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1. Us Fisy 
 

De Partij voor de Vrijheid (PVV) sil wer dielnimme oan de ferkiezings foar de Provinsjale 
Steaten yn Fryslân en dêr binne wy grutsk op. Fryslân is in prachtige provinsje mei in rike 
skiednis en kultuer. Troch de ieuwen hinne hawwe de bewenners fan Fryslân har ynspand 
om ús lân oan de see te ûntwrakseljen dat hat ús foarme ta wa't wy no binne. Friezen 
binne sterk, trochsetters en se witte wat se wolle. Dy karaktereigenskippen binne 
ûnmisber foar in sûne mienskip. 
 
Friezen binne sunich op wat se hawwe en dat is ek in poerbêste eigenskip om de mienskip 
te stypjen yn in goeie ûntjouwing. Net ûnnedich jild fergrieme, mar ferstannich omgean 
mei de jildpong. Jild kin mar ien kear útjûn wurde en wy moatte dus earst tinke foar 't wy 
dogge. Dy eigenskip wol de PVV ek yn it bestjoer fan Fryslân behâlde en fuorsterkje. 
Jim lêze der alles oer yn dit ferkiezingsprogram. Wy hoopje dat jim mei ús fan betinken 
binne dat Fryslân in unike Nederlânske provinsje is mei bysûndere minsken. Wy wolle dat 
hiel graach sa hâlde en bewarje foar de generaasjes dy't nei ús komme. 

 
It sprekt fansels dat de lannelike PVV-útgongspunten ek jilde foar dizze ferkiezings. Mar de 
provinsjale belangen steane fansels foarop. 
De PVV giet de ferkiezings yn mei it biedwurd: "It moat oars". 
Dêrmei jouwe wy oan dat de stânpunten trochklinke moatte yn 'e Fryske polityk.  
 
De ferkiezings foar de Provinsjale Steaten binne ek diskear fan grut belang. Ommers, de 
leden fan Provinsjale Steaten kieze de leden fan de Earste Keamer. Op dit stuit hat de PVV 
10 Earste Keamerleden. Dêrmei foarmje wy, tegearre mei oaren, in wichtich blok en kinne 
wy ynfloed útoefenje op de wetsútstellen fan de Twade Keamer. Dy posysje wolle wy 
sterker meitsje troch noch mear PVV-leden yn de Earste Keamer. As mear kiezers stimme 
op provinsjale PVV'ers betsjut dat dus mear ynfloed yn De Haach. 
 
De PVV wol ôf fan de Europeeske bemuoisucht mei alderhande saken. Brussel moat him net 
bemuoie mei ús boeren, túnkers, lânbouwers en fiskers. Europeeske regeljouwing is no in 
grutte behindering. In Europeeske supersteat is foar ús gjin opsje. Wy wolle wer baas 
wurde yn eigen lân en dus ek yn eigen provinsje. Wy wolle us Frysk-wezen behalde. 
 
Ek yn Fryslân ûntkomme wy net oan de ekonomyske krisis. Om dy krisis sa fluch mooglik 
efter ús te litten, moatte wy benammen it ûndernimmersklimaat en de keapkrêft foar 
boargers ferbetterje. Dat wolle wy dwaan troch lesten en regels te ferminderjen. Minder 
belesting dus. En dúdlik meitsje dat de betelle belesting oan de goeie doelen bestege 
wurdt en net yn de grutte reservepot ferdwynt. Om te begjinnen wol de Fryske PVV de 
iennichste belestingheffing fan de provinsje (de provinsjale opsinten op de wegebelesting) 
ferfalle litte. 
 
De Partij voor de Vrijheid wol sunich omgean mei ús provinsjale sinten. Nettsjinsteande de 
grutte reserve (Nuon-jild) moatte wy soargje foar nuttige bestegings dy't benammen de 
ekonomy wer op gong helpe. Jild brûke foar revolvearjende ynvestearrings, dus jild stekke 
yn saken dy't harsels werom fertsjinje. Yn de Provinsje binne no fûnsen foar dat soarte 
saken. De PVV sil opmerksum folgje wat de effekten binne en sa nedich har kaderstellende 
taak brûke. 
De provinsje hat in reserve fan mear as 1 miljard Euro troch ferkeap fan Nuon oandielen yn 
2009. Wy binne fan betinken dat dit jild net te'n geunsten fan alle Friezen bestege wurdt. 
De Partij foar de Frijheid mient dat de boargers sels wol betinke kinne wêr't se harren jild 
oan útjouwe. 
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Wy wolle it grutste diel fan de Nuon reserve werom jaan oan 'e Fryske boargers. 
Gewoan streekrjocht in bedrach fan 1000 Euro oan elke Fryske ynwenner útbetelje! 
Dit jild kin troch de boarger útjûn wurde oan saken dy't se sels wichtich fine en sil in 
opstekker jaan oan de Fryske ekonomy. 
 
