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‘Voor elkaar, met elkaar’, dat is de CDA-
campagneslogan voor de Provinciale
Statenverkiezingen van 15 maart. Als
christendemocraten geloven wij in de
kracht van samen. Een mooiere provincie
begint met mensen die oog hebben voor
elkaar en een dienstbare overheid die
ruimte biedt aan de kracht van de
samenleving. Door samen de schouders
ergens onder te zetten, kunnen wij als
Groningers veel aan. Het CDA staat voor
een overheid die haar burgers vertrouwt,
ruimte biedt aan ideeën uit de samenleving
en inwoners ondersteuning
biedt waar het nodig is. Daar waar mensen
in de problemen komen, moet de overheid
een schild zijn voor zwakkeren.

We moeten echter ook constateren dat veel
Groningers, die de overheid de afgelopen
jaren nodig hadden, dat schild hebben
gemist. De overheid is niet altijd de
betrouwbare partner geweest die zij hoorde
te zijn. Bijvoorbeeld in het
aardbevingsschandaal, de toeslagenaffaire
of de aanpak van de stikstofproblematiek.
In onze ogen moeten we terug naar een
overheid die naast haar inwoners staat. Met
minder polariserende politici en meer
volksvertegenwoordigers die samen met
Groningers de schouders eronder zetten.
De overheid zijn we immers met elkaar.

Onze provincie staat ook de komende jaren
voor grote uitdagingen. Voor veel mensen
en gezinnen gaan de kosten van energie en
boodschappen door het dak. In het
aardbevingsgebied maken veel inwoners
zich zorgen over hun veiligheid en de veel
te traag verlopende versterkingsopgave. Op
het platteland zien Groningers
voorzieningen verdwijnen en maken
boeren zich zorgen over de toekomst van
hun bedrijf en daarmee hun gezin. In de
zorg, techniek, de bouw, het onderwijs en
vele andere sectoren kampen we met een
tekort aan personeel. Dit zijn stuk voor stuk
onderwerpen waar we gezamenlijk mee
aan de slag moeten. Voor elkaar en vooral
ook met elkaar.
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Als christendemocraten voelen wij de plicht
om verder te kijken dan het hier en nu. Wij
hebben deze provincie geërfd van vorige
generaties en in bruikleen van onze
kinderen en kleinkinderen. Dat schept een
grote verantwoordelijkheid die verder reikt
dan enkel de problemen van vandaag en
morgen. Ook volgende generaties moeten
er op kunnen rekenen dat wij voor hen een
leefbare provincie achterlaten. Wij noemen
dat rentmeesterschap.

In dit programma schetsen we hoe we de
grote uitdagingen in onze provincie willen
aanpakken. Uit de vele gesprekken die wij
voeren met Groningers, komt een helder
beeld naar voren wat de opgave is. Dat
hebben we vertaald in actiepunten voor de
komende vier jaar. Per thema maken we
scherpe keuzes en leggen we uit waarom
we deze keuzes maken. We doen geen
beloftes die we niet waar kunnen maken en
werken samen met Groningers aan
perspectief voor stad en ommeland. 

Dat doen we vanuit ons gedachtengoed
en onze kernwaarden. Waarin de zorgen
en ideeën van Groningers centraal staan.
In goede samenwerking met het Rijk,
gemeenten, maatschappelijke
organisaties en met u. Dat doen we
oprecht en met respect voor ieders
mening. Met uiteindelijk als doel een
samenleving die er voor elkaar is, elkaar
steunt en met elkaar bouwt aan een
provincie, waarin deze generatie
Groningers én volgende generaties met
plezier kunnen wonen, werken en leven.

Met dit programma als basis, willen we de
komende vier jaar daar opnieuw mee aan
de slag. Dit doen we met een groep
enthousiaste kandidaten die een goede
weerspiegeling zijn van onze provincie.
Met uw steun bouwen we aan een
provincie die we met trots door kunnen
geven aan volgende generaties.

Robert de Wit
Lijsttrekker CDA Provincie Groningen
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HOOFDSTUK 1 
Prettig en veilig wonen



Volkshuisvesting 
Het is crisis op de woningmarkt. Niet alleen
in de stad maar ook in ons prachtige
ommeland. Een tekort aan woningen heeft
geleid tot onbetaalbare prijzen voor
koopwoningen en jarenlange wachtlijsten
voor huurwoningen. Jongeren en gezinnen
in het ommeland willen vaak wel in hun
gemeente blijven wonen, maar er zijn
vrijwel geen betaalbare woningen te vinden
door het grote woningtekort en de
wachttijden in de sociale sector. Het
bouwen van meer woningen dient in onze
ogen een prominent speerpunt te zijn voor
de provincie. 

