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LIMBURG IS VAN ONS!

1. INLEIDING 

De Limburgers zijn de laatste jaren geconfronteerd met de ene crisis na de andere. We hebben een 
wooncrisis, een stikstofcrisis, een klimaatcrisis, een bestuurscrisis, een vluchtelingencrisis, een 
energiecrisis en nu een koopkrachtcrisis. In elk van deze grote crisissen spelen de keuzes van de 
provinciale politiek een belangrijke rol. En steeds is de oplossing van de politieke machthebbers 
dezelfde: crisis na crisis worden de gevolgen afgewenteld op gewone Limburgers. Terwijl bestuur
ders en aandeelhouders geen centje pijn lijden.

Het huidige beleid in onze provincie is gebaseerd op omgekeerde solidariteit. Het zijn juist de 
armste buurten die de maatschappelijk zwaarste lasten dragen. Waar energiebedrijven miljarden 
winst maken, betaalt de werkende klasse de rekening.

In de armste buurten van Limburg reikt de energiearmoede boven de twintig procent. Ook veel 
mensen met een modaal inkomen kampen met grote problemen, terwijl de aandeelhouders van 
energiebedrijven volop profiteren. Dát is geen discussie over kruimels, maar bijvoorbeeld over 
levenskansen van kinderen die veel minder gezond opgroeien.

Door de stikstofcrisis worden natuur en het milieu ernstig bedreigd. Veel boeren dreigen hun bedrijf 
en hun toekomst te verliezen. Ondertussen harken de grootste vervuilers in de industrie het geld op 
het provinciehuis binnen, verrommelt het landschap steeds meer met grote loodsen en wordt de 
natuur volgebouwd met dure villa’s omdat dat meer geld oplevert.

Terwijl de reële lonen van de onmisbare zorgverlener, buschauffeur, leraar, politieman, schoonmaker 
en bouwvakker al tientallen jaren nauwelijks zijn gestegen en inflatie torenhoog is door woeker
winsten, ontvangen provinciale politici een forse loonsverhoging op een toch al riante vergoeding en 
kunnen ze er nog niet genoeg van krijgen.

Deze groeiende tweedeling is het gevolg van jarenlange neoliberale politiek, een bewuste keuze voor het 
rauwe kapitalisme waarbij zaken die ons allemaal aangaan zijn overgelaten aan de markt. Het open
baar vervoer, de energievoorziening, de zorg en de bouw van betaalbare woningen. Ze zijn in handen 
gekomen van commerciële partijen die vooral oog hebben voor de winst en niet voor de mens.
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Dit doorgeslagen individualisme heeft Limburg in de praktijk kwetsbaar gemaakt in tijden van crisis. 
Dat hebben we gezien tijdens de coronapandemie toen aan alles een tekort was. Tijdens de over
stromingen door hevige regenval toen private buitenlandse verzekeraars niet thuis gaven. En nu, 
met de oorlog in Oekraïne, zien we de gevolgen van de verkoop van Essent voor onze energievoor
ziening waar we nu niks meer over te zeggen hebben.

Onze inwoners pikken deze politiek niet langer. Het vertrouwen onder de bevolking was nog nooit 
zo laag. Het beleid van VVD, CDA en D66 en anderen die eraan meewerken moet stoppen in het 
belang van de gewone Limburgers. Het wordt tijd voor echte oplossingen van hun problemen.  

Daarom is onze boodschap: 

Voor mensen is de maat vol, nu zijn wij aan de beurt.
De SP zegt: Limburg is van ons! 

Geen enkele andere partij zegt dat. Wij doen dat door fors te investeren daar waar het het hardste 
nodig is en we betalen dit door het geld te halen daar waar het zit. Dat is niet radicaal, het is de 
eerlijke keuze.
Hoe we dat doen, laten we zien in dit programma waarin we voorstellen doen voor een eerlijke en 
sociale politiek. Maar dat doen we als SP ook altijd in de praktijk, door samen met de mensen in 
actie te komen. Door misstanden aan te pakken en samen echte veranderingen te bereiken. Zo 
betrekken we mensen bij de politiek en laten we zien dat het ook anders kan.

Op 15 maart 2023 kiest u voor Provinciale Staten van Limburg. De leden van Provinciale Staten 
waar u op stemt, kiezen op hun beurt weer de leden van de Eerste Kamer. Uw stem bepaalt dus 
indirect ook de toekomst van het landelijke beleid en daarmee kunt u ook een signaal afgeven naar 
de regering Rutte. 

KORTOM: STEM SP!
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2. EEN EERLIJKE OVERHEID 

Het vertrouwen onder de bevolking in de overheid was nog nooit zo laag. Steeds meer mensen 
hebben het gevoel dat de overheid niet langer aan hun kant staat. En steeds vaker is dat ook het 
geval. De mensen die het dichtst bij het vuur zitten,  warmen zich het meest. Ook Limburg wordt 
al jaren geteisterd door een ongezonde cultuur van onskentons politiek. CEO’s van multinationals 
en grote bedrijven, lobbyorganisaties en oudpolitici weten de weg naar de subsidiepot van de 
provincie gemakkelijk te vinden en voor hen gaat de rode loper uit. Maar hoor je niet tot die groep 
dan tref je vaak een andere overheid aan. Een overheid die wegkijkt als er misstanden zijn die jou 
raken. Een overheid die steeds weer de belangen van het grote geld verkiest boven die van jou. 
Zelfs een overheid die mensen wantrouwt en vermorzelt zoals bijvoorbeeld bij het toeslagenschan
daal.

Het marktdenken is er ook bij het handelen van de overheid steeds meer ingeslopen. Alles moet 
efficiënt en tegen zo laag mogelijke kosten worden uitgevoerd. Of nog liever dat de overheid zich er 
helemaal niet meer mee bemoeit. Maar deze neoliberale uitgangspunten zijn oneerlijk voor mensen 
en staan haaks op onze waarden als menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Als 
de overheid steeds weer kiest voor de belangen van de allerrijksten, blijft er voor een steeds groter 
wordende groep mensen steeds minder over. Die provinciale pot met geld raakt in rap tempo op. En 
wie mag als er niks verandert straks weer de rekening gaan betalen?

Het is niet de Limburger die zich heeft afgekeerd van de overheid, maar de overheid die zich van 
de Limburger heeft afgekeerd. De crisis van het gebrek aan vertrouwen in de overheid bij onze 
inwoners, is het resultaat van jarenlange bewuste neoliberale politiek. Deze achterhaalde politiek 
heeft onze voorzieningen geprivatiseerd en verwaarloosd wat van ons allemaal is. De overheid moet 
het vertrouwen van de mensen terugverdienen. Een socialistisch overheidsbeleid laat zien dat de 
democratie voor iedereen werkt en hier maakt de SP zich hard voor. Er staat deze verkiezingen dus 
veel op het spel!

DIT WIL DE SP

DEMOCRATIE IN PLAATS VAN MARKTWERKING
We willen dat de Limburgers via de overheid veel meer invloed hebben op en zeggenschap krijgen 
over voorzieningen die onmisbaar zijn voor ons allemaal zoals onder andere energie, wonen, open
baar vervoer en zorg. 

We introduceren een bindend direct referendum over belangrijke besluiten, zoals over de sluiting van 
Maastricht Aachen Airport. Daarvoor breiden we de huidige referendumverordening uit en schaffen 
we de opkomstdrempel af.

De basis van onze democratie is het principe dat iedere stem van iedere inwoner even vaak telt. De 
invloed van grote bedrijven op politieke partijen vinden wij ondermijnend aan de democratie. Wij 
pleiten daarom voor een verbod op sponsoring of donaties van bedrijven aan politieke partijen om 
belangenverstrengeling te voorkomen.

We accepteren geen enkele vorm van discriminatie. We beschermen de beginselen van onze recht
staat en de mensenrechten. Iedereen in Limburg, van elke levens of geloofsovertuiging, geaard
heid, afkomst, rijk of arm, oud of jong, sekse en gender oriëntatie heeft het recht om te zijn wie die 
is. Socialisten beoordelen mensen niet op wie ze zijn, maar op hun daden.
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Te vaak worden informatie en besluiten geheim verklaard door de Provincie Limburg die dat niet 
hoeven te zijn. Deze cultuur moet veranderen. Informatie en besluiten zijn openbaar, tenzij het de 
financiële belangen van de provincie raakt of de privacy van individuen betreft. Volksvertegenwoor
digers mogen ten allen tijde alle informatie inzien.

REGIONALE SAMENWERKING
Socialisten zijn internationalisten. Limburg ligt centraal tussen grote steden in het Ruhrgebied en 
Belgische steden als Luik en Hasselt. Zelfs Brussel is niet heel ver weg. Gewone Limburgers trekken 
zich dagelijks dan ook niks aan van een grens, ondanks bestuurders die er vooral veel over praten. 

De SP kiest voor echte samenwerking en niet voor Europese praatclubs. We stoppen daarom met 
projecten als “Maastricht working in Europe” en zogeheten EGTSregio’s (= Europese Groepering 
voor Territoriale Samenwerking).

We stimuleren concrete grensoverschrijdende projecten op het gebied van openbaar vervoer en het 
spreken van de taal van onze Duitse en Belgische buren.

Regionale samenwerking tussen gemeentes stimuleren we ook. Regiodeals tussen rijksoverheid, 
provincie en gemeenten worden afgestemd op de lokale behoeften. De provinciale bijdragen hieraan 
komen onder democratische controle te staan van Provinciale Staten in plaats van een bevoegdheid 
voor Gedeputeerde Staten.

STRAKKE HANDHAVING EN VERGUNNINGVERLENING
We willen de capaciteit en kundigheid van de RUD, de Regionale Uitvoeringsdienst, uitbreiden om 
voldoende te kunnen controleren en handhaven zodat we overlast op het gebied van milieu, fijnstof, 
stank, geluid en andere overlast goed kunnen aanpakken en de daaruit voortvloeiende gezond
heidsproblemen kunnen verminderen of beter nog kunnen voorkomen.

