemming trekken buiten 
onze regio relatief weinig aandacht, daar liggen 
dus kansen. Niet in de laatste plaats omdat we het 
Werelderfgoed de Waddenzee in onze provincie 
hebben. Waar men in andere delen van het land 
struikelt over toeristische routes, valt er in Groningen 
nog veel te winnen. We willen daarom waardevolle 
lokale initiatieven om toerisme te ontwikkelen 
steunen. We richten ons op de toeristen die ruimte 
en rust zoeken.

1

2
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REGENBOOGPROVINCIE
Groningen is een regenboogprovincie en 
wij vinden dat dit nog meer kan worden 
waar gemaakt door met ge meen ten 
te over leggen over hoe iedereen zich 
binnen onze provincie veilig en zichzelf 
kan voelen. We stimuleren het geven van 
voor lichting op de scholen over diversiteit 
en lhbti+. We steunen de Groningen 
Pride.

INTEGRATIE EN WERK
Statushouders moeten ruimte krijgen om 
zo snel mogelijk te gaan werken. Goed 
werk leidt tot zingeving en zelfvertrouwen 
en helpt bij het opbouwen van nieuwe 
contacten en integratie. In navolging van 
initiatieven in de rest in het land stellen 
wij voor, ondersteund door de provincie, 
een traineeprogramma op te zetten bij 
werkgevers met een hoge arbeidsvraag 
(bv. IT, zorg en techniek).

AANMELDCENTRUM 
TER APEL
De rek is eruit. Kortzichtig landelijk 
beleid heeft een situatie laten ont staan 
die onacceptabel was voor zowel asiel-
zoekers, omwonenden en alle an dere 
betrokkenen. De provincie moet zich 
achter onze gemeenten en burgers 
scharen en druk blijven uitoefenen op 
Den Haag en andere (provinciale en 
gemeentelijke) overheden tot meer 
solidariteit om herhaling te voorkomen. 
Het huidige ad-hoc beleid moet 
plaatsmaken voor een beter beleid dat 
toe- en afname van vluch telingenstromen 
wél kan opvangen.

Groningen moet zijn trekpleisters duidelijker 
over het voetlicht brengen. De stad Groningen 
is niet alleen een studentenstad maar ook een 
culturele citytrip bestemming. De ‘Groninger 
Meren’ gaan we ontwikkelen als een vervolg 
op de Friese Meren en de Oost-Groninger 
schansen zetten we op de kaart als een heuse 
Groninger Linie. Verder willen we aandacht 
voor het Lauwersmeergebied, de Wadden en 
het Wadden Erfgoed Centrum. 

Toeristische routes: De aantrekkingskracht 
van Stad en de nabijheid van interessante 
toeristische bestemmingen kunnen beter 
worden benut met op toerisme inspelende 
bus verbindingen, vaarroutes of wandel- en 
fiets paden tussen Stad en plekken in de 
provincie zoals Bad Nieuweschans, Bourtange, 
Zoutkamp en het Lauwersmeergebied.

De PvdA staat voor
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1We verdelen de lasten én de lusten van 
de energie transitie eerlijk. Met ruime 
compensatie regelingen en lo kaal eigenaar-

schap zorgen we ervoor dat om wonen den 
baat hebben bij lokale investeringen in de 
energietransitie. We zorgen ervoor dat mensen 
met een kleine beurs mee kunnen doen. Dankzij 
een sociale ener gietransitie kan iedereen mee-
profite ren, ook als je zelf niet de financiële 
middelen hebt om je woning goed te isoleren of 
als je in een huurwoning woont.

2    De energietransitie doen we samen met 
inwoners, maatschappelijke organisaties 
en bedrijven. De energietransitie kan 

alleen slagen als we het samen doen. We zoeken 
verbindingen met inwoners, maatschappelijke 
organisaties en het bedrijfsleven. We nemen 
knelpunten weg, motiveren & inspireren en 
geven subsidies om verduurzaming financieel 
aantrekkelijk te maken. We onderzoeken of een 
provinciaal energiebedrijf mogelijk is.

3 We benutten de economische kansen 
van de energietransitie als banenmotor. 
De energietransitie heeft het potentieel 

om de banenmotor van Groningen te worden. 
Wij benutten deze kansen, maar niet tot elke 
prijs. Economische groei is geen doel op zich, 
kwalitatieve werkgelegenheid wel. 

4 De over heid neemt sturing en regie, is 
betrouw baar en gaat moeilijke keuzes niet 
uit de weg. De afgelopen jaren hebben 

laten zien dat ‘de markt’ te weinig rekening houdt 
met omwonenden, de lange termijn én dat de 
winsten weggesluisd worden uit Groningen. Dit 
vraagt om een sterke regie van de lo kale over-
heden. Ver trouw en in de over heid is door jaren-
lange aard gas- en zoutwinning enorm geschaad. 
Het pro ces rond om de plaat sing van wind molens 
in de Veen koloniën, Mee den en Delfzijl Zuid heeft 
ook een ne gatief effect gehad. De over heid moet 
zich be trouw baar tonen. Dat  be te kent niet dat 
we weg lopen voor moeilijke keuzes, maar dat we 
hier over transparant en eerlijk zijn.

De opwarming van de aarde en het verlies aan 
biodiversiteit vormen een enorme bedreiging voor 
een leefbare planeet. Ook voor Groningen. Zo 
heeft een stijgende zeespiegel gevolgen voor ons 
prachtige wad en loopt onze voedselvoorziening 
ernstige risico’s als de biodiversiteit afneemt en de 
klimaatverandering voor afwijkende temperaturen 
zorgt. 

