
 
 

 

 
College van Gedeputeerde Staten        
 
 
Leeuwarden, 6 februari 2017 
 
Van:  Partij van de Arbeid Steatefraksje / 058-2925799 of pvda@fryslan.frl 
Betreft:  Aandachtspunten tussenbalans coalitieakkoord 
 
 
Geachte collegeleden,  
 
Vooruitlopend op de behandeling van de kadernota 2018 ontvangt u hierbij een zestal onderwerpen die 
volgens de PvdA Steatefraksje nadrukkelijk meer aandacht verdienen in de toekomstplannen van de 
Provincie Fryslân. Tevens doen wij voorstellen voor concrete resultaten die u wat ons betreft over kunt 
nemen. Waar het ons expliciet om gaat is dat we de komende jaren de lat hoger leggen. Wees niet tevreden 
met hetgeen tot nu toe behaald. Ga niet op uw lauweren rusten, maar ga nieuwe uitdagingen aan. 
 
Het is onze verwachting dat u ons voor de behandeling van de kadernota inlicht over uw visie op deze 
aandachtspunten. Welke wilt u verder met ons uitwerken of zo mogelijk overnemen? U bent daarnaast 
bekend met de eerder door ons aangedragen voorstellen, waar wij nog altijd volledig achterstaan. Verder 
delen we nog graag mee dat we aanvullende punten zullen inbrengen bij dossiers die op korte termijn 
door Provinciale Staten worden behandeld, zoals bijvoorbeeld het geval met bestuurlijke vernieuwing en 
ruimtelijke ordening. Onze aandachtspunten zijn: 
 
Slim zelfstandig wonen 
Het liefst willen we allemaal zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Dit is in toenemende mate 
mogelijk dankzij hulpmiddelen en domotica. Als provincie moeten we dit bevorderen. Aan de ene kant 
gaat het om een goede spreiding van zorgvoorzieningen. Op basis van het PvdA zorgplan heeft u in het 
coalitieakkoord opgenomen dat u streeft naar een spreidingsplan voor zorgvoorzieningen in Fryslân. Op 
korte termijn verwachten wij dit spreidingsplan van u te ontvangen. Langer wachten heeft geen zin, we 
moeten actie ondernemen. 
 
Tegelijkertijd kan de provincie actief helpen om slimme woningen te realiseren. Samen met 
woningcorporaties en zorgaanbieders moet de provincie inzetten op het toepassen van moderne 
technologieën, zoals beeldzorg en sensor-alarmering. Het helpt ouderen niet alleen om veilig zelfstandig te 
wonen, maar het draagt ook bij aan het bestrijden van eenzaamheid en sociaal isolement.  
 

Resultaat 1: de provincie creëert, samen met woningcorporaties en zorgaanbieders, 1400 
slimme, levensloopbestendige woningen. 

 
Vanzelfsprekende duurzaamheid 
Duurzaamheid is helaas nog verre van vanzelfsprekend. We verwachten meer ambitie op het gebied van 
energieneutrale sociale huurwoningen. Samen met gemeenten en woningcorporaties moet de provincie 
meer investeren in energiebesparende maatregelen zonder dat de woonlasten omhoog gaan. De huidige 
ambitie van het college – het realiseren 3.000 energieneutrale woningen waarvan 100 in 2017 – moeten 
we verder aanscherpen. Naast de 15.000 woningen die WoonFriesland aanpakt, moet het doel zijn om 
35.000 sociale huurwoningen energieneutraal te maken. 
 

Resultaat 2: 35.000 sociale huurwoningen worden de komende jaren energieneutraal. 
 
Net als wij bent u een voorstander van duurzame dorpen, het liefst zoveel mogelijk. Sommige dorpen 
willen het combineren met een moderne dorpsmolen. Wij vinden dat deze dorpen daarvoor meer ruimte 
moeten krijgen. Meer ruimte voor lokale windinitiatieven op het land, zorgt ervoor dat we de doelstelling 
van 160 megawatt op het land ook in de toekomst blijven behalen. 

 
Resultaat 3: duurzame dorpen krijgen de mogelijkheid om energieneutraal te worden, 
waaronder het innoveren van bestaande molens. 
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Naast de belangrijke doelstellingen met betrekking tot de Friese duurzame energiemix, mag de omgang 
met ‘verouderde’ duurzame energie niet vergeten worden. Op dit moment staat er ongeveer 160 
megawatt windenergie op het vaste land. U gaat ervan uit dat deze hoeveelheid gelijk blijft, terwijl u ook 
zegt dat oude molens niet vernieuwd mogen worden. Dit is tegenstrijdig. Als bijna afgeschreven molens 
niet vervangen mogen worden hoe wilt u dan de doelstelling blijven behalen?  

 
Resultaat 4: er komt een plan van aanpak voor afgeschreven windmolens. 

 
Duurzame landbouw en aanpak veenweide 
De tijd dringt voor verduurzaming van de landbouw en het beschermen van het veenweidegebied. Binnen 
de landbouw moet er een betere balans komen tussen een gezonde bodem, gezonde dieren en het gebruik 
van bestrijdingsmiddelen. De provincie moet de sector stimuleren om het beleid rondom duurzame 
landbouw te vertalen in een transformatieagenda. De oplossing ligt in het stimuleren van slim boeren op 
basis van een kringloopbenadering en het nemen van verantwoordelijkheid door de sector. 
 

