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Inleiding 

In dit document gaan wij als CDA Limburg nader in op onze standpunten ten aanzien van 
de stellingen van het Kieskompas. Deze standpunten variëren van ‘helemaal mee eens’, 
‘mee eens’, ‘neutraal’, ‘niet mee eens’ tot ‘helemaal niet mee eens’. Het standpunt van het 
CDA Limburg is telkens dikgedrukt weergegeven. Per stelling is een motivatie 
opgenomen om ons standpunt te onderbouwen. 
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Stelling 1: Er moeten meer woningen worden gebouwd, 
ook al verdwijnt er dan groen buitengebied 
 

Standpunt: 
• Helemaal mee eens 
• Mee eens 
• Neutraal 
• Niet mee eens 
• Helemaal niet mee eens 

 
Onderbouwing: 
Momenteel zien we dat de Provincie Limburg gemeenten alleen maar toestaat woningen 
te bouwen in bestaand bebouwd gebied. Het CDA Limburg wil dat er meer ruimte komt 
om ook buiten dit gebied woningen te bouwen. Daarmee ontstaat er ook ruimte binnen 
bestaand bebouwd gebied om te verdunnen, te ‘ontstenen’ en te vergroenen. Dat is niet 
alleen goed voor mensen, maar ook voor opgaven op het gebied van klimaatadaptatie en 
biodiversiteit. 

Stelling 2: Als gemeenten onvoldoende sociale 
huurwoningen bouwen, moet de provincie hen dwingen 
dit te doen 
 

Standpunt: 
• Helemaal mee eens 
• Mee eens 
• Neutraal 
• Niet mee eens 
• Helemaal niet mee eens 

 
Onderbouwing: 
Als CDA Limburg zien we dat er de afgelopen jaren wel gebouwd is in Limburg, maar niet 
voor alle doelgroepen. De bouw van met name woningen voor ouderen en jongeren in 
het betaalbare (of sociale) segment blijft achter. Daardoor is er geen goede doorstroming 
op de woningmarkt. Als CDA Limburg willen we dat de Provincie gemeenten en de markt 
stimuleert om meer woningbouwprojecten voor deze doelgroepen te ontwikkelen. 

Stelling 3: De provincie moet toestaan dat mensen 
permanent in een recreatiewoning kunnen wonen 
 

Standpunt: 
• Helemaal mee eens 
• Mee eens 
• Neutraal 
• Niet mee eens 
• Helemaal niet mee eens 
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Onderbouwing: 
Als CDA Limburg vinden wij dat de provincie hier geen rol heeft. Het is aan de gemeente, 
die veel dichter op de lokale situatie staat, om te beoordelen of dit wel of niet kan op 
bepaalde plekken. 
 

Stelling 4: In Limburg mogen geen recreatiewoningen in 
natuurgebieden meer worden gebouwd 
 

Standpunt: 
• Helemaal mee eens 
• Mee eens 
• Neutraal 
• Niet mee eens 
• Helemaal niet mee eens 

 
Onderbouwing: 
Onder bepaalde voorwaarden moet het wat ons betreft mogelijk zijn om 
recreatiewoningen in de natuur te bouwen. Het is aan de gemeente om te beoordelen of 
dit past en verantwoord is in de lokale situatie. 
 

Stelling 5: De provincie moet extra geld investeren in het 
openbaar vervoer, ook al is er dan minder geld voor het 
autoverkeer 
 

Standpunt: 
• Helemaal mee eens 
• Mee eens 
• Neutraal 
• Niet mee eens 
• Helemaal niet mee eens 

 
Onderbouwing: 
Om van alle pracht te genieten in Limburg en de economische activiteit op peil te 
houden moeten er belangrijke stappen worden gezet om de mobiliteit te verbeteren. 
Limburg kent bijvoorbeeld veel kleine dorpen, maar die zijn nu vaak slecht bereikbaar. Als 
CDA Limburg willen we meer investeren in oplossingen die deze bereikbaarheid 
verbeteren, bijvoorbeeld via openbaar vervoer of door inzet van wensbussen. Voor wat 
betreft investeringen in het autoverkeer, vinden wij dat de basis op orde moet zijn. 
Verbreding van de A67 en de A2 is nodig en de provincie moet samen met het Rijk blijven 
investeren in de verbetering van deze Rijkswegen. Het CDA Limburg pleit voor een 
realistische mobiliteitsagenda. Dat betekent dat het uitvoeren van bestaande projecten 
prioriteit krijgt boven het bedenken van nieuwe projecten. 
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Stelling 6: De provincie moet meer ruimte maken voor 
fietsers, ook als auto's dan minder goed kunnen 
doorrijden 
 

