FERKIEZINGSPROGRAM

PROVINSJALE STEATEN
EN WETTERSKIP

Wat foar provinsje wurdt Fryslân? Do meist it sizze op 20 maart.
Dogge we mei oan de twadieling yn de mienskip, dy fan leech en heech en earm en ryk?
Akseptearje we dat der aanst minsken oan ‘e kant steane omdat harren wurk net mear
bestiet? Of dat minsken dy’t help nedich hawwe net mear wosken wurde, om’t we gjin
jongerein mear hawwe dy’t hjir wenje en wurkje wol? Skypje we ús neiteam op mei in leech
lân, de loft fol CO2? Sjogge we kultuer as ‘dat wat je wykeins sa no en dan dogge’?
Beskoalmasterje we goeie ideeën lykas in doarpsmûne? Nee dus.

Do hast wat te kiezen. Do hast wat te winnen!
Wy sette ús mei dy yn foar in mienskip dêr ’t écht elkenien meidwaan kin. Dêr’t elkenien wurk
hat én wurk hâldt yn in nije ekonomy. Dêr’t elk meidwaan kin mei ûnderwiis, mei in baan, op
in staazjeplak, yn in foarstelling, mei sport en beweging of by in enerzjyprojekt yn in doarp.
Yn in lânskip dêr’t de greidefûgels werom binne en it iepenbier ferfier duorsum en ynnovatyf
foar inoar is. Yn wiken en doarpen dêrsto mei dyn ideeën en talinten fierder kinst.
Wy wolle winne op wurk, sûnens, toerisme, de mienskip, duorsum en betelber wenjen en
reizgjen, ús lânskip en in folhâldbere ekonomy. We wolle winne foar dy en alle Friezen dy’t
der alle dagen wat fan meitsje wolle. We wolle gatten tichtrinne op it mêd dêr’t gemeenten
saken al hiel goed regelje, mar dêr’t de provinsje somtiden wat ekstra dwaan kin om in
regionale arbeidsmerk, wenningmerk en enerzjymerk better te meitsjen yn in tiidrek fan
hastige feroarings.
Want as wy wat wolle, dan slagget it. Dat ha we mei elkoar sjen litten yn 2018. We haakten
de grutste tekken fan ‘e wrâld. Hûnderten sporters diene mei oan aktiviteiten, ek minsken
mei in beheining. We makken foarstellings mei ús doarps- en wykgenoaten. Betochten nije
útfinings op festivals. Hjitten tûzenen toeristen wolkom. Us bern fûnen har talinten út en
boeren seagen in griener paad.
We seagen meiïnoar omheech by de Reuzen en stiene manmachtich dy oare reus oan te
moedigjen de Alvestêderûte bylâns. Wat barde der in protte yn 2018. PvdA Fryslân wol
trochsette, blinder. Winne mei projekten dy’t derta dogge rjochting in sosjale provinsje, iepen
kultuer, earlike en sterke ekonomy, skjin wetter, biodiverse natuer en drûge fuotten. Troch
mei elkoar te wurkjen oan ús provinsje, is elkenien wis fan in moaie takomst.
Der falt útsoarte noch safolle te winnen foar in sosjaal, betelber, leefber, grien, berikber,
ûndernimmend en kultureel prachtich Fryslân. Foar no, mar benammen ek foar de takomst.
Foar ús bern en bernsbern.
Dat is bot nedich. Der binne no noch tefolle minsken sûnder wurk en de arbeidsmerk feroaret
hurd. Foarsjennings ferdwine. Yn 2030 is 1 op de 5 Friezen 65 jier of âlder. Jongerein set har
noch hieltyd faak nei wenjen yn ‘e Rânestêd.

Us CO2-útstjit kinne we net mear akseptearje. Boeren hawwe hert foar harren bedriuw en
bisten, mar se sitte geregeld finansjeel yn ‘e knipe. We wolle ús bern net opskypje mei in
fersmoarge miljeu en lânskipspine, of mei in tekoart oan skjin wetter. Us toeristyske en
kulturele sektor dogge it goed, mar kinne folle better ynrjochte wurde om oantreklik te
wurden en te bliuwen.
