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Brug naar de Vrijheid 
De PARTIJ VOOR DE VRIJHEID staat voor de Westerse democratie en de Nederlandse 

normen, waarden en vrijheid. Deze dienen bewaard te blijven voor de volgende 

generaties, zodat zij ook kunnen leven in vrijheid. 

De islam is de grootste bedreiging voor onze vrijheid. De invloed van de islam moet  

gestopt worden en teruggedrongen. 

Een gezonde economie draagt ook bij aan onze vrijheid. Werk en inkomen dragen bij 

aan het menselijke welzijn. Mensen willen zich nuttig voelen en in staat zijn om hun 

rekeningen te betalen. Ook de werklozen in Gelderland snakken naar een baan. Daarom 

is de PARTIJ VOOR DE VRIJHEID ook van mening dat Gelderlanders de voorkeur 

moeten krijgen bij het verkrijgen van werk. Een inkomen draagt bij aan vrijheid. 

Banen kunnen enkel tot stand komen door het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven is de 

ruggengraat van onze economie. Daarom moeten ondernemers ruimte krijgen om te 

ondernemen en de infrastructuur moet toereikend zijn. Vrijheid voor ondernemen. 

De beste manier om de economie aan te jagen is het verlagen van de provinciale 

uitgaven. Hoe minder geld de provincie uitgeeft, hoe lager de belastingen en heffingen, 

hoe meer de burger in de eigen portemonnee overhoudt, hoe meer vrijheid de 

Gelderlander heeft over de eigen portemonnee. 

Ook moet het veilig zijn op straat en in huis. Ouderen moeten veilig hun boodschappen 

kunnen doen, zonder bang te zijn om beroofd te worden. Vrouwen moeten veilig over 

straat kunnen, zonder lastig te worden gevallen. Het moet veilig zijn om alleen over 

straat te lopen.  

En bovenal mensen moeten zich veilig voelen in de eigen woning. 

Veiligheid is een onderdeel van vrijheid! 
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Islam 

De islam is een bedreiging voor de Westerse democratie en de Gelderse normen en waarden. 

De invloed van de islam dient te worden gestopt. Dus geen subsidies naar islamitische 

instellingen, geen moskeeën en handhaving van de wet en regelgeving. Dit houdt o.a. in het 

sluiten van moskeeën. Terugkerende jihadgangers zijn niet welkom. Gemeenten dienen in 

overleg met het Rijk jihadgangers uit te zetten. 

Geen weggemoffelde vrouwen in doeken. De PARTIJ VOOR DE VRIJHEID is dan ook voor 

een verbod op het dragen van een hoofddoek in alle overheidsgebouwen. Provinciale 

subsidies die verstrekt worden aan lagere overheden die het dragen van een hoofddoek 

toestaan in hun gebouwen, dienen ingetrokken te worden. Hetzelfde geldt voor gemeenten die 

teruggekeerde jihadstrijders weer opnemen en moskeeën faciliteren. 

De toename van het antisemitisme is zorgelijk. De islam is de grootste aanjager van het 

antisemitisme. Antisemitisme moet worden bestreden. 

 Stop de islamisering van Gelderland 

 Bestrijding antisemitisme 
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Bestuur 

De provincie dient zich enkel bezig te houden met de kerntaken, wat kostenverlagend werkt. 

De lasten voor de burger moeten naar beneden. 

Het telkens verhogen van de provinciale opcenten en de leges is een jaarlijkse terugkerende 

bron van ergernis. De verhoging is compleet overbodig. Belasting hef je om de rekeningen te 

betalen, niet om nog meer geld op te potten. De PARTIJ VOOR DE VRIJHEID is dan ook voor 

verlaging van de opcenten en leges. 

Faciliteiten binnen het provinciehuis dienen versoberd te worden.  

Terugdringen gebruik van de dienstauto. 

Indien een gedeputeerde een fulltime dienstverband heeft dan mag er enkel een nevenfunctie 

bekleed worden met een maximaal tijdbeslag van 8 uur per week met een maximum van 32 

uur per maand. 

Geen buitenlandse reizen, m.u.v. reizen naar Duitsland, dus ook geen handelsmissies naar 

China, Californië en dergelijke. 

