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Voorwoord
Nederland is in de greep van een kleine groep idealisten. Een groep die het belang 
van Nederland heeft verkocht aan ongrijpbare moralen en immorele wensdromen.

BVNL wil vooruit naar hoe het was.

Wij willen dat woke-onderwijs de klaslokalen uitgegooid wordt. We willen dat 
onzichtbare vijanden (zoals stikstof, corona en CO2) niet langer worden gebruikt als 
een knuppel om mee te slaan. We willen voorkomen dat onze kinderen de prijs 
betalen voor dit sloopkogelkabinet. En het belangrijkste: willen nieuw leiderschap.

Daarom gaan we aan het werk. BVNL gaat onzinnige plannen van dit kabinet Daarom gaan we aan het werk. BVNL gaat onzinnige plannen van dit kabinet 
blokkeren. Dat willen we doen in de Eerste Kamer, waar we ‘nee’ gaan zeggen tegen 
Kabinet-Rutte IV. En in de Provinciale Staten, waar we als poortwachter willen 
voorkomen dat slecht overheidsbeleid wordt uitgerold over onze provincie.

Met ons verkiezingsprogramma komen we op voor de hardwerkende Groninger. We Met ons verkiezingsprogramma komen we op voor de hardwerkende Groninger. We 
zorgen dat arbeid weer gaat lonen. We investeren in de economie en verkleinen de 
overheid. Woningen en energie maken we weer betaalbaar. En onze vrijheden zetten 
we op de eerste plek.

Dit doen we in het belang van onze vrijheid, in het belang van de volgende generatie. 
In het belang van Nederland.

Robert Pestman
Lijsttrekker BVNL GroningenLijsttrekker BVNL Groningen
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Een beter stikstofbeleid
Nederland zit op slot vanwege de strengste stikstofnormen binnen de EU. We hebben 
onszelf schaakmat gezet, want we gebruiken een rekenmodel met een bewezen 
foutmarge van tegen de honderd procent. De realiteit is namelijk dat veel gebieden 
een stikstoftekort hebben.

Het doorzetten van dit stikstofbeleid is geen optie. We bereiken er geen voordeel Het doorzetten van dit stikstofbeleid is geen optie. We bereiken er geen voordeel 
mee. Wel gaat het ten koste van onze voedselvoorziening in een tijd van wereldwijde 
schaarste. Ook is dit stikstofbeleid funest voor onze werkgelegenheid en 
woningvoorraad.

Dit willen we:

- Verdergaan met het bouwen van huizen;
- Stoppen met het uitkopen van boeren;
- Verhoging van de stikstofnorm.- Verhoging van de stikstofnorm.

De Nederlandse agrarische sector is de schoonste ter wereld, ook qua 
stikstofbeheersing.
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Nieuwe zonneparken en
windmolens tegenhouden
Windmolens en zonneparken ontsieren het Groninger landschap. Ze nemen ruimte in 
beslag, ruimte die we groen willen houden.

Windmolens zorgen bovendien voor geluidsoverlast en voor gevaar voor doorgaand 
verkeer. Wind op zee is geen goed alternatief, want die windmolens bedreigen de 
visserij en vogels zoals de zeearend. En het milieu-argument gaat niet op: na enkele 
tientallen jaren zijn de windmolens af en zijn materialen (zoals de wieken) niet 
afbreekbaar of recyclebaar.

Grondstoffen voor zonnepanelen en windmolens moeten bovendien gewonnen Grondstoffen voor zonnepanelen en windmolens moeten bovendien gewonnen 
worden uit mijnen in het buitenland, onder slechte arbeidsomstandigheden en met 
gezondheidsrisico’s voor de omgeving. Een deel van die mijnen bevinden zich 
bovendien in Oost-Oekraïne, wat de leverzekerheid onzeker maakt. De Green Deal 
komt nu al neer op 250 jaar onderdelen tekort, dus daarmee doorgaan is krankzinnig.