De PvdA wil dat Groningen voorop loopt naar 
een duurzame toekomst, met een economie en 
samenleving die opereren binnen de grenzen van 
onze planeet en dat  lasten en lusten eerlijk verdeeld 
zijn. Een toekomst waarbij we als provincie zoveel 
mogelijk in onze eigen energiebehoefte willen voor-
zien waardoor onze afhankelijkheid van anderen 
afneemt.

Gelukkig wordt de noodzaak voor de energietransitie 
breed gedragen, maar dit vraagt wel om een 
zorgvuldige aanpak, waarbij we goed moeten na-
denken over het hoe, het wanneer en het waar. 
Als Groningers weten wij immers maar al te goed 

hoe ontwrichtend een onzorgvuldig uitgevoerde 
energietransitie kan uitpakken. Het is daarom extra 
belangrijk dat bij deze energietransitie wél rekening 
wordt gehouden met de belangen van inwoners en  
ondernemers en de dat lasten naar draagkracht 
worden verdeeld. Dat de lokale gemeenschap 
eigenaar is en de lusten daarmee aan allen ten 
goede komen.

De PvdA wil dat de provincie kansen pakt met 
het versnellen van de nieuwe energie-economie. 
Want als we het goed aanpakken, kunnen we 
nieuwe baan- en inkomenskansen combineren 
met het tegengaan van de klimaatverandering. 
Goed klimaat- en milieubeleid is geen hindernis, 
maar voorwaarde bij ons streven naar baan- en 
inkomenszekerheid voor iedereen.

We hebben als PvdA dus een hoge ambitie. We willen 
dat de provincie Groningen haar verantwoordelijkheid 
neemt en haar voortrekkersrol blijft houden in de 
energietransitie naar een CO2-neutraal Nederland in 
2045. 

3
KLIMAAT EN ENERGIETRANSITIE: EERLIJK 
VERDELEN

“Wij moeten beseffen met elkaar dat we niet kunnen voortgaan 
met het verbruik van beperkte voorraden brandstoffen en 

grondstoffen zoals we dat in de laatste kwart eeuw hebben 
gedaan. Zo bezien keert de wereld van vóór de oliecrisis 
niet terug. Wij zullen ons blijvend moeten instellen op een 

levensgedrag met een zuiniger gebruik van grondstoffen en 
energie. Daardoor zal ons bestaan veranderen. Bepaalde 

uitzichten vallen daardoor weg. Maar ons bestaan hoeft er niet 
ongelukkiger op te worden.” - Joop den Uyl, televisietoespraak 

oliecrisis 1973

De PvdA kiest voor een energietransitie vanuit de volgende uitgangspunten
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WARMTETRANSITIE

Alle Groningers ondersteunen om hun energieverbruik terug 
te dringen en in hun eigen omgeving duurzame energie op te 
wekken. Voor inwoners komen er programma’s om energie te 
besparen en de lasten betaalbaar te houden. Voorlichting speelt 
hierbij een belangrijke rol. Elke KWh die niet gebruikt wordt, 
hoeft ook niet opgewekt te worden. We werken met inwoners, 
gemeenten, maatschappelijke partners en bedrijven samen om 
ervoor te zorgen dat ze minder energie gebruiken.

Alle huizen van het aardgas af. Een eerste vereiste daarvoor 
is goede isolatie. We faciliteren gezamenlijke inkoop door 
groepen inwoners. Hierdoor maken we isoleren goedkoper en 
ondersteunen we lokale initiatieven. Verduurzaming van oude 
relatief goedkope vrijstaande woningen op het platteland is een 
uitdaging. Bovendien kunnen de omstandigheden per situatie, 
dorp heel verschillend zijn. We bespreken dit met mensen uit de 
praktijk en lokale energiecoöperaties.

Zonne-energie wordt flink uitgebreid en dan vooral op daken. Om 
overbelasting van het net te voorkomen, positioneren we deze 
uitbreiding bij voorkeur dichtbij locaties waar de energie meteen 
gebruikt kan worden. We willen dat vanaf 2025  zonnepanelen op 
grote daken van nieuwe bedrijfs- en overheidsgebouwen 
verplicht zijn. Door op bestaande daken van bedrijfsgebouwen 
zonnepanelen financieel mogelijk te maken zorgen we voor een 
enorme  opwekking van zonne-energie.

We focussen op wind op zee, of kleinschalige wind op land. 
We realiseren ons dat zowel op zee als op land een stuk meer 
opwekcapaciteit nodig is. We geven ruimte aan initiatieven 
voor kleinschalige wind op land. Daarbij gaan we uit van lokaal 
eigenaarschap en draagvlak. We stimuleren het implementeren 
van nieuwe technieken die bijdragen aan zo min mogelijk overlast 
voor de omgeving van windturbines. Dat doen we voor nieuwe 
maar ook voor bestaande windturbines.31

We werken nauw samen met lokale energiecoöperaties. Daar 
zijn we als Groningen voorloper in en die positie houden we 
vast. We ondersteunen de energiecoöperaties in woord en daad 
(bijvoorbeeld via Nationaal Programma Groningen). We willen 
dat de baten van lokale energieproductie ten goede komen aan 
de omgeving en omwonenden. We onderzoeken daarom of een 
provinciaal energiebedrijf mogelijk is. Dit doen we in samenwerking 
met de Groninger gemeenten en lokale energiecoöperaties.

3 Een voorbeeld hiervan is een radarsysteem dat in de Flevopolder al 
werkt, dat ervoor zorgt dat de verlichting op de huidige windparken ’s nachts uit-
gaat en alleen aangaat als er vliegtuigen in de buurt zijn. Zo beperken we lichtover-
last voor mens en dier.
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OPWEKKEN EN BESPAREN

4

5

Herbenutting van restwarmte en uitbreiding warmtenet. De 
PvdA wil ervoor zorgen dat restwarmte terechtkomt waar die 
benut kan worden. Waar mogelijk ondersteunt de provincie 
de aanleg van warmte/koudenetten, liefst gevoed uit volledig 
duurzame bronnen.41Warmte lozen in water of lucht moet met 
vergunningenbeleid krachtig worden teruggedrongen.