Standpunt: 
• Helemaal mee eens 
• Mee eens 
• Neutraal 
• Niet mee eens 
• Helemaal niet mee eens 

 
Onderbouwing: 
Fietsen en wandelen zijn de meest gezonde en milieuvriendelijke manieren om je te 
verplaatsen. Het CDA Limburg pleit voor beleid om fietsers en wandelaars te faciliteren. 
Toch hoeft dit niet altijd een tegenstelling te zijn met mogelijkheden voor het 
autoverkeer. Wij vinden dat de Provincie bij alle provinciale wegen die nieuw of opnieuw 
worden geasfalteerd moet zorgen voor veilige, vrij liggende fietspaden. 

Stelling 7: De provincie moet extra geld investeren in 
snelfietspaden, ook al gaat er dan minder geld naar wegen 
voor autoverkeer 
 

Standpunt: 
• Helemaal mee eens 
• Mee eens 
• Neutraal 
• Niet mee eens 
• Helemaal niet mee eens 

 
Onderbouwing: 
Als CDA Limburg zijn we voorstander van investeringen voor fietsers, zoals de aanleg van 
vrij liggende fietspaden, recreatieve fietsroutes en snelfietsroutes. Toch is dat voor ons 
geen tegenstelling met investeringen voor het autoverkeer; ook die zijn nodig om de 
basis op orde te houden. 

Stelling 8: De provincie moet ervoor zorgen dat naar kleine 
dorpen vaker een bus rijdt, ook al moet de provinciale 
wegenbelasting daarvoor omhoog 
 

Standpunt: 
• Helemaal mee eens 
• Mee eens 
• Neutraal 
• Niet mee eens 
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• Helemaal niet mee eens 
 
Onderbouwing: 
Limburg kent bijvoorbeeld veel kleine dorpen, maar die zijn nu vaak slecht bereikbaar. 
Voor jonge mensen en voor ouderen doen zich dan knelpunten voor. Als CDA Limburg 
willen we dit tij keren door meer te investeren in de bereikbaarheid van deze dorpen en 
kernen, bijvoorbeeld in de vorm van wensbussen. Daarvoor hoeft in onze ogen de 
provinciale wegenbelasting echter niet omhoog. Als CDA Limburg zijn wij tegen het 
verhogen van de motorrijtuigenbelasting, met uitzondering van een reguliere 
inflatiecorrectie. 

Stelling 9: Provinciale wegen mogen worden uitgebreid 
met extra rijstroken, ook al verdwijnt er dan groen 
 

Standpunt: 
• Helemaal mee eens 
• Mee eens 
• Neutraal 
• Niet mee eens 
• Helemaal niet mee eens 

 
Onderbouwing: 
Wat betreft onze wegen, moet de basis op orde zijn. Op plekken waar dat nodig is, moet 
een verbreding niet worden uitgesloten. Maar het aanleggen en verbreden van wegen 
lost niet alles op. Het versmallen van wegen, zoals gedaan is op de N271 tussen Bergen en 
Mook, kan ook een goede oplossing bieden. 

