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Groningen weer van ons!
Voor u ligt het programma van PVV Groningen waarin wij oplossingen aandragen
voor de zwakke financiële situatie van de gemeente Groningen, en hoe de hoge
schuldenlast en het laag eigen vermogen van de gemeente kan worden verbeterd.
Een programma dat de lastendruk voor de inwoners verlaagt en van Groningen
weer een gemeente maakt waar de inwoners weer iets overhouden in hun
portemonnee.
Groningen heeft een ontzettend hoge lokale belastingdruk die wat de PVV betreft
omlaag moet. Al jarenlang geeft de gemeente Groningen heel veel geld uit aan
ideologische partijpolitieke projecten waar de inwoners weinig aan hebben maar er
wel krom voor moeten liggen.
De PVV wil dat de gemeente Groningen geld uitgeeft aan wat de inwoners van
Groningen belangrijk vinden en dat is: veiligheid, goede zorg, werk en inkomen,
vertier en ervoor zorgen dat de mensen geld overhouden om leuke dingen van te
doen. Voor de PVV heeft lastenverlaging voor iedereen hoge prioriteit en bezuinigen
op zaken waar de inwoners van Groningen helemaal niks aan hebben.
Dat betekent geen asielopvang meer in de gemeente Groningen en geen geld meer
uitgeven aan ideologische klimaatprojecten of andere onzinnige projecten voor de
bühne of vanwege het goede deuggevoel.
Groningen moet weer van ons worden, van de inwoners van Groningen. Daarom wil
de PVV het dualisme weer terug in de raad. Dat politieke partijen in de gemeenteraad
niet aan het handje lopen van het gemeentebestuur, dat slecht luistert naar de
inwoners, maar voor de inwoners opkomen zodat die het weer voor het zeggen
krijgen. De politiek is er voor de inwoners en niet andersom.
En last but not least, de PVV is niet voor niks de Partij voor de ‘Vrijheid’; wij willen zo
snel mogelijk af van alle vrijheidsbeperkende coronamaatregelen en de
vrijheidsbeperkende QR-code. Iedereen moet zijn vrijheid weer terugkrijgen en
ondernemers moeten weer in vrijheid kunnen ondernemen.
Groningen weer van ons! Kies voor onze vrijheid! Stem Partij Voor De Vrijheid!
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1. Burger en Bestuur.
Waar de PVV op in wil zetten is vooral datgene wat de Groningers nodig hebben. Wij
zijn voor een gekozen burgemeester en wethouders voor de gemeente Groningen.
Bovendien moeten zij woonachtig zijn in Groningen, voordat zij een bestuursfunctie
gaan bekleden. Wij willen dat Haren weer zelfstandig wordt met een eigen
burgemeester en eigen wethouders. Burgers moeten meer inspraak krijgen bij grote
gemeentelijke projecten en belangrijke veranderingen, die een grote impact hebben
op de gemeente. De PVV wil daarom versimpeling van de procedures voor een
gemeentelijk referendum. Wij willen inwoners meer betrekken bij de politiek,
stoppen met het verspillen van gemeenschapsgeld aan peperdure prestige projecten
en streven naar een gezond huishoudboekje. We willen minder regels, minder
bureaucratie en minder ambtenarij voor de inwoners van de gemeente Groningen.