Warmwater dat door een netwerk van leidingen stroomt zorgt ervoor 
dat huizen verwarmd worden. Een cv-ketel op aardgas is dan niet 
meer nodig. De warmtenetten willen we als een nutsvoorziening 
opzetten, bij voorkeur gefinancierd door en in eigendom van 
bewoners, bedrijven, boeren, overheden, waterschappen.

Het benutten van vrijkomende CO2 van duurzame bronnen als 
biogas steunen we waar mogelijk. Zo dragen we bij aan het 
terugdringen van de CO2 uitstoot en maken we de industrie 
minder afhankelijk van koolstof uit kolen, olie en aardgas.

De waterstof-economie biedt grote kansen voor de Groninger 
werkgelegenheid, aangezien hier een mix van theoretisch en 
praktisch geschoolde mensen gezamenlijk kan werken. De 
groene waterstof die in Groningen gemaakt gaat worden, zal voor 
het grootste deel de rest van Nederland en Europa instromen.  
We maken de enorme hoeveelheid warmte die vrijkomt tegen 
lage kosten beschikbaar voor warmtenetten. Daarmee kunnen 
tienduizenden woningen en gebouwen in de nabijheid verwarmd 
worden. Zo heeft Groninger er ook een duidelijk voordeel aan.

4 We willen voorkomen dat er een situatie ontstaat dat een niet-duurzame 
bron in gebruik moet blijven omdat het warmtenet daarvan afhankelijk is.

De PvdA staat voor De PvdA staat voor
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ECONOMIE EN ONDERWIJS

10
11
12

1
RESTWARMTE WATERSTOF 
INZETTEN VOOR BETAALBARE 
VERWARMING
We willen in de komende statenperiode 
op dit punt doeltreffend beleid maken en 
beginnen met de uitvoering. Het moet vooral 
leiden tot betaalbare verwarming. Het geld 
voor ruimteverwarming blijft zo in de regio.  

 
KABELS AANLEGGEN
We pleiten voor een bundeling van kabels 
van de Noordzee naar het vasteland. Eén 
forse verbinding met voldoende capaciteit 
van de vaste wal tot een aansluitpunt in de 
Noordzee voor de komende 25 jaar, moet op 
korte termijn worden aangelegd. We willen 
geen nieuwe bovengrondse leidingen. 

 
VERGROENING CHEMISCHE 
INDUSTRIE
De vergroening van de chemische industrie 
in Delfzijl kan versneld worden door o.a. 
hier met waterstof en CO2 van biologische 
reststromen, bedrijvigheid te ontwikkelen bij 
het produceren van synthetische brandstof 
voor de zwaar transport. De lopende 
initiatieven ondersteunen we.

2

3

Betere aansluiting tussen het onderwijs en de banenmarkt in de 
energietransitie. Dankzij gerichte programma’s zorgen we ervoor 
dat meer jongeren kiezen voor een opleiding in één van deze 
richtingen of motiveren we mensen om zich te laten (om)scholen. 
Hierbij werken we zowel samen via regulier onderwijs als via 
gebiedscoöperaties zoals Vakland Het Hogeland.

Vaste contracten moeten in de energietransitie de norm worden. 
In ons aanbestedingsbeleid en ons subsidiebeleid houden we hier 
rekening mee. 

In de industrie zijn meerdere verduurzamingsprojecten gaande 
waar de provincie ondersteunt met subsidies. Daar gaan we mee 
door. Deze industrie zorgt voor belangrijke werkgelegenheid. 

 
 

Kunstenaars en landschaps- en natuur, bewonersorganisaties 
moeten nadrukkelijk meer betrokken worden bij de energietransitie, 
bijvoorbeeld bij inpassing in de omgeving. Dit doen wij op 
een zorgvuldige manier waarbij we bij energieprojecten extra 
investeren in het landschap eromheen. Wij geloven dat een 
verstandige locatiekeuze en een goede inpassing de acceptatie 
vergroot. 

Verbinden energienet. We willen dat het energienet verder wordt 
ver bonden met Duitsland, Denemarken en Noorwegen. 

We onderzoeken of een burgerberaad voor specifieke klimaat-
vraagstukken waar stagnatie optreedt of dreigt een haalbaar idee 
is. Wij zien de toegevoegde waarde van een dergelijk beraad. Het 
kan de energietransitie verder versnellen en bepaalde accenten 
leggen. Maar we weten ook dat dit kan alleen kan werken met 
voldoende ondersteuning en mandaat van  gekozen politici. Dat 
is dus een harde voorwaarde voordat we zo’n burgerberaad 
instellen.

OVERIG
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3.1. Waterstof
Waterstof zal nodig zijn voor vervoer, voor de 
industrie en als buffer voor elektriciteitsproductie. 
Het is op afzienbare termijn nog niet haalbaar dat we 
met windenergie van land en zee en zonnestroom 
de waterstof in West-Europa zelf duurzaam kunnen 
produceren. Maar een substantieel deel is mogelijk 
en nodig. Groningen kan daarbij een belangrijke rol 
spelen, als aanlandplek voor stroomkabels van zee. 

De PvdA staat voorDe PvdA staat voor
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Groningen is een provincie waar de ruimte en het 
landschap het dierbaarste bezit is. De rust en de 
ruimte van het Ommeland, z’n ‘fluuster en duuster’: 
het is in vele toonaarden bezongen. En dat moeten 
we koesteren. Het koesteren van het landschap 
maakt dat de ruimte om als mens in te grijpen beperkt 
is. De ruimte om te bouwen is schaars. Die schaarse 
ruimte hoort van alle burgers van Groningen te zijn 
en namens die burgers door de overheid zorgvuldig 
beheerd te worden. Ruimtelijke Ordening kan wat 
ons betreft niet aan de markt overgelaten worden.

