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10 SPEERPUNTEN
•

Veiligheid voor de Groningers.

•

Eerlijk meedelen in de welvaart.

•

Drastische werkloosheidsmaatregelen.

•

Leefbare dorpen.

•

Groningen baas in eigen provincie.

•

aardgaswinning en de windmolenparken in onze provincie.
Groningen mag geen afvalputje van Nederland worden.

•

Gemeentelijke herindeling alleen van onderop.

•

Groningen beter ontsluiten door grote infrastructurele projecten.

•

Rijkscompensatie voor de sociale gevolgen van de participatiewet.

•

Wij willen een Sterk Noorden.

Minister Kamp blijkt niet bereid de gasproductie zo vèr te verlagen dat de kans op
aardbevingen drastisch wordt gereduceerd.
Daarom: De provincie moet een ‘hand aan de gaskraan’ krijgen.
Wij willen hier veilig kunnen wonen!
Nu wordt 88% van de aardgasbaten in de Randstad uitgegeven aan nieuwe wegen,
havens en onrendabele hogesnelheidslijnen. Groningen profiteert nauwelijks van het
aardgas.
Daarom: Van alle aardgasbaten moet 1% naar een Gronings gasfonds
(circa. 5 miljard euro).
De werkloosheid is in Groningen onaanvaardbaar hoog.
Daarom: Meer samenwerking met Noord-Duitsland om de werkgelegenheid
te stimuleren en fiscale zones instellen.
Scholen, woningbouw, bedrijvigheid, verenigingen, goede zorg en dorpsvoorzieningen
zijn belangrijk.
Daarom: Aardgasbaten inzetten om de leefbaarheid van de dorpen te
verbeteren en de krimp tegen te gaan.
De provincie moet Rijks- en Europees beleid kunnen bijstellen of tegenhouden
wanneer er onvoldoende rekening wordt gehouden met de Groningse situatie.
Daarom: Beleid op maat bij het openbaar vervoer, het onderwijs, de zorg, de
De veiligheid van de bevolking èn het milieu is bij opslag van kernafval of CO2 en bij
schaliegaswinning onvoldoende gewaarborgd.
Daarom: Geen opslag van kernafval of CO2 in zoutkoepels. Geen onderzoek
naar schaliegas.
Wij zijn tegen door ‘Den Haag’ en de provincie Groningen opgelegde herindeling. Wij
maken zelf wel uit hoe we ons hier willen organiseren.
Daarom: Herindeling alleen als wij dat in Groningen zelf willen.
Een goede infrastructuur is essentieel voor het verkrijgen van méér economische groei
en welvaart.
Daarom: De spoorverbinding met Hamburg verbeteren, het doortrekken van
de N33 naar de Eemshaven en een vaste oeververbinding met Emden.
In onze provincie slaat de participatiewet diepe gaten in de begrotingen van de
Groninger gemeenten. Veel Groningers zijn daarvan de dupe.
Daarom: Wij eisen snelle compensatie van het Rijk.

De landelijke partijen hebben al lang genoeg bewezen lak te hebben aan de belangen
van de Groningers, de Friezen en de Drenten. Alleen wijzelf kunnen daar verandering
in brengen.
Daarom: Meer samenwerking van de lokale en regionale partijen in het
Noorden om gezamenlijk voor onze belangen op te komen.
PARTIJ VOOR HET NOORDEN
VERKIEZINGSPROGRAMMA
PS2015

2

INHOUDSOPGAVE

ONZE KANDIDATEN .............................................................................................. 1
10 speerpunten ..................................................................................................... 2
Waarom kiezen voor de Partij voor het Noorden? ..................................... 4
Werk ......................................................................................................................... 5
Aardgas .................................................................................................................... 6
Wat moet er gebeuren om in Groningen meer werk te krijgen? .......... 7
Participatiewet slecht voor Groningen ........................................................... 8
Regionale afstemming ........................................................................................ 9
Energie en veiligheid .......................................................................................... 10
Stad en platteland ............................................................................................... 12
Gezond milieu ....................................................................................................... 13
Bestuur en inwoners ........................................................................................... 14
Identiteit en cultuur van het Noorden .......................................................... 15
Steun voor het Gronings, de Groninger cultuur en de sport ................. 16
Versterken noordelijk zelfbewustzijn ............................................................ 18
Kiezersbelofte ....................................................................................................... 19