Goede vergunningverlening werkt preventief. Huidige vergunningen zijn vaak te slap of onduidelijk. 
Vergunningverlening van bijvoorbeeld afvalwerkingsbedrijven moet strenger onder de loep worden 
genomen. De provincie gaat strenger toezien op de handhaving van veiligheidsvoorschriften en stik
stof, ammoniak en stankandere milieunormen. En ook de uitstoot van ammoniak en stikstof, waar 
Limburg te veel grote uitstoters van heeft, moet snel naar beneden.

Striktere handhaving van ondermijnende criminaliteit is nodig. 

Het bewustzijn vergroten van integer handelen bij provincie, gemeenten en waterschap vinden 
we een belangrijke rol voor de Gouverneur.
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3. WONEN

Een actieve provincie in het volkshuisvestingsbeleid is hét antwoord op de woningnood. Dat ideaal 
van goed en betaalbaar wonen voor iedereen is verkwanseld door de liberalisering van de woning
corporaties en de verkoop van sociale huurwoningen. De huizen zijn onbetaalbaar geworden en 
de huren gaan door het dak. We willen massaal woningen bouwen, verbeteren en isoleren. Daarbij 
rekening houdend met woningen in verschillende prijsklassen en voldoende afwisseling om zo de 
tweedeling en de segregatie in buurten en op scholen tegen te gaan.  

Ook duurzame energie mag geen luxeproduct zijn, maar moet juist voor ieder huishouden betaal
baar blijven. We willen betere huizen met een lagere energierekening voor iedereen en tegelijkertijd 
de klimaatcrisis aanpakken. Een actieve rol van de provincie is ook hierbij nodig.

De eigen buurt vinden wij een goede schaal om kleinschalige publieke voorzieningen te organiseren 
en de menselijke maat in de publieke sector terug te brengen. Een levendige buurt met meer groen, 
speelruimte voor kinderen en voldoende voorzieningen zorgt ervoor dat mensen elkaar kennen en 
tegenkomen. Het vergroot de betrokkenheid en vermindert de anonimiteit en eenzaamheid. Een buurt 
waarin bewoners meer invloed en zeggenschap hebben, vergroot ook het gevoel van verantwoorde
lijkheid voor de eigen omgeving en maakt veel bureaucratische controle en toezicht overbodig.

DIT WIL DE SP

MEER BETAALBARE WONINGEN
De provincie neemt een voortrekkersrol bij de bouw van nieuwe woningen door oprichting van een 
provinciaal woonbedrijf. Het woonbedrijf heeft tot doel om goede en betaalbare woningen te reali
seren in onze provincie. 

Het huidige Limburgse bod van 26.500 woningen erbij tot 2030 is te laag. We willen dat er netto 
(d.w.z. zonder dat er sloop van woningen tegenover staat) 50.000 nieuwe woningen in Limburg 
worden gebouwd waarvan minimaal 20.000 in de sociale huur vallen en/of geschikt zijn voor jonge 
starters. Ook kleinere gemeenten dragen hier hun eerlijke deel aan bij.

Bouwen doen we zo veel mogelijk in de stad en dorpskernen.

We verzetten ons tegen grootschalige bouw van flexwoningen en Tiny Houses. Dit lijken op het 
eerste gezicht aantrekkelijke opties voor de huidige wooncrisis, maar bieden op langere termijn 
geen structurele oplossing. Bovendien worden hierdoor de kwaliteitseisen aan woningen doel
bewust verlaagd voor mensen met een laag inkomen. Dit accepteren we niet.

We stimuleren de realisatie van zorgbuurthuizen door woningcorporaties, zorginstellingen en 
gemeenten samen te brengen. Deze zorgen ook voor een doorstroom bij de reguliere woningen.

De regeling ‘Duurzaam Thuis’ die zowel kopers als huurders helpt hun huis te verduurzamen en 
levensloopbestendig te maken, wordt verbeterd zodat deze nog makkelijker beschikbaar wordt 
voor mensen met een laag inkomen. Ook asbestsanering van daken als verduurzamingsmaatregel 
wordt opgenomen.



9SP Verkiezingsprogramma 2023 - 2027 Provinciale Staten Limburg

LEEFBARE WIJKEN, DORPEN EN STEDEN
We  willen extra investeren in de 25 Limburgse wijken met de grootste uitdagingen op het gebied 
van welvaart in de breedste zin van het woord. Hierbij gaan we op zoek naar cofinanciering vanuit 
Den Haag en Europa.

We willen de komende 4 jaar minimaal 100 groene schoolpleinen aanleggen samen met gemeentes, 
schoolbesturen, sportverenigingen en buurtorganisaties.

Minimaal 3 procent van de totale openbare ruimte in de gebouwde omgeving gaat bestaan uit sport 
en speelgelegenheden voor jong en oud.

We investeren in stadsnatuur.

Gemeenschapshuizen zijn als ontmoetingsplek in dorpen en buurten onmisbaar voor de sociale 
samenhang. We investeren samen met gemeenten om deze klaar te maken voor de toekomst.
We reguleren kamerverhuur om studenten te beschermen tegen huisjesmelkers en leefbaarheid van 
woonwijken te waarborgen.

LEVENDIGE BINNENSTEDEN
Binnensteden in Limburg zijn overdag vaak druk en in de avond vaak leeg en stil. Voor ons zijn 
binnensteden juist plekken waar bedrijvigheid, wonen, ontmoeten en beleven in elkaar over moeten 
lopen. De provincie ondersteunt gemeenten bij deze transformatie naar een compacter en leven
diger centrum en geeft ruimte aan concepten die deze functies combineren.

Het centrum van de stad is van ons allemaal. We bestrijden hedgefondsen en andere vastgoed
bazen die alleen geïnteresseerd zijn in winst op korte termijn. We stimuleren juist investeringen die 
waarde voor de lange termijn toevoegen voor de leefbaarheid van de stad.

We zijn voorstander van een stimuleringsregeling voor gevelverbetering in het winkelgebied om het 
midden en kleinbedrijf te ondersteunen.
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4. EEN GEZOND LIMBURG MET GELIJKE KANSEN

Limburgers zijn, ten opzichte van de rest van Nederland, gemiddeld ongezonder. Delen van Limburg 
kampen al jaren met sociaaleconomische achterstanden, waardoor we minder gezond zijn, minder 
kans hebben op een goede opleiding of goed werk en een lagere levensverwachting hebben. De 
verschillen in gezondheid tussen Limburgers zijn groot, veroorzaakt door kansenongelijkheid die 
samenhangt met de wijk waar je geboren bent en het inkomen van je ouders. Kortom: gezondheids
verschillen zijn het symptoom van ongelijkheid en die willen we verkleinen. Armoede is onaccep
tabel. Juist in de wijken waar deze achterstanden het grootst zijn, slaan de gevolgen van de energie
crisis en de inflatie het hardste toe. De provincie zal daarom daar een forse stap extra moeten 
zetten.

Zorg is op de eerste plaats de verantwoordelijkheid van gemeenten, zorgverzekeraars en het rijk. 
Toch heeft de SP in 2015 de Sociale Agenda van de provincie Limburg geïntroduceerd met als 
uitgangspunt structurele verbeteringen te realiseren. Deze agenda is inmiddels niet meer weg te 
denken. Maar zonder een sterke SP dreigt na de verkiezingen echter weer een flinke bezuinigings
ronde op deze agenda of dreigt die zelfs helemaal te verdwijnen.

Het terugdringen van sociaaleconomische achterstanden en het verkleinen van de verschillen in 
gezondheid is het doel. Een opgave die niet in een paar jaar gerealiseerd is en die vraagt om een 
lange adem van de provincie, gemeentes en alle maatschappelijk betrokken organisaties. Iedereen 
in Limburg verdient gelijke kansen. Het is onacceptabel dat de plaats waar je wieg heeft gestaan 
hierin bepalend is of de afstand die je moet afleggen tot het ziekenhuis of de huisarts.

DIT WIL DE SP

GEZONDE INWONERS VAN JONG TOT OUD
In heel Limburg komt het kind op één. De jeugd heeft immers het langste profijt van de maatregelen 
die we nemen. Hier willen we 50 miljoen euro in investeren in de komende jaren zoals bijvoorbeeld in 
de  Kinder en Jongerenrechtswinkel, de stichting Leergeld en het Jeugdfonds sport en cultuur. We 
zorgen ervoor dat achterstanden worden ingehaald en gelijke kansen voor iedereen die dat nodig 
heeft, worden gecreëerd. Kansrijk van Start is een project dat dit bij uitstek doet en deze aanpak 
willen we in de hele provincie invoeren.

We willen de Gezonde basisschool, Rijke schooldag of Verlengde schooldag op alle scholen in 
heel Limburg invoeren. Kinderen zouden zich geen zorgen hoeven te maken dat hun ouders geen 
ontbijt of lunch kunnen verzorgen. Dit zorgt er niet alleen voor dat alle kinderen een gezonde maal
tijd krijgen maar stimuleert ook sport, beweging, cultuur en erfgoed die leidt naar een gezondere 
ontwikkeling van kinderen.

De provincie sluit zich aan bij de regionale preventiecoalities, samen met verzekeraars, gemeenten 
en zorginstellingen om samen te werken aan een ommekeer in de gezondheidssituatie van veel 
Limburgers en het terugdringen van zorgkosten.

We ondersteunen goede Limburgse initiatieven van en voor senioren, waarbij eenzaamheid en 
dementie belangrijke thema’s zijn.
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EEN GOEDE ZORGINFRASTRUCTUUR
Ouderenzorg organiseren we dichtbij mensen, in de buurt. We willen de komende 4 jaar tenminste 
1 nieuw zorgbuurthuis per gemeente bouwen.

We vinden dat de provincie zich moet inspannen om ziekenhuizen, huisartsenposten en huisartsen 
dichtbij mensen te behouden, want dat staat als gevolg van marktwerking in de zorg steeds verder 
onder druk.