 
In het Deltaplan voor het Noorden heeft de
provincie Groningen voorgesteld om voor
2040 70.000 woningen te realiseren. Het
CDA steunt deze inzet. In samenspraak met
de gemeenten dient de provinciale
woonagenda uitgevoerd te worden met
brede aandacht voor sociale huurwoningen.
Bij het toewijzen van woningen dient er te
worden gekeken naar mogelijkheden om
‘eigen inwoners’ als eerste in aanmerking te
laten komen. ‘Eigen inwoners’ zijn inwoners
die al in de gemeente wonen. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan jongeren die nu nog bij
hun ouders wonen. Sinds de
coronapandemie is het aantal leegstaande
(bedrijfs)panden toegenomen. Het CDA is
een voorstander van het, daar waar dit
mogelijk is, ombouwen van deze panden
naar woningen. Het CDA wil
een provinciale stimulans om bestaande
woningen energie-neutraal en
klimaatbestendig te maken.

Meer aandacht voor ouderen
Ouderen zijn vaak gehecht aan hun
woning en blijven dan ook zo lang mogelijk
in hun eigen vertrouwde huis en omgeving
wonen. Toch heeft dat soms ook nadelen.
Dat geldt zeker ook in onze provincie, waar
een groot woningtekort is en de
wachttijden in de sociale sector vaak veel
te lang zijn. Daarnaast is een van de
oorzaken van het woningtekort het
zogenaamde scheefwonen en de
verdunning van het aantal bewoners per
woning. Een kwalitatief, divers en
betaalbaar woningaanbod afgestemd op
verschillende doelgroepen en
woningaanpassingen met bijvoorbeeld de
aanleg van Domotica (huisautomatisering),
is daarom essentieel. 

 
De provincie kan een grote bijdrage
leveren aan het oplossen van de
problemen op de woningmarkt door de
ambtelijke organisatie op het dossier
wonen uit te breiden en flink in te zetten
op onder andere mantelzorgwoningen,
kleinschalige woongroepen, moderne
hofjes, wooncomplexen en knarren-hofjes.
Laatstgenoemde woonvorm bestaat uit
ongeveer 25 wooneenheden voor ouderen.
Als deze woningen aantrekkelijk zijn,
wordt hiermee een stevige bijdrage
geleverd aan de doorstroming.
Tegelijkertijd wordt eenzaamheid onder
ouderen tegengegaan en kan zorg worden
gebundeld waardoor de kosten afnemen.
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Het CDA omarmt de doelstelling in
het Deltaplan voor het Noorden om
in 2040 70.000 nieuwe woningen te
realiseren.

De provincie moet meer vrijheid
bieden in het woningbouwbeleid van
de gemeenten en moet actiever
belemmeringen wegnemen, zodat
gemeenten en
woningbouwcorporaties en
particuliere investeerders volop in
staat worden gesteld om te kunnen
bouwen. Bij de bouw dient er sprake
te zijn van maximale flexibiliteit
zoals bijvoorbeeld voor flex-
woningen.

Het CDA wil nieuw beleid, waarin
meer aandacht komt voor senioren.
Factoren die belangrijk zijn, zijn
wonen en werken, bereikbaarheid,
voorzieningen en zorg en (digitale en
fysieke) toegankelijkheid.

Verduurzamen van de woningvoorraad
Energiearmoede is in Nederland een groot
probleem. In de provincie Groningen is de
energiearmoede zelfs het grootst. In onze
provincie zijn relatief gemakkelijk grote
inhaalslagen te maken. Door middel van
dubbel glas en isolatie zijn er
mogelijkheden om de energiearmoede te
verminderen. Ondanks dat dit een
gemeentelijke taak is dient de provincie te
kijken naar initiatieven om de
energiearmoede te verminderen en deze
initiatieven te ondersteunen. 

Het CDA is en blijft van mening dat
de gaswinning zo snel mogelijk
naar nul moet. 

Het CDA vindt dat het Rijk er alles
aan moet doen om de
versterkingsopgave te versnellen. 