3

PARTIJ VOOR HET NOORDEN
VERKIEZINGSPROGRAMMA
PS2015

WAAROM KIEZEN VOOR DE PARTIJ VOOR HET
NOORDEN?
De Partij voor het Noorden is de onafhankelijke regionale partij die
de Groningers perspectief kan bieden.
Andere partijen zijn gebonden aan het beleid van een ‘Haagse’
moederpartij. Dat betekent compromissen sluiten. Compromissen
die keer op keer nadelig uitpakken voor het Noorden. Kijk maar eens
hoe er landelijk met onze veiligheid wordt omgegaan met betrekking
tot aardgaswinning!
-

Wij
Wij
Wij
Wij

komen op voor de noorderlingen.
komen op voor Groningen.
willen méér zeggenschap over de zaken die ons direct aangaan.
willen het hier zelf kunnen regelen.

Op eigen kracht, want we kunnen het!
Samen optrekken als Noordelingen maakt ons sterker; om te
behouden wat wij belangrijk vinden, om onze kansen beter te
kunnen benutten en onze problemen op onze eigen wijze op te
lossen.
In Groningen hebben we onderhand méér dan genoeg van alle
gevolgen van die Haagse beslissingen in- en over onze provincie.
Het moet echt anders:
Wij willen hier veilig wonen. Veiligheid is een basisrecht.
Het moet ook anders als we hier werk èn ons deel van de welvaart
willen krijgen.
We zullen het in het Noorden zelf moeten doen!
We GAAN het in het Noorden zelf doen; op eigen kracht!

Kies daarom
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WERK
De werkloosheid in onze provincie is al jarenlang onaanvaardbaar
hoog.
In Oost-Groningen vinden we niet alleen de hoogste
werkloosheidspercentages en de hoogste percentages werknemers in
de sociale werkvoorziening, de hoogste laaggeletterdheid, maar ook
de hoogste percentages uitkeringsgerechtigden van ons land. De
stad Groningen heeft bijna 10.000 mensen in de bijstand.
De Partij voor het Noorden vindt dit absoluut onaanvaardbaar.
Daarom eist zij krachtige maatregelen van de overheid om hierin
verandering te brengen.
Het centralistische beleid van de landelijke overheid en de verkeerde
keuzes van het provinciebestuur hebben in Noord- en OostGroningen krimpgebieden doen ontstaan. Jongeren trekken weg,
bedrijven moeten sluiten en voorzieningen verdwijnen of
verschralen.
Er zijn daarom andere keuzes nodig, die we echter zelf, zònder Den
Haag, willen maken.
Niet de partijen in Den Haag maar wij Groningers weten wat goed is
voor Groningen.
Krachtige stimulerende maatregelen? Is daar dan geld voor vraagt u
zich wellicht af?
Het antwoord van de Partij voor het Noorden is een duidelijk
JA, we leven er bovenop in Groningen!

