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Doel van het gesprek: 

Uit de verkennende gesprekken is gebleken dat CDA, VVD en FNP graag samen verder 

willen gaan in een nieuwe coalitie. De PvdA zou een coalitiepartner kunnen zijn. Dit gesprek 

heeft tot doel om te kijken in hoeverre er voldoende vertrouwen is om er met elkaar uit te 

komen, zowel op het gebied van bestuurlijke samenwerking als op inhoudelijke keuzes.  

Samenwerking: 

CDA, VVD en FNP willen graag de open werkwijze van het vorige college (vrijheid in 

gebondenheid) vasthouden. Deze werkwijze spreekt de PvdA ook aan. Uitgangspunt is dat 

een komend College een nieuwe start maakt waarin alle partijen een volwaardige plaats 

innemen. CDA, VVD en FNP hebben vanuit pragmatische overwegingen de voorkeur voor 

een coalitie met vier partijen. Inhoudelijk is er met de beoogde vier partijen meer sprake van 

een bestuur vanuit het politieke ‘midden.’ Dan is er evenwicht in de coalitie. Ook is er twijfel 

bij CDA, VVD en FNP een eventuele deelname van Grienlinks vanwege verschil van inzicht 

in de manier van werken; de partijen kiezen meer voor stimuleren dan afdwingen.  

De PvdA een voorkeur heeft voor een bredere coalitie. PvdA geeft aan dat zij in een 

eventuele coalitie nadrukkelijk recht wil doen aan het gedachtengoed van partijen waar zij in 

de oppositie goed mee hebben samengewerkt. In een collegeprogramma dienen om die 

reden ook heldere ‘groene’ accenten te zitten. Het wel of niet toevoegen van een vijfde partij 

is voor de PvdA geen breekpunt. 

Inhoudelijk: 

De partijen zijn het er over eens dat Fryslân voor een aantal belangrijke opgaven staat die 

vragen om een lange termijn visie. Ook wordt erkend dat er met een krimpende begroting 

een aantal financiële keuzes moeten worden gemaakt. De economische ontwikkeling en de 

aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt wordt door alle partijen genoemd als 

belangrijke sociaaleconomische onderwerpen voor de komende vier jaar. 

Op gebied van energietransitie vinden alle partijen dat de Provincie zelf de vrijheid moet 

houden om de middelen te kiezen waarmee zij de klimaatdoelen wil halen. De partijen willen 

vanuit een bestuurlijke opvatting wel de verantwoordelijkheid nemen wanneer er opgaves 

vanuit Den Haag worden opgelegd. Ten aanzien van kleine windmolens en dorpsmolens 

zitten niet alle partijen op een lijn. Uit de discussie blijkt dat er ruimte en behoefte is om 

hierover met elkaar door te praten. Voor zover er sprake is van keuzes willen alle partijen 

zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij particuliere initiatieven ‘van onderop’. Op gebied van 

de energietransitie moet de provinciale werkwijze zo zijn dat mensen en organisaties 

concreet worden geholpen bij complicaties waar ze tegenaan lopen. Dit heeft de voorkeur 

boven het opleggen van ambitieuze beleidsmatige doelstellingen. Het oprichten van een 

Taskforce, wat de FNP en de PvdA inbrengen, spreekt in dit verband alle partijen aan. 

 

Ook op gebied van natuur en landbouw moet van onderop worden gekeken hoe een 

verduurzaming kan plaats vinden, zonder dit af te dwingen. Uit de discussie blijkt dat er ook 

op deze thema’s ruimte is om met elkaar verder te praten. Geconcludeerd wordt dat er 

voldoende vertrouwen is om op een later moment met elkaar verder te praten over de 

thema’s energietransitie en veenweidevisie.  

 

 


