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OnsGroningen 
 

OnsGroningen noemt de dingen bij de naam  

en handelt (en stemt) daarnaar! 

 

OnsGroningen gaat ervoor! 

Groningen heeft in de historie van (de) Nederland(en) altijd een belangrijke rol 

gespeeld. Daarbij heeft de provincie door de eeuwen heen echter altijd haar 

eigen – onafhankelijke –  karakter bewaard. Dat karakter wordt sedert 1919 

mooi weergegeven in het volkslied van Groningen: het “Grönnens Laid”.  

“Van Lauwerszee tot Dollard tou, van Drenthe tot aan ’t Wad”, het enige 

provinciale volkslied dat in het eigen provinciale dialect (wij spreken liever over 

‘eigen taal’) is geschreven. Met trots zingen de Groningers dit lied, dat symbool 

staat voor de vereniging van Stad en Lande! Een samengaan dat ook terug te 

vinden is in de provinciale vlag. Het is vanuit deze trots (op Groningen in verleden 

en heden) en verbondenheid dat OnsGroningen handelt, met als leidraad het 

welzijn van de provincie en haar inwoners. Dat doet OnsGroningen op basis 

van de onderstaande uitgangspunten. 
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Doel en uitgangspunten 

OnsGroningen is als fractie vertegenwoordigd in Provinciale Staten van 

Groningen. Het stelt zich ten doel in de provinciale politiek van Groningen de 

toepassing te bevorderen van de democratische beginselen, zich daarbij  

baserend op verstandige en bewezen waarden (in lijn met Groningens lange 

traditie op het gebied van pragmatisme en met respect voor hiërarchie, 

autoriteit en privé-eigendom).   

 

OnsGroningen streeft dit doel na door inzet van alle wettige middelen die aan 

het doel bevorderlijk zijn, in het bijzonder door:  

a. het verder ontwikkelen, verdiepen en uitdragen van democratische en 

bewezen waardevolle beginselen en het vergroten van de invloed daarvan op de 

provinciale Groningse politiek;  

b. het bevorderen van de verkiezing van vertegenwoordigers van 

OnsGroningen in de Provinciale Staten van Groningen. 

 

Kijkend naar de rijke democratische traditie en historie van Groningen en de 

meer recente doorgeschoten modernisering daarvan, streeft OnsGroningen 

naar een democratischer handelen in Groningen, onder andere door de 

invoering van bindende provinciale referenda en het staken van gemeentelijke 

herindelingen.  

Op deze wijze wil OnsGroningen bewerkstelligen dat de belangen van de 

Groningse bevolking bij de provinciale politieke besluitvorming weer centraal 

komen te staan. Dat de Groningers ervaren weer gehoord te worden.  Dat het 

niet alleen over hen gaat, maar vooral juist ook met hen! 
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OnsGroningen streeft naar een verstandig behoudend beleid in Groningen 

door het uitdragen en bevorderen van bewezen waarden en door het tegengaan 

van modieuze en onverstandige “vooruitstrevende” acties in de provinciale 

politiek. 

 

Standpunten 

Groninger landschap, landbouw en natuur 

Groningen heeft een van de fraaiste oude cultuurlandschappen van Nederland. 

Van het bosrijke Westerwolde en het weidse Hogeland tot aan de grens met 

Friesland spreekt de lange geschiedenis van de provincie. De vele middeleeuwse 

kerken met veelal unieke orgels, de borgen, herenboerderijen, de diepen en 

kanalen geven de provincie haar uitgesproken en unieke karakter. Een karakter 

dat bewaakt moet worden. 

 

Vanouds is Groningen de graanschuur van Nederland. Het boerenbedrijf, in al 

zijn facetten, dient in de provincie gefaciliteerd en beschermd te worden. 

Stikstofmaatregelen mogen niet louter op de sector worden afgewenteld. 

Innovatie van de agrarische sector wordt bevorderd en ondersteund. 

Natuurgebieden worden niet uitgebreid en mogen de landbouwsector niet 

hinderen of schaden. Bestaande natuurgebieden worden met zorg beheerd, in 

het bijzonder de Waddenzee. 