Kies daarom
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AARDGAS
Groningen behoort -door het aardgas in de bodem- tot de rijkste
regio’s in Europa. Toch vind je in onze provincie de laagste inkomens
van Nederland. Dat vinden wij niet alleen vreemd, maar ook
onacceptabel.
De Partij van het Noorden wil de aardgasopbrengsten eerlijker
verdelen in Nederland. Nu komt slechts een minifractie van de
gasinkomsten in het Noorden terecht.
Al meer dan 50 jaar wordt hier gas gewonnen. In totaal heeft dat
meer dan € 500 miljard voor het Rijk opgebracht (incl. rendementen).
Van dat geld is vrijwel niets geïnvesteerd in de provincie Groningen.
Voor het overgrote deel is het naar de Randstad gegaan.
De Partij voor het Noorden pikt dit niet. Niet meedelen in de
opbrengsten, maar wel de lasten van de gaswinning ondervinden.
Daarom eisen wij met terugwerkende kracht dat de komende twintig
jaar 1% van de aardgasbaten alsnog aan Groningen ten goede komt.
De Partij voor het Noorden beschouwt dit als een absoluut minimum.
De € 1,2 miljard die het kabinet en het parlement begin 2014
beschikbaar hebben gesteld als compensatie voor de
aardbevingsschade in deze provincie vinden wij dus volstrekt
onvoldoende.
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WAT MOET ER GEBEUREN OM IN GRONINGEN MEER
WERK TE KRIJGEN?
Betere snelwegen, (internationale) spoorlijnen, kanalen en snel
internet zijn nodig om de Groningse economie krachtiger te maken.
Daarbij gaat het niet alleen om investeringen in de stad Groningen;
ook de dorpen, de havens en de grensstreken vragen investeringen.
We willen dan ook weer meer woningen in de dorpen, verbetering
van scholen in plaats van ze te sluiten, vernieuwing van dorpsvoorzieningen en ondersteuning van het verenigingsleven om de
krimp te doen omslaan in nieuwe groei.
Er is ruimte nodig om te experimenteren met bijvoorbeeld fiscale
zones in (Noord- en Oost) Groningen.
Grensregio’s in Groningen moeten veel meer samenwerken met
Noord-Duitsland.(Duits)taalonderwijs op basisscholen en middelbare
scholen is daarbij een noodzaak.
De Partij voor het Noorden wil de provinciale ‘Essent gelden' inzetten
voor de financiering van werkgelegenheidsprojecten. Daarnaast kan
bijvoorbeeld het toekomstige Gronings gasfonds (ca. € 5 miljard,
gefinancierd uit de aardgasbaten) hier onder meer voor aangewend
worden. Ook De NAM moet bijdragen, ter compensatie van de
aardgaswinning en schade die hieruit voorkomt.
De Provincie moet aanzienlijk méér compensatie eisen van het Rijk
voor de economische versterking van de ommelanden en vooral van
de aardgaswingebieden.
De toegezegde € 1,2 miljard compensatie, waarvan ruim 90%
bedoeld is om directe schade te herstellen van de aardgaswinning is
volstrekt ontoereikend. Dit omdat op lange termijn de schade van
bodemdaling minstens zoveel schade kan veroorzaken als de nu
zichtbare aardbevingsschade. Ook zoutwinning kan bodemdaling
veroorzaken.
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PARTICIPATIEWET SLECHT VOOR GRONINGEN
Veel Groninger gemeenten zullen ernstige financiële problemen
ondervinden door de participatiewet. Het Rijk koppelt de subsidie
voor de sociale werkvoorziening immers aan een uitstroom
(=mensen die weer werk vinden buiten de SW) van 8%, terwijl in
onze provincie een uitstroom van slechts maximaal 4% haalbaar
wordt geacht. Er zijn namelijk niet meer banen in onze provincie.
De gemeenten krijgen daardoor een niet op de werkelijkheid
gebaseerde vergoeding. Immers het aantal SW’ers daalt niet met
8%, maar de subsidie wel. Het probleem wordt zelfs groter door de
toename van het aantal uitkeringsgerechtigden en schoolverlaters.
Doordat gemeenten verplicht zijn de tekorten van de Sociale
Werkvoorzieningsbedrijven uit eigen begroting “bij te passen” dreigt
er een financiële ramp. De reserves van gemeenten zijn te klein om
de SW tekorten op te kunnen vangen. De Groninger gemeenten
