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Voorwoord
Limburg als meest zuidelijke provincie bekleedt met haar ligging, haar rijke historie en levendige 

cultuur een unieke positie in het Nederlands staatsbestel. Zij werd in 1840 als meest recente 

Provincie aan het koninkrijk der Nederlanden toegevoegd. Een groot gevoel van saamhorigheid 

en zekere opstandigheid ten opzichte van de rest van Nederland is verankerd in het collectieve 

geheugen van de Limburger; mede door de plotse mijnsluitingen in de jaren ‘60 en de ramp-

spoed die de provincie meerdere keren trof als de Maas buiten haar oevers trad. Keer op keer 

toonde de Limburger zich strijdbaar en het fundament van de Limburgse economie met zijn 

creatieve ondernemers, bourgondische inrichting, schitterende natuur en gezonde boerenstand 

is zeer robuust gebleken. Wantrouwen maakte langzaam plaats voor zelfvertrouwen, trots en op 

een onoplettend moment een sneer naar Den Haag; dit laatste niet zeldzaam en in alle openheid 

op ludieke wijze tijdens ‘Vastelaovend’.

 

Maar al dat moois opgebouwd is de laatste jaren onderhevig aan nogal wat onvoorziene 

invloeden van buitenaf waar ook de provinciale politiek steeds minder grip op heeft. Voor 

het MKB en de horeca waren er de verpletterende coronamaatregelen, boeren en armlastige 

gezinnen bezwijken steeds verder onder de volledig irrationele klimaat- en stikstofpolitiek, en de 

onophoudelijke en gekmakende massamigratie legde enorme druk op Limburgse gemeenten. 

Een groot deel van dit beleid wordt direct door het Rijk (en indirect door de EU) opgelegd en 

de Provincie bewijst zich helaas te vaak als kritiekloos verlengstuk hiervan. De Limburgse burger 

komt hiermee steeds verder buitenspel te staan. En het huidige politieke establishment in het 

Gouvernement in Maastricht staat erbij, kijkt ernaar, en lijkt het na zo af en toe eens een stoelen-

dans wel best te vinden.

De provincie zou haar sleutelrol tussen het Rijk en al die Limburgse steden en dorpen veel krach-

tiger moeten en kunnen invullen. Na allerlei wantoestanden heeft zij namelijk ook wel wat goed 



Forum voor Democratie 2023 3

te maken. Want na het echec van de ‘vriendenrepubliek’ kan geconcludeerd worden dat Limburg 

niet per se dankzij, maar toch vaak ook ondanks de in het provinciehuis ontplooide activiteiten 

zichzelf bracht waar zij nu staat. Pas op de plaats dus!

 

Forum voor Democratie staat een samenleving voor waarin iedereen zich , ongeacht hoe je er uit 

ziet, waar je vandaan komt, of hoe je door het leven wilt, in alle vrijheid kan ontplooien, met een 

Provincie die dienend is aan haar gemeenten, burgers, boeren en ondernemers. Daarbij moet de 

stem van de burger veel vaker worden gehoord.

 

We zetten ons daar reeds 4 jaar voor in, en zullen ons daar ook de komende vier jaar voor blijven 

inzetten,

 

het liefst met uw hulp en steun, voor, op, en na 15 maart! 

Ruby DriessenRuby Driessen
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Hoofdstuk 1

Infrastructuur & 
Mobiliteit
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Hoofdstuk 1: Infrastructuur & Mobiliteit

Degelijke infrastructuur is essentieel 
voor bereikbaarheid en de economie 
van Limburg. De aanleg en het beheer 
van deze verbindingen is een kerntaak 
van onze provincie. Zeker nu het als-
maar drukker wordt in ons land, is het 
van belang dat verkeer en vervoer in 
Nederland soepel blijven verlopen. 

Forum voor Democratie is daarom van 
mening dat er voldoende asfalt moet 
komen om aan de huidige én toekom-
stige vraag te voldoen. Daarnaast is 
onderhoud van al bestaande wegen, 
bruggen en sluizen essentieel. De 

nadruk moet daarbij niet alleen maar 
liggen op de grotere steden; kleine 
dorpen moeten ook goed bereikbaar 
zijn - zowel voor auto’s als voor het 
openbaar vervoer. 