Hoe de ruimte om ons heen eruit ziet, is belangrijk voor 
ons welzijn: we voelen ons thuis in een herkenbare 
omgeving met karakteristieke kenmerken. Van een 
verrommelde, anonieme omgeving wordt nie mand 
gelukkig, zeker een Groninger niet. En een om-
geving met een verschraalde biodiversiteit en een 
onleefbaar milieu, dat kunnen en mogen we niet voor 
onze kinderen achterlaten.

Alle beslissingen over de ruimtelijke ordening en 
landschap in Groningen moeten:

1. Bijdragen aan het geheel eigen en unieke 
karakter van onze provincie 

2. Bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van onze 
steden, onze dorpen en het landelijk gebied

3. Bijdragen aan het herstel van het milieu waarin 
wij leven

4. Aansluiten bij het bestaande erfgoed, met 
respect voor de daarin bestaande diversiteit

4 
RUIMTE, LANDSCHAP EN WATER: 
KOESTEREN EN VERZORGEN

4

5
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2

RUIMHARTIGE TOEKENNING WOONFUNCTIES 
AAN BESTAANDE GEBOUWEN
De behoefte aan woonruimte in alle segmenten is groot. Voor de 
krimp gebieden kan dat nieuwe kansen creëren, zeker nu er meer 
dan voor  heen op af stand van het werk gewoond kan worden en 
ge pensioneerde rustzoekers ook onze provincie ontdekken. Voor 
de mar kan te boerderijen in onze provincie die leegstaan en een 
nieuwe bestemming nodig hebben, kan een (gecombineerde) woon-
bestemming de redding betekenen.

1
OPTIMALE MIX WOONVRAAG, 
VOORZIENINGEN EN OV
De vraag naar woonruimte moet ondersteund worden door ruimtelijk 
beleid, waarbij goed wordt gekeken naar in het openbaar vervoer 
en welk voorzieningenniveau past bij welke omvang van de vraag. 
Wij vinden dat de beste mix van vraag en voorzieningenniveau kan 
worden gemaakt door het te concentreren in plaatsen met bestaand of 
realiseerbaar goed OV.

RUIMTE VOOR BEDRIJVEN ZOVEEL MOGELIJK 
OP BESTAANDE TERREINEN
Hergebruik van bestaande, onderbenutte bedrijventerreinen. 
Uitbreiding van de totale oppervlakte aan terreinen kan alleen op 
basis van aan getoonde behoefte. Concurrentie tussen gemeenten met 
gun stige vestigingsvoorwaarden om bedrijven aan te trekken moeten 
we tegengaan. De PvdA vindt dat de aanleg van nieuwe terreinen 
het beste kan plaatsvinden bij de reeds bestaande, zowel in de stad 
als in de regionale kernen, zoals nu gebeurt in de Oostpolder (i.s.m. 
gemeente Het Hogeland) en langs de A7 en N33 (i.s.m. gemeenten 
Veendam en Oldambt).

TOEKOMSTBESTENDIGE AGRARISCHE SECTOR
De agrarische sector is van oudsher heel belangrijk voor de economie 
van Groningen en heeft in hoge mate het aanzien van Groningen 
vorm gegeven. Nog steeds zijn het de boeren die grote delen van 
ons land schap onderhouden. Tegelijkertijd weten we dat een aantal 
ontwikkelingen in boerenbedrijven niet toekomstbestendig is en 
onze leef omgeving geen goed doet. Daar is bijsturing nodig. We 
willen in de ruimtelijke plannen aandacht voor het beperken van 
gewasbeschermingsmiddelen, de omvang van de veestapel en de 
bio-industrie.

DUURSWOLD ALS NATUUR EN WATERBERGING
Het laagveengebied van Duurswold is in een neerwaartse spiraal 
geraakt van veenoxidatie door een laag grondwaterpeil en bijgevolg 
bodemdaling. Die spiraal moet doorbroken worden door het gebied 
meer nog dan nu al het geval is, een andere functie te geven als natte 
natuur en als waterberging.
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4.2. Water: van levensbelang5

Schoon water: we genieten ervan als we erin 
zwemmen op een warme zomerdag en het zorgt 
ervoor dat onze natuur en landbouw optimaal 
tot bloei komt. Maar door klimaatverandering is 
Nederland steeds natter, zouter, slapper en soms 
juist weer droger. Bovendien is er een grotere kans 
op overstromingen. Dit vraagt om investeringen 
en het meenemen van de invloed op het water bij 
landschappelijke keuzes.

5 Zie ook het PvdA Verkiezingsprogramma Waterschap-
pen 2023-2037 van Noorderzijlvest / Hunze & Aa’s

Herstel karakteristiek landschap: we 
investeren in het herstel van het karakteristieke 
land schap waar dat onnodig is aangetast 
en waar dat redelijkerwijs moge lijk is. 
Provincies krijgen in de nieuwe om gevingswet 
waarschijnlijk de mo gelijk heid tot het 
aanwijzen van ‘bijzondere land  schappen’, 
voor de versterking en bescherming van 
landschappelijke kwaliteit. De PvdA zal 
bepleiten dat van die mo  ge lijk heid gebruik 
wordt gemaakt, om te be ginnen voor de 
bescherming van ons unieke wierden- en 
polder  land schap, het veen kolo niaal gebied, 
het laag veen gebied en het cou lisse land schap 
in het Zui delijk Westerkwartier

Ecologische verbindingszones creëren: 
we zijn voorstander van het creëren van 
ecologische verbindings  zones, waar  bij 
aandacht is voor het be staan de land  schap 
en de unieke lig ging van onze pro vin cie aan 
het Wereld erfgoed Wad den zee. We plei ten 
voor het terug breng en zoet-zout gra diën ten 
als open nat te brak water ver bin ding en met 
het acht er land, die es sen tieel zijn voor de 
ecologie van de Wad den zee, waar toe ook de 
Dol lard be hoort.