hebben meer tijd nodig om de Participatiewet goed te kunnen
uitvoeren en om de economische activiteiten te kunnen ontwikkelen
en stimuleren die nodig zijn om voldoende werkgelegenheid te
creëren.
De Partij voor het Noorden vindt dat de Provincie hiervoor al in 2015
geld moet uittrekken om te voorkomen dat gemeenten in 2016
massaal onder curatele van het Rijk zullen komen via de artikel 12
status in de Gemeentewet.
Zo dreigt in Groningen behalve een fysieke aardbeving ook
nog een ‘sociale aardbeving’.
De Participatiewet in deze vorm moet dan ook van tafel òf
ruimhartig worden gecompenseerd voor Groningen.
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REGIONALE AFSTEMMING
Om méér mensen aan werk te helpen is samenwerking met NoordDuitsland belangrijk.
De Partij voor het Noorden wil laten onderzoeken hoe we de
arbeidsvoorwaarden en sociale voorzieningen in Nederland beter op
die in Ost-Friesland kunnen afstemmen. De Partij voor het Noorden
vindt dat we hierbij autonoom moeten kunnen handelen. Dat geldt
ook voor de bevoegdheid van de Noordelijke arbeidsmarktpartijen
om regionale cao’s te sluiten.
Onze situatie is immers heel anders dan die in het westen van het
land.
De taak van de provincie is vooral financiering te zoeken voor
grote- en kleine projecten, het betrekken van ondernemers
en derden bij ideevormingen en compensatie bij het Rijk en
de NAM (Shell) verkrijgen voor de aardgaswinning en schade.
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ENERGIE EN VEILIGHEID
De energievoorziening is de bloedsomloop van onze economie en
welvaart. De distributie van energie mag niet volledig in handen
komen van monopolisten.
Wij willen dat Gasterra en Tennet worden gecontroleerd door een
onafhankelijke, in het Noorden gevestigde, instantie.
De huidige vorm van aardgaswinning blijkt onaanvaardbare gevolgen
voor onze veiligheid en ons leefcomfort te hebben. De Rijksoverheid
heeft daar nauwelijks oog voor.
De Partij voor het Noorden vindt de veiligheid van de Groningers
topprioriteit.
Zij wil daarom dat de provincie evenveel zeggenschap krijgt in de
gaswinning als de Rijksoverheid. Dat vraagt om een aanpassing van
de Mijnwet.
Als Staat en Provincie het niet eens zijn over bijvoorbeeld de
concessievoorwaarden of over de verdeling van de gasbaten dan
moet een aan te wijzen Hof van arbitrage beslissen. Die
zeggenschap willen we óók voor de provincie als het gaat om het
gebruik van onze Groninger bodem voor energie- of andere
doeleinden.
Zowel CO2 als kernafval in de noordelijke bodem wijst de Partij voor
het Noorden onder de huidige omstandigheden en inzichten af. Ook
onderzoek hiernaar is wat ons betreft uit den boze.
De Groninger aardgasvelden moeten een strategische buffer worden
om eventuele stagnatie van de aardgas-aanvoer uit het buitenland
op te vangen.
Als compensatie voor het in reserve houden van het Groninger
aardgas dient de EU voor deze opslagfunctie aan Nederland een
jaarlijkse vergoeding te betalen.
Ter compensatie van de getroffen bevolking in de
gasproductiegebieden eist de Partij voor het Noorden 1% van ALLE,
dus sinds het begin van de winning, aardgasbaten. Deze
aardgasbaten komen ten goede aan de leefbaarheid van in het
bijzonder het Groninger platteland. Doel is dat mensen weer graag
op het platteland willen wonen omdat de voorzieningen daar
optimaal zijn. Die 1 procent komt neer op minstens € 5 miljard !
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Gebruik van duurzame energiebronnen is natuurlijk beter dan de
huidige fossiele bronnen. De Partij voor het Noorden vindt dat er in
het energiebeleid zwaar moet worden ingezet op duurzame
energiebronnen, zodat de import van aardgas uit politiek
onbetrouwbare landen kan worden verminderd.
Uit een experiment bij de Afsluitdijk lijkt de winning van ‘blauwe’
energie uit zout- en zoet water zeer kansrijk te zijn. De Partij voor
het Noorden wil dat deze nieuwe ontwikkeling met kracht wordt