De Nederlandse identiteit moet benadrukt worden door de Nederlandse vlag op het Huis der 

Provincie en het verstrekken van overheidspublicaties geschiedt alleen in het Nederlands.  

Het dragen van hoofddoeken binnen het Huis der Provincie verbieden. 

Bij alle provinciale voorstellen dient duidelijk te worden gemaakt hoeveel financiële middelen 

besteed worden aan externe inhuur en interne werkzaamheden. 

 Verlaging uitgaven door de provincie zodat de lasten voor de burger naar 
beneden kunnen 
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Cultureel erfgoed 

Er is maar plaats voor één cultuur in Gelderland en dat is de Nederlandse cultuur. Het 

stimuleren van de multiculturele samenleving keurt de PARTIJ VOOR DE VRIJHEID af. Hier 

dient dan ook geen enkele subsidie aan verstrekt te worden. 

PARTIJ VOOR DE VRIJHEID is trots op het Gelders historisch erfgoed.  

Gelderse historische gebouwen dienen in stand te worden gehouden. Hier vallen ook de 

historische kerken onder. Een kerk dient nooit de functie te krijgen van een islamitische 

gebedsruimte. 

Musea waar de burger geen interesse in heeft, dienen niet gesubsidieerd te worden. Ook moet 

er geen subsidie worden verstrekt aan nieuwe musea, waarvan het thema al door andere 

musea wordt vertegenwoordigd. 

Kunst is bij uitstek een particuliere uiting en dient daarom niet gefinancierd te worden. 

 Behouden Nederlandse identiteit en cultureel historisch erfgoed 
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Economie en werk 

De provincie moet zich richten op het faciliteren van het bedrijfsleven en het in stand houden 

van de gezonde bestaande bedrijven en het ontwikkelen van nieuwe bedrijven. 

De infrastructuur moet op orde zijn zodat bedrijven zich graag in Gelderland willen vestigen. 

Dit houdt in eerste instantie een goed wegennet in. 

Er moet ruimte gegeven worden aan bedrijven en deze moeten niet beknot worden door 

allerlei overbodige regels. Dat geldt niet alleen voor de grote bedrijven, maar ook voor het 

midden- en kleinbedrijf, die de grootste banenmotor is in Gelderland. 

Bij het verstrekken van subsidies in het kader van werkgelegenheid, dient de voorwaarde 

gekoppeld te worden, dat de voorkeur voor het werven van personeel, in eerste instantie 

uitgaat naar Gelderlanders. 

Kenniscentra rond universiteiten en hogescholen, zoals Wageningen (Food Valley) en 

Nijmegen zijn belangrijk voor de economische ontwikkeling. Bij het verstrekken van subsidies 

dient de voorwaarde gekoppeld te worden, dat niet alleen deze kenniscentra maar ook de 

universiteiten, enkel handelen op wetenschappelijke basis en zich niet laten sturen door een 

politieke agenda. De subsidie wordt namelijk opgebracht door alle burgers, met alle politieke 

achtergronden. 

De provincie dient oneerlijke concurrentie van de overheid met het bedrijfsleven tegen te gaan 

en op geen enkele wijze (verkapte) staatssteun te verlenen.  

 Faciliteren bedrijfsleven 
 

 

  



     Programma PARTIJ VOOR DE VRIJHEID Gelderland  
Provinciale Statenverkiezingen 2015 

 

Pagina 7 

 

Energie, milieu en water 

 

De provincie dient het klimaat-, milieu- en energiebeleid los te koppelen. 

Duurzame energieopwekking moet enkel worden toegepast als het economisch haalbaar is en 

dus zonder subsidie in de markt gezet kan worden. 

Het bouwen van de huidige generatie windmolens is zinloos. Deze kosten alleen maar energie 

en heel veel geld. Dus zeker geen nieuwe windmolens. 

Klimaatverschuivingen zijn van alle tijden. Ook toen er nog geen industriële landen waren. Het 

verstrekken van klimaatsubsidies heeft geen zin. Hier dient zo snel mogelijk een eind 

aangemaakt te worden. 

Geen CO2 opslag. Het opslaan van CO2 kan in het geval van lekkage, een levensgevaarlijke 

situatie veroorzaken. 