We werken niet mee aan verdere privatisering van zorg. Marktwerking proberen we, daar waar dat 
binnen de mogelijkheden van de provincie ligt, eruit te slopen.

We investeren volop in inhoudelijke innovatie van zorg en in kennisontwikkeling. Het publieke geld 
dat de provincie in de zorg investeert, moet als het om opbrengsten gaat ook in publieke handen 
blijven en niet worden gebruikt voor private winsten.

Mantelzorgers hebben een zware maar belangrijke taak. Noodzakelijke ondersteuning voor mantel
zorgers wordt door iedere gemeente op een eigen manier geregeld en kennis is daardoor versnipperd. 
We willen dat de provincie deze kennis bij elkaar brengt door een Provinciaal Platform Mantelzorg te 
realiseren en te ondersteunen.

ONGELIJKHEID BESTRIJDEN
Gezondheid, preventie en gezondheidsbevordering dienen onderdeel te zijn van alle provinciaal 
beleid. Hierbij moet er speciale aandacht zijn voor de sociaaleconomische oorzaken van ongezond
heid, zoals inkomensonzekerheid en slechte woonomstandigheden.

We ondersteunen gemeentes en scholen bij het invoeren van de schooltandarts en onderstrepen het 
belang van gezonde voeding, sport en bewegen voor kinderen.

Sociaaleconomische achterstanden zijn hardnekkig en vragen om een integrale en langdurige 
aanpak. Het Nationaal Programma HeerlenNoord is daar een mooi voorbeeld van: een 25jarig 
programma dat op verschillende levensgebieden de strijd aangaat tegen sociaaleconomische 
achterstanden. Dit type programma verdient als proeftuin alle steun en navolging vanuit de provincie 
naar andere regio’s met achterstanden.

Het is schandalig dat voedsel en kledingbanken nodig zijn in een rijk land als Nederland. De SP 
blijft deze goede initiatieven ondersteunen totdat ze overbodig zijn geworden.
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5. WERK EN INKOMEN

De economie moet er zijn voor de mensen en niet andersom. Het geld dat wij met zijn allen hebben 
verdiend is vooral naar de rijke aandeelhouders gegaan. De meeste mensen hebben van de groei 
nauwelijks geprofiteerd. Door vrijhandel worden overal in de wereld arbeiders uitgebuit en kapitaal
bezitters gespekt. We willen de economie eerlijker maken, door de macht van de aandeelhouders te 
beperken en de werknemers meer zeggenschap te geven in de bedrijven. Het idee dat de markt ons 
land beter kan organiseren dan de democratie, is een illusie gebleken. Lange tijd stonden wij in de 
politiek alleen in onze kritiek op het neoliberalisme, maar buiten het parlement groeit het verzet. 
Het is tijd voor andere keuzes.

DIT WIL DE SP

WERKNEMERS OP DE EERSTE PLAATS
Het bruto minimumloon moet omhoog naar tenminste 15 euro per uur. De provincie geeft hierbij het 
goede voorbeeld bij het eigen personeel en de externe inhuur. Bij aanbestedingen is dit voortaan 
een harde eis.

Schoonmakers die de provinciale gebouwen poetsen, komen weer in dienst van de provinciale 
organisatie.

Op dit moment worden werknemersbelangen door de provincie onvoldoende gehoord en voert de 
provincie vooral een werkgeversagenda uit. We willen dat vakbonden door de provincie als vertegen
woordigers van werknemers, uitkerings  en pensioengerechtigden als volwaardige overlegpartners 
worden gezien zodat ook deze belangen worden gehoord.

Wij staan naast werknemers en omwonenden om ze samen te organiseren tegen het rauwe kapita
lisme van aandeelhouders dat hen tegen elkaar uitspeelt.

We stemmen niet in met plannen waarbij er direct gevolgen zijn voor werknemers, omwonenden, 
natuur en overheid terwijl het bedrijfsleven op termijn pas gaat leveren. Gelijk oversteken is minimaal 
het uitgangspunt.

Bij vergunningverlening willen we dat de provincie actief toeziet op de inzet van werkgevers om 
mensen die nog aan de kant staan aan het werk te helpen.

Het ‘Loopbaan Adviescentrum’ wordt als publieke dienst gerealiseerd, zodat zowel werkenden als werk
zoekenden een plaats hebben waar ze terecht kunnen voor advies en persoonlijke begeleiding.

In Limburg is de grens altijd dichtbij. We ondersteunen werknemers die aan de ene kant van de grens 
wonen en aan de andere kant werken met informatie en advies door middel van grensinformatiepunten.

Mensen met een arbeidsbeperking hebben net zoveel recht als ieder ander. Ieder werk moet lonen 
ook voor mensen op een beschutte werkplek. Dat dient de provincie mede te bewaken.

AANPAK VAN DE VERVUILENDE INDUSTRIE
De provincie is niet langer de flappentap van de vervuilende industrie en stopt met het verlenen van 
subsidie.

Investeringen in verduurzaming moeten veel transparanter worden verantwoord en de daaruit voortvloei
ende reductie van uitstoot en overlast, niet alleen fictief, maar reëel en meetbaar gerealiseerd worden.
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De mijnen en DSM  als rechtsopvolger  hebben een ereschuld naar de Oostelijke en Westelijke Mijn
streek. Silicose bij mijnwerkers, mijnschade en bodemvervuiling is de maatschappelijke prijs die is 
betaald door de mijnstreek. We staan niet toe dat het bedrijf als een dief in de nacht naar het buiten
land verdwijnt. Het wereldwijd opererende bedrijf legde de basis voor haar rijkdom en innoverende 
kracht in de Mijnstreek op de schouders van onze ouders en voorouders. Dat verdient een blijvende 
verbinding en inlossing van deze ereschuld.

Er komen geen nieuwe bedrijventerreinen ten koste van groen en natuur. Bestaande industrieterreinen 
worden gesaneerd voordat nieuwe worden aangewezen.

De macht van ontgrondingsbedrijven wordt teruggedrongen door de aanpak van speculatie en het 
terugdringen van vergunningverlening. We willen dat deze gronden worden teruggegeven aan de 
Limburgers en de natuur.

DE PROVINCIALE FINANCIËN JUIST INVESTEREN
De Provincie Limburg is misschien wel de rijkste overheid van Nederland. Maar de meeste Limburgers 
merken daar weinig van. Dat moet anders. We willen gaan investeren in de Limburgers, niet in grote 
bedrijven en hun aandeelhouders.

De financiële vergoeding voor Statenleden is riant. Wij verzetten ons tegen weer een verhoging. SP’ers 
geven al jarenlang het goede voorbeeld: zij dragen een groot deel van hun vergoedingen af en inves
teren dat in acties met mensen of in hulpdiensten voor mensen.

De energiecrisis bevestigt wederom wat wij al lang weten: “wat niet failliet mag gaan, hoort niet op 
de markt”. Publieke diensten die betaald worden met publiek geld, nemen en houden we ook in 
publieke handen.

We versterken het toezicht en de regie op het Limburgs Energiefonds.

De provincie blijft startende ondernemers en het mkb ondersteunen en begeleiden via investeringsfondsen.

Om de teruglopende inkomsten van de provincies te compenseren wordt er tussen de regering en 
provincies gesproken over het creëren van een nieuw belastinggebied en een hervorming van de 
provinciale opcenten bij de motorrijtuigenbelasting. Voor ons is solidariteit het belangrijkste uitgangs
punt bij het heffen van belastingen dat wil zeggen dat de sterkste schouders de zwaarste lasten 
dragen.

Bij organisaties en instellingen die subsidie krijgen van de provincie is het inkomen van bestuurders in 
overeenstemming met de landelijke norm.

De provincie gaat niet op zoek naar een hoog rendement op haar kapitaal door risicovol te beleggen, 
maar houdt het bij sociaalmaatschappelijk verantwoord ondernemen of schatkistbankieren.
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6. MIGRATIE

Nog nooit trokken zoveel mensen over de hele wereld, ver weg van huis en haard. Alle reden om 
daar in ons verkiezingsprogramma een apart hoofdstuk aan te wijden, zodat het de aandacht krijgt 
die het verdient.

We onderscheiden grofweg drie groepen:

Vluchtelingen en statushouders:
Om de opvangcrisis te beëindigen doet de SP hieronder een aantal voorstellen. Kern is een eerlijke 
verdeling van vluchtelingen over alle gemeenten door middel van kleinschalige opvang.

Arbeidsmigranten:
Arbeidsmigratie kent veel aspecten. Eigenlijk raakt het bijna alle aspecten in de samenleving. Het begint 
echter bij de reden voor arbeidsmigratie: de zoektocht enerzijds van de individuele migrant naar een 
beter leven en aan de andere kant die van de werkgever naar goedkope arbeidskrachten. Arbeidsmi
granten zijn vaak bereid om meer te doen dan ze volgens de CAO en de wet zouden moeten doen.

DIT WIL DE SP

VLUCHTELINGEN EN STATUSHOUDERS

Alle gemeenten dragen evenredig bij.
De armste gemeenten vangen driemaal zoveel vluchtelingen op dan rijke gemeenten. Dat is niet eerlijk, 
juist in rijke gemeenten is meer sociaaleconomische draagkracht om vluchtelingen goed op te kunnen 
vangen. De SP wil daarom dat alle gemeenten evenredig gaan bijdragen aan de opvang van kansrijke 
asielzoekers. Daarbij worden de asielzoekers verdeeld naar omvang van de bevolking per gemeente.

Verantwoordelijkheid en vrijheid voor gemeenten
De SP stelt voor dat gemeenten meer vrijheid krijgen om de opvang naar eigen inzicht in te richten. 
Zo wordt de eis dat de opvang minimaal 300 mensen telt losgelaten. Dit zou eerder als maximum 
moeten gelden. Door kleinschalige opvang blijft de impact op de buurt beperkt, wordt het draagvlak 
behouden en kunnen vluchtelingen sneller integreren.