gestimuleerd. Een blauwe energiecentrale aan de afsluitdijk kan
wellicht de hele energiebehoefte van de drie Noordelijke provincies
invullen.
De Partij voor het Noorden wil alleen daar windmolens waar een
meerderheid van de bevolking het ook wil en waar sprake kan zijn
van een goede balans tussen de belangen van producenten en
consumenten.
Daarom wilt de Partij voor het Noorden het stichten van
energiecoöperaties, waarin ook consumenten moeten kunnen
deelnemen, stimuleren.
De Provincie moet het ontwikkelen van ‘biobased energy’ (=gebruik
van biomassa om energie te winnen) stimuleren, waarbij het
Noorden als voorbeeld kan fungeren.
De in Groningen gevestigde Energy Academy dient uit te groeien tot
een internationaal befaamd instituut.
Wat betreft duurzame energie moet de provincie Groningen ook
méér kijken naar Duitsland. Energy valley is te veel gericht op
traditionele vervuilende energievormen zoals steenkolencentrales.
Intensieve landbouw en veeteelt zijn in beginsel niet goed voor het
milieu, maar leveren wel werk op. Ook hier zal dus kritisch naar de
juiste balans gezocht moeten worden.
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STAD EN PLATTELAND
Groningen Stad heeft als hoofdstad een bijzondere positie binnen de
provincie Groningen in. De bereikbaarheid ervan kan aanmerkelijk
beter, zowel via de weg, het openbaar vervoer als ook het water.
Een hogesnelheidslijn vanuit Amsterdam via Groningen naar
Duitsland komt opnieuw op de politieke agenda. De problemen rond
het knooppunt Julianaplein moeten definitief worden opgelost. Nu de
stad Groningen de belangrijke grens van 200.000 inwoners heeft
gepasseerd, is een verdere groei geen doel op zich meer. Er is nu
zelfs een sprake van scheefgroei tussen stad en platteland.
De Partij voor het Noorden zet zich in om de inwoners van de
provincie beter te spreiden over de provincie en te stoppen met de
concentratie en verdichting van de stad Groningen.
Het platteland verdient dezelfde bestuurlijke aandacht als de Stad
Groningen.
Dat vraagt om duurzame oplossingen om het platteland leefbaar te
houden.
Goede scholen, goede, bereikbare zorg en ouderenvoorzieningen,
goede en snelle internetverbindingen zijn essentieel. Een
pinautomaat moet in elke kern aanwezig zijn. De voorzieningen op
het platteland dienen optimaal te zijn om ervoor te zorgen dat
gezinnen er graag willen (blijven) wonen. Goed openbaar vervoer
kan daarvoor van primair belang zijn.
Landbouw en MKB zijn van levensbelang voor een leefbaar en vitaal
platteland. Ook voor de ontwikkeling van creatieve beroepen zijn
glasvezelverbindingen voor supersnel internet op het platteland.
Goede wegverbindingen zijn hier eveneens van groot belang.
Omwille van de verkeersveiligheid moet daarbij het vrachtverkeer
zoveel mogelijk buiten de dorpen om geleid worden in plaats van er
dóór. Wanneer de dorpen weer kunnen groeien en bloeien zal dat
uiteindelijk ook de stad Groningen ten goede komen.
Er moet ruimte komen om te experimenteren met nieuwe
initiatieven die nieuwe arbeidsplaatsen creëren. Dat zou met fiscale
voordelen kunnen maar ook met specifieke gedoogcondities.
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GEZOND MILIEU
De Partij voor het Noorden vindt een gezonde leefomgeving
normaal.
Nu en in de toekomst!
Wij willen een gezond milieu voor mens en dier, ook voor de
volgende generaties. Dat betekent investeren in duurzame energie
en schone industrie.
De provincie moet ‘nee’ kunnen zeggen tegen maatregelen die
Brussel of Den Haag willen, maar die niet passen in onze provincie.
Een betere isolatie van huizen en andere gebouwen is nodig om het
energieverbruik drastisch te verminderen. Stimuleringsmaatregelen
moeten hele lage drempels hebben zodat deze voor iedereen
bereikbaar zijn.
Intensieve landbouw en veeteelt blijven in beginsel en voor de Partij
voor het Noorden niet goed voor het milieu.