2. Gaswinning en aardbevingen.
De PVV vindt dat de winning van Gronings gas moet worden afgebouwd en
uiteindelijk moet stoppen. Van het gas afgaan is voor de PVV geen optie, omdat
aardgas haalbaar, betrouwbaar, schoon en bovenal betaalbaar is. De PVV zegt dan
ook: van het Grónings gas af? JA! Ván het gas af? NEE! De PVV wil niet dat de
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inwoners van Groningen verplicht van het gas worden afgesloten. Afgesloten worden
van het gas betekent dat de burger is overgeleverd aan een gemeentelijk Warmtenet,
wat inhoudt dat de energierekening voor hen méér dan zal verdubbelen. De PVV is
wel voor het isoleren van huizen, omdat een geïsoleerd huis de energierekening
verlaagt. Inwoners die dat niet kunnen betalen, moeten worden geholpen. Ook wil de
PVV dat gedupeerden van de gaswinning hun schade vergoed krijgen en daar niet
jaren op hoeven te wachten.
3. Openbare orde en veiligheid.
Voor de PVV is veiligheid een topprioriteit en wij beloven u absolute law & order om
onze stad veilig te houden voor u en uw kinderen. Wij willen onze meisjes en
vrouwen beschermen tegen (seksuele) intimidatie op straat. Méér cameratoezicht in
de stad, een harde aanpak en zero tolerance beleid voor criminaliteit en straatterreur
en geen asielopvang in de stad. Ook wil de PVV meer politie en handhaving in de stad
en in de wijken, met name in de avonduren. Tijdens het uitgaan willen we onze
jongeren beschermen. Ook willen wij preventief fouilleren om de wapenwedloop
onder jongeren in de kiem te smoren. Wij zijn voor zware straffen bij geweld tegen
hulpverleners en HALT-straffen uit te laten voeren in de eigen woonomgeving. De
PVV maakt zich zorgen om vandalisme en vernieling van publieke en private
eigendommen en heeft een voorstel voor een zogenaamd vandalenfonds waar
daders naar daadkracht verplicht in moeten doneren. De PVV heeft de gemeente
gevraagd om dit voorstel juridisch te onderzoeken. Veiligheid gaat boven alles, de
PVV denkt om u en uw (klein)kinderen.
Corona
De PVV is voor vrijheid en dus tegen elke vorm van uitsluiting zoals het gebruik van
corona- toegangsbewijzen. Vaccineren moet altijd een vrijwillige keuze zijn. We
moeten inzetten op goede ventilatiesystemen en aerogene maatregelen, omdat het
coronavirus vooral bedreigend is in slecht geventileerde ruimten. Met een
coronafonds wil de PVV ondernemers, ZZP’ers en instellingen ondersteunen in
sectoren als de horeca, retail en cultuur. Géén nieuwe lockdowns meer.
4. Economie en financiën.
De financiële situatie van de gemeente Groningen kan als zwak beschouwd worden
als gevolg van hoge schulden en een laag eigen vermogen. Waar de PVV op in wil
zetten is vooral op datgene wat de Groningers nodig hebben zoals: veiligheid, goede
zorg, werk en inkomen, ontspanning en vertier, ondernemerschap ondersteunen en
stimuleren. Al die ideologische onzin wat de Groningers niks oplevert heeft voor de
PVV geen prioriteit. Warmtenet, zonnevelden, overdreven groene milieuprojecten en
onzinnige subsidieprojecten moeten we nu even vergeten. We moeten investeren in
armoedebestrijding en in goede voorzieningen voor de inwoners. Niet in de klimaaten duurzaamheidsobsessie, maar in een optimaal woon-, werk- en leefklimaat. Ook
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wil de PVV lastenverlichting voor de inwoners van de gemeente Groningen:
•
•
•
•
•

Lagere OZB
Afschaffen betaald parkeren in de buitenwijken
Geen diftar (gedifferentieerde tarieven afval)
Vergunningensysteem vereenvoudigen
Minder bureaucratie voor ondernemers

Voor het vestigingsklimaat van de gemeente Groningen is het belangrijk dat
Groningen Airport Eelde in de lucht blijft. De PVV zal zich hier hard voor maken.