Wy binne foar minder subsydzjes, it ôfskaffen fan lúkse wachtjildregelings foar politisy, 
bestjoerders en amtners. Der kin ek fiks snien wurde yn it ynhieren fan eksterne buro's en 
saakkundigen. Dat kostet in smite jild en faak leveret it allinne djoere rapporten op, dêr't 
de konklúzjes ek mei wat nochter ferstân sels te betinken wienen. 
 
Ien fan de problemen fan de kommende jierren is de krimp fan it plattelân. It leechrinnen 
fan de doarpen sil negative effekten hawwe op de festiging fan bedriuwen. De PVV wol der 
dêrom foar soargje dat it festigingsklimaat fan besteande en takomstige bedriuwen 
geunstiger wurdt: minder regels, minder kosten. Soargje foar goeie berikberens en 
mobiliteit oant yn 'e úthoeken fan Fryslân, troch goede wegen en in effisjint 
funksjonearjend iepenbier ferfier. Soargje dat de basisfoarsjennings foar boargers en 
bedriuwen op 'e doarpen yn stân bliuwe. Dat komt de leefberens te'n goede en sil de krimp 
ôfremje. 
 
Ien fan de wichtichste ekonomyske pylders fan ús provinsje is de rekreaasje. 
Minsken komme fan fier en hein nei Fryslân om te ûntspannen. Dat wolle wy befoarderje 
troch de finansjele en regeldruk foar rekreaasje ûndernimmers te ferminderjen, sadat it 
foar toeristen betelber bliuwt om hjir te kommen. 
 
Grutte parken mei wynmûnen bedjerre it romme útsjoch. Wynmûnen binne boppedat net 
ekonomysk rindabel en draaie benammen op subsydzje, net op wyn. De Fryske PVV is poer 
tsjin op tapassing fan wynenerzjy. Wy hâlde oan mei ús ferset tsjin de komst fan 
wynmûnen of wynmûneparken. 
Gjin wynmûnen op it lân, yn 'e Iselmar of by de Ofslútdyk. Se fergrieme net allinne it 
útsjoch, mar dogge dêrmei ek ûnderstek oan de wichtige rekreaasjesektor. 
 
De islamityske ideology preket ôfkear fan ús westerske beskaving. Hja stribje nei 
segregaasje ynstee fan yntegraasje, basearje harren op ûngelikensens fan man en frou, 
homo- en heteroseksualiteit, leauwen en net-leauwen. 
Dy ideology ferhâldt har net mei ús iepen mienskip en westerske identiteit, dy't woartele is 
yn 'e Kristlik-Joadske en humanistyske tradysjes. 
Dy westerske tradysjes hawwe ús wolfeart, wolwêzen, wittenskip en frijheden brocht. 
De Partij voor de Vrijheid fynt ús identiteit de muoite wurdich om te ferdigenjen tsjin de 
gefaren dy't har bedrige. Dat sille wy dwaan bliuwe. 
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2. Us Jild 
 

De Nuon-reserve fan de provinsje (mear as 1 miljard Euro) is jim en ús jild. 
Wy fine dat in grut part dêrfan streekrjocht weromjûn wurde moat oan de Fryske boargers. 
Wy tinke dat de Fryske boarger hjir sels wol in nuttige besteging foar fine kin. Dat sil in 
opstekker wêze foar de Fryske ekonomy. 
Dêrom sizze wy: 1.000 Euro fan it Nuonjild werom oan elke Fryske boarger! 
 
Om taken dy't wy as mienskip wichtich fine útfiere te kinnen, hawwe de boargers de 
oerheid it rjocht jûn om belestingen te heffen. 
Dat belestingjild is fan jim en ús mei-elkoar! Foar ús stiet in doelmjittige besteging fan dat 
jild foarop en in goeie demokratyske kontrôle op dy útjeften.  
 
