
  9 februari 2023 

Informatie uit de verkiezingsprogramma’s Provinciale Staten provincie Groningen  
(in alfabetische volgorde):   
 

Belang van Nederland 
Het woord fiets komt niet voor in het verkiezingsprogramma 
 
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 
- 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. 

 

Boer Burger Beweging 
Het woord fiets komt niet voor in het verkiezingsprogramma 
 
BBB wil geen invoering van rekeningrijden voor automobilisten omdat hiermee plattelandsbewoners 
onevenredig zwaar belast worden. In onze provincie moeten mensen immers grotere afstanden 
rijden. Ook wil BBB de provinciale opcenten gelijktrekken met het landelijk gemiddelde. De provincie 
zet zich in voor een goede bereikbaarheid van het platteland en voor voldoende openbaar vervoer. 
Bezuinigingen. 

 

CDA 
Wij stimuleren elektrisch vervoer door onder andere te zorgen voor meer oplaadpunten voor auto en 
fiets en voor bredere fietspaden. 
De fietsroute-plus trajecten moeten in de hele provincie verder worden uitgerold. 
Wij willen bedrijven stimuleren om tot een slimmer en duurzamer vervoersbeleid te komen, onder 
andere door het faciliteren van elektrische fietsen en oplaadpunten voor auto en fiets. 

 

ChristenUnie 
De afgelopen jaren heeft de provincie Groningen veel geld geïnvesteerd in doorfietsroutes naar 
Groningen Stad, het verbeteren van bestaande fietsroutes en de aanleg van nieuwe fietsroutes door 
de hele provincie. En terecht! Fietsen is namelijk gezond, duurzaam en goedkoop. Daarnaast neemt 
een fiets veel minder ruimte in dan wanneer je reist met de auto. Daarom willen we blijven 
investeren in ambitieus fietsbeleid. Die investering betaalt zich terug in bereikbaarheid en 
gezondheid.  
Onze keuzes:  
· Net als de afgelopen jaren wordt er voldoende geld gereserveerd voor ambitieus fietsbeleid.  
· De provincie maakt lange termijnplannen voor het fietsbeleid. Met een nieuwe fietsstrategie    
  worden plannen gemaakt tot 2035.  
· De provincie houdt in het fietsbeleid rekening met alle doelgroepen; de fietsforens, kinderen en  
  jongeren, de oudere fietser, de recreatieve fietser, de sportieve fietser en logistiek fietser.  



 
· Ook zet de provincie zich in om mensen die niet fietsen, maar dat wel zouden willen, daarbij te  
  ondersteunen. Bijvoorbeeld door een week gratis een e-bike of bakfiets uit te kunnen proberen. 
 · Steeds meer plaatsen zijn met een doorfietsroute aan Groningen verbonden. We willen dat  
   Harkstede, Hoogezand en Zuidlaren ook een doorfietsroute naar Groningen krijgen. Dit zijn brede,  
   vrij liggende fietspaden met voorrang op het overige verkeer. Veel doorfietsroutes liggen binnen  
   een straal van 15 km van Groningen. Omdat sportieve fietsers en fietsers met een elektrische fiets  
   grotere afstanden afleggen, willen we deze routes uitbreiden naar plaatsen zoals bijvoorbeeld  
   Grijpskerk, Middelstum, Loppersum.  
·  De provincie blijft investeren in belangrijke fietspaden in het Ommeland, zoals bijvoorbeeld  
   Appingedam-Delfzijl en Musselkanaal-Stadskanaal. Ontbrekende schakels in het fietsnetwerk  
   worden alsnog aangelegd, zowel op woon-werkroutes als op recreatieve routes. Ook op drukke  
   fietsroutes naar regionale kernen worden doorfietsroutes aangelegd.  
·  Bij de komst van nieuwe woonwijken wordt vanaf de start ook de bereikbaarheid per fiets in de 

   plannen meegenomen. 

 

D66 
Als groene partij geven wij de voorkeur aan vervoer per fiets en aan het openbaar vervoer. Ook de 
(elektrische) auto hebben we nodig in die mix. Maak de huidige OV-ketenknooppunten (de hubs) 
aantrekkelijke als echte tussenstops. De fiets staat voor D66 op de eerste plaats. Daarom moet de 
provincie blijven investeren in allerlei manieren om het fietsen te stimuleren. Bij voorbeeld in 
doorfietspaden en betere verbindingen tussen dorpen, in groene golven en fietstunnels. 