Het klimaatbeleid van het partijkartel 
heeft grote, negatieve, gevolgen voor 
de automobilist. Forum voor Democra-
tie is tegen de 100 kilometer maatregel 
die het kabinet in het leven heeft ge-
roepen omwille van de “stikstofcrisis”.
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Infrastructuur 
& Mobiliteit

Daarom willen wij:

 ● Geen restricties voor voertuigen op traditionele brandstof. 

 ● Maximumsnelheid terug naar 130 km/u. 

 ● Goede ov-verbindingen tussen stad en dorp. 

 ● Verlichting op de A2 Eindhoven-Weert-Roermond; driebaansweg waar  
mogelijk. 

 ● Verbeterde fietspaden aanleggen en bestaande fietspaden in Limburg  
structureel onderhouden. 

 ● Maastricht Aken Airport rendabel maken zonder subsidie; anders ruimte 
maken voor natuur en bedrijvigheid. 

 ● Voorrang bij de budgetering van grensoverschrijdend openbaar vervoer. 

 ● Extra aandacht voor OV-verbindingen met Duitsland en België. 
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Hoofdstuk 2

Democratie, 
Bestuur & Financiën
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Hoofdstuk 2: Democratie, Bestuur & Financiën

Democratie is méér dan slechts een 
keer in de vier jaar naar de stembus 
gaan. Democratie hoort het hele jaar 
door plaats te vinden. Door burgers 
actief te betrekken en door middel van 
krachtige referenda mee te laten beslis-
sen, blazen we haar nieuw leven in.

De Provincie wordt steeds meer een 
uitvoeringsorgaan van het Rijk. Deze 
ontwikkeling moeten we met alle 
macht tegengaan. De Provincie is een 
volwaardige, autonome bestuurslaag 
met haar eigen aangewezen kerntaken: 
het aanleggen en onderhouden van 

infrastructuur, het inrichten van onze 
leefomgeving, toezicht houden op 
waterschap en gemeente, en het 
onderhoud van natuur en milieu. 
Op deze taken moet de provincie zich 
focussen. Bijzaken die ons worden 
opgelegd door invloeden van buitenaf, 
wijzen wij af. Door doelgericht beleid 
dat gericht is op de kern, zonder 
bestuurlijke franje, kan de provincie 
ook verantwoord met haar financiën 
omgaan en kunnen wij inzetten op 
lastenverlichting.
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Democratie, 
Bestuur & Financiën

Daarom willen wij:

 ● Burgers actief, concreet en transparant betrekken bij projecten en  
besluitvorming. 

 ● Een provinciaal initiërend en bindend referendum invoeren. 

 ● Geen LGBT-, Oekraïne-, EU- of andere niet-Nederlandse of provinciale  
vlaggen, kunst of andere activiteiten bij overheidsgebouwen. 

 ● Geen gemeentelijke herindelingen. 

 ● Alle banden met het World Economic Forum (WEF) verbreken. 

 ● Terughoudend zijn met deelname aan regionale en landelijke  
samenwerkingsverbanden; geen beslisbevoegdheid zonder democratische 
controle. 

 ● Provincie moet niet opdraaien voor de kosten van Rijksbeleid. 

 ● Geen kilometerheffing; motorrijtuigenbelasting (opcenten) verlagen. 

 ● Snoeien in het ambtenarenapparaat; geen dure inhuurkrachten en  
consultants. 

 ● Geen anti-blank diversiteitsbeleid bij provinciaal wervingsbeleid. 

 ● Stoppen met de implementatie van de SDG’s in Limburg. 
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 ● Alert zijn op de sluipende uitbreiding van provincietaken. 

 ● Provinciale documenten schrijven in voor inwoners begrijpelijke taal. 

 ● Een regelmatige voortgangsrapportage over de Sociale Agenda Limburg 
2025.
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Hoofdstuk 3

Economie, Toerisme, 
Cultuur & Sport
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Hoofdstuk 3: Economie, Toerisme, Cultuur & Sport

Regionale economische samenwerking 
is erg belangrijk, maar we moeten 
uitkijken dat er door samenwerkings-
verbanden geen nieuwe bestuurslagen 
ontstaan die los van democratische le-
gitimiteit impactvolle besluiten kunnen 
maken.