Stelling 10: Om de aanschaf van een elektrische auto 
aantrekkelijker te maken, moet de provincie extra 
inzetten op het plaatsen van openbare laadpalen 
 

Standpunt: 
• Helemaal mee eens 
• Mee eens 
• Neutraal 
• Niet mee eens 
• Helemaal niet mee eens 

 
Onderbouwing: 
Als CDA Limburg vinden wij dat de provincie hier geen rol heeft. Het is aan gemeenten, 
die veel dichter op de lokale situatie staan, om te beoordelen waar laadpalen moeten 
worden geplaatst. 
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Stelling 11: De provincie moet Maastricht- Aachen Airport 
alsnog sluiten 
 

Standpunt: 
• Helemaal mee eens 
• Mee eens 
• Neutraal 
• Niet mee eens 
• Helemaal niet mee eens 

 
Onderbouwing: 
Het CDA Limburg is voorstander van het behoud van de luchthaven Maastricht Aachen 
Airport. Daarbij zetten wij in op een duurzame doorontwikkeling. Omwonenden 
verdienen bij de doorontwikkeling van de luchthaven een overheid die helpt om hinder te 
beperken. Wij willen geluidshinder zo veel mogelijk beperken door het instellen van een 
royaal omgevingsfonds. 

Stelling 12: Er moeten meer windmolens in de provincie 
Limburg komen 
 

Standpunt: 
• Helemaal mee eens 
• Mee eens 
• Neutraal 
• Niet mee eens 
• Helemaal niet mee eens 

 
Onderbouwing: 
Als we een gezonde leefomgeving aan de volgende generaties willen doorgeven moeten 
we onze energieopwekking uit andere bronnen halen. We kunnen echter niet alles van 
vandaag op morgen veranderen. Dus moeten we realistische keuzes maken. Dat moeten 
we samen doen. Dit betekent dat er niet enkel van bovenaf opgelegd moet worden hoe 
we de transitie maken, maar dat we samen met burgers, bedrijven, en deskundigen 
plannen bedenken die werken en draagvlak hebben in de samenleving. Windmolens 
behoren daarbij tot de mogelijkheden. Niet alles kan overal, maar het is ook niet zo dat 
nergens niets kan. 

Stelling 13: De meest milieuvervuilende bedrijven moeten 
weg uit Limburg, ook al gaat dat ten koste van 
werkgelegenheid 
 

Standpunt: 
• Helemaal mee eens 
• Mee eens 
• Neutraal 
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• Niet mee eens 
• Helemaal niet mee eens 

 
Onderbouwing: 
De opgave voor de komende jaren is wat het CDA Limburg betreft om onze economische 
infrastructuur te versterken, zodat de concurrentiepositie van Limburgse bedrijven 
verbetert en Limburgers aan het werk kunnen blijven in een passende baan. Bedrijven 
die een grote impact hebben op het milieu (zoals bijvoorbeeld op Chemelot) moeten we 
niet uit Limburg wegjagen, maar juist helpen innoveren om ook in de toekomst 
economisch relevant te kunnen blijven en de impact op de omgeving te verkleinen. 
Samen met bedrijven zetten we in op actieve verduurzaming. Zo hebben we in de 
afgelopen periode al 10 miljoen euro geïnvesteerd in Brightsite ten behoeve van de 
verduurzaming van Chemelot. 

Stelling 14: In Limburg mag een kerncentrale komen 
 

Standpunt: 
• Helemaal mee eens 
• Mee eens 
• Neutraal 
• Niet mee eens 
• Helemaal niet mee eens 

 
Onderbouwing: 
Als CDA Limburg vinden we dat er goed nagedacht moet worden over de relatie tussen 
markt en overheid in het kader van energievoorzieningen. Door het aanbod volledig aan 
de markt over te laten in het verleden, heeft de overheid nu onvoldoende grip op de 
transitie. In de toekomst zou dit met bijvoorbeeld de inzet van elektriciteit uit kernenergie 
vanuit een Small Modular Reactor (SMR), mits de overheid een leidende rol hierin krijgt. 
Een grote kerncentrale in Limburg is voor ons echter vooralsnog een brug te ver. 

Stelling 15: Limburg moet koploper worden in het 
aardgasvrij maken van woningen 
 

Standpunt: 
• Helemaal mee eens 
• Mee eens 
• Neutraal 
• Niet mee eens 
• Helemaal niet mee eens 