Veilig wonen (gaswinning)
Meer dan 10 jaar na de zware beving in
Huizinge is de lijdensmarathon van veel
Groningers in het aardbevingsgebied nog
steeds niet beëindigd. Velen van hen lopen
een marathon waarbij de finishlijn elke
keer wordt verschoven. 2022 had het jaar
moeten zijn waarin de gaskraan definitief
zou worden dichtgedraaid. Het einde van
een tijdperk dat zichtbare en onzichtbare
scheuren heeft aangebracht in de
Groningse samenleving. In plaats van het
einde van de gaswinning werd wederom
de finishlijn verlegd. 

Daarbovenop loopt de versterkingsopgave
nog altijd buitengewoon traag. In 2022 zijn
nog steeds 5.000 woningen niet eens
opgenomen voor beoordeling. Bij slechts
9.000 van de 27.000 woningen is de bouw
of sloop gestart of is het proces volledig
afgerond. De versterkingsopgave blijft
onverminderd groot. Een versnelling en
vereenvoudiging van vaststelling van
bestemmingsplannen, vooroverleg en
vergunningsprocedures is wat het CDA
betreft van essentieel belang om
processen te versnellen. 

Aandacht voor immateriële schade
Er dient aandacht te zijn voor inwoners die
kampen met psychische problemen als
gevolg van de gaswinning. Wij pleiten voor
een vangnet voor deze groep. 

Één loket voor alle mijnbouwschade
Voor alle mijnbouwschade, door gas- en
zoutwinning, is er één loket. Voor de
mijnbouwschade geldt een omgekeerde
bewijslast. Daarnaast dient er ook
aandacht te zijn voor bedrijfspanden. 
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De provincie dient dorpen, wijken
en steden in samenspraak met de
gemeente te ondersteunen door
middel van subsidieregelingen

Het CDA wil een provinciaal
subsidieloket openen dat
verenigingen en stichtingen
ondersteunt in het aanvragen van
subsidies 

Leefbaarheid 
In veel gemeenten in onze provincie staat
de leefbaarheid onder druk. Als gevolg van
teruglopende gemeentefinanciën
verdwijnen bibliotheken, OV-verbindingen
en zorg in de regio. Dit is onwenselijk. Elke
Groninger heeft namelijk recht op een
leefbare omgeving. Het CDA wil daarom
een voorzieningenminimum binnen een
straal van 15 km. Zo moet iedereen in zijn
of haar omgeving gebruik kunnen maken
van een aantal basisvoorzieningen als
onderwijs, zorg of openbaar vervoer.
Wanneer dit niet rendabel is, dient de
overheid bij te springen. 

 
De jarenlange krimp in het Ommeland
heeft voor centralisatie van voorzieningen
gezorgd. Het verdwijnen van
voorzieningen zorgt echter voor nog meer
krimp, waardoor een vicieuze cirkel
ontstaat. Mede gezien de woningopgave
zijn dit extra redenen om te investeren in
voorzieningen, met name in
het Ommeland.

 
Subsidies
Verenigingen vormen een belangrijk
onderdeel van de Groningse
gemeenschap. Het zijn de plekken waar
we met elkaar in contact komen. Ze
fungeren als huiskamers van lokale
samenlevingen. Het CDA is
daarom een groot voorstander van het
beschikbaar blijven stellen van subsidies
aan regionale verenigingen en
stichtingen. Ook andere initiatieven die
duidelijk bijdragen aan de lokale
onderlinge verbondenheid, moeten hier
gebruik van kunnen maken. 

Het indienen van een subsidieaanvraag is
echter niet gemakkelijk. Om te
voorkomen dat subsidies aan de strijkstok
van commerciële tussenpartijen blijven
hangen, stelt het CDA voor om een
provinciaal subsidieloket voor
verenigingen en stichtingen te openen.
Het provinciaal subsidieloket geeft
vrijblijvend advies en ondersteunt bij het
indienen van de subsidieaanvraag.

Armoedebestrijding
Het CDA vindt dat de provinciale overheid
een bijdrage moet leveren aan
maatschappelijke initiatieven op het
gebied van armoedebestrijding en het
voorkomen van armoede.



Veiligheid 
In de afgelopen vijf jaar zijn in de
provincie ten minste 195 panden
gesloten in verband met
drugscriminaliteit. Het voornaamste
deel bevindt zich in de stad.
Drugscriminelen slaan echter hun
tentakels steeds vaker uit naar het
ommeland.

Drugscriminaliteit en ondermijning
rukken ook in onze provincie op. Het
eindigt niet bij een gemeentegrens.
Drugscriminaliteit en drugsgebruik zijn
daarmee een groeiend probleem in
onze provincie. Het CDA is voor een
provinciale aanpak van
drugscriminaliteit in samenwerking
met de gemeenten.