Voortdurende zorg verdient de waterkwaliteit en de beschikbaarheid van 

voldoende water. 

 

 

 



4 
 

 

 

Gaswinning 

De gevolgen van de gaswinning zijn rampzalig voor de provincie en haar 

bewoners. Voor de provinciale politiek dient de veiligheid en toekomst van haar 

inwoners voorop te staan en te worden gegarandeerd. Het vertrouwen van veel 

Groningers in de nationale overheid is ernstig geschaad en moet hersteld 

worden. 

 

Er moeten structurele oplossingen geboden worden aan gedupeerde bewoners, 

die zonder uitstel gericht en ruimhartig gecompenseerd dienen te worden. 

Onder die compensatie vallen ook de waardedaling van onroerend goed en de 

vermindering van het woongenot.  

 

Onafhankelijke en snelle schade-afhandeling is essentieel, evenals 

onafhankelijkheid bij het bepalen van (her-)bouwnormen. Slepende schade-

afhandelingen zijn uiterlijk begin 2023 afgedaan. 

 

Renovatie en herbouw mogen het karakter van het dorpsgezicht en het 

landschap niet aantasten.  Cultuurhistorische gebouwen mogen niet verloren 

gaan.  

 

Zolang de aardgaswinning nog plaatsvindt, moeten aardgasbaten volledig ten 

gunste komen van Groningen en de Groningers. De Staat moet garant staan voor 

alle reeds opgelopen schade en alle schades die - als gevolg van de 

aardgaswinning - in de toekomst nog ontstaan.  
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De export van Gronings aardgas wordt gestopt. Gasimport moet worden 

verhoogd, evenals de capaciteit van conversie van aangevoerd gas. Gas-loos 

wonen mag niet worden verplicht. De provincie dient dit de nationale overheid 

ondubbelzinnig duidelijk te maken. 

 

Windturbines, biomassacentrales en zonne-industrieterreinen 

Groningen zorgt voor een onevenredig groot deel van de energieproductie van 

Nederland. Dat mag niet verder doorschieten. Daarom mogen er geen 

windturbines meer op land worden gebouwd, en zeker niet op de Dollarddijk.  

 

De (bij-)stook van bossen en “houtige biomassa” voor energieopwekking in de 

centrale in Eemshaven wordt stopgezet en niet gesubsidieerd.  

 

Biomassaverbranding voor energieopwekking elders in de provincie wordt 

eveneens gestaakt; het is immers zeer vervuilend en slecht voor het milieu. 

 

Voorts wordt de aanleg van zonne-energieterreinen streng beperkt; eventuele 

aanleg ervan mag slechts doorgaan met volledige instemming en participatie van 

omwonenden. Op landbouwgrond mogen geen zonne-industrieterreinen 

worden aangelegd. De provincie heeft bij de aanleg van die terreinen een 

regiefunctie. Installatie van zonnepanelen op daken van bedrijfsgebouwen heeft 

de voorkeur. 

 

De provincie voert niet klakkeloos het rampzalige en ondemocratische 

klimaatakkoord uit. In het kader van de RES dient Groningen geen verdere 

verplichtingen op zich te nemen.  
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Groningen is niet het stopcontact van Nederland. 

 

Economie 

De provincie moet op actieve wijze passende werkgelegenheid creëren en de 

daarvoor benodigde voorwaarden scheppen. Goede infrastructuur bevordert  

vestiging en groei van bedrijven. De nationale overheid dient Groningen daartoe 

met alle middelen te steunen. 

Waar nodig dient de infrastructuur verbeterd te worden. Een goede 

bereikbaarheid van de provincie is immers van cruciaal belang. 

(Verdere) ontwikkeling van het toerisme en de recreatie wordt door de provincie 

bevorderd. Er komt een masterplan voor de vaarrecreatie. 

Werk moet aansluiten bij de opleiding en kennis van de inwoners. De provincie 

besteedt zoveel mogelijk regionaal aan.  

Er komen geen nieuwe datacenters bij in de provincie. 