Kortom: tegen windmolens zeggen we ‘nee’. Zonnepanelen op daken zijn prima, want Kortom: tegen windmolens zeggen we ‘nee’. Zonnepanelen op daken zijn prima, want 
wat men lokaal produceert wordt verbruikt zonder dat we kostbare landbouwgrond 
opheffen of de infrastructuur moeten aanpassen.

Dit willen we:

- Stoppen met het aansluiten van nieuwe zonneparken en windmolens.
- Verwijderen van levensgevaarlijke windmolens langs wegen.
- Als er extra zonnepanelen nodig zijn, dan alleen op de daken van bestaande 

Koeien horen in de wei, zonnepanelen op een dak.Koeien horen in de wei, zonnepanelen op een dak.

gebouwen en nooit op vruchtbare grond.



Referendum over gaswinning
In Groningen hebben we genoeg gas om Nederland uit de energiecrisis te halen. We 
willen op een verantwoorde manier gas winnen, maar we stellen daar wel belangrijke 
voorwaarden aan. Het moet veiliger, de versterkingsoperatie moet sneller en wie 
schade heeft moet gelijk worden vergoed.

Wij snappen de gevoeligheid van het onderwerp in onze provincie. Daarom willen we 
ook niet dat Den Haag dit gaat beslissen. Groningers moeten zelf beslissen over hun 
eigen gebied en daarom willen we een referendum over de gaswinning.

Dit willen we:Dit willen we:

- Een referendum in de provincie over gaswinning;
- Er moet een Gronings Gasfonds komen, met daarin opbrengsten uit gaswinning.   

- Het aantal beoordelende ambtenaren en onderzoeksbureaus moet fors worden 

- De versterkingsoperatie moet worden versneld;
- Onbewoonbare huizen moeten binnen een jaar worden vervangen door een nieuw, 

- Gas mag niet worden verkocht aan het buitenland;
- We willen dat wordt geïnvesteerd in bodemstabilisatie met stikstof en waterstof. We - We willen dat wordt geïnvesteerd in bodemstabilisatie met stikstof en waterstof. We 

- Alle toekomstige keuzes met betrekking tot de gaswinning worden gemaakt door de 

We willen gas weer betaalbaar maken door te winnen voor onszelf, zonder dat 
onnodig schade ontstaat aan huizen.

Provinciale Staten in Groningen en niet door Den Haag.

verkennen waarmee we schade kunnen beperken;
weten dat we nog 30 jaar lang aardbevingen kunnen krijgen en willen elke optie 

worden vergoed;
stevig huis. De kosten voor de herbouw en tijdelijke huisvesting moeten volledig 

gereduceerd, zodat huiseigenaren sneller hun geld krijgen;

Vanuit dit gasfonds moeten Groningers ruimhartig en sneller worden
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Energierekening verlagen
De energierekening is te hoog. De kachel en het stopcontact zijn nu een melkkoe, 
maar betaalbare energie is een basisbehoefte.

BVNL gelooft in een verstandige energiemix waarmee we altijd kunnen vertrouwen op 
schone energie. In deze tijd van energiecrisis zet BVNL in op een lagere 
energierekening, bijvoorbeeld door de gasproductie in Groningen te hervatten.

Prijsverhogingen door klimaatbeleid zijn niet acceptabel, want we zijn er niet van Prijsverhogingen door klimaatbeleid zijn niet acceptabel, want we zijn er niet van 
overtuigd dat de mens verantwoordelijk is voor klimaatverandering. We willen 
realistisch blijven, want het klimaat verandert al zolang de aarde bestaat.

Op de energietransitie hebben we niks tegen. Duurzame energie is schoner, stoot 
geen fijnstof uit en maakt ons minder afhankelijk van dubieuze landen. Maar we 
moeten het tempo niet overdrijven, want daarmee zorgen we dat het energiestelsel 
vastloopt.