We steane foar in grutte maatskiplike opjefte lykas de transysje nei duorsume lânbou,
duorsume enerzjy en Fryslân CO2-neutraal. PvdA Fryslân wol derfoar soargje dat de
ynvestearings dy’t hjirfoar nedich binne, foarfinansierd wurde. Ek wol PvdA Fryslân soargje
dat dizze grutte omslaggen helber binne foar minsken mei in lytse beurs en foar boeren dy’t
it finansjeel net barre mei.
We wolle gjin snústerige koarte termynpolityk mei wat populêre gjalpen. Tegearre mei dy en
al dy oare Friezen wolle we wól in provinsje dêr’t de jonge generaasje dreamen en ambysjes
wiermeitsje kin en de âldere generaasje krekt sa sûn en lokkich âld wurde kin. Dêr steane wy
foar. Winsto mei?
PvdA Fryslân
Wearde(n)fol Fryslân
Wat hasto nedich om lokkich te wêzen yn Fryslân? We kinne wol sjonge fan it bêste lân
fan d’ierde, mar dêr is wol wat foar nedich. In fijne wyk of in noflik doarp mei goeie
foarsjennings. Underwiis, om fierder te kommen mei dyn ambysjes en talinten. Leuk
wurk, gesellige aktiviteiten en sosjale kontakten. Untspannen bewege kinne of fanatyk
sporte. Soarch tichtby ast dat nedich hast. In omjouwing mei sûne lucht, sûn wetter en
feilige wegen om mei goed ferfier oeral en úteinlik wer thús te kommen.
Mei PvdA Fryslân bisto wis fan alle saken dy’t foar dy belangryk binne. Tegearre mei in
hiele protte oare Friezen. Do wolst dat we foar elkoar soargje, dat elkenien in earlike
kâns krijt om mei te dwaan. Dat de lesten en lusten ek earlik ferdield wurde. Dat
elkenien rjocht hat op in fijn plak om te wenjen. Dat de polityk lústert, tiid foar dy makket
en dingen docht dy’t echt wat taheakje. Dat we net foar grutter, mar foar better geane.
Dat we ferantwurdlikens nimme foar alle minsken, mar ek foar de natuer. Dat binne de
wearden fan de PvdA.

Winne op 11 haadpunten
1. Winne foar de mienskip
● In hiele protte Friezen hawwe moaie projekten mei ympakt organisearre, om’t se mei
jild út it Iepen Mienskips Fûns (IMF) yn harren wyk of doarp úteinsette koene. Wy
wolle IMF trochsette en útwreidzje nei IMF XXL, ek foar gruttere en griene plannen.
#datkinnewyselswol
● Der binne yn Fryslân ferskate ideeën en inisjativen op it mêd fan sels dwaan,
meiprate en boargers belûke by de polityk, dêr wol PvdA Fryslân meiïnoar mei
dwaande.
● We wolle der wis fan wêze dat ynwenners sa goed mooglik romte en help krije om
sels projekten op te starten foar bygelyks wenjen, ynvestearje yn enerzjy en it goed
brûken fan grûn. By grutte ynvestearrings moatte boargers mei profitearje kinne.
2. Winne foar wurk
● Wy soargje derfoar datst tichby hûs nije dingen leare kinst, sadatst klear bist foar de
arbeidsmerk fan de takomst. Dat wolle we dwaan mei leechdrompelige Wurkspots.
Plakken dêr’st yn ‘e kunde komst mei oare beroppen, nije wurkjouwers en dyn eigen
talinten.
● Ticket foar de Takomst: eltse Fries krijt de mooglikheid om fierder te learen, nije
netwurken te finen, in oar fak te learen en kursussen te dwaan op tagonklike plakken
lykas doarpshuzen en wyksintra, dêr’t ûnderwiis en bedriuwslibben by elkoar komme.
De drompel fan 250 euro wolle wy fuortnimme foar minsken dy’t it net sa rom hawwe.
● Gastvrij Fryslân jildt ek foar de arbeidsmerk, we wolle soargje foar goeie wurk- en
wenomstannichheden foar nije Friezen en foar minsken dy’t wat lestiger oan wurk
komme. Wy binne noch lang gjin iepen mienskip foar minsken mei in beheining.