Resultaat 5: de provincie bereikt, uiterlijk begin 2019, een overeenkomst met de Friese 
landbouwsector en andere betrokkenen over een transformatieagenda en maakt concrete 
afspraken over de uitvoering ervan. Dit moet onder andere ertoe leiden dat alle Friese 
landbouwbedrijven minimaal grondgebonden worden en tot spuitvrijezones komen. 

 
Een strakkere regie en betere samenwerking zijn nodig op het gebied van de veenweidevisie. Als we nu 
geen actie ondernemen kunnen de maatschappelijke kosten oplopen tot € 20 miljard. Het verdwijnen van 
het veen is onomkeerbaar en zal door verzakking leiden tot schade aan dijken en infrastructuur, waarvoor 
de herstelkosten hoog zijn. Ook leidt het tot grote problemen voor onze waterposities.  
 

Resultaat 6: er komt voor het einde van de collegeperiode een beleidskader voor de aanpak van 
de veenweideproblematiek. Voor die tijd zijn de 9 veenweidepilots afgerond en geëvalueerd. 

 
Ondernemersvouchers 
In onze provincie zijn een groot aantal ondernemers actief. De cijfers laten zien dat we bijna 50.000 
midden- en kleinbedrijven (mkb) hebben die samen voor ruim 60% van de werkgelegenheid zorgen. Het 
Friese aandeel in de export is desalniettemin marginaal. Waar het Friese mkb behoefte aan heeft is 
zakelijke kennis en praktische tips over het vermarkten van producten in zowel binnen- als buitenland. 
Naast het bieden van ondersteuning bij regelgeving en het verstrekken van kredieten aan het mkb, zou de 
provincie ook deze kennis moeten faciliteren. Dit kan volgens ons door het ondernemersloket verder uit te 
breiden en samenwerking te zoeken met de Kamer van Koophandel en MKB-Nederland.  
 

Resultaat 7: met ondernemersvouchers worden Friese mkb’ers gestimuleerd om via het 
ondernemersloket of het innovatiepact zakelijke kennis in te kopen over export, innovatie en 
bedrijfsontwikkeling. 

 
Stimuleren O3-samenwerking  
Als we de braindrain en de jeugdwerkloosheid in onze provincie willen tegengaan, moet er een betere 
aansluiting komen tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Het is noodzakelijk dat het onderwijs, 
ondernemers en overheden (O3) beter samenwerken en open met elkaar communiceren over vragen 
zoals: Naar welke beroepen is vraag? Welke kennis en vaardigheden zijn nodig? Wat willen scholieren? 
Lokale campusinitiatieven, zoals Campus Middelsee en Campus Kollum, leiden leerlingen op voor de 
lokale dan wel regionale arbeidsmarkt. Baangarantie is daarbij het doel. Deze initiatieven moeten we 
blijven steunen en ook in andere regio’s moeten we soortgelijke samenwerking stimuleren.  
 

Resultaat 8: de provincie faciliteert drie nieuwe campusinitiatieven en stimuleert de 
campusinitiatieven kennis over te dragen richting andere regio’s. 

 
Bevorder cultuurdeelname 
Ongeveer 16.000 kinderen, oftewel één op de acht, groeien in onze provincie op in armoede. Deze 
kinderen komen slechts zeer beperkt in aanraking met kunst en cultuur. Door het bundelen van bestaande 
fondsen en budgetten is er veel te bereiken. Denk bijvoorbeeld aan het Kansenfonds, maar ook aan de  



 
 

 

€ 100 miljoen voor armoedebestrijding onder kinderen en het Jeugdcultuurfonds. Alle Friese kinderen 
verdienen een eerlijk kans om mee te doen aan kunst en cultuur. 
 

Resultaat 9: gezinnen met een laag inkomen ontvangen in 2018 een speciale ‘pompeblêd-pas’ 
waarmee ze gratis aan culturele activiteiten kunnen deelnemen. 

 
Als uitsmijter 
Kulturele Haadstêd moet een feest voor iedereen worden met een culturele, economische en sociale 
erfenis waarvan we nog vele jaren kunnen genieten. Willen we deze legacy daadwerkelijk realiseren, dan 
moeten we daar als provincie een ‘gezicht’ aan verbinden. Een persoon met gevoel voor cultuur die 
mensen samenbrengt en boven de partijen staat, zowel binnen als buiten het provinciehuis. Volgens ons 
past deze rol perfect bij onze nieuwe commissaris  
 

Resultaat 10: de commissaris van de Koning krijgt het bewaken en bevorderen van de legacy 
van Kulturele Haadstêd in zijn portefeuille. 

 
Over de bovenstaande aandachtspunten en voorstellen horen wij graag uw mening. Wij willen graag 
weten of en in hoeverre u erin mee kunt gaan en wat u over wilt nemen richting de behandeling van de 
kadernota 2018. Wij zijn graag bereid u van ideeën te voorzien en blijven de voortgang van het beleid 
ondertussen kritisch volgen. Wij wachten uw reactie af. 
 
Wij hebben ervoor gekozen om niet te gaan herhalen wat we in het verleden hebben gezegd, maar de 
onderwerpen zijn bekend.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de PvdA Steatefraksje, 
 
Remco van Maurik 