Dit willen we:Dit willen we:

- Een verstandige energiemix inclusief Gronings gas en kernenergie;
- Stoppen met het verwijderen van gasleidingen, omdat we die nog lang nodig 

- Geld voor onderzoek bij de Hanzehogeschool en de RUG naar nieuwe technieken, 

Met andere keuzes kunnen we onze energie weer betrouwbaar en betaalbaar 
maken.

zoals waterstof en seizoensopslag van stroom.

hebben;
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Bevolkingsgroei remmen
Ons land is zo groot als een postzegel, maar het aantal inwoners neemt halsoverkop 
toe. In dit tempo hebben we in 2070 ruim 22,5 miljoen inwoners en dat is veel te veel. 
In Groningen hebben we wachtlijsten van tegen de tien jaar. Dit gaat ten koste van 
jonge gezinnen en studenten die noodgedwongen op kamers in Stad blijven.

De asielinstroom is bovendien duur: in 2021 spendeerde Nederland € 706 miljoen aan De asielinstroom is bovendien duur: in 2021 spendeerde Nederland € 706 miljoen aan 
de opvang van vluchtelingen. Een deel van dat geld kunnen we constructiever 
inzetten, bijvoorbeeld voor hulp aan de regio’s waar veel vluchtelingen vandaan 
komen.

De overbevolking zorgt ook in Groningen voor een te grote druk op onze sociale De overbevolking zorgt ook in Groningen voor een te grote druk op onze sociale 
voorzieningen, op de samenhang van dorpen en wijken en op de verzorgingsstaat. 
Van Grijpskerk tot Winschoten zien we een tekort aan leerkrachten, agenten en 
zorgpersoneel. Die tekorten gaan oplopen als we sneller groeien dan we aankunnen.

Dit willen we:

- We moeten landelijk gaan pleiten voor het opzeggen van het Vluchtelingenverdrag;
- Tot die tijd moeten vluchtelingen in de eigen regio worden opgevangen, naar Deens 

- We willen dat er minder mensen worden opgevangen in Zoutkamp en Ter Apel. In - We willen dat er minder mensen worden opgevangen in Zoutkamp en Ter Apel. In 

- Het EU-plan voor meer arbeidsmigratie uit Noord-Afrika moet worden 

- De wet die gemeenten dwingt om asielzoekers op te vangen, moet van tafel.

Gemeenten kunnen kiezen om geen asielzoekers op te vangen.

tegengehouden;

verhouding vangen we te veel mensen op;

model. Niet in Groningen;



Meer betaalbare woningen
Een betaalbare woning vinden is in Stad onmogelijk en wordt ook in de Ommelanden 
steeds moeilijker. Dit is onacceptabel. Daarom moeten we in een hoog tempo huizen 
bouwen. Het liefst langs de huidige dorpen en steden, zodat de provincie zoveel 
mogelijk intact wordt gelaten.

Hiervoor moeten we de voorgestelde verstrenging van het stikstofbeleid blokkeren in Hiervoor moeten we de voorgestelde verstrenging van het stikstofbeleid blokkeren in 
de Eerste Kamer. Zo nemen we het belangrijkste obstakel voor woningbouw weg, 
zonder dat we onze prachtige provincie tekortdoen. Jongeren hebben het op dit 
ogenblik het moeilijkst op de woningmarkt. Ook voor starters moeten we zorgen dat 
er genoeg betaalbare woningen in de mix komen. 

Verduurzaming van bestaanbare huurwoningen is goed, omdat hiermee de Verduurzaming van bestaanbare huurwoningen is goed, omdat hiermee de 
energierekening omlaag gaat. Maar in de praktijk resulteert een hoger energielabel 
in een huurverhoging, waardoor de koopkracht van de huurder niet verbetert. Dit 
lossen we op door het energielabel minder te laten tellen voor de huurprijs.