3. Winne foar in sterke ekonomy
● Fatsoenlike oanbestegingsregels dy’t passe by de aard en skaal fan de opdracht,
sadat lokale bedriuwen echt in earlike kâns krije. Dêr heart ek strange hanthavening
by. No wurdt noch te faak op priis beoardield. Wy steane foar in ekonomy dêr’t elk
meidwaan kin, duorsumens en sirkulariteit as earste kritearia.
● Wy wolle dat der ien (netwurk)organisaasje is foar Fryslân dy’t stipe organisearret
foar bedriuwen.
4. Winne foar goeie en betelbere soarch
● Wat ús oanbelanget giet de provinsje Fryslân optimaal foar Preventie Fryslân. Oer
in pear jier is ien op de 3 Friezen âlder as 65 jier. We hawwe in fitale befolking nedich
en wolle dêr noch mear op ynsette, yn ‘e mande mei GGD Fryslân, Sport Fryslân en
mei kulturele yntervinsjes lykas muzyk. Langer fit bliuwe betsjut langer thús wenje,
meidwaan en minder iensum wêze.
● Meiwurkers yn de soarch moatte wis wêze fan harren wurk, sy binne goud wurdich.
● Wy wolle dat de soarch oeral yn Fryslân goed is. Kwaliteit, berikberens, maatwurk
en previnsje moatte dêrby foarop stean. Elkenien moat de soarch krije dy’t hy of sy
nedich hat. Yn de thússitewaasje hawwe in protte minsken baat by in goed netwurk
fan saakkundigen yn de soarch en belangebehertiging.
● Om langer selsstannich thús wenjen mooglik te meitsjen, moat it MKB, út it
provinsjale programma soarchekonomy, stimulearre wurde ynnovaasjes yn de
soarch te ûntwikkeljen.

5. Winne foar goed en duorsum wenjen
● Yn oparbeidzjen mei de gemeenten wolle we ûndersykje hoe’t en wêr’t Friezen wenje
wolle, ek wolle we helpe by it organisearjen fan nije foarmen fan wenjen en nije
financieringsmodellen. Sa foarkomme we ferkrotting, behâlde we de jongerein yn it
doarp en kinne we fleksibel bybouwe mei demontabele wenten.
● We fine dat de provinsje aktiver helpe kin om yn te spyljen op de feroarings dy’t yn de
wenningmerk optrede sille en negative gefolgen lykas ferkrotting tsjin te gean of om
foar te kommen dat de goedkeape wenten opkocht wurde troch malafide
ynvestearders. Dat pakt min út foar de leefberens en we moatte dêr as provinsje
tegearre mei gemeenten en wenningkorporaasjes mei oan ‘e slach.
● Lytsskalige wensoarch-ynisjativen wolle we fuortsterkje.
6. Winne foar ús lânskip
● Wy skypje ús bern net op mei fersmoarge lucht, earme grûn en kearnôffal.
● Wy sette troch mei Valuta voor Veen. Sa soargje we derfoar dat der gjin Frysk CO2
de loft yn giet.
● We ha alle kennis en ideeën nedich op dit mêd. Yn it kommende jier wolle we in
atelier lykas Places of Hope – in oprin mei knappe koppen en praktyske tinkers –
folle neier belûke by politike beslútfoarming. Wêrom soene we as partijen it tsjil útfine
as der al in protte goeie ideeën klearlizze?
● Boeren wolle graach in goed stikje brea fertsjinje, mar wol op in griene wize dy’t goed
is foar fûgels en lânskip. We sette yn op it trochsetten fan it Living Lab
Natuerynklusive lânbou, wêrby’t boeren dy’t foarop rinne ek beleane wurde foar
harren ambassadeurskip en dat net yn harren wurktiid hoege te dwaan.
● Earst alle dakken fan huzen en bedriuwsgebouwen fol lizze mei sinnepanielen en
dêrnei pas lânbougrûn, mar allinnich as it goed lânskiplik ynpast wurde kin.