Eerlijke verdeling binnen gemeenten
Met name de armere wijken dragen relatief meer bij aan de opvang van statushouders. Wij bepleiten 
een eerlijke verdeling van vluchtelingen binnen gemeenten, waarbij rekening wordt gehouden met 
de zogenaamde draagkracht van wijken (inkomen, samenstelling, voorzieningen, etc.).

Houd een noodbuffer aan
Om een nieuwe opvangcrisis te voorkomen, stellen wij voor om een noodbuffer aan opvangplaatsen 
beschikbaar te houden tijdens rustige periodes. Zo hoeft de overheid in drukke tijden niet op nood
opvang terug te vallen en is er voor iedereen fatsoenlijke opvang.

Voldoende opvang voor vluchtelingen
Er moet voldoende permanente opvangcapaciteit beschikbaar zijn om mensen die gevlucht zijn 
voor oorlog, geweld en onderdrukking te kunnen opvangen. Het budget hiervoor moet komen vanuit 
de nationale overheid. We spreken het kabinet aan op hun verantwoordelijkheid om gemeentes niet 
steeds met wisselend beleid en onrust te confronteren. We willen de regietafels weer versterken 
om regionaal de coördinatie van huisvesting van asielzoekers te regelen en ervoor te zorgen dat 
iedere gemeente haar eerlijke deel voor haar rekening neemt en niet steeds dezelfde gemeentes dit 
moeten dragen. Voor mensen met een verblijfsstatus bestaan deze taakstellingen bij gemeentes al.
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Kansarme asielzoekers
Kansarme asielzoekers dienen in geval van een afwijzing zo snel mogelijk terug te keren naar hun 
land van herkomst. Nederland faalt hierin, waardoor mensen die geen recht hebben om in Neder
land te zijn tóch hier blijven. Als ze ook voor overlast zorgen, is het volstrekt begrijpelijk dat buurtbe
woners hiertegen protesteren.

Snelle integratie voor kansrijke asielzoekers
Er moet meer aandacht komen voor de integratie van vluchtelingen. Dat komt het draagvlak én de 
doorstroming ten goede. De procedures bij de IND moeten daarom versneld worden om vast te 
stellen wie in Nederland een toekomst kan opbouwen en wie moet vertrekken. De huidige wacht
tijden zijn veel te lang. We moeten voorkomen dat asielzoekers eerst jarenlang in de opvang 
verblijven voordat ze gaan integreren. Als het gaat om kansrijke asielzoekers moet er zo snel moge
lijk worden begonnen met integratie.

ARBEIDSMIGRANTEN

Stoppen van uitbuiting van arbeidsmigranten
We accepteren geen uitbuiting van arbeidsmigranten. Gelijk loon voor gelijk werk is een harde eis. 
Schijnconstructies pakken we aan. We leggen de komst van logistieke loodsen aan banden vanwege 
hun aanzuigende werking en hebben oog voor de keerzijde van de toestroom van arbeidsmigranten.

Werkgevers worden verplicht financieel verantwoordelijk voor de integratie en het leren van de taal 
door arbeidsmigranten die bij hun werken

Menswaardige huisvesting van arbeidsmigranten
We stoppen met het gedogen van illegale huisvesting van arbeidsmigranten op vakantieparken en 
industrieterreinen.

Het percentage arbeidsmigranten ten opzichte van de totale bevolking van een buurt of wijk wordt 
gemaximeerd op 10 procent in het kader van de leefbaarheid en het tegengaan van verdringing.

Arbeidsmigranten worden niet op elkaar gestapeld in panden en op industrieterreinen. Bij huisves
ting van arbeidsmigranten wordt een eigen slaapkamer de minimale norm die wordt vastgelegd in 
de provinciale omgevingsverordening. Op termijn streven we naar zelfstandige woonruimte.

Werk en huisvesting worden van elkaar gescheiden. Ook worden commerciële verdienmodellen, 
zoals de koppeling van huisvesting aan het bedrijf of aan het uitzendbureau tegengegaan. Daarom 
komt er een saneringsplicht voor commerciële huisvesters na afloop van de huidige vergunning. De 
overheid voert regie over eventuele tijdelijke huisvesting. De aanbevelingen van het Aanjaagteam 
Arbeidsmigranten zijn daarbij de absolute ondergrens.

We willen dat de provincie meer regie in handen neemt en actief gemeentes ondersteunt bij 
problemen en handhaving rondom arbeidsmigratie want we zien overal in onze provincie dat we 
dat niet aan de markt en aan zelfregulering kunnen overlaten. Het wordt verplicht om gehuisveste 
arbeidsmigranten te registreren in het basisregister van de gemeente net zoals iedere andere 
inwoner geregistreerd staat.
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Arbeidsmigranten leven vaak met te veel mensen in te dure en te kleine woningen, wat weer kan 
leiden tot overlast in de buurt. Om dit te voorkomen, gaan we de huisvesting van arbeidsmigranten 
reguleren. We leggen de minimale controlefrequentie van de huisvesting van arbeidsmigranten door 
gemeenten vast in de Omgevingsverordening op 2 keer per jaar, waarvan minimaal 1 keer onaange
kondigd. Huisvestingsvergunningen voor arbeidsmigranten worden alleen verstrekt aan de initiatief
nemer via een gelijkwaardige dialoog met de omgeving. Ook worden er geen nieuwe vergunningen 
verstrekt aan dezelfde werkgevers of verhuurders voordat hun bestaande huisvesting en arbeids
omstandigheden controleerbaar op orde zijn.

Onderwijs
Taal is essentieel, zowel voor volwassenen als kinderen. Volwassenen zouden onder werktijd taalles 
moeten krijgen. Kinderen moeten zo snel mogelijk naar school om goed mee te kunnen doen in 
onze complexe maatschappij.

We willen dat ieder kind leert zwemmen. Zeker als je uit een land komt waar minder water is dan 
in Nederland is dit absoluut een vereiste om het aantal verdrinkingen terug te dringen. Het is een 
gezonde basisvaardigheid en erg belangrijk in ons waterrijke land. We gaan ons inzetten om, samen 
met gemeenten, schoolzwemmen weer mogelijk te maken.

Zorg
Voor arbeidsmigranten is ons zorgsysteem complex en de verzekering niet altijd goed en tijdig gere
geld. Het is dus belangrijk dat arbeidsmigranten begeleiding krijgen als zij gebruik willen maken van 
zorg. Daarnaast moeten zij, net als elke werkende Nederlander, in de gelegenheid gesteld worden 
binnen werktijd zorg te ontvangen. Wat de SP betreft is de werkgever hier aan zet. Bij de lusten van 
profijt door arbeid, horen ook de lasten.

Een ander aspect is hoe ons zorgsysteem deze uitdaging moet opvangen. Signalen moeten vooral 
naar de landelijke politiek doorgeleid worden. Die moet haar verantwoordelijkheid nemen en de 
zorgverzekeraars erop aanspreken.
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7. LANDBOUW, NATUUR EN LANDSCHAP

Klimaatcrisis, stikstofcrisis, bedreiging van de natuur, verdroging en verschraling en boeren die hun 
bedrijf en hun toekomst dreigen te verliezen. Vaker perioden met wateroverlast óf watertekorten. Dat is 
slecht voor boeren en slecht voor de natuur! De provincie heeft de laatste jaren commerciële belangen 
van (grote) bedrijven laten prevaleren boven de belangen van de burgers, de natuur en het landschap. 
Het resultaat: een verrommeld landschap met villa’s en retailbedrijven in het buitengebied, grote 
blokkendozen, megastallen en recreatieparken.

Wij nemen de gezondheid van de aarde, de leefbaarheid op het platteland én natuurvriendelijk boeren 
als uitgangspunt. We moeten af van een schaalvergroting die leidt tot een leegloop van het platteland. 
De boeren zitten klem op de wereldmarkt, tussen de macht van de banken en de grote agro
bedrijven. Veevoederbedrijven, Rabobank, supermarkten, zuivelconcerns en zaadveredelaars 
profiteren en boeren moeten steeds méér produceren voor een te lage prijs.

Het heeft geen enkele zin om boeren – in het kader van de zogenaamde stikstofcrisis – uit te kopen 
als daarvoor blokkendozen en wind en zonneparken voor in de plaats komen. Ook uitkopen van 
boeren waarbij het geld rechtstreeks naar de bank verdwijnt, is niet effectief. De provincie moet 
komen tot een omschakeling in de landbouw en tegelijkertijd werken aan herstel van de natuur en 
het landschap: naar een duurzame landbouw, gericht op een eerlijke prijs voor de boer. Tegelijkertijd 
moet de (stille) armoede (met name bij kleinere gezinsbedrijven) bestreden worden.

Naast Natura 2000gebieden dienen ook andere natuurgebieden vanwege hun natuurwaarde onder 
het hoogste beschermingsregime te vallen. Deze ‘goudgroene’ natuurgebieden (POL 2014) zijn erg 
kwetsbaar en verdienen ook de status van Natura 2000gebied zoals bijvoorbeeld  het Wormdal. 
Te vaak worden in deze gebieden commerciële activiteiten toegestaan die niet passen bij deze 
waardevolle natuur. Nog is de soortenrijkdom hoog, maar de kwaliteit van flora en fauna wordt niet 
beter. Dat komt naast de stikstofbelasting onder andere ook door de hoeveelheid insecticiden. Alle 
maatregelen voor de vermindering van vervuiling en vergiftiging komen niet alleen ten goede aan de 
volksgezondheid maar ook aan de flora en fauna.