 
Onderbouwing: 
Het CDA Limburg wil het energieverbruik van Limburgse huishoudens fors reduceren 
door in te zetten op een Limburgs isolatieoffensief. Dit offensief wordt ingezet door een 
intensivering van de huidige regeling Duurzaam Thuis met tenminste 50 miljoen euro 
provinciale middelen voor de komende 4 jaar. Aan het Rijk vragen we om dit bedrag te 
verdubbelen en ook Europa wordt om een bijdrage gevraagd. Ook willen we dat de 
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Provincie het stimuleren van (collectieve) opwekking van energie via Duurzaam Thuis 
continueert en dit uitbreidt met de stimulering van het collectief opslaan van energie 
(bijvoorbeeld met een buurtbatterij). Ook willen we investeren in duurzame 
warmtebronnen zoals Mijnwater. Maar: niet alles kan van vandaag op morgen. En 
aardgasvrij maken is niet overal haalbaar (technisch en ruimtelijk gezien) of betaalbaar. 
De opgave is daarom invulling te geven aan de energietransitie door middel van een 
evenwichtige maatschappelijke verdeling. 

Stelling 16: Alle woningen moeten zo snel mogelijk 
aardgasvrij zijn, ook als de provincie daaraan moet 
meebetalen 
 

Standpunt: 
• Helemaal mee eens 
• Mee eens 
• Neutraal 
• Niet mee eens 
• Helemaal niet mee eens 

 
Onderbouwing: 
Het CDA Limburg wil het energieverbruik van Limburgse huishoudens fors reduceren 
door in te zetten op een Limburgs isolatieoffensief. Dit offensief wordt ingezet door een 
intensivering van de huidige regeling Duurzaam Thuis met tenminste 50 miljoen euro 
provinciale middelen voor de komende 4 jaar. Aan het Rijk vragen we om dit bedrag te 
verdubbelen en ook Europa wordt om een bijdrage gevraagd. Ook willen we dat de 
Provincie het stimuleren van (collectieve) opwekking van energie via Duurzaam Thuis 
continueert en dit uitbreidt met de stimulering van het collectief opslaan van energie 
(bijvoorbeeld met een buurtbatterij). Maar: niet alles kan van vandaag op morgen. En 
aardgasvrij maken is niet overal haalbaar (technisch en ruimtelijk gezien) of betaalbaar. 
De opgave is daarom invulling te geven aan de energietransitie door middel van een 
evenwichtige maatschappelijke verdeling. 

Stelling 17: Om boeren te beschermen moet de provincie 
zich verzetten tegen het landelijke stikstofbeleid 
 

Standpunt: 
• Helemaal mee eens 
• Mee eens 
• Neutraal 
• Niet mee eens 
• Helemaal niet mee eens 

 
Onderbouwing: 
De eenzijdige wijze waarop de Rijksoverheid de opgave rondom stikstof tot op heden 
heeft aangepakt is volgens ons volstrekt onvoldoende, met desastreuze gevolgen voor de 
gehele Limburgse economie. De stikstofaanpak van de Provincie moet wat ons betreft 
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allereerst uitgaan van emissies in plaats van gemodelleerde deposities. In lijn met het 
advies van Remkes moet er zo snel mogelijk gewerkt worden aan een juridisch alternatief 
voor de Kritische Depositiewaarde (KDW), zodat deze uit de wet kan. En “niemand kan 
aan het onmogelijke worden gehouden”, zo zegt ook Remkes. Limburg kent een aantal 
gebieden waar de Europese doelstellingen zoals die nu gelden nooit gehaald kunnen 
worden, zelfs niet wanneer we alle activiteiten van burgers en bedrijven uit Limburg 
verwijderen. We willen daarom tempo maken waar het kan, maar zijn ook niet 
dogmatisch over jaartallen waar dat onhaalbaar is. Tegen onhaalbaarheid van het 
landelijk beleid zullen wij ons blijven verzetten. 

Stelling 18: Om de uitstoot van stikstof te verminderen 
mag de provincie boeren gedwongen uitkopen 
 

Standpunt: 
• Helemaal mee eens 
• Mee eens 
• Neutraal 
• Niet mee eens 
• Helemaal niet mee eens 

 
Onderbouwing: 
Het CDA Limburg werkt niet mee aan gedwongen uitkoop / onteigening van agrarische 
ondernemers om stikstofdoelen te realiseren. In Limburg hebben zich meer dan 40 
bedrijven gemeld die vrijwillig uitgekocht willen worden. Wat het CDA Limburg betreft 
wordt zo snel mogelijk uitgezocht of en hoe deze bedrijven bij kunnen dragen aan de 
gewenste emissiereducties op gebiedsniveau. Zo zijn er in Limburg al een aantal van deze 
bedrijven vrijwillig opgekocht waar dit een oplossing kan bieden. 