De skatkiste fan de oerheid liket somtiden in grutte grabbeltonne, dêr't bestjoerders en 
politisy yn omgraaie kinne safolle as se wolle en dy't mei in soad entûsjasme ús jild 
útjouwe. 
Dat betsjut foar de PVV dat it subsydzjebelied fan de provinsje hielendal op 'e nij besjoen 
wurde moat. Subsydzjeferliening moat wurkje as oanfiter en de ynvestearring moat him 
nei ferrin fan tiid dúdlik werom fertsjinje. 
 
De subsydzjestreamen moatte sichtber en trochsichtich wêze foar elkenien. Mei op 
oanstean fan de PVV is der yn it foarbye koälysjetriidrek in iepenbier subsydzjeregister 
ûntstien, dêr't elke boarger rjocht fan ynsjen hat. Wat ús oanbelanget, bliuwt dat sa: 
dúdlik en transparant.  
 
Salang't de provinsjale opsinten noch besteane, is de PVV tsjin elke ferheging hjirfan. 
Wy stribje nei ôfskaffing. Provinsjale opsinten meie allinne brûkt wurde foar 
ferkearstechnyske ynfrastruktuer en meie net ferdwine yn de algemiene reserve. 
 
De lannelike oerheid fertsjinnet miljarden oan de gaswinning yn it Noarden. Op syn 
heechst 1% fan de opbringst komt wer te'n goede oan it Noarden. Dat is in hiele skeane 
ferhâlding. De PVV fynt dat in wichtich part fan de gasopbringsten oan Fryslân te'n goede 
komme moat. 
 
Earmoedebelied en ûntwikkelingshelp binne gjin provinsjale taken. Hjir soe de provinsje 
Fryslân dus net oan meidwaan moatte. Ek it oangean fan stêde- of provinsjebannen is gjin 
provinsjale taak. Hjir dogge we net oan mei! 
 
De PVV is fan betinken dat bestjoerders (û.o. yn de soarch) en (semy-) oerheidspersoniel 
net mear fertsjinje mei as de minister-presidint. Provinsjale amtners fertsjinje net mear as 
de Kommissaris fan de Kening en de provinsje jout gjin sint subsydzje oan organisaasjes 
dy't har net hâlde oan de Wet Topynkommens! 
 
Nederlân is de grutste nettobeteller oan de EU. Belestingjild dat troch de boargers 
opbrocht wurdt. Yn in soad lannen om ús hinne slagje gemeenten en regio's der folle better 
as yn Nederlân yn om safolle mooglik fan dat belestingjild werom te heljen foar saken dy't 
de eigen boargers te'n goede komme, lykas Europeeske subsydzjes foar 
werstrukturearringsprojekten, jild foar de lânbou, fiskerij, ekonomy, ynnovaasje en 
regionale ûntjouwing. Dat binne allegearre saken dêr't it om provinsjale taken giet. 

De PVV wol dat de provinsje minder jild en enerzjy stekt yn it jaan fan subsydzjes oan 
linkse hobbys lykas de klimaatswindel, ûntwikkelingshelp en multykultyprojekten en har 
ynstee dêrfan mear rjochtet op it weromheljen fan jo belestingjild út Europa. 
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Mei dat weromhelle belestingjild kinne ommers Fryske inisjativen finansjearre wurde dy't 
wier de ynnovaasje befoarderje of de ekonomy in opstekker jouwe. Dêr profitearje 
ûndernimmers én boargers fan. 
 
Fierder bliuwt de PVV fan betinken dat de Nederlânske bydrage oan de supersteat Europa 
drastysk omleech moat en hja sil har dêr bliuwend foar ynsette. Oan dy tiid ta fjochtet de 
PVV lykwols foar jim jild. 
 

3. Us Bestjoer en Feiligens 
 
De PVV wil de bestjoerlike en amtlike burokrasy yngripend oanpakke. 
Lykas in soad Nederlanners fynt ek de PVV dat oerheid en polityk faak mei harren eigen 
wurklist en belangen dwaande binne. Se ferjitte, dat se der foar jim belangen binne. 
Ién foarbyld: it referindum oer de Europeeske Grûnwet. Jim stimme tsjin, mar it regear set 
it dochs troch. 