DIT WIL DE SP

EEN GEZONDE LANDBOUW
Samen met boeren, natuur en milieuorganisaties, het waterschap en burgerinitiatieven wordt een 
plan opgesteld dat gericht is op financieel gezonde klimaatbestendige tuin en akkerbouw en 
diervriendelijke en grondgebonden veeteelt. Met als uitgangspunten minder vee en meer boeren 
en gericht op ecologisch verantwoorde productie ten behoeve van de binnenlandse vraag, een 
bio diverse natuur en waterbeheer dat rekening houdt met de gerechtvaardigde belangen van boeren 
én natuur. Daarbij dient de inkomenspositie van boeren mede uitgangspunt te zijn. Faciliteren van 
ontwikkeling van activiteiten naast de agrarische activiteit kan daarbij ondersteuning bieden.

De ontwikkeling van megastallen en mestvergisters wordt ontmoedigd. In de top 100 van ammoni
akuitstotende bedrijven staan veel agrarische bedrijven. In NoordLimburg en zeker in de gemeente 
Venray staan veel bedrijven met veel uitstoot. Er zal goed gekeken moeten worden naar oplossingen 
voor de uitstoot van deze (intensieve) veehouderijen. Maar bij de te nemen stikstofmaatregelen moet 
niet alleen gekeken worden naar de agrarische sector, maar óók naar andere sectoren. Denk aan 
Chemelot en Rockwool, waarbij de laatste de grootste ammoniak uitstoter van Nederland is!
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Bij het vrijvallen van grond door (vrijwillige) uitkoop of verplaatsing van bedrijven komt de grond in 
principe aan de staat, die de grond op basis van natuurbeschermingscriteria én het principe van 
grondgebonden landbouw kan doorverkopen aan nieuwe agrarische bedrijven. Grote piekbelas
ters nabij natuurgebieden kunnen verplaatst worden waarbij bijvoorbeeld ruil met een stoppende 
boer elders tot de mogelijkheden behoort. We bestemmen gebieden waar biologische landbouw 
zich exclusief kan ontwikkelen, waarbij de provinciale overheid de eerste jaren de kosten van het 
ontgiften van de grond voor haar rekening neemt, zodat een biologische boer die de grond lang
durig kan pachten meteen aan de slag kan.

Bij het terugdringen van stikstofbelasting wordt niet de Kritische Depositie Waarde (KDW) als 
uitgangspunt genomen, maar de daadwerkelijke uitstoot per bedrijf op basis van wetenschappelijk 
vastgestelde berekeningen met betrekking tot uitstoot per dier.

We stimuleren en faciliteren waar nodig uitvoering van beleid waarbij kwaliteit gaat boven kwantiteit. 
Van de andere kant organiseren we een scherp en doeltreffend handhavingsbeleid onder andere 
met betrekking tot stank, uitstoot van onder andere fijnstof, endotoxinen en stikstofoxiden.

Volksgezondheid is in het landbouwbeleid leidend, wat betekent dat restrictief opgetreden wordt 
tegen gebruik van stoffen die toegevoegd worden aan het landbouwsysteem zoals pesticiden en 
uitstoot van stoffen, die ziekmakend zijn zoals fijnstof.

HERSTEL VAN ONZE NATUUR
Instandhouding en herstel van de biodiversiteit in de natuur, bij weiden, akkers, bermen, dijken 
en sloten,  maar ook binnen dorpen en steden in de vorm van vergroening, ook tegen hittestress, 
pakken we voortvarend aan.

Soortenbescherming heeft, zo laten enkele beschermingsmaatregelen zien, vaak goede resultaten. 
We gaan er alles aan doen om zeldzame soorten flora en fauna te beschermen als natuurerfgoed 
indien bescherming kansrijk is. Invasieve exoten worden planmatig verwijderd om onze inheemse 
natuur te beschermen.

De overlast van licht en geluid voor mens en natuur wordt aan banden gelegd, onder andere door 
het bestemmen van nieuwe stilte en donkertegebieden.

Het waterstelsel, Maas, Roer, beken, kanalen en sloten, heeft als uitgangspunt dat water vast
gehouden wordt tegen verdroging en tevens beschermd wordt tegen wateroverlast – ook in de grote 
natuurgebieden als de Peel en het Meinweggebied.

Om de natuur toegankelijk te maken willen we  in de natuurgebieden en meer algemeen in het 
landelijk gebied een fiets en wandelinfrastructuur realiseren, die tegelijkertijd oog heeft voor sprei
ding, zodat specifieke gebieden niet overvoerd worden. Een recreatiezoneringsplan behoort daar 
onderdeel van uit te maken.

Bij in het wild levende dieren is acceptatie van deze dieren uitgangspunt en daar waar dat problemen 
oplevert, verdienen werende en verjagende maatregelen de voorkeur boven afschot. De jacht is het 
allerlaatste middel om een ecologisch evenwicht in stand te houden of te herstellen. Bij structurele 
overlast/over populatie vragen wij de wetenschap eerst om innovatieve oplossingen gericht op dat 
gebied in Limburg. Daarbij kan ook gedacht worden aan het elders geschikt maken van leefgebieden.

Wij vinden dat de provincie moet onderzoeken welke natuurgebieden in Limburg onder de status 
van Natura 2000 dienen te vallen en hierover bij de EU nieuwe voorstellen indienen.
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EEN AANTREKKELIJK LANDSCHAP
Bij de inrichting van het landschap wordt de menselijke maat weer uitgangspunt.

Het buitengebied dat niet onder waardevolle natuur valt dient landschappelijk verbeterd te worden. 
Bermen, graften, kleinschalige landschappelijke elementen, ook de verdwenen elementen, dienen met 
behulp van gemeenten in beeld gebracht en waar nodig hersteld en verbeterd te worden.
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8. ONDERWIJS EN SPORT

Niet alleen voor de ontwikkeling van leerlingen is goed onderwijs op alle niveaus belangrijk, maar 
ook voor hun toekomstkansen. Want wie goed onderwijs geniet, blijkt later vaak gezonder, geluk
kiger en succesvoller. Binnen de provincie zijn er regio’s die er negatief uitspringen op het gebied 
van vroegtijdig schoolverlaten waar meer aandacht voor moet zijn.

Blijvend investeren in leven lang leren en ontwikkelen is noodzakelijk om, in een snel veranderende 
wereld, veranderingen in sectoren en in banen bij te kunnen benen. En om mensen een betere 
positie op de arbeidsmarkt te geven. Waarbij ook de werkgevers een verantwoordelijkheid hebben. 
Want bij goed werkgeverschap hoort het opleiden en behouden van werknemers.

Laaggeletterdheid is ook in Limburg een groot probleem dat we willen oplossen. Veel mensen 
hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen en/of hebben beperkte digitale vaardigheden. 
En door taboe en schaamte worden mensen daardoor onnodig beperkt in hun handelen.

Onderwijs moet goed verspreid zijn over de provincie, hoort thuis in het hart van de wijk of de 
gemeente en moet positief bijdragen aan de levendigheid en leefbaarheid.

Limburg kent een verscheidenheid aan dialecten die we levendig willen houden en willen stimuleren. 
We vinden dat de provincie in samenspraak met het basis en voorgezet onderwijs, de gemeenten 
en culturele instellingen hier meer aandacht voor moet hebben.

Het bloeiend aantal sportverenigingen in Limburg is belangrijk voor onze samenleving. Want sport, 
spel en bewegen zijn belangrijk in de ontwikkeling van het kind, maar net zo op latere leeftijd. Sport 
zorgt voor ontspanning, een fysiek en mentaal goede gezondheid, sociale interactie en gemeen
schapszin. We willen de gezondheid van al onze inwoners bevorderen door middel van sport en 
bewegen, zowel individueel als in verenigingsverband, en door in te zetten op gevarieerde en 
gezonde voeding.

Sommigen sportclubs hebben een moeilijke tijd naar aanleiding van de coronamaatregelen en de 
gestegen kosten. Vanuit de provincie kunnen we een leidende rol nemen in sportstimulering en het 
helpen van verenigingen die het moeilijk hebben.

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor het verenigingsleven en sportclubs. Het aantal 
mensen dat bereid is om bestuurstaken, kaderfuncties of vrijwilligerswerk te doen neemt al jaren 
af waardoor menige club activiteiten moet schrappen of zich zorgen maakt over haar toekomst.

DIT WIL DE SP

GOED ONDERWIJS VOOR JONG EN OUD
In overleg met onderwijspartijen en gemeentes gaan we initiatieven ondersteunen, die het onder
wijsprogramma in het Limburgse onderwijs verbeteren.

We willen helpen om vroegtijdig schoolverlaten te verminderen.

Een leven lang leren en ontwikkelen willen we blijvend ondersteunen.

We willen aanjagen dat het onderwijs veel meer wordt verbonden met jeugdzorg. Beide gaan over 
gelijke kansen voor onze kinderen en jongeren.

De Universiteit Maastricht (UM) groeit uit haar voegen en zoekt uitbreidingsmogelijkheden, zoals 
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op de Brightlands Greenport Campus in Venlo. De toevoeging daar van extra hoger/academisch 
onderwijs en kennisonderzoek versterkt de aanwezige invulling. We zien daar kansen voor verdere 
ontwikkeling.

Maar universiteiten, hoge en middelbare scholen kunnen ook kijken naar het verder ontwikkelen 
van onderwijs in andere gemeenten of samenwerking zoeken met het onderwijs over de grens. Op 
die manier kan de druk op sommige steden zoals Maastricht worden verlaagd en voor meer sprei
ding van studenten worden gezorgd. En daarmee kan de levendigheid in andere steden worden 
verhoogd. Vanuit de provincie kunnen we helpen met het leggen van slimme verbindingen.

De 4 Brightlands Campussen blijven we ondersteunen en verder ontwikkelen richting zelfstandige 
onderwijs en kennisbroedplaatsen. Waarbij de onderwijsinstellingen en de bedrijven op de Green
port Campus in Venlo wel nadrukkelijker verantwoordelijk worden gemaakt voor het vastgoed. We 
zorgen ervoor dat Provinciale Staten beter in staat worden gesteld de inzet van de provincie hierbij 
te controleren.