Stelling 19: De provincie moet vaker opkomen voor de 
belangen van boeren, ook als dit leidt tot schade aan de 
natuur 
 

Standpunt: 
• Helemaal mee eens 
• Mee eens 
• Neutraal 
• Niet mee eens 
• Helemaal niet mee eens 

 
Onderbouwing: 
Het CDA Limburg vindt een levensvatbare land- en tuinbouwsector onmisbaar voor de 
toekomst van het landelijk gebied. De sector heeft zichzelf de afgelopen decennia 
verscheidene malen opnieuw uitgevonden en zal dat de komende decennia blijven doen. 
Daarvoor hebben deze ondernemers echter twee zaken nodig: tijd en een betrouwbare 
overheid als partner. Wij vinden dat de provincie naast deze ondernemers moet staan. 
PAS-melders, interimmers en andere knelgevallen wachten nu al veel te lang op een 
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legalisatie van de situatie die is ontstaan door falend overheidshandelen. Wat het CDA 
Limburg betreft krijgen zijn deze bedrijven absolute topprioriteit voor 
vergunningverlening. 

Stelling 20: In Limburg is geen ruimte voor de wolf 
 

Standpunt: 
• Helemaal mee eens 
• Mee eens 
• Neutraal 
• Niet mee eens 
• Helemaal niet mee eens 

 
Onderbouwing: 
Het CDA Limburg maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de opkomst van de wolf. 
Bijna dagelijks bereiken ons berichten en filmpjes over dieren die door de wolf zijn 
aangevallen. Met name schapenhouders en paardenhouders zijn zeer ongerust. Intussen 
zien we in heel het land dat steeds meer mensen zich uitspreken om de wolf te beheren. 
We hebben een verantwoordelijkheid om mens en dier te beschermen tegen de wolf. Wij 
vinden daarom dat wolvenpopulatie moeten worden beheerd. En schades moeten 
adequaat worden vergoed. 

Stelling 21: Bevers en wasberen die overlast veroorzaken 
mogen worden afgeschoten 
 

Standpunt: 
• Helemaal mee eens 
• Mee eens 
• Neutraal 
• Niet mee eens 
• Helemaal niet mee eens 

 
Onderbouwing: 
Als CDA Limburg vinden we dat veiligheid en leefbaarheid voor onze inwoners altijd 
voorop staat. Daar waar zich onveilige of onhoudbare situaties voordoen, bijvoorbeeld 
omdat bevers dijken ondergraven of natuurgebieden vernielen, moet afschot mogelijk 
zijn. Ook is de bever op veel plekken contraproductief voor natuurontwikkeling omdat 
deze veel schade aanricht aan de natuur.  

Stelling 22: Om de natuur in het Heuvelland te 
beschermen, mag recreatie daar worden beperkt 
 

Standpunt: 
• Helemaal mee eens 
• Mee eens 
• Neutraal 
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• Niet mee eens 
• Helemaal niet mee eens 

 
Onderbouwing: 
Als CDA Limburg willen we allereerst inzetten op betere natuur in plaats van meer natuur. 
CDA Limburg wil specifiek veehouderij en grasland in het Heuvelland behouden ten 
behoeve van het karakteristieke landschap vanwege de esthetiek, leefbaarheid, toerisme, 
erosiebestrijding en agro-economische activiteiten. Recreatie is mogelijk op veel plekken, 
maar niet tot in het oneindige. Daar waar sprake is van overmatige overlast voor onze 
inwoners, mogen grenzen worden gesteld aan recreatie. 