● We binne tsjin gas- en sâltboarings yn de Fryske boaiem en ûnder de Waadsee.
De Waadsee as UNESCO wrâlderfskip jout gjin romte oan aktiviteiten yn ‘e boaiem,
dy’t fersteurend wêze kinne oan de natuer.
● Grutskalige dongfergisters hearre net yn Fryslân, al hielendal net by de beboude
omjouwing of by natuergebieten.
7. Winne foar skjin wetter en enerzjy
● Skjin en foldwaande wetter en drûge fuotten foar elkenien; yn de stêd en op it
plattelân.
● Op tiden fan drûchte of krekt hiel folle wetter moat Wetterskip Fryslân yn it foar
ynspylje kinne mei in fleksibel wetterpeil.
● We dogge mear as it giet om skjin wetter, troch mear te dwaan tsjin medisynresten
yn wetter en tsjin nije stoffen, lykas mikroplastics.
● Ek mei mear natuerfreonlike wâlskanten drage we by oan skjin wetter, biodiversiteit
en in moaier lânskip.
● It Wetterskip moat koprinner wurde yn it winnen fan enerzjy út oerflaktewetter en it
slib dat oerbliuwt by de wettersuvering.
● We bliuwe Wetsus stypjen as ít plak dêr’t wettertechnology plakfynt en dêrmei ek de
ûntwikkeling fan banen.
● By it Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) leit noch in hiele protte jild op ‘e planke, we
wolle dat korporaasjes en de bousektor oantrune wurde om dit jild goed te brûken,
krekt ek foar de bewenners mei in smelle beurs.
● In Elkenien Grien-team fan ambassadeurs, ferslachjouwers en ûndersikers hâldt
mear sichtber en better as no by hoe’t we der foar steane mei ferduorsuming. Dat is
no ûnder de mjitte en lang net genôch om de stelde doelen te heljen.
● We wolle romte jaan oan demontabele huzen en duorsume werbestimming, sa
dat jongeren wenjen bliuwe kin yn it doarp dêr’t harren hert leit en se letter
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trochstreame kinne. Dat sil in protte ekstra bouwen besparje en behâldt de jongere
generaasje foar de leefberens, freonegroepen en belutsenens by doarp en wyk.
Fuortsmite en fergrieme is net mear fan dizze tiid. Wy steane foar in provinsje dêr’t
alles syn wearde hat en hâldt. Troch it tûk skieden fan guod, it ynsammeljen fan
materialen en it betinken fan nije produkten kinne minsken oan it wurk yn dizze
sirkulêre ekonomy, sadat sy harren ek wurdearre fiele. Circulair Friesland hat
ambysjeuze doelstellingen, mar dêr wurkje wy graach oan mei.
It klimaat feroaret, dêr moatte wy ús omjouwing en opliedings op oanpasse. Wy
krewearje foar it oplieden fan ynstallaasjetechnisi. Goed foar it miljeu, goed foar
wurk. De Route du Soleil – in wei makke fan sinnepanielen tusken Boalsert en
Warkum – wurdt it foarbyldprojekt fan dizze transysje. Yn oparbeidzjen mei TNO en
de Friezen litte we sjen wat it betsjut om te ferduorsumjen op grutte skaal.

8. Winne foar toerisme
● Mei in Deltaplan Bestimming Fryslân wol de PvdA Fryslân it toerisme op in heger
plan bringe: mear wille en kreativiteit yn it ferwolkomjen fan gasten, mear omset én …
mear omtinken foar skitterjende gebieten dy’t efterbliuwe yn de toeristyske aginda.
We moatte toerisme folle better as ekonomyske pylder ynsette. 2018 hat ús dat sjen
litten. It freget om mear ynvestearrings yn ús oanbod en de marketing dêrfan.
● Bysûndere (monumintale!) leechsteande panden, unike, mar ferkrotte húskes de
kust bylâns of op it plattelân…dêr wolle wy mei oan ‘e slach. Ynstee fan ôfskriuwe,
wolle we ûndersykje oft we ynvestearje kinne yn dizze panden as mini-hotels yn in
werkenbere lijn. Toeristen komme foar rêst en ûnderskiedende plakken, bewenners
kinne dêr harren brea mei fertsjinje.