5. Sociale zaken en werkgelegenheid.
Uitgaan van de inwoners.
Het is de kerntaak van de gemeente om op te komen voor het welzijn en de welvaart
van haar inwoners. Hier, zoals ook op alle andere onderwerpen, gaan wij uit van de
bewoners van onze gemeente: bottom-up. Dit in tegenstelling tot de linkse
collegepartijen: die zien de burger niet staan, weten zelf wel wat goed voor hen is en
voeren een top-down beleid. Enkele recente voorbeelden van dat top-down beleid
zijn onder meer de nieuwe Gerrit Krol-brug, de plaatsing van het Skaeve Hus bij
Harkstede en onlangs nog de herinrichting van de Grote Markt. Stuk voor stuk
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voorbeelden waarbij de inspraak van de burgers uiteindelijke een wassen neus bleek,
omdat de beslissing al definitief was.
Prioriteit voor sociale zaken en werkgelegenheid.
Financiering van sociaaleconomisch beleid heeft prioriteit. Nu wordt er door de linkse
coalitiepartijen volop geld verbrand aan de energietransitie (van het gas af) en de
opvang van vluchtelingen of wat daarvoor door moet gaan. De energietransitie dient
geen enkel doel en is puur een ideologische obsessie. Als er sprake is van echte
vluchtelingen, is opvang in de regio voor alle partijen de beste oplossing, geen opvang
en asiel in Nederland. Wij hebben de handen vol, om onze eigen bevolking een
prettig en welvarend leven te geven en om onze eigen problemen op te lossen. De
gemeente moet er zijn voor de inwoners van Groningen. We kunnen hier onmogelijk
de hele wereld welkom heten.
Het belang van betaald werk.
Armoedebestrijding en werkgelegenheidsbeleid gaan hand in hand. Het hebben van
betaald werk is de beste oplossing om uit de armoede te ontsnappen. Het beleid
moet er dus op gericht zijn om mensen zonder werk toe te geleiden naar een
betaalde baan. Werkervaringsplekken zijn van groot belang om mensen in de bijstand
meer perspectief te bieden. Hier ligt zeker een taak voor de gemeente. Hierbij moet
opgemerkt worden, dat we ook bij werkenden een toename van de armoede zien,
met name door enorm stijgende kosten, zoals voor energie door de energietransitie
Doelgerichte inzet van de middelen.
Middelen moeten concreet en doelgericht worden ingezet. Denk hierbij ook aan
concrete en praktische zaken in de wijken. Een kwart van de inzet van
armoedemiddelen gaat op aan te veel overhead en die moet omlaag. Vaak zie je een
stapeling van problemen. De PVV hecht dan ook aan een integrale gezinsaanpak.
Hiermee kun je ook proberen de generatiearmoede te doorbreken. Dus één gezin,
één gezinscoach, één plan, één aanpak. Dit onderdeel van het beleid dient zo
voortvarend mogelijk te worden doorgezet.
Werkgelegenheid en economie.
Betaald werk is essentieel voor een goed leven zonder armoede. Ondernemers
zorgen voor werkgelegenheid. Dit betekent, dat de gemeente de ondernemers
ruimtelijk en op allerlei andere vlakken goed moet faciliteren. Uit
ondernemerskringen komen echter vaak geluiden, dat ze eerder worden
tegengewerkt door de gemeente. Waar bedrijfsleven en economie bloeien is minder
armoede en zal de Voedselbank een kwijnend bestaan leiden! Echte sociale zaken
doe je met de PVV. Ook in Groningen is het de hoogste tijd, dat de PVV gaat
meebesturen.
De PVV steunt de boeren en boerengezinnen in de gemeente Groningen volledig. De
stikstofproblemen zien wij als een papieren werkelijkheid die niets te maken heeft

7

met de realiteit. De landbouwsector in Nederland en Groningen is een hightech
sector die indirect verantwoordelijk is voor meer dan 6% van onze economie.
Nederland is de tweede exporteur van de wereld als het gaat om landbouwproducten
en de meest duurzame landbouwsector in de wereld. Het is dus een sector om zeer
trots op te zijn. Daarbij gaat het ons aan het hart dat boerengezinnen zo hard worden
getroffen en zo negatief worden behandeld. Niet alleen door het huidige kabinet,
maar ook door het provinciebestuur en het gemeentebestuur. Boerengezinnen die al
eeuwenlang verbonden zijn met het Groningse landschap en bepalend zijn geweest
voor de inrichting van ons landschap, moeten wij koesteren en vooral beschermen.
6. Ruimtelijke ordening en wonen.