Gebiedseigen bomen en struiken: we zijn 
voor  stander van de aanplant van gebieds eigen 
bomen en struiken. Zolang we slim rekening 
houden met zichtlijnen en de identiteit van 
het landschap kun nen er Gro-ninger bossen 
aangeplant worden zon der dat dit ten koste 
gaat van ons land schap. 

Stilte, rust en donkerte in buitenge bied: 
we ver zetten ons tegen activiteiten die 
structureel de rust, de stilte en het don ker in 
het buitengebied aantasten.

Geen distributiecentra e.d. in open 
landschap: we vinden ons open landschap 
te waardevol om op te offeren voor 
distributiecentra en andere logistieke en 
industriële ge bouwen en installaties. Dat geldt 
met name voor de komst van nog meer (energie 
slur pende, nauwelijks werkgelegenheid 
biedende) datacenters in de provincie.

Forse investeringen in vaarroutes, fiets- en 
wandelpaden: Hiermee zorgen we ervoor dat 
we beter kunnen genieten van ons landschap. 
Dit doen we bijvoorbeeld door oude kerkpaden 
in ere te herstellen en licht slingerende 
fietspaden aan te leggen. 

De provincie gaat een actief beleid voeren 
voor de bescherming van houtsingels en 
maakt daar gelden voor vrij.

4.1. Landschap

Het landschap is van iedereen. Landschap 
is niet een restproduct dat overblijft als alle 
functies een plek hebben gekregen, maar 
vertegen woordigt een waarde op zich. Dat geldt 
hele maal voor de bijzondere, karakteristieke 
land schappen van onze provincie. Hier komen 
we tot rust, wonen we prachtig en recreëren we. 
Wij kiezen er daarom voor om bij besluiten de 
waarde van het landschap zeer zwaar te laten 
meewegen.

4.2.1. Klimaatadaptatie

De zomer van 2022 heeft ons laten zien wat de 
gevolgen van klimaatverandering voor Groningen 
kunnen betekenen: veel hitte, een onaangenaam 
hete zomer en veel droogte.  Terwijl we een jaar 
geleden juist in Zuid-Nederland extreme buien 
hadden, met overstromingen tot gevolg. Het is 
daarom belangrijk dat het Groninger landschap 
zich hierop aanpast en zich hierop voorbereidt. 
Bijvoorbeeld door in de steden en dorpen genoeg 
bomen te planten (die voor verkoeling zorgen) 
en door met slim watermanagement bassins 
te maken waar water opgevangen kan worden 
(bij extreme regenbuien) of juist uitgehaald kan 
worden (bij veel droogte). We willen verhard 
oppervlak zoveel mogelijk tegengaan en extra 
groen creëren door verharding te verwijderen en 
groene daken aan te leggen.

1

2

3
4
5
6
7

1
Water is een belangrijk onderdeel bij alle te 
maken plannen. Het gaat dan over opvangen, 
afvoeren, vasthouden en opslaan van water.  En 
ook over de kwaliteit van het water. Zo willen we 
een actieplan Blauwalg & zwemwaterkwaliteit, 
juist nu het warmer wordt is het belangrijk dat ook 
zwemwater schoon is en veilig. Voor de markante 
boerderijen in onze provincie die leegstaan en 
een nieuwe bestemming nodig hebben, kan een 
(gecombineerde) woonbestemming de redding 
betekenen.

2
Meer ruimte voor blauwe en groene zones in 
dorpen en steden. Voor het opvangen van 
water bij piekbuien moeten waterbergingen en 
bufferruimtes worden aangelegd (blauw). Een 
bloemrijke waterkant, de bodem en de groen-
gebieden kunnen het water vasthouden (groen). 
Zo kunnen natte en droge periodes worden 
op gevangen en kunnen én water én groen in 
de ge bouwde omgeving helpen hittestress te 
voorkomen. Daarbij kunnen natuurgebieden en 
waterbuffers prima gecombineerd worden.

3
Intensieve samenwerking tussen provincie en 
waterschappen, onder meer bij het versterken 
van kades langs belangrijke waterwegen (zoals 
het Eemskanaal) en bij het nemen van extra 
maatregelen aan de zeedijken, sluizen, gemalen 
en de kades langs binnenwateren om de risico’s 
van aardbevingen, ten gevolge van de gas- en 
zoutwinning, tot een minimum te beperken.
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5.2. Geld en goederen meer 
regionaal circuleren

Grondstoffen worden over de wereld heen en weer 
gesleept om zo goedkoop mogelijk te kunnen 
produceren. De recente ontwikkelingen laten de 
noodzaak zien om hier anders naar te kijken. Op 
het gebied van voedsel kunnen we in Groningen, 
met een relatief grote agrarische sector, de keten 
van zaadje tot bord met de technieken van nu een 
stuk herstellen. Bijkomend voordeel is dat we dan 
minder energie en geld voor transport kwijt zijn 
en het bovendien bijdraagt aan meer bewustzijn 
over het voedsel wat we eten. Nieuwe vormen van 
coöperaties om dit te realiseren moedigen we aan.