 
Faak bemuoie ûnderskate bestjoerslagen en (semy-)oerheidsynstellingen har mei fan alles 
en noch wat. De PVV wol in dúdlike taakferdieling, in soad ynfloed fan de boarger en gjin 
oerheids-bemuoienis dêr't dat perfoarst net nedich is. 
 
De Partij voor de Vrijheid is fan betinken dat de provinsje har beheine moat ta de 
kearntaken. Dy taken lizze op it mêd fan romte, ekonomy, natuer en kultuer. 
Dat betsjut dat de provinsje mei minder amtners ta kin. De al yn gong sette 
ôfslankingsoperaasje hat de ynstimming fan de PVV. Boppedat wol de PVV fêstlizze dat der 
nei dizze operaasje, by gelykbliuwende taken, gjin nije amtners bykomme. 
Dêrneist hâldt de provinsje op mei it ynhieren fan djoere eksterne saakkundigen (advys- en 
consultancyburo's). 

 
De PVV fynt dat wy te bot trochsketten binne mei de regeljouwing. Dêrom: minder regels! 
Ien regel derby, twa der ôf! Benammen foar ûndernimmers en bedriuwen moat de regelbrij 
minder. Mar ek foar boargers. De PVV wol ûnder oaren de wolstânskommisjes ôfskaffe. 
De Partij voor de Vrijheid wol ôf fan ûnnedige fergunnings en ûnsinnige formulieren. 
De oerheid moat minder op 'e stoel fan de ûndernimmer sitte wolle. 
 
Gemeentlike weryndieling mei fan de PVV allinne as de befolking it wier wol. 
De befolking moat yn in binend referindum beslute oer it wol of net trochgean fan 
gemeentlike weryndieling. 
Wy wolle binende referinda oer saken dy't wichtich binne foar boargers. 
Dy boarger is wiis genôch om sels in beslút te nimmen en it komt it demokratysk proses 
te'n goede. De útslach fan sa'n referindum moat binend wêze. Doch wat de mearderheid 
wol. 
 
De PVV is gjin foarstanner fan positive diskriminaasje en it ferpopkjen fan spesifike 
befolkingsgroepen. Gewoan de bêste man/frou op it goeie (arbeids-)plak. Wy fersette ús 
mei klam tsjin islamityske (sekse) apartheid fan froulju. Wy stride tsjin it geweld tsjin 
homoseksuele meiminsken, tsjin antysemitisme en ûnderskriuwe de lykweardigens fan man 
en frou. 
 
De PVV wol dat de Friezen harren eigen Kommissaris fan 'e Kening en boargemasters kieze 
kinne. 
 
De PVV wol dat it Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) ophâldt mei 
skynparlemintsje te boartsjen. It SNN is net in demokratyske keazen bestjoer en moat har 
beheine ta it opkommen foar de belangen fan it Noarden. 



PVV Fryslân – Program 2015 - 2019 

7 

 
Nettsjinsteande de hjoeddeiske besunigings op definsje, stride wy foar it behâld fan 
fleanbasis Ljouwert. No't definsje it ferfier fan sike boargers mei SAR-helikopters ôfskaffe 
sil, wolle wy dêr in lykweardige tsjinst foar werom. 
Wy wolle de rjochtspraak, rjochtbank en gerjochtshôf foar Ljouwert behâlde. 
 
De feiligens yn bussen en treinen moat grutter. Dêrom wol de PVV kameratafersjoch yn it 
iepenbier ferfier mei gauwens ynfiere. Dêrneist moat der makliker previntyf fûillearre 
wurde kinne yn it iepenbier ferfier.  
 
 

4. Us Ferkear en Ferfier 
 
Om de berikberens en de ferkearsfeiligens te ferbetterjen stipet de PVV de projekten dy't 
no yn oanlis binne. Gelokkich ha wy yn Fryslân noch net te krijen mei grutte files.  
Wol binne der noch de bekende knipepunten: ferkearsplein de Jouwer en de berikberens 
fan Ljouwert. Hjir wurdt oan wurke en wy stypje dat fan herten. Ljouwert is it klopjende 
ekonomyske hert fan de provinsje en in goeie berikberens is in earsten eask. In goeie 
berikberens is goed foar de ekonomy, dus goed foar de wurkgelegenheid! 
 