Stelling 23: De provinciale wegenbelasting moet worden 
verlaagd, ook al moet de provincie daardoor bezuinigen 
 

Standpunt: 
• Helemaal mee eens 
• Mee eens 
• Neutraal 
• Niet mee eens 
• Helemaal niet mee eens 

 
Onderbouwing: 
Bij een solide financieel beleid hoort ook betrouwbaar beleid ten aanzien van belastingen 
voor onze inwoners. Juist in deze tijd is het belangrijk dat de Provincie de totale 
lastendruk voor onze inwoners bewaakt. Maar in deze tijd is het ook belangrijk dat de 
Provincie geen terugtrekkende beweging maakt in de samenleving. Een verlaging van de 
provinciale wegenbelasting die leidt tot provinciale bezuinigingen (en daarmee tot 
minder investeringen in de Limburgse samenleving) kan daarom wat ons betreft niet aan 
de orde zijn. 

Stelling 24: De provincie moet de komst van grote 
distributiecentra tegenhouden, ook als hierdoor banen 
verloren gaan 
 

Standpunt: 
• Helemaal mee eens 
• Mee eens 
• Neutraal 
• Niet mee eens 
• Helemaal niet mee eens 

 
Onderbouwing: 
De afgelopen jaren is veelvuldig gesproken over grootschalige bedrijvigheid en de impact 
daarvan in het Limburgse landschap. Gegeven de huidige 24-uurseconomie en 
noodzakelijke, slimme en duurzame logistiek, zijn grootschalige logistieke locaties in 
Limburg onmisbaar. Niet alles kan overal, maar het is ook niet zo dat nergens niets kan. 
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Als CDA Limburg willen we dat de Provincie hierop regie voert en locaties aanwijst waar 
de ontwikkeling van grootschalige locaties mogelijk blijft, zoals nabij logistieke corridors. 

Stelling 25: De provincie moet meer toeristen naar 
Limburg halen, ook als dit leidt tot meer overlast 
 

Standpunt: 
• Helemaal mee eens 
• Mee eens 
• Neutraal 
• Niet mee eens 
• Helemaal niet mee eens 

 
Onderbouwing: 
Limburg trekt met haar prachtige landschap veel toeristen uit binnen- en buitenland die 
willen ontspannen en tot rust komen. Dat moet niet ten koste gaan van de rust. Daarom 
wil het CDA Limburg blijven investeren in toeristische hotspots op een manier die recht 
doet aan de specifieke situatie en aan de gewenste schaal. 

Stelling 26: Bij belangrijke besluiten moet de provincie een 
referendum houden 
 

Standpunt: 
• Helemaal mee eens 
• Mee eens 
• Neutraal 
• Niet mee eens 
• Helemaal niet mee eens 

 
Onderbouwing: 
Het CDA Limburg is in beginsel geen voorstander van het houden van referenda. Het 
vergroot de tegenstellingen in de samenleving in plaats van dat het draagvlak voor een 
voorstel wordt vergroot. En laat geen ruimte voor een compromis. Mensen in Nederland 
begrijpen heel goed dat er soms compromissen gesloten moeten worden. Zo is ons 
politieke systeem georganiseerd. Wat mensen vooral willen weten is hoe de afweging is 
gemaakt en waarom bepaalde belangen zwaarder wegen dan anderen. Dit betekent 
meer transparantie omtrent besluitvorming en meer verantwoording achteraf. Concreet 
willen we daarom onderzoeken hoe we de besluitvorming meer transparant kunnen 
maken zodat duidelijk is welke belangen er spelen op specifieke onderwerpen. Zonder te 
belanden in nodeloze bureaucratie. Verder willen we dat er een sterkere motivering bij 
regelgeving komt waarin duidelijk uitgelegd wordt hoe belangen gewogen zijn in de 
besluitvorming. Het CDA Limburg gelooft dat door een goede een eerlijke instroom van 
ideeën de besluitvorming een breder draagvlak zal hebben. 
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Stelling 27: Er moeten veel meer woningen voor 
arbeidsmigranten gebouwd worden 
 

Standpunt: 
• Helemaal mee eens 
• Mee eens 
• Neutraal 
• Niet mee eens 
• Helemaal niet mee eens 

 
Onderbouwing: 
Het aanbod van beschikbare woningen is niet aangepast aan de veranderde 
samenleving. Wat het CDA Limburg betreft gaat de Provincie gemeenten en de markt 
stimuleren om betaalbare woningbouwprojecten voor ouderen, jongeren en 
arbeidsmigranten te starten. Het is belangrijk dat de werkgever meer aandacht heeft 
voor de effecten van arbeidsmigratie op de sociale samenhang in de directe omgeving. 