5.1. Goed vast werk voor een duurzaam en sociaal Groningen 

Als het gaat om economie, landbouw en werkgelegenheid hebben de klimaatdoelstellingen voor de PvdA 
Groningen de hoogste prioriteit. Dat betekent dat investeringen op deze vlakken altijd de klimaatdoelen 
moeten ondersteunen. Sterker nog, we zien dit als een kans om de omslag van fossiele brandstoffen naar 
nieuwe vormen en toepassingen van duurzame energie in ons voordeel uit te laten vallen. We willen het zo 
regelen dat de baten in onze eigen provincie terecht komen en ten goede komen aan de werkgelegenheid. 
Daarbij moet er aandacht zijn voor iedereen, we hebben alle handen nodig. We willen optimaal profiteren van 
de middelen die dankzij de PvdA in de provincie beschikbaar zijn uit het Just Transition Fund.6

6 Het JTF is een Europees fonds van 330 miljoen euro dat middelen heeft om de aardbevingsgevolgen in Groningen te com-
penseren en de energietransitie te bevorderen. De provincie kan over dit geld beschikken.

5 
ECONOMIE, LANDBOUW EN WERK-
GELEGENHEID: SOCIAAL EN DUURZAAM

 
 

WERKGELEGENHEIDSPACT

Vanuit de JTF middelen gaan we een 
pact sluiten met relevante partijen om 

de werkgelegenheid in Groningen 
te stimuleren en te zorgen dat vraag 
en aanbod optimaal op elkaar wordt 

 
 
 

OPLEIDINGEN EN OMSCHOLING

Die inspelen op de nodige vaardigheden 
en kennis. De provincie faciliteert hierin met 

sub sidies. We zorgen voor extra prik kels 
(bijvoorbeeld voorlichting, ho gere stage-
vergoedingen, etc.) voor op lei d ing en die 

we nodig hebben bij de energie transitie en 
de Groninger economie van de  toekomst.

 
 
 

IEDEREEN DOET MEE

Bijzondere aandacht willen we voor de 
mensen die eerder in de sociale werk-

voorziening werkten en nu tussen wal en 
schip zijn gevallen. Voor iedereen hoort er 
een plaats te zijn bij het bouwen aan de 

toekomst, anders redden we het niet.

 
VASTE CONTRACTEN ZIJN DE NORM 

Vakbonden worden betrokken bij 
arbeidsmarkt plan nen. De provincie geeft 

zelf het goede voorbeeld en doet in 
principe al leen zaken met bedrijven waar 

een cao van kracht is.

1 2

3 4

1
Stimuleren regionale circulaire economie, 
zowel voor voedsel als voor andere 
economieën.

2
Er komt een subsidiefonds voor nieuwe 
coö peraties of samenwerkingen die dit 
gaan uitvoeren.
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5.3. Landbouw

De landbouw is in Groningen nog steeds een 
economische sector van betekenis. Het aandeel van 
mensen die op het land werken, is slechts enkele 
procenten, maar in de hele keten ligt dat aanzienlijk 
hoger. Van pootaardappel tot keukentafel en van 
zaadje tot biopolymeren via de suikerindustrie en 
AVEBE, maar ook van grazende koeien tot de kaas 
in de winkel, zijn heel wat mensen aan het werk. 
Bovendien hoort de landbouw bij de Groninger 
cultuur en bij het Groninger landschap.

Helaas is de voedselketen verstoord, gemondialiseerd 
en daardoor steeds minder zichtbaar en grijpbaar. 
We willen onze voedselketen weer kort en door-
zichtig maken. De oorlog in Oekraïne maakt helder 
dat de zorg om voedselzekerheid terecht is. 
Mede daarom moeten we extra zuinig zijn op de 
agrarische bedrijven die belangrijke grondstoffen 
voor ons voedsel leveren. We willen onze agrariërs 
nadrukkelijker ondersteunen om gedifferentieerder 
en gevarieerder te produceren. Ook willen we dat 
de grondstoffen in onze regio verwerkt worden tot 
eindproducten en dat deze niet over de hele wereld 
worden versleept, om later terug te komen in onze 
winkelschappen. We willen dat de provincie zich vol 
achter regionale initiatieven stelt.

De stikstofproblematiek laat zien dat de landbouw 
een flinke omslag moet maken, naar een ander 
verdienmodel. We willen dat de provincie de boeren 
hierbij ondersteunt, bijvoorbeeld met sub sidies of 
ver snelde pro cedures voor vergunningen. Maar 
we wil len ook dat de provincie niet wegloopt voor 
moeilijke keuzes.

5

1
BERAAD
Met boeren, geïnteresseerden, 
weten schappers, wordt een beraad 
bij een geroepen om mogelijkheden 
te zoeken om de regionale 
voedselketen te herstellen. 

2
VERDUURZAMEN
Het beleid van de provincie wordt 
gericht op het verder verduurzamen 
van de reguliere landbouw op weg 
naar een meer ecologische land-
bouw te voorkomen. Daarbij kun nen 
na tuur  gebieden en water  buffers 
pri  ma gecombineerd worden.

3 STIKSTOF
Steun aan boeren in de omslag naar 
een ander verdienmodel.

4
ENERGIETRANSITIE
met boeren worden op korte 
termijn afspraken gemaakt om de 
bedrijven van het gas te halen. Met 
melkveebedrijven wordt gekeken 
naar mogelijkheden om de warmte 
van hun koelinstallaties te winnen 
en om voor tapwater zonneboilers 
te benutten. Daken van boerderijen 
worden zoveel mogelijk met zonne-
panelen belegd en de energie wordt 
gedeeld met de naaste omgeving. 
Energiecoöperaties kunnen daarbij 
een rol spelen.

SUBSIDIES
De provincie ondersteunt bedrijven 
in de agrarische sector met subsidies 
die de beleidsdoelen ondersteunen5
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6.1. Fietsen wordt belangrijker

Het fietsverkeer groeit sterk. Grotere af stan den 
per fiets worden voor meer mensen haal baar 
en de provincie heeft veel geïnvesteerd in fiets-
verbindingen. Het budget voor het uitvoerings-
programma loopt komende periode af, maar wij 
willen blijven investeren.