Goed iepenbier ferfier is wichtich. Lykwols sjocht de PVV te faak lege bussen riden oer de 
Fryske wegen. Allinne yn de moarns- en jûnsspits sitte de bussen reedlik fol. Der moatte 
goedkeapere oplossingen komme lykas kombinaasjes fan belbus, ferfier fan skoalbern en 
taksyferfier ensfh. 
 
Ferfier oer wetter heart by Fryslân en is boppedat tige goedkeap. De PVV wol it ferfier 
oer it wetter dêrom befoarderje. Hjir heart perfoarst by, dat de haven fan Harns goed 
berikber wêze moat, ek foar gruttere seeskippen. Dat betsjut dat de fargeul aloan wei op 
de fereaske djipte wêze moat. Baggerjen sil hjir hieltyd wer needsaaklik wêze.  
 
De provinsje is ferantwurdlik foar it ûnderhâld fan 'e provinsjale wegen en farwegen.  
Hjir mei net op besunige wurde. 
 

5. Us Wetter 
 
Fryslân moat in feilige en bewenbere provinsje wêze mei genôch, skjin en suver wetter.  
 
Fryslân en wetter binne net te skieden. De striid tsjin it wetter hat syn spoaren neilitten 
yn it Fryske lânskip. De PVV is fan betinken dat de taken fan Wetterskip Fryslân ek troch 
de provinsje útfierd wurde kinne. Dat sil in mânske kostebesparring opleverje. It gebiet fan it 

wetterskip komt frijwol oerien mei it grûngebiet fan de provinsje. 
 
De PVV is kritysk oer nije gemalen by Harns en Lauwerseach. De ynvestearrings binne 
ûnbidige grut, wylst der folle goedkeapere oplossings binne. Ûnder oaren moat de 
wetterberging yn de Fryske boezem en polders grutter. De PVV is tsjinstanner fan it ûnder 
wetter setten fan lânbougrûn.  
 
Der moat in ein makke wurde oan de djipûntwettering yn de polders. Dy djipûntwettering 
is funest foar de natuer en tige kostber. 
 
De Ofslútdyk moat feilich bliuwe. By needsaaklike ferbettering fan de dyk meie prestiizje-
projekten dy't in soad jild kostje, net soargje foar it weismiten fan provinsjaal jild. 
Wat ús oanbelanget, is in spoarline oer de Ofslútdyk net nuttich en nedich. 
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6. Us Miljeu 
 
Doe't de Partij voor de Vrijheid 4 jier lyn foar it earst meidie yn 'e provinsjale polityk wie  
de ôffaloven yn Harns ús al in ôfgriis. Dy ôffaloven hie noait moatten, seker net oan 'e râne 
fan ús moaie Waad. Hieltyd noch hawwe Harnzer boargers soargen oer harren sûnens, 
mooglik feroarsake troch de útstjit fan dizze ôffaloven. Boppedat befoarderet it 
ôffaltoerisme. Om 'e oven te fuorjen wurdt der ôffal hinne sleept, sels út it bûtelân. 
Yn 'e foarbye steateperioade hat de PVV oanstien op hanthavenjen fan 'e regels. Dat sille 
wy dwaan bliuwe. De ôffaloven is net rindabel en fersmoarget. Dêrom pleitsje wy foar 
sluting. 
 
De PVV slút de opslach van CO2 yn de Fryske boaiem út. Ek kearnôffal en gemysk ôffal 
hearre net thús yn de Fryske grûn! 
 
Sâltwinning op it fêstelân en op it Waad it wat de PVV oanbelanget fier te fersmiten. 
Salang't de problematyk fan it sakjen fan de boaiem net goed oplost is, mei der gjin gram 
sâlt mear út de Fryske grûn komme! 
Gjin gaswinning út 'e Fryske boaiem. Gjin Grinzer tastannen! 

 
7. Us Lannelik Gebiet 
 
De PVV wol fuortendaalks ophâlde mei de EHS (Ekologyske HaadStruktuer). Hjir mei gjin 
jild mear oan fergriemd wurde! Lit de boeren it lânskipsbehear mar dewaan! 
 
Foar de PVV sprekt it foar himsels dat de tradysje fan it aaisykjen yn Fryslân bestean 
bliuwt. Aaisykjen? Jawis! 
 