Immigratie
Grote delen van de provincie Groningen
worden ervaren als een plek waar kinderen
onbezorgd alleen over straat kunnen, en waar
ouderen zich thuis veilig voelen. Er zijn echter
ook gemeenten waar deze veiligheid onder
druk staat. In de gemeente Westerwolde is de
opvang van vluchtelingen erbarmelijk en
wordt overlast ervaren. Het CDA is een
voorstander van de opvang van
oorlogsvluchtelingen. Het CDA
is van mening dat er gestopt dient te
worden met de extra opvang van ‘veilige
landers’. Andere provincies dienen ook
verantwoordelijkheid te nemen. Daarnaast
moeten uitgeprocedeerde asielzoekers sneller
worden uitgezet om ruimte te
bieden aan de mensen die onze hulp nodig
hebben. Er dient rekening te worden
gehouden met het draagvlak in de regio. De
provincie Groningen dient de gemeente
Westerwolde te ondersteunen als de
situatie onhoudbaar blijft. 
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Het CDA is voor een
provinciale aanpak van
drugscriminaliteit in
samenwerking met
gemeenten

Het CDA vindt dat er een stop
moet komen op de opvang van
''veilige landers''



HOOFDSTUK 2 
Zorg



Zorg is essentieel voor iedereen en dient
voor alle Groningers betaalbaar, bereikbaar
en beschikbaar te zijn. Als CDA zetten we
stevig in op preventie, gezond leven en
vroegtijdige signalering van
gezondheidsproblemen. Onze provincie is
rijk aan toonaangevende (regionale)
ziekenhuizen. Het UMCG is zelfs de
grootste werkgever in de provincie
Groningen. Tegelijkertijd zien we vanuit het
Rijk een centraliserende beweging. Een
voorbeeld hiervan is de
kinderhartchirurgie. Het CDA is en blijft een
voorvechter van behoud van de
kinderhartchirurgie en andere acute
zorgvoorzieningen. 

Bereikbaarheid
Alle ziekenhuizen dienen goed bereikbaar
te zijn met het openbaar vervoer. Wij
stimuleren daarnaast de toepassing van
digitalisering in projecten om de kwaliteit
van de zorg te behouden of zelfs te
vergroten. Huisartsenpraktijken dienen te
allen tijde goed bereikbaar te zijn. Als er
huisartsenpraktijken dreigen te verdwijnen
uit dorpen dient de provincie gemeenten te
ondersteunen.

Toegankelijk houden van zorg
Het personeelstekort in de zorgsector is
een groeiend probleem. Het onderwijs
moet inspelen op de vraag naar
zorgpersoneel en de provincie moet dit
ondersteunen. 
 

Het CDA is en blijft van mening dat de 
gaswinning zo snel mogelijk naar nul 
moet. 

Het CDA vindt dat het Rijk er alles aan 
moet doen om de versterkingsopgave te
versnellen. 

We leven in een tijd waarin mensen een
hogere leeftijd bereiken en langer thuis
blijven wonen. Met professionele zorg
alleen gaan we het niet redden. In de
provincie Groningen kennen we inmiddels
140 lokale zorg(zame) initiatieven waarin
met name de informele kant van zorg
lokaal in dorpen wordt georganiseerd. De
informele kant van zorg, het omzien naar
elkaar, zouden we haast als eerstelijns
zorg kunnen gaan zien en wordt een
steeds belangrijkere schakel in de
zorgketen. Omzien naar elkaar is
onbetaalbaar en scheelt in de zorgkosten. 

De provincie heeft beperkte
bevoegdheden op het gebied van zorg,
maar kan ondersteuning bieden aan
zorgcoöperaties. Dit betekent dat de
provincie investeert in het realiseren van
gemeenschappelijke voorzieningen die de
zorg effectief en nabij houden.
Waardevolle maatschappelijke
initiatieven, waarbij mensen zelf de zorg
voor elkaar organiseren, verdienen extra
ondersteuning en aandacht. We willen
samenwerking tussen organisaties
stimuleren en waar nodig faciliteren. Dit
vraagt om een actieve houding als
provincie. Zoals hierboven omschreven
wordt zorg vaak niet gezien als een
provinciale aangelegenheid, maar de
provincie kan wel degelijk een rol
oppakken.