Stelling 28: Om de leefomstandigheden van 
arbeidsmigranten te verbeteren, moeten er meer 
woningen voor hen gebouwd worden 
 

Standpunt: 
• Helemaal mee eens 
• Mee eens 
• Neutraal 
• Niet mee eens 
• Helemaal niet mee eens 

 
Onderbouwing: 
Het is van belang dat werkgevers meer aandacht besteden aan de effecten van 
arbeidsmigratie op de sociale samenhang van hun directe omgeving. Om ervoor te 
zorgen dat zij een fatsoenlijk dak boven hun hoofd hebben, moet er voldoende goede 
huisvesting worden gebouwd. 

Stelling 29: De provincie Limburg moet zich verzetten 
tegen de komst van extra asielzoekerscentra 
 

Standpunt: 
• Helemaal mee eens 
• Mee eens 
• Neutraal 
• Niet mee eens 
• Helemaal niet mee eens 

 
Onderbouwing: 
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Een landelijk instroom van 1.500 asielzoekers per week kan Nederland simpelweg niet 
aan, qua ruimte en qua maatschappelijk draagvlak. Daarom moet de Rijksoverheid 
maatregelen nemen om de instroom omlaag te brengen. Het is aan gemeenten om te 
bepalen hoe zij bijdragen aan de opvang. Als CDA Limburg vinden we dat de Provincie 
samen met gemeenten het signaal moet geven dat de instroom eerst omlaag moet 
alvorens er gesproken kan worden over extra asielzoekerscentra. 

Stelling 30: Limburg moet meer geld uittrekken voor de 
integratie van asielzoekers met een verblijfsvergunning 
(statushouders) 
 

Standpunt: 
• Helemaal mee eens 
• Mee eens 
• Neutraal 
• Niet mee eens 
• Helemaal niet mee eens 

 
Onderbouwing: 
Integratiebeleid is een verantwoordelijkheid van gemeenten en het Rijk. Het CDA 
Limburg vindt dat het niet aan de provincie is om geld bij te leggen aan deze integratie. 

Stelling 31: Als gemeenten onvoldoende statushouders 
(asielzoekers met een verblijfsvergunning) huisvesten, 
moet de provincie ingrijpen 
 

Standpunt: 
• Helemaal mee eens 
• Mee eens 
• Neutraal 
• Niet mee eens 
• Helemaal niet mee eens 

 
Onderbouwing: 
Het huisvesten van statushouders is een taak van het Rijk en gemeenten. Wij vinden dat 
het aan gemeenten is om te bepalen hoe zij bijdragen aan de huisvesting. Indien dit 
knelpunten oplevert, is het een taak van het Rijk om gemeenten hierop aan te spreken. 

Stelling 32: De provincie moet meer geld uitgeven om 
mensen met een afstand op de arbeidsmarkt aan een baan 
te helpen 
 

Standpunt: 
• Helemaal mee eens 
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• Mee eens 
• Neutraal 
• Niet mee eens 
• Helemaal niet mee eens 

 
Onderbouwing: 
Het CDA Limburg wil dat de Provincie het voortouw neemt voor een Limburgs 
Aanvalsplan Arbeidsmarkt. De Provincie neemt als aanjager het voortouw om in 
samenspraak met gemeentes, ondernemingen en onderwijs- en kennisinstellingen dit 
plan op te stellen. Dit om te zorgen dat Limburg ook in de toekomst een robuuste en 
competitieve economie blijft waarbij we er in slagen om ook dan vacatures te vullen. 
Daarbij willen we starten met het activeren van mensen die nu (voor een deel) aan de 
kant staan, het omscholen van werknemers en het aanjagen van technologische 
ontwikkelingen. 