Kies daarom
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BESTUUR EN INWONERS
De Partij voor het Noorden is een voorstander van het opgaan van
de drie noordelijke provincies in een Noordelijk landsdeel.
Het maakt het Noorden krachtiger, autonomer en het is efficiënter.
Er moeten onderzoeken komen naar de financiële haalbaarheid van
meer zelfbestuur en regionale belastingen om zelf zaken te regelen
in de toekomst.
Ook referenda over belangrijke onderwerpen kunnen de kracht van
de regionale en lokale democratie verbeteren.
Wij zijn alleen voorstander van een gemeentelijke herindeling mits
er sprake is van:
• de wens tot herindeling van "onderop", dus zonder dwang van
"bovenaf",
• voldoende draagvlak onder de bewoners,
• correcte schaal ten aanzien van uit te voeren gemeentelijke
taken,
• flexibiliteit in provinciegrenzen voor gemeenten die hierover
willen samengaan.
De waterschappen moeten zo snel mogelijk fuseren; water laat zich
niet tegenhouden door provinciegrenzen. Fuseren levert
efficiëntiebesparingen op.
Het bestuur van de provincie kan een belangrijke rol spelen in het
versterken van de noordelijke identiteit en cultuur in de wijze
waarop zij het contact zoekt met lokale gemeenschappen.
Een toegankelijke, bestuurlijke stijl in de omgang met
inwoners is gewenst.
Dus: herkenbaar taalgebruik en methoden van
beleidsontwikkeling die passen bij de noordelijke cultuur
(bijv. keukentafelgesprekken), ‘vroegtijdig van onderop’.
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IDENTITEIT EN CULTUUR VAN HET NOORDEN
De grote verscheidenheid in streekculturen in het noorden is een
groot goed en dient gekoesterd te worden. De inwoners van de drie
noordelijke provincies moeten in hun eigen provincie of streek ten
volle hun eigen identiteit en cultuur kunnen blijven beleven en uiten.
De Partij voor het Noorden wil een partij zijn voor alle Groningers,
alle Drenten en alle Friezen.
Er is dan ook weldegelijk sprake van een gezamenlijke noordelijke
identiteit.
We hebben in het Noorden veel meer gemeen dan we denken. Die
noordelijke identiteit onderscheidt zich bijvoorbeeld van die in de
Randstad.
De noordelijke cultuur is tot ontwikkeling gekomen in overzichtelijke,
kleinschalige woongemeenschappen (terp-, en wierde-, en
brinkdorpen).
Gemeenschapszin (noaberschap) is daarbij een dragende onmisbare
factor. Vanzelfsprekend denk je om je buren. Solidariteit is een
kernwaarde in het Noorden.
Van oudsher zijn de culturen van het kustgebied in Noord-Nederland,
Noord-Duitsland en Scandinavië aan elkaar verwant. Deze
onderliggende historische verbondenheid moet ook in de huidige tijd
benut worden.
De partij voor het Noorden wil zich inzetten voor het behoud en het
versterken van die noordelijke cultuur en identiteit. Dat vraagt om
maatwerk in het overheidsbeleid. Dat vraagt om een eigen noordelijk
parlement waarin wij noordelingen zelf besluiten over wat er voor
het noorden nodig is.
Dat moet dan gebeuren door steeds van onderop de
gemeenschappen (dorpen) daarbij te betrekken. Zo blijft de
gemeenschap de opdrachtgever voor het bestuur.
De noordelijke mentaliteit is een van weinig woorden, maar
des te meer van doen. Betrouwbaar en innovatief
ondernemen hoort daar nadrukkelijk bij.
De verbondenheid met de natuurlijke omgeving
(kleigebieden, bos, zand en veengebieden, akkervelden en
water) maakt dat de noorderling met de ‘poten’ op de grond
blijft en nuchter is.
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STEUN VOOR HET GRONINGS, DE GRONINGER CULTUUR
EN DE SPORT
Taal en cultuur dragen sterk bij aan de identiteit, het zelfbewustzijn
en daarmee ook aan het welzijn van mensen. Het Gronings moet
door de provincie actief worden ondersteund: in het onderwijs, in het
toneel, bij het cabaret, in de literatuur en in kunstuitingen. Wij willen
dat RTV Noord daarvoor een grotere plaats inruimt in haar
programmering. Om nauwere contacten met Ost-Friesland en
Emsland te ontwikkelen is meer samenwerking met de NDR een
must.
De Partij voor het Noorden vindt lokaal nieuws dat dicht bij de
burger staat erg belangrijk.
De burger moet zich herkennen in zijn omgeving en de berichtgeving
hierover.
De Partij voor het Noorden vindt dat de gemeentelijke lokale zenders
hierin een belangrijke rol spelen.
De gemeente is in principe de eerst verantwoordelijke hierin, maar
de Partij voor het Noorden zal vanuit zijn verantwoordelijkheid op
provinciaal niveau blijven pleiten voor een goede nieuwsgaring op