Geen zinloze ophoging van dijken. Beter is het om de uiterwaarden schoon te houden en 

indien nodig het zomerbed te verlagen. Zwakke dijken die niet voldoen aan de wettelijke 

normen moeten versterkt worden. 

 Geen gesubsidieerde duurzame energieopwekking, dus geen windmolens 
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Land en tuinbouw 

 

Boeren en tuinders zijn voor de PARTIJ VOOR VRIJHEID het brood voor de samenleving. Niet 

alleen produceren zij voedsel voor de burgers, maar zijn ze ook een belangrijke economische 

factor waar veel Gelderlanders hun brood in verdienen. De Nederlandse economie heeft veel 

baat bij de export van agrarische producten naar het buitenland. 

Veel Gelderse boeren en tuinders hebben het zwaar. Zij werken niet alleen keihard, maar gaan 

ook gebukt onder verstikkende regelgeving. 

De PARTIJ VOOR DE VRIJHEID wil dan ook geen extra provinciale regels voor boeren en 

tuinders boven op de nationale wet- en regelgeving. 

Het omzetten van vruchtbare landbouwgronden in natuur is de PARTIJ VOOR DE VRIJHEID 

een doorn in het oog. Deze gronden moeten beschikbaar blijven voor de agrarische sector.  

Dierenwelzijn staat hoog in het vaandel bij de PARTIJ VOOR DE VRIJHEID. Daarom moet 

weidegang van het vee mogelijk blijven. Het waterschap dient hier rekening mee te houden 

door de grondwaterspiegel niet te hoog te zetten.  

Agrarische bedrijven moeten de mogelijkheid krijgen om zich te verbreden. (camping, 

zorgboerderij, kinderopvang) 

 Geen extra provinciale regels boven op de nationale wetten voor land- en 
tuinbouwsector 
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Natuur en Landschap 

Het landschappelijke karakter van Gelderland dient behouden te blijven. Provinciaal 

plattelandsbeleid dient zoveel mogelijk voorgelegd te worden aan de burgers, initiatieven van 

de burgers moeten herkenbaar zijn in het voorgestelde beleid. 

Bij het opstellen van de beheerplannen inzake de Natura 2000-gebieden, dient rekening 

gehouden te worden met de bedrijvigheid rond om deze gebieden. Deze plannen dienen zo 

min mogelijk knellend te worden opgesteld. 

De huidige natuurgebieden behouden en onderhouden. Dus geen nieuwe ecoducten. 

Alleen de wettelijk voorgeschreven Ecologische Hoofd Structuur uitvoeren. Dus geen extra 

gronden buiten de EHS aankopen en inrichten als natuur in een verrijkte EHS, alias het 

Gelders Natuur Netwerk. De kosten hiervan zijn niet te overzien en hebben een groot 

financieel risico. 

De natuurgebieden dienen te worden opengesteld, mits er geen sprake is van schade aan 

flora en fauna.  

De PARTIJ VOOR DE VRIJHEID staat voor dierenwelzijn. 

De PARTIJ VOOR DE VRIJHEID is tegen plezier-, druk- en drijfjacht, maar in het uiterste geval 

wel voor noodafschot en/of beheerjacht als er ontegenzeggelijk gevaar dreigt voor mens of 

dier.  

Er moet een provinciale regeling komen voor de opvang van inheemse diersoorten. Er worden 

miljoenen uitgegeven aan natuur, maar voor de opvang van inheemse dieren is er niets 

geregeld.  

 Bestaande natuur behouden en beheren, geen nieuwe natuur ten koste van 
landbouwgronden 
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Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Wonen 

Er is een groot tekort aan betaalbare woningen. De bouw hiervan moet gestimuleerd worden, 

niet alleen in de huursector, maar ook in de koopsector. Leegstaande kantoren kunnen 

omgebouwd worden tot appartementen voor 1-2 persoonshuishoudens. 

Met betrekking tot ambitieuze gebiedsontwikkelingsplannen dient de provincie terughoudend 

te zijn. De ervaring leert dat deze de afgelopen jaren hebben geleid tot verliezen. 