Er is een schreeuwend huizen- en kamertekort in Groningen. Het laatste linkse
college heeft uitbreiding van studentenkamers geblokkeerd door geen vergunningen
meer uit te geven. Het gevolg daarvan is dat beleggers nu massaal zich hebben
gestort op de starterswoningen en appartementen. Naast de lage rente (door de
aanhoudende eurocrisis) en het toenemende aantal internationale studenten is ook
de massa-immigratie een belangrijke oorzaak dat de huizenprijzen tot het hoogste
punt ooit zijn gestegen. En dat legt een enorme druk op de kamer- en woningmarkt.
Daardoor kunnen starters, Nederlandse studenten en Groningers met een modaal
inkomen nauwelijks meer een huis kopen. De PVV wil krachtige maatregelen nemen
om dit tij te keren. Allereerst wil de PVV een quotum voor internationale studenten.
Onze hogescholen en universiteiten zijn allereerst voor Nederlandse studenten.

Daarnaast willen wij een grote studentencampus op het Zerniketerrein en desnoods
ook op de Suikerzijde. Geef particuliere beleggers de mogelijkheid om hierin te
investeren. Dit haalt de druk van de ketel van bij kamer- en appartementenmarkt en
zorgt voor een extra bouwimpuls. De PVV is voor een woonplicht voor het eerste jaar
na aankoop van de woning. Zeer belangrijk punt voor de PVV is dat statushouders
geen speciale wijkurgentie meer kunnen krijgen en net als alle andere Groningers
gewoon moeten wachten. Kortom gelijke behandeling en geen groepen voortrekken.
De PVV wil niet bouwen voor de massa-immigratie, maar wil bouwen voor
Groningers. De PVV wil dat Groningers vrij kunnen parkeren bij hun woning. In elk
omgevingsplan moet rekening gehouden worden met werkende gezinnen waar twee
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auto's noodzakelijk zijn. Daarbij willen wij ruimte voor groen zodat de gemeente
leefbaar blijft. De huidige compacte stad zorgt voor een overvolle stad.
De PVV wil dat er een versnelling komt van het bouwen van huizen op de
verschillende locaties in en rondom de stad. Dit moet een goede mix zijn van sociale
woningbouw, betaalbare middenhuur en koopwoningen. Om de doorstroming te
bevorderen moeten er meer levensbestendige seniorenwoningen gebouwd worden
met als optie zorg. De PVV wil géén bouw in de groene long tussen Groningen en
Haren. Kortom de PVV gaat voor verkleining van de instroom, het vergroten van de
doorstroming en wil balans in de bouw voor studenten, starters, gezinnen en
senioren.
7. Verkeer en Vervoer.
De PVV is tegen anti-autobeleid en dus tegen uitbreiding betaald parkeren in de stad
en omliggende wijken. De PVV wil de stad dusdanig efficiënt inrichten dat er
voldoende parkeergelegenheid blijft, betaalbare parkeertarieven en een goed
bereikbare binnenstad met voldoende parkeergelegenheid. Elk gezin heeft een auto
en wil die het liefst voor de deur kunnen parkeren.