OnsGroningen hecht groot belang aan een gezonde visserij-sector. 

 

Infrastructuur  

De aanleg van de Ringweg-Zuid moet worden herzien; het project wordt in 

stukken opgedeeld en opnieuw aanbesteed. De provincie oefent een strikte 

periodieke controle op de werkzaamheden uit. De provincie mag niet garant 

staan voor financiering van allerlei tegenvallers bij de aanleg. Onttrekking van 

gelden aan andere infrastructuurprojecten mag niet plaatsvinden.  

 

De zeesluis van Delfzijl moet worden vergroot. De huidige sluis is een belangrijk 

onderdeel van de economische ontwikkeling van de Provincie, maar dient 

gereed te worden gemaakt voor intensiever gebruik in de toekomst.  

 



7 
 

 

 

Goede treinverbindingen tussen Veendam, Stadskanaal en Emmen zijn gewenst, 

uitgebreid met een snelle treinverbinding naar Duitsland. Met de Duitse 

autoriteiten wordt gestreefd naar een spoedige herbouw van de  

Friesenbrücke. Verder blijft regelmatig fijnmazig busvervoer op het platteland 

van  groot belang om daar verdere ontvolking tegen te gaan.  

 

In plaats van de veel te dure Lelylijn wordt ingezet op verbetering van de 

bestaande spoorverbinding Zwolle-Groningen, o.a. door verdubbeling van het 

traject Zwolle-Meppel en door de aanleg van een bypass van Meppel. 

 

Groningen Airport Eelde is belangrijk als regionaal vliegveld en blijft bestaan. 

Militair gebruik van het vliegveld dient te worden gefaciliteerd. De provincie zal 

niet streven naar het stellen van beperkingen aan militaire oefenvluchten in het 

provinciaal luchtruim. 

OnsGroningen wil de bouw van betaalbare, op het gasnet aangesloten, 

woningen in de provincie bevorderen. 

 

Ruimtelijke ordening 

De provincie gaat een kleinere rol spelen in de ruimtelijke ordening ten gunste 

van de rol van gemeenten. Het provinciaal omgevingsplan (POP) wordt minder 

gedetailleerd, waardoor de gemeenten meer invloed zullen krijgen op de 

ontwikkelingen in hun eigen domein. Dit komt de betrokkenheid en het welzijn 

van hun inwoners ten goede. Inderdaad: besluitvorming samen met de 

bewoners staat centraal. 
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Burger en bestuur 

Groningen werkt grensverleggend, zoals een grensprovincie betaamt. Echter, is 

in de provincie eenmaal een grens gesteld, dan dient daarnaar gehandeld te 

worden en dient die grens niet te worden overschreden. Daarbij is er uiteraard  

geen plaats voor gedogen. Dit komt de rechtszekerheid van de burgers ten 

goede. 

 

Een provinciaal correctief referendum wordt ingevoerd, teneinde burgers meer 

bij de politiek te betrekken en (‘quasi correcte’) bestuurlijke luchtfietserij te 

corrigeren. 

Bij planning en/of aanleg van grote in het landschap ingrijpende projecten (bijv. 

zonne-energieterreinen) worden alle burgers volledig voorgelicht en zoveel 

mogelijk gehoord; bij die inspraak kunnen ze al dan niet hun instemming geven. 

Bij overwegende bezwaren van burgers wordt een project niet uitgevoerd of 

slechts na volledige tegemoetkoming aan die bezwaren. 

 

Burgers en ondernemers dienen lagere lasten te hebben. Het verspillen van 

gemeenschapsgeld aan dure prestige projecten, vooral ten gunste van de stad 

Groningen, wordt gestaakt. Er moeten minder (betuttelende) regels komen, 

evenals minder bureaucratie. Het belang van burgers en bedrijven dient voorop 

te staan. Het personeelsbestand van de provincie wordt niet uitgebreid. 

OnsGroningen streeft naar voldoende financiering van de gemeenten door de 

rijksoverheid.  
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Herindelingen 

Gemeentelijke herindelingen worden niet langer uitgevoerd. Een herindeling is 

niet goedkoper en efficiënter, zoals wordt beweerd.  

