
Verslag gesprek Poepjes en Tjalsma (CDA), Roskam en Janssen (PvdA), Kielstra en 

Fokkens (VVD), Kramer en de Jong (FNP) met informateur Van der Molen 

d.d. 8 april 2019.  

Doel van het gesprek: 

Op 3 april is geconcludeerd dat er voldoende vertrouwen is om met elkaar verder te praten 

over een mogelijke coalitie tussen CDA, PvdA, FNP en VVD. Afgesproken is om samen de 

thema’s energietransitie en de veenweidevisie verder uit te diepen.  

Veenweidevisie: 

Het inhoudelijke verschil tussen de partijen lijkt vooral te zitten in het tempo en de manier 

waarop doelstellingen worden geformuleerd. Gesproken wordt over een brede benadering 

vanuit het belang van behoud van het landschap, herstel biodiversiteit en CO2 reductie. Dat 

vraagt een robuust watersysteem, waarbij een goede economische positie voor de 

agrarische bedrijven mogelijk moet blijven. Alle partijen zijn op zoek naar een manier om 

samen met de gebiedscommissies (waarin alle belangen verwoord kunnen worden) een 

versnelling in te zetten om de problemen aan te pakken. Maatwerk, draagvlak en flexibiliteit 

zijn in het bestuurlijke optreden belangrijke begrippen. Tussentijds moet een College de 

balans kunnen opmaken en waar nodig bijsturen. Geconcludeerd wordt dat men hier met 

elkaar wel uit zou kunnen komen. 

Energietransitie: 

De discussie richt op de doelstellingen uit het concept klimaatakkoord. Met de bestaande 

strategie, zoals vastgelegd in de routekaart 2030, kan de Provincie deze doelen halen. Dit 

vraagt om een integrale aanpak en een mix van instrumenten. Het behalen van de doelen 

door middel van het plaatsen van extra windmolens ligt bij alle partijen om uiteenlopende 

redenen gevoelig. Voor de uitvoering van de Regionale Energie Strategie moet worden 

samengewerkt met gemeenten. Friese energie-coöperaties moeten, passend binnen het 

provinciale beleid, kunnen rekenen op een meewerkende mentaliteit bij de Provincie. 

Het accent op het ondersteunen van particulier initiatief houdt ook in dat enkele partijen 

pleitten voor een ruimhartiger omgang met kleine windmolens bij (agrarische) bedrijven, 

uitsluitend voor de eigen energiebehoefte, en de mogelijkheid om dorpsmolens te vervangen 

of toe te staan. Ook is er bij diverse partijen oog voor de wens om, omwille van het 

landschap, het aantal huidige windmolens te saneren. Nadrukkelijk wordt er gewezen op de 

huidige opgave van 530-600 megawatt aan windenergie en de politieke wens om binnen die 

ruimte te kijken naar de opmerkingen over windmolens. Als er ruimte geboden zou worden 

aan kleinschalige windmolens zal ook aan landschappelijke voorwaarden moeten worden 

voldaan. Partijen vertrouwen erop dat alle wensen, door de open houding, in een compromis 

samen kunnen komen. 

 

Partijen zijn het er over eens dat wanneer de doelstellingen uit het klimaatakkoord niet 

worden gehaald met de middelen die de Provincie nu voor ogen staan, en er doelstellingen 

door het Rijk worden opgelegd, daar dan met elkaar opnieuw discussie over gevoerd moet 

worden. In een coalitieakkoord zijn niet alle ontwikkelingen op voorhand te voorzien. Alle 

partijen willen hierin, mocht de situatie zich voordoen, verantwoordelijkheid nemen.  

 

Geconcludeerd wordt dat er voldoende ruimte is om met elkaar te komen tot een aanpak en 

dat er op dit moment geen breekpunten zijn die een coalitie van CDA, PvdA, VVD en FNP in 

de weg zouden kunnen staan. 