De PVV wil dat het openbaar vervoer en de openbare ruimte beter toegankelijk
worden gemaakt voor mensen met een beperking. De PVV is faliekant tegen de
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onlangs gepresenteerde mobiliteitsvisie van de gemeente Groningen, waarin de fiets
ruim baan krijgt en het autogebruik steeds meer wordt ontmoedigd. De gemeente
moet stoppen met ‘autootje pesten’ Bij de PVV wil 30 kilometer per uur alleen als de
verkeersveiligheid ermee is gediend. We zijn geen voorstander van het doorknippen
van onderlinge verbindingswegen tussen wijken, waardoor mensen onnodig meer
kilometers moeten rijden.
We zijn voor de aanleg van een ruime noordwestelijke ringweg en een
treinverbinding van het Hoofdstation naar Zernike.
8. Onderwijs en cultuur.
Cultuur is voor de PVV: onze Groningse tradities zoals Bommen Berend, Sint Maarten,
de Drafbaan, Sinterklaas mét Zwarte Piet en vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Van
deze Groningse tradities moet de politiek afblijven. Groningen hoeft als gemeente
geen excuses aan te bieden voor het verre slavernijverleden. Naast het feit dat dit
verjaard is, heeft geen enkele Groninger dit meegemaakt. Door onze Groningse
nuchterheid wordt iedereen gelijk behandeld en bestaan er gelijke kansen. Dus niet
een cultuur om je schuldig over te voelen, maar juist om hartstikke trots op te zijn!
De gemeente Groningen is het centrum van kunst en cultuur in het Noorden. Dit is
een magneet voor Groningen en onlosmakelijk verbonden met een goed
vestigingsklimaat. De PVV wil daarom dat de cultuursector veel ondernemender
wordt, zodat de afhankelijkheid van subsidie wordt verminderd. De verbinding moet
worden gelegd met leefbaarheid, toerisme, ondernemers, horeca, en onderwijs. Er
moet een gemeenschappelijke agenda komen samen met andere gemeenten en de
verschillende culturele instellingen.
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Een voorbeeld waar deze samenwerking goed is geregeld, is de provincie Drenthe. De
gemeente Groningen moet hierin als grootste gemeente in de provincie Groningen
het voortouw nemen.
De PVV stelt het behoud van cultureel erfgoed centraal en culturele vrijheid centraal.
Kinderen in het voorgezet- en basisonderwijs moeten leren wat cultuur-historische
identiteit is, zodat ze leren hoe onze voorouders hebben gevochten voor onze
vrijheid en onze welvaart hebben opgebouwd. Wij staan ten slotte op hún schouders.
De culturele sector moet bevrijd worden van de Fair Practice code. Een culturele
gedragscode, welke mensen door middel van diversiteit en inclusie juist uitsluit op
basis van kleur en geslacht is verwerpelijk. Dit is de doodsteek voor een vrije
creatieve sector. Hier moet volgens de PVV een resoluut einde aan worden gemaakt.
Een nieuw Muziekcentrum achter het station kan alleen als het Muziekcentrum meer
opbrengt dan het kost. De PVV wil graag dat bedrijven worden gestimuleerd om
leerlingen uit het voorgezet onderwijs, MBO en HBO de kans te geven om als stagiair
praktijkervaring en vakkennis op te doen. Veel jongeren kunnen maar moeilijk een
stageplek vinden en daarom zouden scholen, bedrijven en de politiek daarover
regelmatig met elkaar in gesprek moeten gaan.

9. Islamisering, immigratie en inburgering.
De islam staat haaks op de kernwaarden van onze democratische rechtsstaat en
vormt een bedreiging voor onze westerse vrijheden en veiligheid. In het kader van de
integratie wil de PVV geen apart islamitisch onderwijs toestaan en geen moskeeën in
de stad Groningen hebben. Ook wil de PVV streng toezien op geldstromen vanuit
‘onvrije landen’ naar moskeeën, religieuze en maatschappelijke organisaties. Ook
willen wij hoofddoeken in publieke functies verbieden, streng handhaven op illegale
gebedsruimtes en geen islamitische gebedsruimten in openbare gebouwen.
De PVV is van mening dat een inburgeringswet alleen succesvol kan zijn als er een
beperkt aantal mensen ons land binnenkomt, anders is het dweilen met de kraan
open. Daar kan geen wet tegenop. Alleen al het toezicht en handhaving is niet te
doen. De PVV is van mening dat de immigratie moet stoppen, omdat die ten koste
gaat van het toekomstperspectief van de gehele samenleving. Géén opvang van
illegale vluchtelingen in onze stad, wij zijn voor opvang in de eigen regio en
uitgeprocedeerde asielzoekers moeten gemotiveerd worden om terug te keren naar
het land van herkomst. Als niet mee wordt gewerkt aan inburgering en geen
Nederlands wordt gesproken stopt de uitkering. De PVV is voor duidelijke
consequenties verbinden aan het niet willen inburgeren.