De lokale cultuur is nog steeds de 
voedingsbodem waar we kracht uit 
putten. Hierdoor is het van belang dat 
de lokale Limburgse cultuur verder 

onder de aandacht wordt gebracht in 
het onderwijs en via de provincie gefa-
ciliteerde projecten. Zo versterken we 
de gewortelde lokale identiteit in tijden 
van ontwortelde globalisering.

Ook sport is van belang als wij een 
gezonde samenleving willen hebben. 
Forum voor Democratie staat voor 
een vitale samenleving en wil daarom 
ook vanuit de provincie sporten zoveel 
mogelijk promoten. 
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Economie, Toerisme, 
Cultuur & Sport

Daarom willen wij:

 ● Geen duurzaamheids- of diversiteitseisen bij subsidieaanvragen voor het 
organiseren van evenementen. 

 ● Volledige steun voor MKB-initiatieven; geen duurzaamheids- en diversi-
teitseisen. 

 ● Culturele subsidies alleen verstrekken aan authentieke, lokale organisaties en 
evenementen, zoals de “vastelaovend”, schutterijen, kermissen en dorps- 
feesten of carnaval. 

 ● Steun voor dorps- en buurthuizen die door de gestegen energieprijzen in de 
problemen zijn gekomen. 
 

 ● Goed onderhoud van ons provinciaal erfgoed. 

 ● Terughoudendheid op het gebied van automatisering, digitalisering en  
robotisering. 

 ● Overlast als gevolg van toerisme aanpakken en waar nodig toeristische  
faciliteiten terugdringen 

 ● Investeren in plaats van subsidiëren  

 ● Brightlands campussen steunen. 

 ● Beter inzicht in de EU-cohesiefondsen en de mate van afhankelijkheid  
daarvan in Limburg. 

 ● Steun voor projecten om het Limburgse vmbo en mbo meer praktijkgericht 
te maken. 
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 ● Omscholing van jongeren en ouderen faciliteren om de vraag naar personeel 
uit het bedrijfsleven tegemoet te komen. 

 ● Basisscholen openhouden in Limburgse krimpgebieden. 

 ● Bestaande onderwijsprojecten overzichtelijk maken. 

 ● Projecten stimuleren die gericht zijn op onze lokale streektaal en -literatuur. 

 ● Sanering van het huidige Limburgse provinciale cultuurprogramma 2020-
2023. 

 ● Verschuiving van subsidies van immaterieel erfgoed naar materieel erfgoed. 

 ● Een sterkere rol van de provincie in de ondersteuning van evenementen met 
directe maatschappelijke meerwaarde, bijvoorbeeld de wielersport, handbal 
of de paardensport. 

 ● Een integrale evaluatie over het maatschappelijk nut van huidige initiatieven 
op het gebied van sport. 

 ● Steun verlenen aan het innovatieve project van de Einsteintelescoop.
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Hoofdstuk 4

Openbare ruimte 
& Wonen
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Hoofdstuk 4: Openbare ruimte & Wonen

Nederland heeft te maken met een 
wooncrisis. Deze crisis is het gevolg 
van bewuste beleidskeuzes van het 
partijkartel op het gebied van vastgoed 
en de alsmaar uitdijende massamigra-
tie. Waar het logisch zou zijn om niet 
met de kraan open te handelen, zijn 
deze ontwikkelingen het gevolg van 
landelijk en dus niet provinciaal beleid. 
Ondertussen moet er toch wel zo snel 
mogelijk een noodoplossing komen 
voor het woningtekort. Forum voor De-
mocratie is daarom voor het bouwen 
van huizen.  

Op sommige plekken kunnen er zeker 
woningen bij worden gebouwd. Maar 
het is niet aan Den Haag om deze 
plekken aan te wijzen. Op het gebied 
van woningbouw is Forum voor De-
mocratie voorstander van lokaal maat-
werk. Projecten zouden zo decentraal 
mogelijk moeten worden opgesteld. Zo 
hebben inwoners meer invloed op wat 
er lokaal gebeurt. Bij het plaatsen van 
huizen moet er ook rekening gehouden 
worden met het lokale Limburgse 
landschap en klassieke architectuur: dit 
vergroot het woongenot van buurtbe-
woners.
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Openbare ruimte 
& Wonen

Daarom willen wij:

 ● Het traditionele Limburgse landschap behouden. 