Dit willen we:

- De bevolkingsgroei afremmen door migratie te stoppen;
- Een seniorenmakelaar aanstellen die senioren helpt door te stromen op de 

- Juridische obstakels wegnemen zodat woningen makkelijker kunnen worden - Juridische obstakels wegnemen zodat woningen makkelijker kunnen worden 

- Bestemmingsplannen aanpassen voor hoogbouw. Hiermee kunnen we meer mensen 

- Meer bouwen op aantrekkelijke plekken zoals Bedum, Ten Boer en Grootegast;
- Landelijk pleiten voor een aanpassing van de huurprijsberekening, zodat het 

We moeten bouwen, bouwen en nog eens bouwen.

waardevermeerdering.
dat het verduurzamen interessant blijft vanwege de bestaande subsidies en de 
energielabel minder telt voor het bepalen van de kale huur. We verwachten

 worden voor woningbouw;
huisvesten op hetzelfde oppervlakte en hoeven er geen weilanden opgeofferd te

gesplitst of gedeeld, mits de leefbaarheid van de buurt niet wordt aangetast;

woningmarkt;
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Natura-2000 gebieden
schrappen
Wij zijn trots op de prachtige Groninger natuur. Daarom willen we natuurgebieden de 
Natura 2000-status ontnemen en in plaats daarvan een gebiedsaanpak op maat. 

De Natura 2000-status is een bureaucratische uitvinding van Brussel, maar we kunnen 
geen natuur beschermen met papieren tijgers. Daarom willen we terug naar de basis: 
voedselrijke gebieden en gunstige grondwaterstanden.

Samen met de agrarische sector willen we investeren in de kwaliteit van onze natuur. 
Niet door de boeren weg te jagen, maar door met ze samen te werken.

Dit willen we:Dit willen we:

- De Natura 2000-status moet overal worden opgeheven. Hierdoor kunnen de boeren 

- Per gebied moet een plan van aanpak voor realistisch natuurbeheer worden 

De Natura 2000-regels zijn opgelegd door Brussel en zijn schadelijk Nederland.

gemaakt.

blijven, kunnen we weer 130 rijden en sneller bouwen;
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Beter ondernemersklimaat
en meer banen
De economie is de kurk waar de samenleving op drijft. Ondernemers zorgen voor 
werkgelegenheid en zorgen hiermee dat zorg en veiligheid betaalbaar blijven. 
Daarom moeten ondernemers alle vrijheid krijgen om succesvol te worden.

Veel provinciale winkelcentra verpauperen door leegstand. We willen provinciaal deze 
plekken in kaart brengen en samen met de gemeenten en ondernemers deze ruimtes 
opnieuw inrichten. Op sommige plekken kunnen we beter huizen bouwen, op andere 
plekken kunnen we investeren in het aantrekken van meer winkeliers.

Dit willen we:Dit willen we:

- Minder regels en lagere lasten;
- Minder leegstand in provinciale winkelcentra;
- In de hele provincie de economie stimuleren.

Succesvolle ondernemers zorgen voor meer banen en daar profiteren we allemaal 
van.



Investeren in de Eemsmond
In de Eemshaven en in Delfzijl hebben we prachtige havens waar we veel te weinig 
mee doen. We laten ons de kaas van het brood eten omdat we toestaan dat andere 
Europese havens sneller groeien dan de onze.

De regio Eemsmond loopt leeg. Jongeren trekken naar de stad en ouderen blijven 
achter. Het directe gevolg is een verschraling van sociale voorzieningen als 
ziekenhuizen, dorpshuizen en verenigingen. Dit is onacceptabel.

We willen de regio weer laten bruisen zoals vroeger, met werkgelegenheid en alle We willen de regio weer laten bruisen zoals vroeger, met werkgelegenheid en alle 
voorzieningen die nodig zijn voor een fatsoenlijk leven. Daarom breiden we de 
industrie en de scheepvaart in deze gebieden fors uit.

Groeiambities mogen nooit ten koste gaan van huizenbezitters in naastliggende 
dorpen. Helaas hebben we gezien dat de meningen van bewoners in plaatsen zoals 
Oudeschip standaard worden genegeerd. Bij elke toekomstige uitbreiding moet er 
beter naar de buurtbewoners worden geluisterd.