Stelling 33: De provincie moet meer geld uitgeven aan 
activiteiten die Limburgse identiteit uitdragen en minder 
aan grote culturele instellingen 
 

Standpunt: 
• Helemaal mee eens 
• Mee eens 
• Neutraal 
• Niet mee eens 
• Helemaal niet mee eens 

 
Onderbouwing: 
Het CDA Limburg wil typische Limburgse cultuur versterken. Want juist die eigenheid 
aan Limburgse tradities en de hier nog sterker aanwezige gemeenschapszin is iets wat 
ons bindt en we moeten koesteren. Die cultuur komt ook tot uiting in de vele streektalen, 
waarmee Limburgers zich op een unieke wijze kunnen uitdrukken. Het CDA Limburg is 
trots op deze tradities en wil zich sterk maken de Limburgse cultuur te versterken. Hierbij 
wil het ruimhartig initiatieven blijven ondersteunen die zich dit doel stellen. Dit is voor ons 
echter geen tegenstelling met het subsidiëren van grotere culturele instellingen. Het 
CDA Limburg wil meer investeren in alle kunst en cultuur. 

Stelling 34: De provincie moet bezuinigen op kunst en 
cultuur 
 

Standpunt: 
• Helemaal mee eens 
• Mee eens 
• Neutraal 
• Niet mee eens 
• Helemaal niet mee eens 
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Onderbouwing: 
Het CDA Limburg is trots op onze tradities en wil zich sterk maken de Limburgse cultuur 
te versterken. Hierbij wil het ruimhartig initiatieven blijven ondersteunen die zich dit doel 
stellen. 

Stelling 35: De provincie moet meer geld uitgeven aan 
kunst en cultuur 
 

Standpunt: 
• Helemaal mee eens 
• Mee eens 
• Neutraal 
• Niet mee eens 
• Helemaal niet mee eens 

 
Onderbouwing: 
Het CDA Limburg wil de typisch Limburgse cultuur versterken. Want juist die eigenheid 
aan Limburgse tradities en de hier nog sterker aanwezige gemeenschapszin is iets wat 
ons bindt en we moeten koesteren. Die cultuur komt ook tot uiting in de vele streektalen, 
waarmee Limburgers zich op een unieke wijze kunnen uitdrukken. Het CDA Limburg is 
trots op deze tradities en wil zich sterk maken de Limburgse cultuur te versterken. Hierbij 
willen we ruimhartig initiatieven ondersteunen die zich dit doel stellen. 

Stelling 36: Inwoners met een laag inkomen moeten gratis 
gebruik kunnen maken van provinciaal streekvervoer, ook 
al kost dit de provincie geld 
 

Standpunt: 
• Helemaal mee eens 
• Mee eens 
• Neutraal 
• Niet mee eens 
• Helemaal niet mee eens 

 
Onderbouwing: 
Als CDA Limburg vinden we dat het niet aan de Provincie is om inkomenspolitiek te 
bedrijven. Het treffen van (broodnodige) voorzieningen voor inwoners met een laag 
inkomen is aan de Rijksoverheid en de gemeentes. Wel willen we als CDA Limburg de 
bereikbaarheid van kernen en toegankelijkheid van openbaar vervoer verbeteren door 
meer te investeren in voorzieningen zoals de wensbus. De afgelopen periode hebben we 
gezien dat subsidies voor dergelijke wensbussen grote successen opleveren. Die 
successen willen we verder uitbouwen.  
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Stelling 37: In Limburg moeten gemeenten meer vrijheid 
krijgen om zelf te bepalen waar woningen gebouwd 
mogen worden 
 

Standpunt: 
• Helemaal mee eens 
• Mee eens 
• Neutraal 
• Niet mee eens 
• Helemaal niet mee eens 

 
Onderbouwing: 
Momenteel zien we dat de Provincie Limburg gemeenten alleen maar toestaat woningen 
te bouwen in bestaand bebouwd gebied. Het CDA Limburg wil dat er meer ruimte komt 
om ook buiten dit gebied woningen te bouwen. Daarmee ontstaat er ook ruimte binnen 
bestaand bebouwd gebied om te verdunnen, te ‘ontstenen’ en te vergroenen. Dat is niet 
alleen goed voor mensen, maar ook voor opgaven op het gebied van klimaatadaptatie en 
biodiversiteit. Dit zijn afwegingen die bij uitstek op het niveau van de gemeente gemaakt 
kunnen worden, zonder bemoeienis van de Provincie. 