Fryslân is in plattelânsprovinsje en dat moat ek sa bliuwe. Dat wol net sizze dat der neat 
feroarje mei, mar de Partij voor de Vrijheid is fan betinken dat it karakteristike Fryske 
lânskip yn stân bliuwe moat. Tink dêrby oan de moaie beamwâlen yn de Fryske Wâlden, de 
marren yn de Súdwesthoeke en it eigen gesicht fan it Bildt. 
Dus gjin grutte wynmûnen dy't it lânskip bedjerre! 
De doarpen binne fan grut belang foar it leefber hâlden fan it plattelân. Dêrom wol de PVV 
de lytse doarpsskoallen behâlde, ek as se tydlik ris ûnder de learlingenoarm komme; it giet 
benammen om goeie kwaliteit fan lesjaan. 
 
De agraryske sektor is fan âlds tige wichtich foar Fryslân. De omfang nimt de lêste jierren 
wol ôf. Dat komt ûnder oaren troch regeljouwing út Europa. De PVV fynt dat feehâlders en 
lânbouwers de gelegenheid hawwe moatte om har bedriuw út te oefenjen. 
Unsinnige regels binne de PVV swier yn de wei. 
 
De PVV is tsjin megapleatsen, megalisbatterijen en megabargestâlen, salang't dat te'n 
koste giet fan it wolwêzen fan 'e bisten. Der binne hjoed-de-dei ek megastâlen, dêr't it 
wolwêzen fan 'e bisten krekt ferbettere is. Dat fine wy in goeie saak.  
Fierder fynt de PVV dat de ko wer werom yn de greide moat. It byld fan kij yn de greiden 
hat tsientallen jierren it byld fan Fryslân bepaald. 
 
Yn it ramt fan it wolwêzen fan bisten wol de PVV dat der yn alle gemeenten yn biste-
ambulânse komt. 
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8. Us Ekonomy, Toerisme en Rekreaasje 
 
In goed draaiende ekonomy is wichtich foar Fryslân. Belangen fan ûndernimmers geane 
foar belangen fan natuer- en miljeuklups. Linkse klimaatwaansin mei de befoardering fan 
wurkgelegenheid en de ekonomyske ûntjouwing net yn it paad stean. 
 
Sluten fan de fleanbasis Ljouwert is foar de PVV net besprekber. Ek it fertrek fan de 
rjochterlike macht út Ljouwert is wat de PVV oanbelanget net oan de oarder. 
 
Reedriden en Fryslân hearre by inoar. Thialf is in begryp yn de reedriderswrâld en by de 
rekreative riders. Provinsjale Steaten hawwe, mei stipe fan de PVV, in soad jild frijmakke 
foar de fernijbou fan Thialf. Wy wolle dat Thialf it reedridersmekka fan 'e wrâld bliuwt. 
 
Toerisme is in wichtige pylder fan de Fryske ekonomy. 
De provinsje stimulearret de oanlis fan fergees WIFI yn de jachthavens fan Fryslân. 
De Lemmer is in wichtich toeristysk sintrum yn Fryslân. It is ek de poarte fan Gaasterlân. 
De trochstreaming is simmerdei faak tige min. Wy wolle dat it knipepunt de Lemmer 
effisjint oplost wurdt; mei ynspraak fan boargers en ûndernimmers kinne wy ta in goeie 
oplossing komme. 
 
By in goed toeristysk belied heart ek dat de iepenbiere rekreaasjegebieten goed 
ûnderhâlden wurde. De provinsje heart de rekreaasje op de eilannen en it fêstelân fan 
Fryslân aktyf te befoarderjen. 
 