 

Forum voor Democratie 
Het woord fiets komt niet voor in het verkiezingsprogramma 
 
Daarom willen wij: 
● Geen restricties voor voertuigen op traditionele brandstof.  
● Maximumsnelheid terug naar 130 km/u. 
● Goede ov-verbindingen tussen stad en dorp.  
● Geen megalomane infrastructuurprojecten ten koste van kleinere projecten in het ommeland.  
● Realistische infrastructuur: wij blijven kritisch op de Lelylijn.  
● De N33 verbreden.  
● Een treinverbinding realiseren tussen Veendam en Stadskanaal 

 

Groen Links 
Door de opkomst van de elektrische fiets kunnen fietsers steeds grotere afstanden afleggen en dat 
betekent extra vraag naar meer en langere snelfietspaden.  Hieraan moet de provincie tegemoet 
komen met brede fietssnelwegen en oplaadpunten. Daarnaast moet de verkeersveiligheid van 
fietsers meer aandacht krijgen. Door de aanleg van meer recreatieve voet- en fietspaden in de 
provincie, komt er meer kleinschalig toerisme naar Groningen.  Om dit te bereiken moet de provincie 
meer geld reserveren voor de fiets.  Nu loopt Groningen ver achter op andere provincies. Dat moet 
en kan beter. 

 

 

 



 

Groninger Belang 
Het woord fiets komt niet voor in het verkiezingsprogramma. 
 
Groninger Belang staat voor een goede infrastructuur van zowel wegen, spoor, water en ICT. Dit 
komt de kansen voor meer werkgelegenheid ten goede en helpt onze provincie bereikbaar te 
houden.  
Rol van de provincie De provincie Groningen moet ondersteunend en dienend zijn naar de 

gemeenten. Wij vinden dat de gemeente de eerste overheidslaag is en deze moet een prominentere 

rol krijgen. Het samenwerken moet de provincie in de vezels gaan zitten. Uitgangspunt daarin is 

vertrouwen in de gemeenten in plaats van wantrouwen.  

 

JA21 

We merken dat Groningen koploper wil zijn in het faciliteren van het fietsverkeer. We vinden het 

belangrijk dat er goede fietspaden zijn, maar overig verkeer moet hierdoor niet belemmerd worden. 

 

Jezus Leeft 

Weet je dat lichamelijk bewegen (hard lopen, wandelen en fietsen) gezonder is dan 
motorisch bewegen ((openbaar) vervoer, auto, bromfiets enz.)? 
Daarom goede voorzieningen (wandel en fietspaden). 
 

 

PvdA 
Fietsen wordt belangrijker. Het fietsverkeer groeit sterk. Grotere afstanden per fiets worden voor 
meer mensen haalbaar en de provincie heeft veel geïnvesteerd in fietsverbindingen. Het budget voor 
het uitvoeringsprogramma loopt komende periode af, maar wij willen blijven investeren. 
Waar de PvdA voor staat:   

1. Investeren in fietsverbindingen. Fietsen is gezond en milieuvriendelijk. We willen dat er opnieuw       

middelen komen. Vooral door het ondersteunen en samenwerken met gemeenten kunnen nog 

verbeteringen worden doorgevoerd. Het gaat hierbij over fietssnelwegen maar ook over kleine 

(slingerende) fietspaden door ons prachtige Groninger landschap.  

2. Meer veilige fietsenstallingen. Ook een elektrische fiets moet bijvoorbeeld bij de ov-hubs en  

stations na de reis nog in goede staat aangetroffen worden. Daar moet sterk op worden ingezet 

en daar moeten ook NS en Prorail op worden aangesproken. 