(Vermeende) “Bestuurskracht” mag niet als argument voor herindeling worden 

gebruikt. Haren en Ten Boer worden weer zelfstandige gemeenten.   

 

Openbare orde, veiligheid en zorg 

De Groninger dient zich overal op straat veilig te kunnen voelen. Wie die 

veiligheid in gevaar brengt dient streng aangepakt te worden. Daartoe dienen  

de politie- en brandweerposten in Haren en Ten Boer open te blijven en dient de 

politiesterkte in de provincie te worden uitgebreid. Ook moet er meer blauw op 

straat in plaats van achter het bureau. De burgers vragen hier terecht om. 

 

Coffeeshops, die nota bene tijdens de lockdowns geopend waren, worden 

gesloten. Er is geen plaats meer voor gedoogbeleid, dat slechts de drugsmaffia 

bevoordeelt en de burgers een onvrij gevoel geeft.  

 

Tegen criminele migranten en gelukszoekers wordt bij verdenking van een 

misdrijf met gepaste maatregelen opgetreden. Veiligheid van de provinciale 

bewoners staat voorop. 

Voorts worden er in de provincie geen nieuwe AZC’s of andere (tijdelijke) 

opvanglocaties voor asielzoekers geopend, in de Randstad is daarvoor 

voldoende ruimte aanwezig. Groningen dient niet eenzijdig opgezadeld te 

worden met deze landelijke problematiek. 
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De provincie gaat het sluiten van ziekenhuizen tegen en bevordert de ziekenzorg. 

De huidige pandemie toont op harde wijze de noodzaak daarvan aan. 

 

Cultuur en maatschappij 

In ambtelijke stukken van de provincie wordt zo mogelijk alleen de Nederlandse 

taal gebruikt en het toepassen van ‘moderne vaagtaal’ wordt vermeden.  

 

In de vergaderzaal van Provinciale Staten worden een Nederlandse vlag en een 

provincievlag neergezet. Het portret van het Staatshoofd krijgt in die zaal een 

prominente plaats.  

 

Cultuur is een kwestie van smaak. Aan dat smaakverschil moet tegemoet 

gekomen worden. In de cultuursector is daarom een evenwichtiger verdeling van 

middelen gewenst. De provincie dient ruimhartig subsidie aan schone  

kunsten en in het bijzonder aan de klassieke muziek-sector te verschaffen. De 

eenzijdige overbedeling van subsidie aan niet-klassieke muziek wordt gestaakt.  

 

Jongeren willen we laten kennismaken met de vele facetten van de rijke cultuur 

in de provincie.  

 

Het Peter de Grote Festival en het Haydn Jeugd Strijkorkest verdienen passende 

ondersteuning. 
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De vrijheid van meningsuiting is een groot goed in Nederland. Openbare 

bibliotheken passen daarom geen (sluipende) censuur op boeken toe. Alle 

vormen van zgn. ‘positieve discriminatie’ van bepaalde bevolkingsgroepen 

worden – in het belang van de gehele bevolking van Groningen – tegengegaan.  

 

De Fair Practice Code en andere soortgelijke discriminerende instrumenten 

worden niet toegepast door de provincie.  

 

Instandhouding van het Groninger erfgoed, en in het bijzonder van de Groninger 

kerken, wordt bevorderd. De Hortus Haren, een gebied van grote  

ecologische waarde, wordt gesteund en de Biotoop aldaar, een broedplaats voor 

kunst, wordt behouden. 

 

Sportverenigingen vormen een bindende factor op veel plekken in de provincie. 

Zij dienen op ruimhartige wijze gesteund te worden. 

Voedselbanken worden door de provincie gesteund.  

 

OnsGroningen heeft veel waardering voor het eigene van Groningen. Naast 

instandhouding en bevordering van (Groninger) kunst en cultuur in de  

provincie stimuleert OnsGroningen het gebruik van Groninger 

streekproducten (zoals de Groninger eierbal, kniepertjes, koek, mosterd en 

worst, en de meer geestrijke boerenjongens en fladderak). 