Daar waar onderwijs kan bijdragen aan levendigheid, invulling van monumenten en leefbaarheid van 
buurten, worden gemeenten ondersteund bij bijzondere initiatieven en slimme vormen van onder
wijshuisvesting. Dat geldt ook voor verduurzaming, herinvulling, sloop of nieuwbouw van verou
derde schoolgebouwen.

De provincie versterkt het mbo waar Limburgers worden opgeleid tot moderne en onmisbare 
vakmensen. De rol van de provincie is om spreiding van een kwalitatief goed en breed onderwijs
aanbod te faciliteren, ondersteunen en aan te moedigen. Naast jongeren biedt het mbo uitstekende 
toekomstkansen voor herintreders, doorstarters en kwetsbaren.

De laaggeletterdheid en het digibetisme gaan we verder aanpakken door het in stand houden van  
een fysiek loket bij de overheid, zoals bijvoorbeeld de bibliotheek, waar mensen informatie kunnen 
krijgen en geholpen kunnen worden bij onder andere het invullen van (online) formulieren.

In samenwerking met taalbureaus en onderwijsinstellingen willen we helpen bij het eenvoudiger en 
laagdrempelig maken van het ontwikkelen van basisvaardigheden en het kunnen omgaan met een 
computer en internet.

We zetten in op internationale diplomaerkenning. Vaak zien we dat werken over de grens (België
NederlandDuitsland) en studeren in een ander land bemoeilijkt wordt doordat elkaars diploma’s en 
certificaten niet aansluiten of niet erkend worden door scholingsinstituten. We dringen bij de euregi
onale partners en het kabinet aan tot actie en nemen hierin het voortouw.

We stimuleren het toepassen van bestaande lespakketten voor het dialect en het ontwikkelen van 
nieuwe ter ondersteuning van bijvoorbeeld stichtingen/verenigingen voor volkscultuur, bibliotheken 
en taallessen.

De provincie moet bevorderen dat schoolgebouwen een gezond binnenklimaat hebben. Tegelijker
tijd moeten we streven naar zo duurzaam mogelijk gebouwen.

SPORTEN STIMULEREN
We  ondersteunen kansen en initiatieven om de gezondheid van Limburgers op het gebied van sport 
en bewegen te verbeteren.

We willen het voor iedereen bereikbaar en betaalbaar maken om deel te nemen aan een sportclub. 
Samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties zorgen we ervoor dat ieder kind toegang 
heeft tot een sportvereniging. Daarbij zetten we in op breedte en gehandicaptensport. 
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Kinderen moeten overal kunnen snuffelen om zo spelenderwijs te ervaren welke sport (en culturele 
vereniging) bij hen past. Diverse gemeenten, fondsen en verenigingen maken dit al (deels) mogelijk. 
We willen dit verder stimuleren door hen beter te faciliteren en te ondersteunen. Een voorbeeld is 
het mogelijk maken dat ieder kind enkele sportlessen gratis kan volgen. Doel is dat meer kinderen 
deelnemen aan sportactiviteiten en verenigingen vitaal blijven.

We willen dat ieder kind leert zwemmen. Het is een gezonde basisvaardigheid en erg belangrijk 
in ons waterrijke land. We gaan ons inzetten om, samen met gemeenten, schoolzwemmen weer 
mogelijk te maken.

De diverse Limburgse sporttakplatforms gaan we faciliteren in de ontwikkeling van hun sport. Dit netwerk 
kent korte lijnen tussen overheden, verenigingen, organisatoren en vele sporters (topsporters, recreatieve 
en talentvolle sporters en sporters met een beperking). Geld vanuit de provincie wordt zo omgezet in 
concrete acties en biedt meerwaarde op het gebied van sport, gezondheid en economie. Deze werkwijze 
willen we zowel inhoudelijk als financieel blijven ondersteunen, faciliteren en verder uitbouwen.

Ook willen we cofinancieren en investeren in het faciliteren van talentontwikkeling van jeugdigen. 
Te vaak zien we dat (top)sporttalenten moeten afhaken vanwege de grote kosten die (internationale) 
wedstrijden en stages maar ook vervoerskosten met zich meebrengen.

Met het instellen van een fonds voorkomen we dat enkel die talenten die het kunnen betalen hun 
talent verder kunnen ontwikkelen.

Steeds meer mensen sporten buiten een vereniging om, ongeorganiseerd in groepsverband of 
indivi dueel. Goede accommodaties en buitenspeelvoorzieningen zijn daarvoor essentieel. De buiten
ruimte is daar echter vaak niet op toegerust terwijl dat eenvoudig kan met bijvoorbeeld het plaatsen 
van sport en speeltoestellen, het aanleggen van beweegzones of de openbare ruimte aanpassen 
aan de behoeften van bijvoorbeeld skaters, free runners en mensen met een beperking. We willen 
de gemeenten hierbij ondersteunen met expertise, steunaanvragen, cofinanciering en facilitering.

Door de gestegen energiekosten dreigen verenigingen in de problemen te komen. We willen mee
faciliteren om duurzame ontwikkelingen sneller te realiseren met een stimuleringsregeling voor 
bijvoorbeeld het aanleggen van een andere warmtevoorziening of het plaatsen van zonnepanelen. 
Daarmee wordt de club niet enkel duurzamer maar bespaart ze ook op haar eigen energiekosten. 
Geld dat de club weer kan steken in haar leden, sportstimulering, vitaliteit en sportontwikkeling.

We gaan gemeenten helpen bij het openhouden van sportvoorzieningen als openbare zwembaden 
en sportaccommodaties. En we geven geen geld aan commerciële (betaalde) sport of fusies van 
betaalde sportclubs.

We zijn tegen verdere subsidiekortingen in de sport en vinden dat subsidies juist beter en meer 
gericht toegepast moeten worden. Het budget dient omhoog bijgesteld te worden als blijkt dat er 
meer geld nodig is om sportclubs vitaal en het verenigingsleven toekomstbestendig te krijgen.

We willen geen van bovenaf gedwongen of opgelegde fusies van sportverenigingen. Verenigingen 
kunnen zelf aangeven wat ze nodig hebben om toekomstbestendig te blijven. En als daarvoor een 
nauwere samenwerking of fusie nodig is, dan kan de overheid helpen bij het proces middels de 
sporttakplatforms of het provinciaal sportbeleid.

We willen gemeenten helpen om te blijven investeren in een breed en toegankelijk sport en vereni
gingsaanbod en vrijwilligersbeleid. Een idee en mooi gebaar is het invoeren van een Provinciaal 
Vrijwilligerscompliment.
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9. CULTUUR EN ERFGOED

Cultuur is belangrijker dan ooit. Het biedt ons veerkracht en zingeving in moeilijke tijden en helpt ons 
met haar creativiteit bij het vinden naar oplossingen voor vraagstukken die we eerder niet zagen. 
Daarom is het belangrijk dat we investeren in goede culturele voorzieningen waar iedereen zich kan 
ontwikkelen en die ongeacht je inkomen toegankelijk en bereikbaar zijn. Voor ons begint die ontwik
keling op jonge leeftijd. Door het stimuleren van cultuureducatie in het onderwijs ontdekken jonge 
kinderen wie ze zijn en waar ze vandaan komen. Onze provincie is rijk aan cultuur en erfgoed dat 
moeten we waarderen en verstevigen. Het verenigingsleven speelt daarin een belangrijke rol.

Tijdens de coronapandemie hebben we gezien dat cultuur, nog meer dan we dachten, een sociale 
functie heeft. De culturele sector werd hard getroffen en dat raakte iedereen. Grote iconische en 
voor Limburg belangrijke festivals zoals de zomerparkfeesten, Cultura Nova, het OLS en IBE konden 
niet doorgaan. Musea en theaters sloten hun deuren en verenigingen verloren leden. Tegelijkertijd 
zagen we ook de creativiteit van de sector.

We streven ernaar dat Limburg een broedplaats van cultuur en erfgoed in Nederland wordt waar 
talent zich volop kan ontwikkelen.

DIT WIL DE SP 

CULTUUR TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN
We willen provinciale musea gratis toegankelijk maken voor kinderen en leraren met een gratis 
museumkaart. Deze worden bekostigd door de provincie en niet door de musea.

We gaan ervoor zorgen dat kinderen vanuit het onderwijs van en naar provinciale en regionale 
culturele instellingen kunnen met de gratis ‘cultuurbus’.

We ondersteunen cultuureducatie optimaal en stimuleren de doorstroom van het onderwijs naar 
culturele verenigingen om zo te zorgen voor jonge aanwas en de toekomst van verenigingen.

De provinciale matching van rijksmiddelen voor gemeenten op het gebied van cultuureducatie willen 
we in stand houden vanaf 2024.

We blijven investeren in het toegankelijk maken van cultuur voor kinderen, waarvan ouders de 
contributie niet kunnen betalen door te blijven investeren in het Jeugdcultuurfonds.

We willen lokale en regionale musea de mogelijkheid bieden om een provinciale status te krijgen. 
We bekijken de steun aan de huidige provinciale musea opnieuw.

We gaan voor een eerlijke verdeling van provinciale cultuurgelden in onze provincie. Aanwezigheid 
van publiek, publieksbereik en kwaliteit moeten daarin altijd doorslaggevend zijn.

Limburgse muzikanten ondersteunen we bij de start van hun carrière, door regionale  talenten
plannen (zoals die in Parkstad) voor popmuziek.

Samen met gemeenten en culturele instellingen willen we de best mogelijke omstandigheden voor 
jonge musici creëren om zich te ontwikkelen en ondersteunen we talentontwikkeling.

Onze jonge makers waarderen en stimuleren we in hun ontwikkeling middels een programma voor 
talentontwikkeling in kunst, muziek, dans en theater/toneel.
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Ieder kind dat geboren wordt in Limburg ontvangt bij inschrijven in het basisregister automatisch 
een bibliotheekabonnement en een boek om de lees en taalvaardigheid van kinderen op jonge leef
tijd te stimuleren. Ook wordt er gewerkt aan extra ondersteuning bij het voorlezen in samenwerking 
met het onderwijs en gemeenten.