De Partij voor de Vrijheid grûndearret har enerzjybelied op fjouwer pylders: 
- it moat betelber wêze en bliuwe; 
- der moat wissichheid wêze oer de levering; 
- it moat feilich wêze en 
- der moat draachflak foar wêze ûnder de befolking. 
Alternative foarmen fan enerzjy kinne dêrby besjoen wurde. Wynenerzjy foldocht lykwols 
net oan de fjouwer pylders en dêrom wolle wy gjin nije wynmûnen. 
Europa en de nasjonale oerheid lizze ús provinsje 530 Megawatt oan wynstroom op, wylst 
der al in elektrisiteitsoerskot is. Dy wynmûneparken kostje miljarden oan subsidjes, wylst 
elkenien witte kin dat wynenerzjy net rindabel is en nea wurde sil. 
Dat hawwe wynmûneparken yn omlizzende lannen al lang sjen litten. 
Wynmûnen draaie net op wyn mar op subsydzje. 
Boppedat ûntsiere se ús moaie lânskip, soargje foar oerlêst, weardefermindering fan 
oangrinzjende bebouwing en binne deadlike gehakmûnen foar fûgels. 
De Partij voor de Vrijheid lit har net gek meitsje troch klimaat- en enerzjyhystearje. 
Wy kinnen noch jierren foarút mei ús hjoeddeistige enerzjyfoarsjennings. 
Wilens kin de wittenskip neitinke oer oare boarnen lykas sinne-enerzjy en de ûntwikkeling 
fan Thorium-sintrales. 
De Partij voor de Vrijheid is dêrom tjin elke útwreiding fan wynmûnen of oprjochting fan 
wynparken. Net op it lân, net yn 'e Iselmar en ek net lâns de Oflútdyk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PVV Fryslân – Program 2015 - 2019 

10 

9. Us sosjaal belied en soarch 
 
De ynset fan de PVV foar it behâld fan goeie sosjale foarsjennings en goeie soarch is 
algemien bekend (WW, mear hannen oan it bêd ensfh.). Provinsjes hawwe op it mêd fan 
sosjale saken en soarch frijwol gjin konkrete taken. Dat wurdt dien troch it Ryk, de 
gemeenten en ynstellings lykas SVB, Belestingtsjinst ensfh. De provinsje bemuoit him 
dêrom net mei saken lykas WW, WAO, WAJONG, reyntegraasje ensfh. Dat binne Ryks- en 
gemeentlike taken en gjin provinsjale wat de PVV oanbelanget. 
 
In soad taken wurde yn 2015 oerdien nei de gemeenten. Wy binne fan betinken, dat der in 
waarme oerdracht wêze moat, dêr't de soarchtaken net yn gefaar komme. Gjin minder 
hannen oan it bêd of de stofsûger by minsken dy't dêr driuwend ferlet fan hawwe! 
 
Foar wat de provinsjale beliedsterreinen oangiet, binne sosjale oerwagings dus mear 
algemiene útgongspunten foar belied, as konkrete taken fan de Provinsje. 
De PVV fynt soarch wichtich! Wy pleitsje foar lytsskalige soarchynstellings tichteby. 
Minsken moatte sa lang mooglik yn de eigen fertroude omkriten bliuwe kinne. Dêrom ek ús 
oprop om yn alle doarpen safolle mooglik huzen te bouwen dy't geskikt binne foar minsken 
fan alle leeftiden. Fierder wol de PVV goede klimaatbehearsking yn alle fersoargings-
tehuzen.  
 
De provinsje moat him sterk meitsje om it skoalswimmen yn de hiele provinsje wer ynfierd 
te krijgen. De PVV fynt it wichtich dat yn in wetterrike provinsje as Fryslân alle bern 
swimmen leare. Dat berikke wy it bêste fia de skoallen.  
Ek gimmestyk en sport fine wy wichtige taken fan it ûnderwiis.  
Dêrneist stimulearret de provinsje it brûken fan de fyts troch it oanlizzen en wêr nedich, it 
ferbetterjen fan fytspaden.  
 

10. Us kultuer, Taal en Ûnderwiis 
 
De PVV is grutsk op de Fryske taal en kultuer. Op dit mêd is de Provinsje de earst 
ferantwurdlike.  
 
De linkse politike elite kraaide fan wille doe't Ljouwert it predikaat Kulturele Haadstêd 
2018 krige. No kinne se in kultuerfeest bouwe. 
Wy hawwe neat tsjin kultuer, mar de oerheid hoecht it net te subsidiearjen. 
Der wurd sein dat de ynvestearrings rom werom fertsjinne wurde, mar Kulturele 
Haadstêden út it Europeesk ferline hawwe bewiisd dat dit mar tige de fraach is; meastal 
kostet soks jild. 
Wy tinke dat ús jild wol nuttiger bestege wurde kin as oan kulturele feestjes. 
Wy hâlde leaver fersoargingshûzen, bibleteken, swimbadden en doarpshûzen iepen. 
De Partij voor de Vrijheid sil dêrom besykje de subsydzjestream nei dit Kultuerfeest sa 
folle mooglik te beheinen en leafst te stopjen.  
 