Tot slot is het belangrijk om de zorg op
een andere manier te organiseren,
bijvoorbeeld door gebruik te maken van
technologische ontwikkelingen. De
provincie moet innovatie en robotisering
binnen de zorg verder stimuleren. 
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Het CDA wil betaalbare, bereikbare
en beschikbare zorg

Het CDA wil innovatie en
robotisering stimuleren en een
meerjarig financieel perspectief
van lokale initiatieven en het
netwerk zorgzame dorpen



HOOFDSTUK 3 
Bereikbaarheid 



Openbaar vervoer 
Het openbaar vervoer staat in de
provincie Groningen onder druk. In 2022
heeft de provincie bezuinigingen moeten
doorvoeren. Deze bezuinigingen waren
nodig door het teruglopende aantal
reizigers na de coronapandemie. Hiervoor
stond ons openbaar vervoer al onder
druk. Noord-Nederland is het slechtst
ontsloten deel van het hele land. Het CDA
pleit daarom voor een
bereikbaarheidsminimum. Dit houdt in
dat grote steden en dorpen tot minimaal
00:00 uur bereikbaar moeten zijn. Het
CDA wil nachtbussen van zaterdag op
zondag inzetten voor kernen die niet tot
laat beschikbaar zijn. De nachtbus
vertrekt uit Groningen uiterlijk om 04:00
uur. Onderdeel van het
bereikbaarheidsminimum is de
betaalbaarheid van het openbaar vervoer.
Het CDA is tegen verhoging van de
ritprijzen. 

Investeren in het spoor
Naast het regionale vervoer omarmt het
CDA de Lelylijn. ProRail heeft aangegeven
dat de Lelylijn geen prioriteit heeft.
ProRail ziet liever dat er meer treinen
rijden in de Randstad. Het CDA pleit
onverminderd voor de Lelylijn. Er moet
een interprovinciaal plan komen om de
Lelylijn te realiseren. 

De provincie dient zich ook in te spannen om de
spoorverbinding Stadskanaal–Veendam in 2026
gereed te hebben. In 2023 komen de eerste
resultaten van een onderzoek voor de realisatie
van de Wunderline. Het CDA is voorstander van
de Wunderline door middel van Europese
financiering. 

De Nedersaksenlijn staat wat betreft het CDA
hoog op de politieke agenda. Het CDA wil een
interprovinciaal plan waarmee naar het Rijk
gestapt kan worden voor financiering van de
overheid. Daarnaast is het CDA een voorstander
van een betaalbare treinverbinding tussen
Europese steden. 

C D A  P R O V I N C I E  G R O N I N G E N  -  V E R K I E Z I N G S P R O G R A M M A P A G I N A  1 2

Het CDA is een groot voorstander
van de Nedersaksenlijn.
Het CDA wil daarnaast investeren
in de Lelylijn, en de Wunderline.
Het CDA wil dat er haast wordt
gemaakt met de spoorlijn
Veendam-Stadskanaal. 
Het CDA wil een Wunderline
mede door financiering van de EU.
Het CDA is tegen de verhoging
van ritprijzen
Het CDA is voorstander van
bereikbaarheid op een laat tijdstip
in kernen. 



Bereikbaarheid via de weg
De verdubbeling van de provinciale weg
(N33) naar de Eemshaven is voor het CDA
van groot belang. In 2021 is zestig miljoen
euro uit het project ‘Verdubbeling N33’
gehaald ten behoeve van de Ring Zuid.
Het CDA vindt dat onverminderd moet
worden doorgegaan met de verdubbeling
van de weg naar de Eemshaven.

Vanwege de hoge inflatie is het CDA
tegen het integraal meestijgen van de
motorrijtuigenbelasting met de inflatie. 
De motorrijtuigenbelasting mag
maximaal met 2% verhoogd worden. 

Het kabinet onderzoekt verschillende
mogelijkheden voor rekeningrijden.
Ondanks dat het een landelijke
aangelegenheid is, vindt het CDA
Groningen deze ontwikkeling zorgelijk.
Het CDA Groningen staat niet achter de
plannen voor het rekeningrijden. Op het
platteland gebruiken mensen twee keer
zo vaak een auto als in de stad. Als er per
kilometer betaald moet worden,
verslechtert het welvaartsniveau van de
inwoners. 

Het aantal verkeersslachtoffers op wegen is
hoog. Met de komst van de elektrische fiets
en speedpedelecs worden grotere afstanden
afgelegd met de fiets voor onder andere
woon-werkverkeer. Daarnaast worden de
fietspaden hierdoor steeds voller. Het CDA
vindt het belangrijk dat ontbrekende
schakels in het fietsroutenetwerk in kaart
worden gebracht en worden aangevuld.
Daarnaast dienen drukke en onveilige routes
te worden verbreed.