11

10. Welzijn, zorg en sport.
Groningers verdienen goede zorg en zorg heeft voor de PVV dan ook de hoogste
prioriteit. De PVV vindt dat er niet mag worden bezuinigd op sociaal-maatschappelijk
beleid. Bezuinigingen in de zorg (GGZ, ouderen- en jeugdzorg) moeten van tafel. De
PVV wil extra steun voor (overbelaste) mantelzorgers. De WMO komt ten goede aan
onze inwoners die het moeilijk hebben. Door o.a. de corona-problematiek hebben we
gezien dat het heel belangrijk is om maximaal te investeren in de zorg. Daarom wil de
PVV meer handen aan het bed én in huis, uitbreiding van de IC-capaciteit en opleiden
van IC-personeel en hogere salarissen in de zorg.
De inwoners van Groningen hebben meer aan een prettig woon- en leefklimaat met
goede voorzieningen dan aan wonen in een koud huis en in een wijk waarin alle
voorzieningen zijn wegbezuinigd. Kortom bezuinigen op al die ideologische
gesubsidieerde onzin zoals klimaatprojecten en asielopvang. De Groninger moet weer
op één komen te staan.
De PVV wil ook investeren in goed gefaciliteerde en goed onderhouden
sportaccommodaties en meer sportvoorzieningen in de wijken (sportvelden,
zwembaden, waaronder een 50-meter bad en sporthallen). Investeren in de
breedtesport, ondersteuning en vitalisering van sportverenigingen en het betaalbaar
houden van sportbeoefening voor onze inwoners krijgt hoge prioriteit, omdat alle
Groningers moeten kunnen sporten. De tarieven voor het huren van gemeentelijke
sportaccommodaties mag de komende jaren hooguit stijgen met de CBS-indexatie.
Het aanstellen van sportparkmanagers als intermediair tussen sportverenigingen en
de inwoners kan daarbij helpen. Ook vindt de PVV het belangrijk dat alle kinderen