● Mei skitterjende gebieten bedoele we fansels It Waad, mar ek de Fryske Wâlden en
de Iselmarkust dêr’t noch folle mear te ûndernimmen falt. We wolle mear fyzje en lef
op dy dossiers, dat is nedich foar sawol natuer as toerisme.
● Yn 2018 hat bliken dien dat de alve stêden mei de fonteinen ekstra potinsje krigen ha
om kultuertoeristen te lûken. Kulturele Haadstêd leart ús dat ynvestearje yn kultuer
leannet. Dat moat de kommende perioade fierder brûkt wurde.
9. Winne foar kultuer en beweging
● De learde les fan 2018? Friezen de romte jaan om moaie eveneminten,
foarstellings en oare projekten te realisearjen. It Iepen Mienskipsfûns (yn XXLfoarm) kin hjiroan bydrage, lykas it oerein hâlden fan in ticketing-garânsjefûns, sadat
grutte foarstellings makke wurde kinne.
● De basis moat better op oarder. Konfoarme subsydzjes foar ús ynstellings,
yndeksearre én mei de wissigens dat elkenien priuwt fan ferskate uterings fan kultuer
en syn/har eigen passy ûntdekke kin.
● Mear fergees tagonklike eveneminten of beskikbere frijwilligerskaarten lykas dy
der yn 2018 ek wiene. Dan kin echt elkenien meigenietsje. Kulturele organisaasjes
dy’t subsydzje krije, wurde ferplichte kaartsjes en aktiviteiten beskikber te stellen en
gear te wurkjen mei maatskiplike organisaasjes. De Mienskip meitsje we meiïnoar.
● Kulturele projekten dy’t in slinger jouwe oan in mienskip dêr’t elkenien meidwaan kin
en bydrage kin oan sosjale gearhing, toerisme, talintûntjouwing, de natuer of
ekonomy kinne gading meitsje nei de erfskip (legacy)-programmearing.
● Fan taalpolizei nei taalwille! We geane foar nije en kreativere wizen fan Frysk
ûnderwiis, basisskoallen mear ynspirearje en boeie mei bredere lessen.
● Kultuer)sporten fertsjinje mear regionale stipe, sûnder dizze uterings binne ús
Fryske seizoenen tige saai en de doarpen sûnder libjend ferieningslibben, sûnder
beweging wurde we in krebintich en iensum folk.

10. Winne foar fernijd ferfier
● Linksom of rjochtsom, der móat flotter ferfier fan en nei de Rânestêd komme.
Oankommende 4 jier wolle we net hingjen bliuwe yn âlde diskusjes, mar mei in goed
ûndersyk ûnder Fryske reizigers dúdlik krije hokfoar ferlet der is en tegearre mei
takomstmakkers in senario útwurkje. Gjin prestiizjeprojekten, wol fatsoenlike reistiden
en in goed fêstigingsklimaat foar hurde wurkers dy’t noflik wenje wolle.
● We stypje ûndersiken en eksperiminten dy’t meiïnoar reizgje, knooppunteferfier mei
buskes fan de post en oare besoarchtsjinsten mooglik makket. De Tomme
Omheech-útfining fan Heeg kin foar hiel Fryslân in sukses wurde.
● Benammen foar senioaren en minsken mei in fysike útdaging fatsoenlik fan doar ta
doar-ferfier.
11. Winne foar in sosjaal en takomstklear Fryslân
● Fryslân moat betelber, sosjaal, berikber, oantreklik, kreatyf, grien en ynnovatyf
bliuwe. Dat freget trochsetten, lef en iepenheid. Nije wizen fan demokrasy en
finansiering. Doarre te dreamen, oars te wêzen en te dwáán. Gjin ego, mar eco. Net
allinnich foar minsken yn in beskate rûnte, mar ynklusyf foar elkenien. Gjin
eachkleppen en fêste domeinen, mar in oerstiigjende fyzje en entûsjast liederskip.
Dêr meist PvdA Fryslân op ôfrekkenje yn 2023.
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