Groningen Airport Eelde (GAE)
Het CDA is een voorstander van het
openhouden van Groningen Airport Eelde
(GAE). Aanvullende investeringen die gedaan
worden om de exploitatie rond te krijgen,
zullen kritisch worden beoordeeld. 
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Het CDA wil een volledige
verdubbeling van de N366 van
Veendam naar Ter Apel, om zo de
bereikbaarheid tussen Groningen
en Emmen langs de Groningse
plaatsen te vergroten.
Het CDA wil een verdubbeling van
de N33.
Het CDA is voor het openhouden
van Groningen Airport Eelde.



HOOFDSTUK 4
Onderwijs en economie



Onderwijs
Onze samenleving draait om mensen die
allemaal met hun eigen talenten en
mogelijkheden daaraan bijdragen. Wij
willen dat iedereen de mogelijkheid heeft
om zijn of haar eigen talenten zo goed
mogelijk te ontplooien met geschikt
onderwijs. Dit kan bijvoorbeeld via de
Kansrijke Leerweg waar het CDA zich ook
in het verleden voor heeft ingespannen.
Wij hechten waarde aan het in stand
houden van onderwijs in de regio door
goede spreiding van onderwijsinstellingen
door onze provincie. Daarnaast willen we
de samenwerking versterken tussen
kenniscentra, opleidingsinstituten,
vakopleidingen, het bedrijfsleven,
studenten en starters, door onder andere
te stimuleren dat het bedrijfsleven een
grotere betrokkenheid krijgt bij
vakopleidingen. 

Het CDA wil daarnaast investeren in
mensen die op dit moment niet aan een
baan kunnen komen. Dit doen wij samen
met onderwijsinstellingen en het
bedrijfsleven, bijvoorbeeld in de vorm van
om- en bijscholing. Sommige mensen
leren beter in de praktijk dan in de
schoolbanken. Daarom vinden we het
belangrijk om te investeren in
praktijkgericht onderwijs zoals de
Kansrijke Leerweg. 

In de provincie Groningen hebben we een
aantal belangrijke onderwijsinstellingen
voor het middelbaar beroepsonderwijs, het
hoger beroepsonderwijs en een universiteit.
Voor het CDA is het belangrijk dat we de
instellingen in Groningen waarderen en
stimuleren. 
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Het CDA wil de samenwerking
versterken tussen kenniscentra,
opleidingsinstituten,
vakopleidingen, en het
bedrijfsleven. 

Het CDA erkent het belang van het
middelbaar beroepsonderwijs tot
aan de universiteit en vindt dat er
ook voldoende mogelijkheden
moeten zijn voor opleiden in de
praktijk 



Ondernemerschap en arbeidsmarkt
Wij willen een provincie die ervoor zorgt
dat er een goed klimaat is voor bestaande
en beginnende ondernemers. Wij leggen
daarbij het accent op het MKB en op de
land- en tuinbouw met daarbinnen het
familiebedrijf, want juist deze groep vormt
de ruggengraat van onze regionale
economie. Daar waar de provincie
kennisinstellingen ondersteunt, doet zij
dit ten behoeve van het MKB. Daarnaast
kent de provincie een aantal grote
werkgevers in het privaat-publieke
domein en is daarmee belangrijk voor de
werkgelegenheid in heel Noord-
Nederland. Voor het CDA is het belangrijk
dat we goed blijven samenwerken met
deze grote werkgevers. Het CDA wil een
goed klimaat voor het MKB. 

Toekomstbestendige werkgelegenheid
Door de ontwikkelingen rondom de
klimaatafspraken en de gaswinning in het
Groninger veld, staan de arbeidsplaatsen
in de gas- en oliewinning onder druk. Net
als de werkgelegenheid in de op olie en
gas gebaseerde chemie en de met deze
activiteiten samenhangende
werkzaamheden zoals onderhoud.
Tegelijkertijd biedt dit kansen. Wat ons
betreft is Groningen voorloper in de
omschakeling naar duurzame energie in
Nederland en zelfs in Europa. Het CDA ziet
in Groningen de waterstofhoofdstad van
Nederland. Het CDA wil dat de provincie
in samenwerking met het Rijk investeert
in de waterstofindustrie in Eemsdelta. 

 

Het CDA is en blijft van mening dat de 
gaswinning zo snel mogelijk naar nul 
moet. 

