
Ferslach petear De Rouwe en Tjalsma (CDA), Roskam en Janssen (PvdA), Kielstra en  
Fokkens (VVD), Kramer en De Jong (FNP) mei ynformateur Van der Molen  
d.d. 3 april 2019.  
 
Doel fan it petear:  
Ut de ferkennende petearen hat bliken dien dat CDA, VVD en FNP graach mei-inoar fierder gean 
wolle yn in nije koälysje. De PvdA soe in koälysjepartner wêze kinne. Dit petear hat as doel om te sjen 
yn hoefier’t der genôch fertrouwen is om der mei-inoar út te kommen, sawol op it mêd fan 
bestjoerlike gearwurking as op ynhâldlike punten.   
 
Gearwurking:  
CDA, VVD en FNP wolle graach de iepen wurkwize fan it foarige Kolleezje (frijheid yn bûn-wêzen) 
fêsthâlde. Dy wurkwize sprekt de PvdA ek oan. Utgongspunt is dat in kommend Kolleezje in nije start 
makket wêryn’t alle partijen in folweardich plak ynnimme. CDA, VVD en FNP hawwe út pragmatyske 
oerwagingen de foarkar foar in koälysje mei fjouwer partijen. Ynhâldlik is der mei de beëage fjouwer 
partijen mear sprake fan in bestjoer fanút de politike ‘midden’. Dan is der lykwicht yn de koälysje. Ek 
is der twivel by CDA, VVD en FNP oer in eventuele dielname fan GrienLinks fanwege ferskil fan 
ynsjoch oer de wize fan wurkjen; de partijen kieze mear foar stimulearjen as ôftwingen.   
 
De PvdA hat in foarkar foar in bredere koälysje. PvdA jout oan dat de partij yn in eventuele koälysje 
mei klam rjocht dwaan wol oan de opfettingen fan partijen dêr’t sy yn de opposysje goed mei 
gearwurke hawwe. Yn in kolleezjeprogramma moatte om dy reden ek heldere ‘griene’ aksinten sitte. 
It al of net tafoegjen fan in fiifde partij is foar de PvdA gjin brekpunt.  
 
Ynhâldlik:  
De partijen binne it deroer iens dat Fryslân foar in oantal belangrike opjeften stiet dy’t freegje om in 
langetermynfyzje. Ek wurdt erkend dat der mei in krimpende begrutting in oantal finansjele keuzes 
makke wurde moatte. De ekonomyske ûntwikkeling en de oansluting fan it ûnderwiis op de 
arbeidsmerk wurdt troch alle partijen neamd as belangrike sosjaalekonomyske ûnderwerpen foar de 
kommende fjouwer jier.  
 
Op it mêd fan de enerzjytransysje fine alle partijen dat de Provinsje sels de frijheid hâlde moat om de 
middels te kiezen foar it heljen fan de klimaatdoelen. De partijen wolle op grûn fan in bestjoerlike 
opfetting wol de ferantwurdlikheid nimme wannear’t der opjeften út Den Haach wei oplein wurde. 
Oangeande lytse wynmûnen en doarpsmûnen sitte net alle partijen op ien line. Ut de diskusje docht 
bliken dat der romte en behoefte is om dêroer mei-inoar troch te praten. Foarsafier’t der sprake is 
fan karmooglikheden wolle alle partijen safolle mooglik oansluting sykje by partikuliere inisjativen 
‘fan ûnderen op’. Op it mêd van de enerzjytransysje moat de provinsjale wurkwize sa wêze dat 
minsken en organisaasjes konkreet holpen wurde by komplikaasjes dêr’t se tsjinoan rinne. Dat hat de 
foarkar boppe it oplizzen fan ambisjeuze beliedsmjittige doelstellingen. It oprjochtsjen fan in 
Taskforce, wat de FNP en de PvdA ynbringe, sprekt yn dit ferbân alle partijen oan.  
  
Ek op it mêd fan natuer en lânbou moat fan ûnderen op besjoen wurde hoe’t in ferduorsuming 
plakhawwe kin, sûnder dat ôf te twingen. Ut de diskusje blykt dat der ek op dy tema’s romte is om 
mei-inoar fierder te praten. Konkludearre wurdt dat der genôch fertrouwen is om op in letter 
momint mei inoar fierder te praten oer de tema’s enerzjytransysje en feangreidefyzje.   
  
 