Dit willen we:Dit willen we:

- Meer scheepvaart naar de Eemshaven en de haven van Delfzijl.
- Meer industrie in Farmsum.
- Regio’s aantrekkelijk maken om een leven lang in te wonen en te werken.
- Omwonenden krijgen inspraak in groeiplannen.
- Wanneer economische groei zorgt voor waardedaling van huizen in omliggende 

Meer bedrijvigheid zorgt ervoor dat de hele regio weer opbloeit tot het levendige Meer bedrijvigheid zorgt ervoor dat de hele regio weer opbloeit tot het levendige 
gebied wat het ooit was.

dorpen, moeten de huizenbezitters worden gecompenseerd door de overheid.
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Realistisch over zoutwinning
De zoutwinning in de Veenkoloniën zorgt voor veel zorgen bij de lokale bevolking. 
Huizenbezitters krijgen het gevoel dat er niet naar ze wordt geluisterd. Wij vinden het 
onacceptabel dat Groningers zich zorgen moeten maken over schade aan hun huis 
en vinden dat we moeten leren uit de lessen uit het verleden.

Dit willen wij:

- We moeten niet praten over de bewoners, maar mét de bewoners;
- Schade aan huizen moet worden vergoed vanuit de opbrengsten van de 

- De bewijslast voor huizenbezitters met schade moet worden omgedraaid.- De bewijslast voor huizenbezitters met schade moet worden omgedraaid.

We moeten leren uit lessen van het verleden en luisteren naar bewoners.

zoutwinning;
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Airport Eelde laten groeien
In tijden waarin Schiphol de drukte niet aankan, is Airport Eelde van grote waarde. 
Vanuit Groningen vertrekken niet alleen vliegtuigen naar vakantiebestemmingen, 
maar landen ook donorvluchten en medische vluchten.

Maar het vliegveld heeft het moeilijk. De onderneming is niet rendabel en hangt aan 
het geldinfuus van de provincie. Die situatie mag niet eeuwig blijven bestaan.

We investeren in het vliegveld en werken samen met de directie aan een financieel 
gezonde onderneming.

Dit willen wij:Dit willen wij:

- Meer vluchten naar populaire vakantiebestemmingen;
- Airport Eelde stelt een bestuurder aan die gaat zorgen dat het vliegveld weer 

- Op termijn moeten de tickets goedkoper worden.

Eelde verdient een investering op de korte termijn om te kunnen uitblinken op de 
lange termijn.

rendabel wordt;
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Het bestuur moet mensen
op de eerste plek zetten
Het provinciebestuur is er voor de Groningers en niet andersom. Het provinciebestuur 
moet klein en efficiënt zijn, met de slagvaardigheid van een ondernemer. Niet bakken 
met belastinggeld over de balk gooien, maar bij elke uitgave goed nadenken over 
wat het kost en wat dat oplevert.

Wij zijn kritisch over de inmenging in het bestuur door bijvoorbeeld grote industriëlen 
(zoals Big Pharma en Big Tech); het World Economic Forum en de Bilderberggroep; en 
we willen openheid over de inmenging die reeds heeft plaatsgevonden.

De macht hoort bij het volk liggen, niet bij de Europese Unie. Helaas heeft de burger De macht hoort bij het volk liggen, niet bij de Europese Unie. Helaas heeft de burger 
te weinig inspraak. Directe democratie is belangrijk om mensen weer vertrouwen te 
geven in de democratie.

Dit willen wij:

- Verantwoordelijk omgaan met ons belastinggeld. Elke uitgave moet verantwoord 

- Invoeren van een correctief referendum, zonder opkomstdrempel en met de optie 

- Invoering van de gekozen burgemeester en een gekozen Commissaris van de 

- Stoppen met schaalvergroting en gedwongen gemeentefusies, zodat de lokale - Stoppen met schaalvergroting en gedwongen gemeentefusies, zodat de lokale 

De overheid moet klein en dienstbaar zijn, in plaats van bepalend en controlerend.

overheid weer dienstbaar wordt.

Koning;

om via DigiD te stemmen;

zijn;
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Ruimte voor verkeer
Wie van A naar B moet, wil dat dat snel en simpel gaat. Files kosten tijd, geld en 
zorgen voor heel veel frustratie.