Het CDA vindt dat het Rijk er alles aan 
moet doen om de versterkingsopgave te
versnellen. 

De industrieclusters in Noordoost-Groningen
zorgen voor grote werkgelegenheid in onze
provincie. Het CDA is van mening dat er
aandacht dient te zijn voor het behouden en
toekomstbestendig maken van het
industriecluster. Het CDA vindt Makeport
Mercurius in Stadskanaal van groot provinciaal
belang. Ook willen wij stimuleren dat er meer
internationale veerdiensten vanuit de
Groninger zeehavens vertrekken, zodat
transport en toerisme een impuls krijgen.

Wij zetten in op toekomstbestendige
werkgelegenheid door nieuwe
bedrijventerreinen te ontwikkelen. De mate
waarin Groningers uit de regio daarbij
kunnen profiteren van deze grootschalige
ontwikkelingen rondom bijvoorbeeld de
Eemshaven en de regio A7-N33, is cruciaal
voor het draagvlak voor de groei van deze
bedrijventerreinen. Daarom wordt
wederkerigheid het uitgangspunt voor
nieuwe grootschalige ontwikkelingen. Wij
willen alleen ruimte geven aan nieuwe
bedrijven als zij maatschappelijke waarde
toevoegen aan de regio. 
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Het CDA is voorstander van
intensivering van de
samenwerking tussen de provincie
en (grote) werkgevers. 

Het CDA wil gezamenlijk met het
Rijk verder investeren in de
waterstofindustrie. 

Het CDA vindt de industrieclusters
van groot belang.



HOOFDSTUK 4
Landbouw en platteland



De Nederlandse landbouw behoort tot de
beste van de wereld en wordt wereldwijd
geroemd om haar buitengewone kwaliteit
en efficiency. Echter, de agrarische sector
staat de komende decennia voor forse
uitdagingen op het gebied van water,
milieu, natuur en klimaat. 

De landbouw is belangrijk voor de
voedselvoorziening. Regionaal
geproduceerde producten zijn belangrijk
voor de voedselzekerheid en voor een
duurzame samenleving. De landbouw
heeft de laatste decennia al veel bereikt
op het gebied van duurzaamheid en
innovatie. Daarom werken wij aan een
toekomstbestendige, duurzame
agrarische sector met een eerlijk
verdienmodel voor boeren. Dat vraagt om
een overheid en een samenleving die
ruimte willen geven aan de agrarische
sector om invulling te geven aan de
duurzaamheidsdoelstellingen. Keuzes
worden hierin gemaakt door de
ondernemers zelf. Zij weten het beste
welke bedrijfsvorm passend is voor het
bedrijf, het gezin en de omgeving.

Stikstofaanpak
De Groningse stikstofaanpak kan alleen
succesvol zijn als deze samen met het
maatschappelijk middenveld, met oog
voor de menselijke maat, wordt ingevuld.
Daarom is het van belang om, op basis
van gelijkwaardigheid, samen met de
gesprekspartners in de gebieden het
gesprek aan te gaan over de toekomst van
dat gebied en hierbij goed te luisteren
naar de kennis aldaar. De meeste kennis
over de gebieden bevindt zich in die
gebieden. Alleen gezamenlijk komen wij
tot een realistische, uitvoerbare en
betaalbare stikstofaanpak.

Behoud van akker- en weidevogels
Het CDA zet zich in voor het behoud van
akker- en weidevogels in ons landschap. Dit
is alleen mogelijk als alle gebiedspartijen
meedoen, er voldoende geld is voor
gebiedsinrichting en jagers over effectieve
middelen kunnen beschikken om de
predatiedruk op weidevogels te beperken.
Samen kunnen we de akker- en
weidevogels maximaal laten renderen en
de akker- en weidevogels behouden. 

Geen ruimte voor de wolf
Ondanks dat het een landelijke
aangelegenheid is, is er wat het CDA betreft
geen ruimte voor de wolf in de provincie
Groningen. We pleiten voor regulering van
de wolf, aanpassing van de beschermde
status, ruimhartige vergoedingen bij
schade en extra middelen die dierhouders
en particulieren in staat stellen dierenleed
en schade te voorkomen.
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Goede landbouwgrond houden wij
beschikbaar voor de landbouw. 

We blijven ons inzetten op het
versterken van innovatiekracht van
de agrarische sector. 

Het legaliseren van PAS-melders
verdient de hoogste prioriteit,
totdat alle PAS-melders zijn
gelegaliseerd.