Bibliotheken spelen een grote rol in het onderwijs en de (taal)ontwikkeling van met name kinderen. 
Toegang dient dan ook in de buurt en laagdrempelig te blijven. Waar mogelijk helpen we om de 
dorpsbibliotheek te behouden en het gebruik te bevorderen

Festivals en instellingen die een bijdrage leveren aan het profiel van Limburg als cultuurprovincie 
stimuleren en ondersteunen we.

Limburgse film stimuleren we door het Limburgs Filmfonds in stand te houden.

Grensoverschrijdende culturele producties van jonge makers uit theater/toneel, dans en muziek 
stimuleren we.

Gemeenten gaan we helpen met de inzet van cultuurcoaches voor de versteviging van het culturele 
(amateur) aanbod.

We streven naar een Rijksstatus voor het Bonnefantenmuseum.

ONS ERFGOED PROMOTEN
We gaan extra aandacht geven aan ons rijke industrieel en archeologisch erfgoed  door middel van 
brede publiekscampagnes.

We willen een bijdrage leveren aan de totstandkoming van het Romeins museum.
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10. KLIMAAT EN MILIEU

In Limburg zijn veel wijken en kernen nog grotendeels versteend en gebouwd om zo goedkoop 
mogelijk veel Limburgers te huisvesten. Meer groen, meer ontmoetingsplekken en meer plek voor 
spel, sport, onderwijs en cultuur in de openbare ruimte zijn zaken waar onze samenleving meer 
behoefte aan heeft. Een omgeving waar je kunt opgroeien in een schone en veilige omgeving, waar 
je kunt genieten van elkaars gezelschap en tot rust kunt komen.

Het klimaat is door ons toedoen steeds grilliger en we hebben ons daar helaas op aan te passen. 
Betere afwatering bij hevige regenval of buiten hun oevers tredende beken en rivieren, of om gaan 
met hittestress en verdroging van onze gronden. We zullen overal een antwoord op moeten hebben. 
Met het rijk, gemeenten, natuurorganisaties, waterschappen en boeren zullen we aan tafel moeten 
om te bedenken wat voor de komende decennia de beste oplossingen zijn en die dan ook daadwer
kelijk gaan uitvoeren.

Een beter milieu begint bij grootverbruikers en regelgeving. ‘De vervuiler betaalt’ is een prima 
uitgangspunt, maar geen vervuiling is het doel. Nu is de Limburgse regelgeving nog te soepel, wat 
schadelijk is voor de mens en het milieu. De provincie moet daarom strenger optreden en beter 
handhaven. De luchtkwaliteit rondom een industrieterrein of veebedrijf mag je leefgenot en bovenal 
je longen niet aantasten.

Nu investeren in een beter milieu scheelt een hoop kosten achteraf en inspireert de volgende 
generaties ‘os sjoen Limburg’ te behouden.

DIT WIL DE SP

EEN DUURZAME OMGEVING VOOR VOLGENDE GENERATIES
We gaan op pad met het stedelijk vergroeningsplan en ondersteunen gemeenten, buurtraden en 
bewonersorganisaties om hun woonomgeving te vergroenen,  verduurzamen en bestand te maken 
tegen extreme weersomstandigheden.

Om de kwaliteit van onze leefomgeving te verbeteren vragen we gemeenten vóór elk ontwikkelplan met 
de inwoners te spreken over hoe hun wijk er uit zou moeten zien. Vanuit de provinciale schatkist maken 
we geld vrij om die versterking van onze wijken, en daardoor steden, makkelijker mogelijk te maken.

We planten tenminste 1.000.000 bomen en perkjes in Limburgs binnenstedelijk gebied, om 
hittestress tegen te gaan en het aantrekkelijker te maken om er te wandelen, fietsen en verblijven.

Vrijwilligersinitiatieven die samen met de gemeente de wijk groen en leefbaarder maken kunnen op 
ons rekenen. Voedselbossen en ‘tiny forests’ in de wijk zijn daar een uitstekend voorbeeld van.

We ondersteunen initiatieven van gemeenten om op een duurzame manier hittestress, in binnen
stedelijk gebied alsook op dorpspleinen, tegen te gaan.

Vergrijzing biedt ook mogelijkheden om met ‘groei’ een pas op de plaats te maken: kwantitatieve 
groei verruilen we voor kwalitatieve groei van ons verstedelijkt gebied.

Waar huishoudens en mkb aan zet zijn, zullen wij actief aan fondsenwerving doen om hen niet op 
extra kosten te jagen. We zijn tenslotte allemaal kind van de rekening.

Hoogwater en droogte komen steeds vaker voor en daarom gaan we met onze buurlanden een 
deltaplan maken over hoe nieuwe rampen te voorkomen.
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BELASTING VAN HET MILIEU VERLAGEN
Afval zal altijd blijven bestaan, maar hoe we dat in Limburg minimaliseren en goed verwerken, dat 
is waar we samen met onze gemeenten een toekomstgericht actieplan voor gaan maken. Waar 
veel goederen met verpakking worden aangeboden zullen we bedrijven hun eerlijke bijdrage in het 
opruimen daarvan laten leveren. Recyclebedrijven hebben op dit moment een slechte naam door 
allerlei overtredingen in die sector. We gaan goed gedrag belonen door te helpen die bedrijvigheid te 
doen groeien en zo de rotte appels uit onze provincie te weren.

Microplastics, bestrijdingsmiddelen en andere chemicaliën in onze natuur gaan we naar een nu 
technisch mogelijk minimum brengen en richting 2030 helemaal afbouwen.

Er komen strengere milieuregels en handhaving voor recyclingbedrijven en industriegebieden zoals 
bijvoorbeeld Chemelot. Waar bedrijven milieuregels overtreden, zullen we hard optreden en indien 
nodig vergunningen intrekken. Nieuwe economische activiteiten die milieuschadelijke gevolgen met 
zich meebrengen, worden niet meer toegelaten. 

De provincie zoekt samen met gemeenten voor woongebieden met een hoge milieubelasting naar 
mogelijkheden om deze belasting zo snel mogelijk te verminderen. We betrekken de inwoners daar 
zo vroeg mogelijk bij.

Landelijke gebieden, zoals het Nationaal Landschap ZuidLimburg en de Peel hebben te kampen 
met een, voor zulke waardevolle landelijke gebieden, hoge milieubelasting. Het terugdringen hiervan 
krijgt hoge prioriteit en reactivatie van de vliegbasis voor gevechtstoestellen past daar niet bij.

Ons drinkwater komt steeds vaker ter discussie te staan en dat is onacceptabel. We stellen strenge 
eisen aan onze waterkwaliteit in zowel de Maas als het grondwater, en geven daarom geen nieuwe 
vergunningen voor lozingen in de natuur meer af.

Voor de luchtkwaliteit breiden we meetinstallaties en meetnetwerken uit. Daar waar inwoners hinder 
ondervinden, nemen we dat serieus en kijken we of er (extra) gehandhaafd moet worden.
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11. ENERGIE EN DUURZAAMHEID

Het is er in overvloed, we gebruiken het steeds meer en toch is het blijkbaar een probleem in onze 
samenleving: energie. Onze huishoudens en industrieën hebben een groeiende vraag naar energie 
en vooral naar elektriciteit of een andere vervanger van het aardgas. De afgelopen jaren hebben 
huishoudens en ondernemers hun best gedaan om hun woning en gedrag te verduurzamen, door 
bijvoorbeeld te isoleren, zonnepanelen of een warmtepomp te nemen. Zeker in deze energiecrisis 
zien wij dat privatisering van onze nutsbedrijven desastreuze gevolgen heeft voor onze huishoudens 
en het mkb, iets waar wij als SP al jaren voor waarschuwen. Daarom richten we voor zeggenschap 
en lage rekeningen weer een Provinciale Limburgse Energie Maatschappij op.

Zonnepanelen op alle geschikte daken en woningisolatie zijn de norm, alsook het elektriciteitsnet 
ontlasten met opslag in de wijk. Waar gezinnen, wijkgebouwen en het mkb ondersteuning nodig 
hebben bij deze vertaalslag, moet de Provincie zich met terugwerkende kracht een betrouwbare 
partner tonen en helpen met expertise, subsidies en andere middelen.

De SP is geen voorstander van nieuwe kerncentrales. De overgang naar duurzame energie staat 
voor ons centraal. We kijken naar waar mensen nu iets aan hebben.

Omscholing in de technische/energiesector is belangrijk en deze banen moeten duurzaam worden 
gemaakt voor de toekomst.

Verstandige keuzes maken in de winkel, niet verspillen en je afval scheiden en up/ recyclen doen 
onze huishoudens al goed, maar ook hier is nog een wereld te winnen en kunnen huishoudens 
en de industrie worden geholpen om duurzamer te consumeren en te produceren en afval zoveel 
mogelijk her te gebruiken.

DIT WIL DE SP

ENERGIE KRIJGEN VAN ENERGIE MAKEN
Er komt een publiek Limburgs provinciaal energiebedrijf voor betaalbare en duurzame energie, zelf
standig of als koepel voor bestaande corporaties. Op deze manier hebben we als provincie zeggen
schap over de hoogte van de energieprijzen en winstuitkering. Dit bedrijf gaat op duurzame wijze 
energie produceren en verkopen. Met de baten gaan we aan de slag om alle Limburgse woningen 
en openbare gebouwen te isoleren.

De beste energierekening is geen energierekening. We vinden dat de provincie dan ook het initiatief 
moet nemen om op elk geschikt dak zonnepanelen te leggen en woningen en verenigingsruimten te 
isoleren.

De opwek van wind en zonneenergie moeten we kunnen opslaan daar waar het verbruikt gaat 
worden. We testen welke soort “buurtbatterij” het beste in onze samenleving past en gaan innovatie 
hierin ook naar Limburg toe halen om zo vóór 2030 klaar te zijn voor netneutraliteit.