een zwemdiploma behalen en dat alle kinderen de mogelijkheid moeten krijgen om
een sport te kunnen beoefenen al dan niet in teamverband. Dit is belangrijk voor de
ontwikkeling van het kind, ook in sociaal opzicht.
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11. Leefbaarheid, milieu en recreatie.
Leefbaarheid gaat momenteel voornamelijk over klimaatbestendig maken van de
stad. Mega dure ambities. Met klimaatweek, ecologische structuur, hittestress,
klimaatbestendig, groen. De PVV wil af van deze obsessie, het is vooral deugen. De
leefomgeving is zoveel meer dan alleen deugambities vervullen. Namelijk geluk en
veiligheid. Wat maakt mensen gelukkig?! Dat ze voldoende middelen hebben om in
een sociaal veilige omgeving leuke dingen te doen. Daar maakt de PVV zich hard voor.
Ook vinden wij dat we direct moeten stoppen met zonnevelden. Het is
geïnstitutionaliseerde milieuverontreiniging. En de schaarse ruimte, natuur en
landschap kunnen beter worden gebruikt. Zonnepanelen op daken, daar is iets voor
te zeggen, maar de PVV wil dat mensen zelf bepalen en zelf keuzes maken.
Subsidies zijn tijdelijk en halen mensen over om te kiezen voor zonnepanelen.
Subsidies voor zonnepanelen zijn aantrekkelijk, maar wie betaalt na een aantal jaren
de saneringskosten van de afgeschreven zonnepanelen die dan worden beschouwd
als chemische afval? Laat staan de afvalberg die na een aantal jaren ontstaat door alle
zonnevelden die nog in de planning staan.
Milieu
De PVV zet zich in voor goede milieuvoorwaarden. Omdat het lastig is om milieudruk
en milieuverontreiniging per bedrijf te controleren, stelt de PVV voor om met
industriegebieden als geheel overkoepelende normen vast te stellen, analoog naar
wat er met de Eemshaven is afgesproken.
De PVV wil speciale aandacht vanuit de omgevingsdienst op afvalverwerkende en
recyclingbedrijven in de gemeente Groningen. Deze sector zorgt voor toenemende
overlast en onttrekt zich aan het zicht van de overheden door slechte regelgeving. Er
moet een financiële zekerheidsstelling komen, zodat de sector zelf de schade betaalt
als afvalverwerkingsbedrijven failliet gaan.
De PVV wil geen zero-emissiezone met camera’s om alle auto’s te controleren in de
binnenstad van Groningen. Naast dat er geen hek om de binnenstad gezet kan
worden om lucht tegen te houden, komt de meeste uitstoot van het fijnstof van
rubber van banden zelf. Ook elektrische auto’s en scooters hebben dus deze uitstoot.
De 100 procent controle van alle voertuigen door de overheid door middel van
camera’s heeft niet alleen een te grote impact op de privacy van Groningers, maar
heeft ook een grote impact op ondernemers in de binnenstad die onnodig allerlei
nieuwe voertuigen moeten aanschaffen. De privacy en het vestigingsklimaat staan
dus op het spel.
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Recreatie en toerisme
De PVV wil in samenspraak met de verschillende sectoren zoals horeca, recreatie,
cultuur en sport en de omliggende gemeenten een convenant opstellen met een
gemeenschappelijke agenda met als doelstelling om de gemeente Groningen en
omliggende gemeenten nog aantrekkelijk te maken voor recreatie en toerisme. Deze
sectoren zijn hard getroffen door de coronacrisis en verdienen dus extra steun in de
rug. Zij weten als geen ander wat er nodig is om deze sectoren er weer boven op te
helpen.
Het maken van aantrekkelijke arrangementen en meer toeristische trekpleisters zorgt
voor meer overnachtingen, meer economische groei. De gemeente Groningen heeft
een aantrekkelijke historische binnenstad, een verscheidenheid aan dorpen, en zeer
verschillende landschapstypen. Dit maakt Groningen tot een unieke locatie voor
recreatie en toerisme.
12. Energie en Duurzaamheid.
De gemeente Groningen wil stap voor stap naar aardgasvrije wijken en dorpen door
de overstap naar Warmtestad. De PVV vindt dat stap voor stap verder de armoede in.
De ‘klimaatcrisis’ van dit gemeentebestuur wordt op eenzijdige wijze aan de inwoners
uitgelegd. Overal in het land zijn projecten om van het gas af te gaan, faliekant
mislukt. Niet op te brengen investeringen in de woning, die vervolgens nauwelijks
warm te krijgen is en de energienota op z’n minst verdubbelt.
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Via de energierekening betaalt iedere Groninger een duurzaamheidsopslag. Die
opslag gaat direct naar subsidies voor de aanschaf van onder andere warmtepompen.
Het betekent dat de Groningers die in de energiearmoede zitten en die geen
warmtepomp kunnen betalen, de subsidie aan het betalen zijn voor rijke mensen die
wel een warmtepomp kunnen betalen. Dit is het gevolg van het linkse
klimaatakkoord.
De energiearmoede en de ongelijkheid nemen hand over hand toe. Dit linkse
duurzaamheidsbeleid leidt dus tot méér ongelijkheid. Wat linkse partijen niet
vertellen is dat er altijd gascentrales nodig zijn als back-up voor zonne- en
windenergie voor als de zon niet schijnt en de wind niet waait. Deze linkse partijen
willen namelijk geen energie uit kolen- of kerncentrales en dat betekent dat er meer
gas moet worden geïmporteerd, naast het gas wat we al gebruiken voor warmte. Dus
meer vraag naar gas en dus een hogere energierekening.

De huidige energiecrisis wordt dus mede veroorzaakt door dit duurzaamheidsbeleid.
In met name Duitsland is door de ‘Energiewende’ de vraag naar gas groter dan ooit.
Daarnaast zijn er factoren zoals de financiële sancties op de Russische energiesector
vanuit Europa en de boycot van Amerika van de gasleiding Nordstream2. Deze
pakken voor Europa volledig averechts uit. De Nederlandse en Groningse burger
betalen de rekening voor deze ‘perfecte storm’.
De vele miljoenen subsidie die worden weggegooid aan de klimaatobsessie kunnen
ook aan andere belangrijke zaken worden uitgegeven die meer recht doen aan onze
inwoners, zoals goede zorg, in armoedebestrijding, en in een optimaal woon-, werken leefklimaat. De PVV is tegen de huidige doelstellingen van de regionale
energiestrategie, tegen de uitbreiding van Warmtestad en tegen de aanleg van het
windpark ‘Roodehaan’.
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