De provincie dient innovatie in
suikers, zetmeel, eiwitten en vezels
als grondstof voor een groene
agro-keten te stimuleren.

Als CDA zetten wij ons in voor een
economisch vitaal platteland
waarin perspectief is voor de
agrarische sector.

 



HOOFDSTUK 5
Sport en Cultuur 



Sport
Sport is hoofdzakelijk een gemeentelijke
aangelegenheid, omdat het voortkomt uit
en zich richt op de lokale gemeenschap.
Toch vinden wij het als CDA belangrijk om
gemeente-overstijgende sportthema’s te
ondersteunen, versterken en verbinden.
Denk aan het vervoer en de
ondersteuning van sporters met een
beperking en van sporttalenten, maar ook
het creëren en behouden van een goed
sport- en beweegaanbod in dorpen en
wijken voor jong en oud. 

Als CDA vinden we dat hier structureel
geld voor moet worden vrijgemaakt en
zetten we ons in voor een gezonde
levensstijl en beweegvriendelijke
omgeving voor iedere Groninger. Het CDA
stimuleert dat sport betaalbaar moet zijn
voor alle inwoners. Met elkaar kunnen we
initiatieven verder helpen en zorgen dat
we een gezonde levensstijl stimuleren. 
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Het CDA wil gemeente-
overstijgende sportthema’s
ondersteunen.

Het CDA vindt dat sport
toegankelijk en betaalbaar moet
zijn voor iedereen.

Het CDA is een voorstander van het
ondersteunen van gemeente
overstijgende sportevenementen.



Toerisme en cultuur 
De provincie Groningen is rijk aan cultuur.
Onze provincie heeft verschillende
prachtige gezichten. In het toeristisch
beleid dient de verbinding tussen
landschap, cultuurhistorische waarden,
erfgoed, natuur en economische kansen
centraal te staan. Het CDA is voorstander
van de verbinding tussen natuur-
landschappelijke kenmerken van onze
provincie, cultuur, erfgoed en economie.
Het CDA is een voorstander van cultureel
ondernemerschap. Toerisme moet waar
mogelijk samen met gemeenten
gestimuleerd worden. 

Cultuur is het cement van de
samenleving. Het Gronings is sinds een
paar jaar, als onderdeel van het
Nedersaksisch, een erkende regionale
taal. Het CDA ziet het als een taak van de
provincie om te stimuleren dat het
Nedersaksisch in leven wordt gehouden. 

Daarnaast zorgen culturele instellingen
zoals musea, theaters, evenementen,
paasvuren en carbidschieten voor een
kleurrijke en leefbare provincie. Het CDA
erkent dit belang en zet zich in voor het
behoud en de versterking hiervan. Daarbij
is met name aandacht nodig voor de
culturele verbinding tussen stad en
ommeland. Het CDA onderschrijft de Fair
Practice Code waarbij de provincie kan
faciliteren om deze ingevoerd te krijgen in
het culturele veld.
 

Veel historische gebouwen, zoals kerken,
boerderijen en molens, komen onder druk te
staan. Deze beeldbepalende, historisch
belangrijke gebouwen hebben
maatschappelijke meerwaarde, omdat ze
onlosmakelijk zijn verbonden met het
Groninger Landschap. Wij vinden daarom dat
eigenaren van deze panden moeten worden
ondersteund bij het behoud hiervan. De
overheid denkt creatief mee bij initiatieven
uit de samenleving om leegstand te
voorkomen of op te lossen.
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Het CDA maakt zich hard voor het
behoud van culturele tradities als
carbidschieten en paasvuren. 
Het CDA onderschrijft de Fair
Practice Code voor het culturele
veld en wil dat de provincie hierin
faciliteert bij de invoering daarvan.
Het CDA zet zich in voor een
versterking van de verbinding in
de culturele infrastructuur tussen
Stad en Ommeland.



VOOR ELKAAR, MET ELKAAR
STEM OP 15 MAART CDA

Colofon
Dit verkiezingsprogramma is tot stand
gekomen door de inzet van de
programmacommissie onder
verantwoordelijkheid van het bestuur en
leden van het CDA provincie Groningen.

De programma dankt iedereen voor het
meedenken, meeschrijven en meelezen
van dit verkiezingsprogramma. 

Contactgegevens:

Turfsingel 83
9712 KL Groningen
tel. 050-316 45 62
e-mail: cdaprovinciegroningen@gmail.com
Twitter: @CDAprovincieGR
Facebook: /CDAProvincieGR
Instagram: @cdapsgroningen