Wij willen de economie laten groeien en dat zorgt voor meer verkeer. Daarom willen 
we volop investeren in de bereikbaarheid van het Noorden. Dat zorgt voor meer 
banen in de bouwsector en zorgt dat belangrijke gebieden (zoals de Eemshaven) zich 
kunnen blijven ontwikkelen.

We moeten leren van lessen uit het verleden. Aanpak Ring Zuid is qua kosten We moeten leren van lessen uit het verleden. Aanpak Ring Zuid is qua kosten 
schandalig uit de hand gelopen. Er was een gebrek aan toezicht, inzicht en overzicht. 
We moeten goede, duidelijke afspraken maken met uitvoerders en ervoor zorgen dat 
die afspraken worden nagekomen.

Dit willen we:

- Een verdubbeling van de N33 en de Eemshavenweg (N46);
- De besproken prijsverhoging voor het OV, moet van tafel;
- Het OV moet beter, vooral van en naar dorpen. Mensen die slecht ter been zijn - Het OV moet beter, vooral van en naar dorpen. Mensen die slecht ter been zijn 

- De wegenbelasting in Groningen moet worden verlaagd tot onder het Nederlands 

Groningen moet goed bereikbaar zijn, zowel voor ouderen als voor wie naar het werk 
toe moet.

gemiddelde.

moeten zoveel mogelijk worden ontzien en de binnensteden moeten met de bus
bereikbaar blijven;



Investeren in de
Ommelanden
Wie regelmatig door de provincie rijdt zal het beamen: ons landschap is prachtig. Wij 
willen dit landschap groen houden. Niet met gecreëerde groengebieden, maar door 
de natuur zijn gang te laten gaan.

Dorpen moeten leefbaar zijn. Dit betekent dat we moeten zorgen voor 
bereikbaarheid, huisvesting en werkgelegenheid.

Dit willen we:

- Buurthuizen en dorpshuizen moeten blijven bestaan als ontmoetingsplaats voor 

- Steden en dorpen uitbreiden rondom de huidige bebouwing, zodat de Ommelanden - Steden en dorpen uitbreiden rondom de huidige bebouwing, zodat de Ommelanden 

- Aanleg van bedrijventerreinen en kantorenparken om steden en dorpen 

Dorpen en steden moeten aantrekkelijk worden om een lang leven in te wonen en te 
werken.

aantrekkelijker te maken om te wonen en te werken.

groen blijven;

bewoners, omdat hier activiteiten en vrijwilligerswerk plaatsvindt;
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Een bruisende
cultuursector
Cultuur weerspiegelt onze Grunneger trots en onze nationale identiteit. Voorzieningen 
dragen bij aan beter onderwijs, en deelname van burgers aan de samenleving.

Dit vraagt om een investering, maar we blijven realistisch. Daar waar de cultuursector 
op eigen kracht rendabel kan worden, moeten we daarop sturen.

Dit willen we:

- De cultuursector mag nooit meer door de overheid dichtgegooid worden zonder 

- Maatwerk voor behoud historische kerkgebouwen;
- Verenigingen, podiumkunsten, musea, beeldende kunst, mode, film, letteren, urban, - Verenigingen, podiumkunsten, musea, beeldende kunst, mode, film, letteren, urban, 

- Stoppen met het onzinnige ‘dekoloniseren’ van onze historie: handen af van 

- Inzetten op geschiedenislessen op de basisschool, zowel van ons land als van de 

- Woningen zijn geen moderne kunstwerken: nieuwbouw moet passen bij historisch 

- Kinderen en jongeren gaan jaarlijks op schoolexcursie naar een museum.
aanzicht;

provincie. We moeten ze leren hoe de natuur het land en het water heeft gevormd
en hoe de mensen voor ons (over-)leefden. Kinderen mogen trots zijn op de volkeren
voor ons;

straatnamen, standbeelden en geschiedenisboeken;

ontwerp, festivals, nieuwe genres en cross-overs moeten zichzelf zo veel mogelijk
kunnen bedruipen;

zeer zwaarwegende redenen;