6.2. Vervoer voor iedereen
Openbaar vervoer moet een systeem zijn waar 
iedereen gebruik van kan maken en dat betaalbaar 
blijft. Op dit punt is nog veel te verbeteren. Dat kan 
door ondersteunende techniek, maar ook door vaste 
frequenties en een optimale samenwerking tussen 
publiek en openbaar vervoer. Het OV is de afgelopen 
periode verbeterd, maar heeft van corona een flinke 
tik gekregen. We willen een stop op tariefsverhoging 
zolang de groeicijfers niet terugkeren.

De doorstroming bij het busvervoer verdient 
aandacht. OV-reizigers hebben recht op een vlotte 
reis, een minuut reistijd winst per rit kan voor de 
reizigers uren tijdwinst opleveren als hierdoor een 
overstap gehaald wordt. Met gemeenten en het OV- 
bureau blijven we kritisch kijken naar de lijnen en de 
aansluitingen bij de verschillende knooppunten. 

De PvdA blijft voor realisering van de Lelylijn en 
een snelle verbinding per trein met Bremen, de 
Wunderlinie. Dat geldt ook voor de Nedersaksenlijn, 
een directe spoorverbinding tussen Enschede en 
Groningen via Emmen, waarvan het eerste deel 
Veendam-Stadskanaal de komende statenperiode 
wordt gerealiseerd. Ook willen we dat de flessenhals 
Meppel-Zwolle, die nu voor het noorden een uiterst 
kwetsbare schakel is, op korte termijn verbeterd 
wordt. Te vaak zijn er incidenten waardoor de rest 
van Nederland van het Noorden is geïsoleerd.

In de mobiliteit is een grote verandering ingezet. 
De (elektrische) fiets is voor een steeds grotere 
groep een vervoermiddel voor groeiende afstanden. 
Dankzij verbeteringen in het openbaar vervoer zijn 
ook bus en trein in Groningen voor meer mensen een 
goed alternatief. We vinden het belangrijk dat dat zo 
blijft en dat het ook betaalbaar blijft. 

Auto’s worden de komende jaren steeds schoner 
door elektrificatie. Toch blijft het ruimtegebruik, het 
ge bruik van schaarse duurzame stroom en de ver-
keershinder, reden om selectief gebruik van de auto 
aan te moedigen. De PvdA ondersteunt het plaatsen 
van voldoende laadpunten en het faciliteren van het 
gebruik van de autobatterij als stabilisator van het 
stroomnet. 

Met de voltooiing van de zuidelijke ringweg en 
verbeteringen aan de westelijke ringweg bij de stad, 
is de hoofd autostructuur in de provincie Groningen 
op een ruim voldoende niveau en worden files weer 
zeldzaam. We kunnen daarom kiezen voor slimmere 
benutting van asfalt, in plaats van extra asfalt.  Zo 
kan er bijvoorbeeld meer ruimte voor snel en 
hoogwaardig busvervoer worden gemaakt.

De autoverbindingen naar andere landsdelen en 
Duitsland zijn goed. Veiligheid en hinder van het 
verkeer blijven echter aandacht verdienen. Het 
onder houd aan wegen en de investeringen in ov zal 
een flink deel van het provinciaal budget innemen.

1. Bio-asfalt

We willen dat de provincie inzet dat zo snel 
als mogelijk provinciale wegen van bio-asfalt 
worden voorzien (harsfalt genoemd). Er worden 
momenteel al proeven uitgevoerd. Het experiment 
in Assen wordt nadrukkelijk gevolgd

2. Verdubbeling N33 

Voor de Economische- en Green Village ont-
wik ke lingen van onze industrieën in Eems delta 
en Eemshaven is het van groot belang dat de 
voorgenomen verdubbeling boven Zuidbroek de 
komende jaren in uitvoering komt.

6 
VERVOER IN, VAN EN NAAR GRONINGEN

1
INVESTEREN IN  
FIETSVERBINDINGEN
Fietsen is gezond en milieu-
vriendelijk. We willen dat er 
opnieuw mid del en komen. Vooral 
door het onder steunen en samen-
werken met gemeenten kunnen nog 
verbeteringen worden doorgevoerd. 
Het gaat hierbij over fietssnelwegen 
maar ook over kleine (slingerende) 
fietspaden door ons prach tige Gro-
ninger landschap.

2
MEER VEILIGE  
FIETSENSTALLINGEN
Ook een elektrische fiets moet 
bij voorbeeld bij de ov-hubs en 
stations na de reis nog in goede 
staat aangetroffen worden. Daar 
moet sterk op worden ingezet en 
daar moeten ook NS en Prorail op 
wor den aangesproken.

1 EXTRA  
ONDERSTEUNING
om het OV weer op peil te brengen

2 VERBETEREN  
DOORSTROMING
trein-bus (Arriva/NS – Qbuzz) en 
trein-trein (Arriva-NS).

3 INZET OP AANLEG  
LELYLIJN EN  
NEDERSAKSENLIJN

4 INZET OP  
VERBETERING 
SPOORTRAJECT  
MEPPEL-ZWOLLE

5 STOP OP  
TARIEFSVERHOGING
van het openbaar vervoer
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6.3. Scheepvaart

De provincie faciliteert verduurzaming van het 
scheepvaartverkeer. Dat geldt bij de gezamenlijke 
aanbesteding met Friesland voor de Waddenveren, 
maar ook voor de binnenvaart worden het gebruik 
van waterstof, synthetische motorbrandstof en 
wissel pakketten in accucontainers aangemoedigd. 