De PARTIJ VOOR DE VRIJHEID is voor het bestemmen bij recht, zodat bij het wijzigen van 

een bestemmingsplan van tevoren duidelijk is wat de regels zijn. Dit geeft duidelijkheid aan 

een ieder die belang heeft in het betreffende gebied. 

 Ontwikkelen betaalbare huur- en koopwoningen  
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Veiligheid 

De criminaliteitscijfers in Gelderland kunnen en moeten omlaag. Veiligheid is de basis voor 

een goed draaiende samenleving, waarin burgers in alle vrijheid kunnen leven en 

ondernemers kunnen ondernemen en is daarmee een zeer belangrijke taak van de overheid.  

Echter, in veel gemeenten wordt weinig aandacht besteed aan het adequaat doorpakken met 

betrekking tot het veiligheidsbeleid. Dit komt door bestuurlijk falen waaronder politieke 

correctheid, maar ook door te weinig middelen of het onjuist inzetten van financiële middelen. 

Binnen de Stads- en Regiocontracten moet het onderwerp veiligheid de hoogste prioriteit 

krijgen. Het verstrekken van subsidies dient gekoppeld te worden aan het veiligheidsniveau 

van de betreffende stadsregio.  

Hulpdiensten moeten in Gelderland overal kunnen rijden en parkeren. Ook moeten de 

hulpverleners ongestoord hun werk kunnen doen. 

 Terugdringen criminaliteit 
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Verkeer en Vervoer 

De PARTIJ VOOR DE VRIJHEID is van mening dat de Gelderlander vrij moet zijn om te 

kunnen gaan en staan waar hij of zij wil. Goede wegen en een goed openbaar vervoer zijn dan 

ook noodzakelijk. 

Knelpunten op het wegennet dienen te worden aangepakt. Stilstaan in de file veroorzaakt 

irritatie en grote economische schade. 

Het openbaar vervoer speelt een belangrijke rol in de Gelderse mobiliteit. Het is van belang 

dat openbaar vervoer op het platteland beschikbaar blijft. Dat kan d.m.v. de bus, maar ook 

d.m.v. de regiotaxi. Het openbaar vervoer dient te geschieden op de meest efficiënte wijze. 

De spoorlijn van Arnhem naar Winterswijk heeft een capaciteitsprobleem. Om dit op te lossen, 

moet het inzetten van langere treinen mogelijk worden gemaakt. Dit heeft tot gevolg dat de 

perrons verlengd dienen te worden. 

 Zorgen voor een adequaat wegennet en openbaar vervoer 
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Welzijn, zorg en sport 

De PARTIJ VOOR DE VRIJHEID is tegen het subsidiëren van professionele sportclubs. Deze 

commerciële clubs zijn niet voor niets professioneel. 

Ook ziet de PARTIJ VOOR DE VRIJHEID geen heil in het subsidiëren van grote 

sportevenementen zoals de Giro d’Italia. Deze evenementen leveren commercieel gezien niets 

op. Het mag niet zo zijn dat uit leukigheid dergelijke evenementen betaald worden met 

belastinggeld.  

De emancipatie van vrouwen en LGBT ligt verankerd in de wetgeving. Deze wetgeving dient 

gehandhaafd te worden. Indien organisaties, die zich hier niet aan houden, subsidie 

ontvangen, moet deze subsidie per direct worden stopgezet. 

Samengevat: 

1. Stop de islamisering van Gelderland 
2. Behouden Nederlandse identiteit en cultureel historisch erfgoed 
3. Verlaging uitgaven door de provincie zodat de lasten naar beneden kunnen 
4. Verhogen veiligheid 
5. Bestrijding antisemitisme 
6. Faciliteren bedrijfsleven 
7. Geen dure energieopwekking, dus geen windmolens 
8. Geen extra provinciale regels boven op de nationale wetten voor de land- en 

tuinbouwsector 
9. Bestaande natuur behouden en beheren, geen nieuwe natuur ten koste van 

landbouwgronden 
10. Zorgen voor een adequaat wegennet en openbaar vervoer 

 

Waarom PARTIJ VOOR DE VRIJHEID stemmen? Omdat de PARTIJ VOOR 

DE VRIJHEID als enige een no-nonsense- en gezondverstandpolitiek voert. 

 