 ● Woningbouw concentreren in steden, niet bij dorpen of op landbouwgrond. 

 ● De bevoegdheid van de Commissaris van de Koning om opvanglocaties aan 
te wijzen – via de Wet Verplaatsing Bevolking – onder democratische  
controle van de Provinciale Staten plaatsen. 

 ● Geen vergunningen voor nieuwe asielzoekerscentra. 

 ● Vergunningen voor bestaande asielzoekerscentra intrekken. 

 ● Regels voor recreatiewoningen versoepelen: permanente bewoning moet 
mogelijk zijn. 

 ● Smart Cities niet opnemen in de verstedelijkingsstrategie. 

 ● Een betere samenhang creëren tussen stadsvernieuwing, woonbehoefte en 
leefbaarheid. 

 ● Sanering van de stedelijke ontwikkelingsprojecten waar de provincie in  
participeert; nieuwe, duidelijke evaluatiecriteria voor nieuwe projecten. 

 ● Een woonvisie die beter aansluit bij de wensen van inwoners. 
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 ● Een duidelijke aanpak voor krimp- en groeigebieden. 

 ● Voorzieningen behouden in kleine dorpskernen en krimpregio’s. 

 ● Uitvoering van de vóór maart 2019 overeengekomen waterprojecten. 

 ● Tijdig informatie beschikbaar stellen voor inwoners over nieuwe hoogwater-
projecten.
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Hoofdstuk 5

Energie, Natuur, 
Landbouw & Visserij



Het partijkartel wil het hele land een 
absurd, onbetaalbaar energiebeleid 
opleggen. De gemiddelde Limburger 
heeft hier helemaal niets aan. Weiland 
en water wordt volgebouwd met 
landschapsvervuilende windturbines 
en zonnepanelen, in de naam van een 
onnodige energietransitie. De provincie 
moet zich verzetten tegen de onhaal-
bare en onbetaalbare energietransitie 
en inzetten op betrouwbare, goedkope 
energie. Dát is in het belang van de 
Limburger.

Dat betekent niet dat wij tegen de na-
tuur zijn. Integendeel. Meer dan welke 
partij dan ook zet FVD zich in voor het 
behouden van het landschap en een 
degelijk beheer van onze natuur.

Onze boeren, de meest duurzame ter 
wereld, zijn een belangrijk onderdeel 
van dit landschap. Daarom moeten 
we trots zijn op onze boeren. In plaats 
daarvan worden onze boeren bedreigd 
door de steeds verder uitdijende 
stikstof- en CO2-obsessie van de heer-
sende politiek. Ze komen met onbegrij-
pelijke plannen, zoals onteigeningen en 
een halvering van de veestapel. 

Forum voor Democratie wil zich 
inzetten om die landelijke plannen te 
dwarsbomen en de boerenbedrijven, 
die vorm geven aan ons karakteristieke 
cultuurlandschap en die ons bovendien 
van eten voorzien, te beschermen en te 
steunen. 
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Hoofdstuk 5: Energie, Natuur, Landbouw & Visserij



Daarom willen wij:

 ● Een betrouwbaar, betaalbaar energienetwerk: geen wiebelstroom. 

 ● Geen zonneakkers of windturbines. 

 ● Traditionele brandstof en energie blijven benutten. 

 ● Niet van het gas af; stoppen met proefprojecten rond aardgasvrije wijken.  

 ● Onze natuur behouden en beschermen. 

 ● Regels op basis van de kunstmatige Natura-2000 structuur en het totaal 
ongeschikte Aerius-rekenmodel niet erkennen en/of uitvoeren; de feitelijke 
stand van de natuur moet maatgevend zijn. 

 ● Geen belemmeringen voor de agrarische sector. 

 ● Geen onteigening van onze boeren. 

 ● Boeren zelf laten beslissen over hun bedrijfsvoering. 

 ● Niet toestaan dat er op de wolf gejaagd wordt. Eventuele agrariërs 
helpen bij preventie (canine prevention). 

 ● De provinciale subsidies voor natuurbescherming verhogen naar het niveau 
dat het in 2015-2019 was.
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Energie, Natuur, 
Landbouw & Visserij
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