6.4. Luchtvaart
Als het gaat om het verdelen van schaarse middelen 
voor vervoer is voor de PvdA de snelle treinverbinding 
naar de randstad en naar Bremen, in combinatie met 
een toegankelijk streekvervoer de hoogste prioriteit.

Groningen Airport Eelde heeft een belangrijke functie 
als het gaat om de medische vluchten van het UMCG 
en als testcentrum voor elektrisch vliegen en leidt 
jaarlijks 120 piloten op voor KLM. Dit doen zij vanaf 
2026 met elektrische vliegtuigen. Daarnaast is Eelde 
steeds duurzamer aan het worden. Tegelijkertijd 
kost het de provincie als aandeelhouder elk jaar vele 
miljoenen. Wij vinden dat deze infrastructuur moet 
worden gefinancierd vanuit de Schipholgroep. Als 
PvdA willen wij niet investeren in Groningen Airport 
Eelde.
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De provincie is voor de inwoners van Groningen vaak 
niet zo zichtbaar, zij hebben immers meestal met de 
gemeente of de Rijksoverheid te maken. Maar de 
rol is daarom niet minder belangrijk. Veel zaken die 
het leven, werken en reizen in onze provincie raken, 
worden beïnvloed door wat er door het provinciale 
bestuur wordt besloten. De PvdA wil dat de provincie 
haar rol op de beste manier oppakt: eerlijk en sociaal. 
Met oog voor de mensen.

De provincie heeft een aantal kerntaken: klimaat 
en energie, wonen, werken, landbouw, openbaar 
vervoer en de leefomgeving. Deze zaken hebben 
een grote invloed op het dagelijks leven. Als PvdA 
stellen we in het bestuur de menselijke component 
centraal. In daad en in woord. We hebben het niet 
over de verdiencapaciteit van bedrijven, maar over 
voldoende en goed werk voor iedereen. En niet over 
de doelstelling van “35 terrawattuur hernieuwbare 
energie uit de RES’en”, maar over duurzame, goed 
geïsoleerde woningen en een betaalbare woning 
voor iedereen. 

We kiezen dus voor een andere benadering: van 
inhoudelijke beleidsvelden naar ordening op schaal 
en grootte. Eenvoudig gezegd: de provincie staat 
tussen Den Haag en de gemeenten in. Daar waar 

het Rijk te groot is en het lokaal bestuur te klein, 
komt de provincie om de hoek kijken. Niet de 
bestuurlijke werkelijkheid, maar de optimale schaal 
moet bepalend zijn bij welk democratisch gekozen 
bestuursorgaan een taak het best kan worden 
ondergebracht. Voorbeelden: arbeidsmarktregio’s, 
de GGD of het ontwikkelen van de Regionale 
Energiestrategie. Doordat de provincie haar rol 
neemt, kunnen de gekozen volksvertegenwoordigers 
hun controlerende taak goed invullen en bestuurders 
aanspreken als dat nodig is. 

Onze grote drijfveer is om samen met mensen te 
bouwen aan krachtige dorpen en steden in de 
provincie Groningen, waar het goed wonen is, en 
waar bestaanszekerheid is gegarandeerd voor 
iedereen. We zijn daar waar de mensen ook zijn, 
met hun dromen én hun problemen. We luisteren en 
geven mensen een stem.

We staan voor eerlijk, sociaal en transparant bestuur 
en dat geldt ook voor de financiën. De PvdA zorgt 
dat de Provinciale Staten een stevige, controlerende 
rol hebben en houden. Het motto ‘geld volgt beleid’ 
blijft onze norm. Daarbij moet de begroting sluitend 
zijn. Structurele uitgaven moeten worden gedekt 
door structurele inkomsten. 

7 
BESTUREN VAN DE PROVINCIE: DE 
GRONINGERS CENTRAAL

1
EERLIJKE VERDELING VAN 
MIDDELEN

De sterkste schouders dragen de zwaar-
ste lasten. Als provincie een proactieve 
rol te pakken als verbinder tussen Rijk 
en gemeente en als samenwerkings-
partner. Voortzetten van de gebieds-
gedeputeerden die een integrale aanpak 
makkelijker maken

2
DE KRACHT VAN DE 
GEMEENSCHAP GEBRUIKEN

Inwoners inspraak geven en verbinding 
zoeken met alle lagen van de samenleving. 
We kunnen alleen iets bereiken als we het 
samen doen. We geloven in de wissel-
werking tussen overheid en burger. 
Dat is allesbehalve makkelijk. Zeker als 
het gaat om de ingrijpende opgaven 
die zich aandienen op het gebied van 
wonen, energie en klimaat. We zoeken 
verbinding via netwerken binnen de partij, 
door de dorpen en steden in te gaan en 
de samenwerking met maatschappelijke 
organisaties te zoeken.

DE PVDA  
STAAT VOOR
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NAWOORD
Dit programma is geschreven door de schrijfgroep die 
tijdens de gewestelijke vergadering in december 2021 is 
samengesteld met instemming van de leden. We hebben 
als basis genomen de bestaande programma’s van de 
PvdA Staten en die van alle afdelingen in onze provincie. 
Daarnaast hebben we input gehad van diverse deskundigen, 
van de huidige statenfractie, de waterschaps-fracties via 
Janny Gerda de Jonge, de gedeputeerde en Léon Boer als 
vertegenwoordiger van het gewestelijk bestuur. Dank aan 
Karin Hazewinkel voor haar bijdrage aan het hoofdstuk over 
de afhandeling van aardbevingsschade.

DE SCHRIJFGROEP

E u g e n i e  S t o l k  -  v o o r z i t t e r
E r i k  A d e r
S t i j n  H o n s e l a a r
S j a k  R i j p l o e g
L a m m i e  S c h u i l i n g
J o r e n  v a n  V e e n