Fryslân is in twatalige provinsje. Foar de PVV betsjut dit dat de Fryske oerheid allinne 
Frysk en Nederlânsk brûkt en gjin oare talen! De PVV ferwachtet fan (semy-) oerheids-
personiel dat se yn alle gefallen de Fryske taal fersteane en sa mooglik prate. 
De provinsje befoarderet de saakkundigens fan de dosinten Frysk. 
 
Ieuwenlang hat Fryslân in Universiteit hân. De PVV wol dat dy Universiteit sa fluch mooglik 
wer in plak krijt, no yn Ljouwert. Dy Universiteit moat him benammen rjochtsje op 
spesifike terreinen, lykas wettertechnology, mei studinten fan alle leeftiden. 
Dat leveret heechweardige arbeidsplakken op foar Fryslân en sil ek in bredere útstrieling 
hawwe. 
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11. Us Romte en Wenjen 
 
Ien fan de problemen fan de kommende jierren is de krimp fan it plattelân. It leechrinnen 
fan de doarpen sil negative effekten hawwe op de festiging fan bedriuwen. De PVV wol der 
dêrom foar soargje dat it festigingsklimaat fan besteande en takomstige bedriuwen 
geunstiger wurdt: minder regels, minder kosten. Soargje foar goeie berikberens en 
mobiliteit oant yn 'e úthoeken fan Fryslân, troch goede wegen en in effisjint 
funksjonearjend iepenbier ferfier. Soargje dat de basisfoarsjennings foar boargers en 
bedriuwen op 'e doarpen yn stân bliuwe. Dat komt de leefberens te'n goede en sil de krimp 
ôfremje. 
 
Wy wolle dan ek gjin megabouprojekten. Nij te bouwen wenten moatte benammen geskikt 
wêze foar minsken fan alle leeftiden. Foar begjinnende hierders binne wenten noch hieltyd 
te djoer: it kin wol wat ienfâldiger en goedkeaper. Ynsette op de bou fan goedkeape 
hierwenten sil de merk op gong bringe. 
 
Asylsikers moatte folle mear opfongen wurde yn harren eigen regio. 
De PVV wol net dat der nije asylsikerssintra yn Fryslân komme. En seker gjin massale 
opfangplakken kreëarje yn lytse mienskippen. 
De PVV wol gjin kânsearme ymmigranten talitte. Dy groep soarget foar in grutte 
(finansjele) druk op de besteande foarsjennings. 
 
It oanlizzen fan nije, grutte bedriuweterreinen hat net de foarkear fan de PVV.  
Op besteande terreinen is noch foldwaande romte. It ynsette belied om besteande 
bedriuwe- en yndustryterreinen op te knappen, hat de ynstimming fan de PVV. 
 
 
 
Utjefte en © PVV Fryslân 
Jannewaris 2015 
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Spearpunten kampanje PVV Fryslân 2015; 
 
Wy rjochtsje ús op 'e folgjende spearpunten: 
 

 Nuon jild werom nei de boarger = 1.000 Euro de Fries. 

 Fryslân wynmûnefrij 

 Binende referinda 

 Sluting ôffaloven Harns 

 Gjin subsydzjes Kulturele Haadstêd 2018 

 Stopje regelbrij ûndernimmers 

 Gjin útwreiding AZC's en moskeeën 

 Behâld fleanbasis en rjochtspraak Ljouwert 

 Skoalswimmen foar alle Fryske bern. 
 
 
 
 
 
Kandidaten provinsjale Steateferkiezings PVV Fryslân 2015: 
 
1. dhr. Max Aardema, Drachten. 
2. dhr. Cees Riezebos, Hylpen. 
3. dhr. Harrie Graansma, Boelensloane. 
4. dhr. Pier Visser, Grypstjerk 
5. frou Erna Cohen, Peazens 
6. dhr. Maarten van den Brand, Peazens 
7. frou Jitske Eizema, Ljouwert 
8. dhr. David van den Brand, Ternaard 
9. dhr. Nick Sikkenk, Jobbegea 
10. mevr. Wietske van der Ploeg, Hilaard.  
 
 
 

 


