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Dielnimme oan koälysjefoarming 

De PvdA hie hope it tal fan sân sitten fêsthâlde te kinnen, mar is mei it each op it algemiene 
byld fan de útslaggen bliid mei seis sitten. Se hiene krekt net genôch stimmen om de twadde 
partij te bliuwen. Se binne deroan wend dat de provinsjale ferkiezings troch de lanlike polityk 
beynfloede wurde. Se hiene net ferwachte dat de FvD sa grut wurde soe. 
 
It is wichtich dat der in stabile koälysje komt. Mei partijen yn it midden binne de 
programmatyske ferskillen oer te brêgjen. Partijen dy’t fisy hawwe en oanjûn hawwe hoe’t se 
foarút wolle mei de provinsje, sprekke it measte oan. Yn de foarige perioade waard skerp 
debattearre oer de feangreidefisy. Yn ‘e oanrin nei de ferkiezings, en mei it each op de 
teksten yn de programma’s, binne de partijen tichter byinoar kommen. De 
feangreideproblematyk bliuwt in wichtich dossier, mar is gjin blokkade foar gearwurking. 
 
FvD hat oanjûn wat se net wolle. Ûndúdlik is wat se wol wolle. De PvdA hat in iepen hâlding 
nei FvD. As de lanlike stânpunten nei de karren foar Fryslân trochlutsen wurde, dan komme 
se net mei-inoar yn oerienstimming. Mei it CDA sitte se op itselde spoar as it om 
doarpsmûnen giet. Mei de grutte opjeften dy’t der no lizze, wolle se gjin smelle koälysje. 
Moatst inoar fêsthâlde kinne. 
 
De PvdA wol in winner by de koälysje behelje. GrienLinks hat foar de PvdA in wurkber 
programma. De koälysje soe dan goed oanfolle wurde kinne mei de VVD en CU. 
Útgongspunt is net it besteande kolleezje, mar in koälysje fan partijen dy’t it tichtst byinoar 
lizze. It stânpunt fan de FNP oer wynmûnen op lân is in stroffelstien. 
 

Ynhâld koälysje / kolleezjeprogramma 

De PvdA hechtet oan koöperaasjes dy’t fan ûnderop mei enerzjytransysje oan ‘e gong 
geane. Dêr wolle se foarút mei partijen dy’t dat ek mooglik meitsje. Se wolle mei de 
feangreidefisy fierder mei konkrete oan it klimaatrelatearre doelstellings as punt yn ‘e fierte. 
Oer de faasje dêr’t it mei realisearre wurde kin, kin praat wurde. Se wolle net yn’t foar ‘nee’ 
sizze tsjin doarpsmûnen mei rendemint foar de mienskip en 15-meter mûnen. Der moat in 
totaalplan komme, wêryn’t ek nei sanearring sjoen wurdt. 
 
It normalisearjen fan opsinten is gjin doel op himsels. Foar de PvdA wol besprekber as 
middel om ambysjes te finansieren. Der binne ek mooglikheden yn de hjoeddeistige 
begrutting om de middels oars te ferdielen. De enerzjytransysje moatst foar Fryslân 
rendearje litte. Klimaatûntkenning giet net allinne oer it ûntkennen fan de wittenskip, mar ek 
oer it ûntkennen fan de gefolgen fan klimaatferoarings. Der binne mei it Ryk ôfspraken 
makke, as provinsje moatst dêr, yn gearwurking mei de ynwenners en yn ‘e mande mei 
gemeenten, ferantwurdlikens foar nimme. De PvdA wol ynvestearje yn de Legacy fan 
Kulturele Haadstêd 2018. 
 
Proses en omfang kolleezje fan Deputearre Steaten 

De PvdA wol it leafst in koälysje fan fiif partijen mei 5 of 6 deputearren. Se hawwe der gjin 
problemen mei dat de grutste partij twa deputearren leveret. It leit dan yn ‘e reden dat dat by 
de portefúljeferdieling kompensearre wurdt. De portefúljes lânbou, natuer en wetter sprekke 
de PvdA it measte oan. Se fine dat wetter yn deselde portefúlje sitte moatte soe as lânbou 
en natuer. In oare mooglike portefúlje is enerzjytransysje en duorsumens. Beide mooglike 
portefúljes soene mei streekaginda’s of kultuer oanfolle wurde kinne. De PvdA beskikt oer 
genôch kwalifisearre kandidaat deputearren. Se fine in parttime deputearre minder winsklik, 
of it moat wêze dat alle deputearren 0,8 fte wurkje. Se binne gjin foarstanner fan it 
dielnimmen oan de koälysje sûnder in deputearre yn it kolleezje. 
 