We kijken met onze partners naar hoe ruimtegebruik slim is te combineren door nieuwe technieken 
voor duurzame energieopwek en opslag toe te passen.

Wanneer het de bouw van nieuwe goedkope huurwoningen versnelt, dan staan wij achter onze 
wooncorporaties en ondersteunen wij de verduurzaming van het huidige woningbestand zodat 
iedereen daar prettig in kan wonen.
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We spannen ons als provincie in om een breed draagvlak te creëren voor het nemen van duurzaam
heidsmaatregelen. Daarom stimuleren we gemeenten om alleen bouwvergunningen af te geven als 
er ook duurzaamheidsmaatregelen worden getroffen. 

We spannen ons ook in voor het voldoen aan de veiligheidsnormen óf sluiting van de kerncentrale in 
Tihange. We wijzen onze buren ook op de verantwoordelijkheid die ze horen te nemen.

De Provinciale Energie Strategie moet elk jaar naar de realiteit en nieuwe toekomst worden bijge
werkt. Ouderwets denken mag daadkracht en innovatie niet in de weg staan en we zullen goede 
nieuwe ideeën uit de samenleving en de technische sector inbrengen.

De DuurzaamThuisregeling, die leningen verstrekt aan particulieren voor verduurzaming door 
bijvoorbeeld isolatie of zonnepanelen, wordt uitgebreid met een progressieve inkomensafhanke
lijke subsidieregeling. Hierdoor wordt verduurzaming voor de mensen met de smalste beurs beter 
toegankelijk zodat zij hun energierekening omlaag kunnen brengen. We investeren dus waar het het 
hardst nodig is in deze energietransitie.

EEN KRINGLOOPECONOMIE 
Samen met gemeenten proberen we het restafval per huishouden (en bedrijf) naar een minimum te 
krijgen. Indien mogelijk richten we een provinciaal afvalbedrijf op waardoor we goedkoper en daad
krachtiger zijn.

Waar mensen in het openbaar van hun rommel af willen, moeten er voldoende prullenbakken zijn. 
We bekijken hoe we gemeenten en wijken daarbij kunnen ondersteunen.

Met winkeliers zullen we in gesprek gaan om hun aanbod aan producten aan te passen en zoveel 
mogelijk duurzame keuzes aan te bieden. Winkels die een voorbeeld zijn zoals kringloop en natuur
winkels, zullen we voor hun voorbeeldfunctie in de schijnwerpers zetten.

Gezamenlijk met gemeenten en mkb gaan we een plan opstellen hoe we het aanbod van wegwerp
producten drastisch kunnen verminderen en daar een betaalbaar alternatief voor in de plaats 
kunnen stellen.

Bedrijven die duurzame alternatieven voor onze grondstoffen en producten ontwikkelen, onder
steunen we qua investering en lobby om internationaal van belang te zijn.

Om onze huishoudens en industrie te helpen om duurzaam te consumeren en produceren, gaan 
we op pad om naast bestaande bedrijven die duurzame zaken ontwikkelen in onze regio, ook meer 
startups en onderwijs in deze sector naar Limburg te halen. Samen met ons mbo en hbo bouwen 
we deze innovatieve toekomst uit, want voor Limburg ligt die toekomst naast toerisme vooral in 
een kenniseconomie, zoals onze campussen en universiteiten al jaren laten zien. We vinden een 
toekomstperspectief bieden met ruime beschikbaarheid van duurzame producten en diensten een 
verplichting die wij hebben naar volgende generaties.

We maken met onderwijs en industrie een plan hoe ons lokale mbo en hbo te versterken in duur
zame ontwikkelingen. Uitwisselingen en stages bij innovatieve onderwijsinstellingen en bedrijven 
in andere landen zullen we van harte ondersteunen.
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12. OPENBAAR VERVOER EN MOBILITEIT

Naar school, naar je werk of naar familie en vrienden. Het zou veilig, met gemak, op tijd en zonder 
zorgen over betaalbaarheid moeten kunnen. Toch is dat in grote delen van onze provincie niet meer 
het geval en dat is onacceptabel. Het Rijk moet ons regionale spoornet toekomstbestendig maken 
omdat dat basisinfrastructuur is. En om de betaalbaarheid en het herstel van het trein en busnet
werk in Limburg strak in de hand te houden moeten we ons openbaar vervoer weer zelf organiseren, 
zodat geen enkele kern meer onbereikbaar is. Het speciaal personenvervoer vraagt om speciale 
aandacht, zodat niemand onnodig lang op een rit hoeft te wachten en volwaardig aan onze samen
leving deel kan nemen. Chauffeurs, machinisten en conducteurs krijgen fatsoenlijke arbeidsvoor
waarden en op stations moet personeel aanwezig zijn dat reizigers kan ondersteunen bij hun reis.

Vliegvelden in Limburg behoren niet tot onze basisinfrastructuur en hebben we niet nodig, niet voor 
vracht, personen noch oorlogsmaterieel.

De aandacht moet juist liggen bij goede (internationale) treinverbindingen, zoals bijvoorbeeld een 
intercity op de Maaslijn (traject Roermond – Nijmegen) en trajecten Weert – Hamont en Heerlen – 
Aken.

Het vervoer over de weg vraagt om goed onderhouden wegen die zijn gericht op de toekomst 
met bijvoorbeeld voldoende oplaadplekken voor elektrische voertuigen en slimme stoplichten. En 
voldoende en veilige (snel)fietspaden moeten het gebruik van de fiets in onze provincie stimuleren.

DIT WIL DE SP

ZORGELOOS REIZEN MET TREIN, BUS, AUTO EN FIETS
Een bus in elke buurt en geen peperdure kaartjes. Alle plaatsen in Limburg zijn bereikbaar met 
openbaar vervoer tegen betaalbare tarieven en we werken aan gratis openbaar vervoer als basis
voorziening in 2025.

Het plan van het elektrificeren en het maken van een dubbel spoor voor de Maaslijn wordt uitge
voerd inclusief extra stops waar die nodig zijn. Een intercity op dit traject is de toekomstbestendige 
oplossing waar we naartoe werken.

We laten mensen meepraten over de routes die bussen het beste kunnen nemen.

De dienstregeling in het openbaar vervoer moet zodanig aangepast zijn aan bedrijfstijden van instel
lingen, bedrijven en scholen dat deze ook goed bereikbaar zijn.

De kwaliteit van de Limburgse trein en busstations moet in orde zijn en de provincie regelt aanwe
zigheid van personeel om mensen op weg te helpen en voldoende openbare toiletten.

Samen met gemeenten en gebruikers wordt regionaal openbaar vervoer gecombineerd met 
gemeentelijk doelgroepenvervoer zodat er een efficiënte dienstverlening ontstaat, ook voor mensen 
met beperkingen.

De provincie ziet streng toe op het goederenvervoer door de provincie, met name als het gaat om 
chemicaliën.

We gaan, waar mogelijk, de omgevingen rondom alle provinciale wegen opschonen, opknappen en 
vergroenen.
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De provincie ondersteunt initiatieven van gemeenten die alvast experimenteren met gratis openbaar 
vervoer. Wanneer dit ergens effectief blijkt te werken maken we de uitrol naar heel de provincie. Als 
groot voorbeeld van hoe het gratis kan, gaan we de informatie ophalen in Luxemburg en Oostenrijk.

Openbaar vervoer met omliggende regio’s in Duitsland en België wordt uitgebreid en het kaart
systeem wordt afgestemd op reizen van en naar België en Duitsland.

Intercityverbindingen tussen de grote steden worden doorgetrokken naar grote steden in onze 
buurlanden.

Er komen nachttreinen tussen de steden. Zo maken we het onder andere voor jongeren interes
santer om volop van het culturele leven in Limburg te genieten.

De aanleg van nieuw asfalt wordt beperkt. Alleen knelpunten vragen om een oplossing. Uitgangs
punten zijn het terugdringen van autogebruik, het beter benutten van het bestaande wegennet en de 
verbetering van de verkeersveiligheid.

De provincie investeert in de verbetering van doorstroming en verkeersveiligheid van provinciale 
wegen, met de (nog te realiseren) fietsroutes op de eerste plaats. De IJzeren Rijn blijft fietspad zoals 
afgesproken; geen trein meer over dit spoor.

We kijken met belanghebbenden hoe verstandig onze oplaadplekken voor elektrische voertuigen te 
plaatsen en gaan met pioniers op het gebied van autonome voertuigen in overleg over onze infra
structuur.

We stimuleren het gebruik van de fiets via snelfietspaden tussen onze gemeenten en combineren 
waar mogelijk deze fietspaden met dubbel ruimtegebruik voor bijvoorbeeld zonneprojecten.

GEEN VLIEGVELDEN IN ONZE PROVINCIE
Een regionaal vliegveld in onze provincie zoals MAA behoort niet tot onze basisinfrastructuur, omdat 
dit geen toegevoegde waarde biedt.  Het maakt van Limburg alleen het afvoerputje van Schiphol, 
waarbij de Limburgers alleen de lasten en niet de lusten krijgen. We blijven pleiten voor sluiting 
van MAA en kiezen voor een betere invulling van het gebied die wel toegevoegde waarde heeft 
voor Limburg. Waarbij er uiteraard een goed sociaal plan moet liggen voor de werknemers om hun 
bestaanszekerheid te garanderen.

We willen geen 24 of 18 F35/JSF toestellen op oude vliegbasis De Peel omdat we de Peel als 
natuurgebied willen behouden en we geen bijdrage willen leveren aan het stationeren van oorlogs
materieel.

Zolang de vliegvelden nog open blijven, moeten overlast en daarmee gepaard gaande lichamelijke 
klachten die mensen ervaren tot een minimum worden beperkt en ruimhartig worden gecompen
seerd middels Omgevingsfondsen.

We voeren de druk op om de AWACS sneller uit ons luchtruim te krijgen, want de overlast die deze 
toestellen hier veroorzaken, zijn op geen enkele manier te rechtvaardigen.
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