 

 

 

 

 



 

Partij voor de Dieren 
Een radicale, duurzame verschuiving is nodig in de manier waarop we de provincie inrichten, hoe er 
wordt gewoond, gewerkt en vervoerd. De openbare ruimte is te veel ingericht op het faciliteren van 
vervuilend gemotoriseerd verkeer. In de provincie krijgen voetgangers, fietsers en openbaar vervoer 
voorrang en wordt milieuvervuilend verkeer beperkt. 
De Partij voor de Dieren wil ruim baan voor fietsers en voetgangers. 
De provincie gebruikt haar invloed om te stimuleren dat de voetganger prioriteit krijgt, dan de 
fietser, dan het openbaar vervoer, en daarna pas gemotoriseerde voertuigen. Daarbij wordt altijd 
rekening gehouden met mensen met een functiebeperking. 
De provincie investeert in veilige wandel-, fiets- en snelfietspaden 
Woon-werkverkeer met de auto wordt teruggedrongen, onder andere door het aanmoedigen van 
het gebruik van (elektrische) fietsen. Flex- en thuiswerken wordt gestimuleerd, ook bevordert de 
provincie lokale werkhubs. 
Verkeersongevallen en dodelijke slachtoffers onder mensen en dieren op provinciale wegen worden 
teruggedrongen. Daarvoor worden instrumenten zoals snelheidsverlagingen, aangepaste 
weginrichtingen en innovatieve technieken. 

 

Partij voor het Noorden 
Nog geen verkiezingsprogramma kunnen vinden (31-01-2023). In het oude programma komt het 
woord fiets niet voor. Uit het oude programma: 
 
De Partij voor het Noorden is voorstander van snelle, nieuwe en veilige verbindingen, zowel via de 
weg, water en spoor maar ook door de lucht. Verdergaande groei van het luchtverkeer moet echter 
vanuit milieuoogpunt worden afgeremd. 
 
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 samendoen met andere regionale en lokale 
partijen. 

 

PVV 

Nog geen actueel verkiezingsprogramma kunnen vinden. Bij de standpunten op de website: 

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 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. 

 

SP 
Het fietspadennetwerk moet nog verder worden uitgebreid en verbeterd.  
Aanleg van te brede betonfietspaden die barrière vormen voor dieren moet worden vermeden.  
De gehele provincie is goed bereikbaar via een uitgebreid fietspadennetwerk 

 



 

SGP 
Nog geen verkiezingsprogramma kunnen vinden. 

 

VVD 
Iedereen wil veilig en snel van A naar B, op zijn eigen manier. Bereikbaarheid is een belangrijke 
voorwaarde voor een sterke economie en een prettige leefomgeving. Daarom wil de VVD investeren 
in de bereikbaarheid van onze provincie. Of je nu per fiets, auto, bus of trein komt. Dat gaat goed 
samen en sluit elkaar zeker niet uit. 

 

Volt 
Autoluwe stadscentra en meer ruimte voor de fiets. Bij duurzaam vervoer hoort op de eerste plaats 
de fiets. Dat betekent onder meer dat er snelfietspaden moeten worden aangelegd tussen 
gemeenten, dat in meer fietsstraten in steden de auto te gast is en dat stadscentra autoluw worden. 
Hier kunnen we leren van de autoluwe stadscentra in Utrecht en Groningen, maar ook van de 
bredere fietspaden in Kopenhagen en Madrid. 
 
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 samendoen met andere regionale en lokale 
partijen. 

 

SP 
Het fietspadennetwerk moet nog verder worden uitgebreid en verbeterd.  
Aanleg van te brede betonfietspaden die barrière vormen voor dieren moet worden vermeden.  
De gehele provincie is goed bereikbaar via een uitgebreid fietspadennetwerk 

 

VVD 
Iedereen wil veilig en snel van A naar B, op zijn eigen manier. Bereikbaarheid is een belangrijke 
voorwaarde voor een sterke economie en een prettige leefomgeving. Daarom wil de VVD investeren 
in de bereikbaarheid van onze provincie. Of je nu per fiets, auto, bus of trein komt. Dat gaat goed 
samen en sluit elkaar zeker niet uit. 

 

Volt 
Autoluwe stadscentra en meer ruimte voor de fiets. Bij duurzaam vervoer hoort op de eerste plaats 
de fiets. Dat betekent onder meer dat er snelfietspaden moeten worden aangelegd tussen 
gemeenten, dat in meer fietsstraten in steden de auto te gast is en dat stadscentra autoluw worden. 
Hier kunnen we leren van de autoluwe stadscentra in Utrecht en Groningen, maar ook van de 
bredere fietspaden in Kopenhagen en Madrid. 