lokaal niveau en waar nodig voor ondersteuning daarbij.
De Noordelijke dagbladen hebben het o.a. door teruglopende
aantallen abonnees steeds moeilijker. De Partij voor het Noorden is
bezorgd over die ontwikkeling en pleit voor initiatieven om te
voorkomen dat de regionale pers verdwijnt. Samenwerking tussen
kranten en regionale omroep juichen wij toe.
Het Noord-Nederlands Orkest moet als volwaardig symfonieorkest
voor het Noorden behouden blijven.
Investeren in op cultuurhistorie gerichte projecten bevordert de
regionale identiteit. De provincie Groningen heeft een rijke schat aan
cultuurmonumenten zoals molens en oude kerken. Het behoud van
deze monumenten vinden we belangrijk. Ook om die reden wil de
Partij voor het Noorden een hand aan de gaskraan.
De Partij voor het Noorden zal zich verder inzetten voor het in stand
houden van culturele centra die passen bij de Groninger schaal. We
zijn tegen dure prestigeprojecten, die de gemeenschap onevenredig
veel geld kosten.
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In de noordelijke provincies speelt de amateuristische
kunstbeoefening een grote rol. Schilderen, beeldhouwkunst, muziek
(muziekkorpsen, bandjes en koren), dans, poëzie en proza etc.
worden op ruime schaal beoefend.
Dat geldt ook voor de sport. Aan voetbal, zwemmen, hockey,
schaatsen, wielrennen en vele andere sporten beleven vele
Groningers plezier.
Al deze activiteiten dragen bij aan de noordelijke cultuur en identiteit
en de leefbaarheid in de dorpen.
De Partij voor Noorden zet zich in voor het behoud van
voorzieningen als dorpshuizen en multifunctionele centra,
atelierruimtes, musea, sportvelden en activiteitensubsidies (opleiding
en training, festivals etc.) waaraan behoefte is.
Ze hebben voor de Partij voor het Noorden een hoge prioriteit.
In onze visie zullen al deze activiteiten steeds van onderop
(met en vanuit de lokale gemeenschap) behouden en
versterkt moeten worden.
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VERSTERKEN NOORDELIJK ZELFBEWUSTZIJN
De partij voor het Noorden wil het noordelijk zelfbewustzijn
versterken.
In de afgelopen jaren zijn in de noordelijke provincies vele lokale
partijen ontstaan in een reactie op het falen van de landelijke
partijen als het gaat om het noorden.
De wijze waarop het Rijk en de Haagse politiek zijn omgegaan met
de veiligheid van de inwoners van het aardgasgebied in Groningen is
ronduit stuitend te noemen.
Maar ook de landelijke aanpak van de werkloosheidsproblematiek
biedt de landelijke politiek het noorden geen enkel perspectief.
Maatregelen hebben steeds weer een globaal karakter en houden
geen rekening met onze noordelijke situatie.
Wij willen gerichte maatregelen in plaats van een globaal
centralistisch beleid dat steeds weer in het voordeel is van de
toch al sterke regio’s.
Een voorbeeld;
De regering zou de minimale schaalgrootte van de basisscholen verhogen naar
200 leerlingen. Een typisch randstad-voorstel ingegeven door bezuinigingsdrift.
Het zou rampzalig zijn geweest voor de dorpen. Meer dan de helft van alle
basisscholen in het Noorden zou zijn verdwenen als dit was doorgegaan. Gelukkig
kon dit onzalige plan door krachtige protesten uit o.m. het noordelijk onderwijs op
het nippertje voor een deel gekeerd worden. Dit is slechts een voorbeeld van de
vele.

Onze conclusie is dat het noorden zelf kracht moet ontwikkelen om
haar eigen belangen beter te behartigen.
De Partij voor het Noorden wil het noordelijk zelfbewustzijn
versterken. Friezen, Drenten en Groningers zullen de handen in één
moeten slaan. We worden al veel te lang tegen elkaar uitgespeeld.
De Partij voor het Noorden wil dat graag samen doen met andere
regionale en lokale partijen. De groei van de lokale onafhankelijke
partijen vinden wij verheugend. Lokale partijen kunnen daarom altijd
een beroep op ons blijven doen als het gaat om de Provinciale
Staten van Groningen; met behoud van de eigen identiteit.
Samen staan we immers sterk.
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KIEZERSBELOFTE

De Partij voor het Noorden belooft de komende 4 jaar een eigen
koers en eigen Gronings geluid te laten horen in de Provinciale
Staten van Groningen.
Daarom zullen wij geen lijstverbinding met een landelijke partij
aangaan.
De Partij voor het Noorden stemt in mei bij de verkiezing van de
Eerste Kamer op de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF).
Op eigen kracht willen we
-samen met uGroningen perspectief bieden!
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