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YNLIEDING

It moaiste momint fan de ôfrûne Steatepe-

rioade wie sûnder mis de útferkiezing fan 

de haadstêd fan Fryslân ta Kulturele Haad-

stêd fan Europa yn 2018. 

Ja, dat kinne wy! 

Tsjin alle ferwachtingen yn hawwe wy sjen 

litten dat wy wat yn te bringen hawwe. Wy 

binne grutsk op Fryslân, op ús kultuer, ús 

eigenheid en op it moaiste lânskip fan de 

ierde. 

Wy smite de finsters iepen. Wy wolle oan de 

wrâld sjen litte wa’t wy binne. Én wy litte de 

wrâld binnen. Wy sjogge mei in iepen blik 

nei de wrâld om ús hinne. Wat dêr bart biedt 

nije kânsen foar Fryslân. Yn ekonomysk 

opsicht kinne wy de fruchten plukke fan it 

‘merk’ Fryslân. Wy steane net mei ús rêch 

nei de bûtenwrâld, mar binne dêr in ûnder-

diel fan. Wy wolle de ferbining lizze, tusken 

minsken, tusken wrâlden, earm en ryk. Net 

allinnich mei ús haadstêd Ljouwert, mar 

mei hiel Fryslân: meielkoar! 

Wy litte ús sjen. Meielkoar en foar elkoar. 

Ien fan sin. JA! is it motto, JA! foar Fryslân 

en JA! foar de PvdA Fryslân! 

PvdA Fryslân is in sosjale progressive par-

tij. Wy wolle foarút. Mar mei foarút bedoele 

wy net allinnich mar mear, mear en nochris 

mear… Foarút betsjut foar ús foaral mear 

wolwêzen en wolbefinen, foar minske en 

omjouwing. Foarút is foar ús rjochte op in 

duorsume maatskippij. De ôfrûne jierren 

hat de PvdA Fryslân in stevige basis lein 

om mei faasje de omslach nei in duorsume 

maatskippij te meitsjen. Wy sette ús yn foar 

Ynlieding 3.
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in mienskip wêryn’t de wearde fan minsken, 

boaiem, lucht en wetter it útgongspunt is. 

Der binne útdagingen genôch: it oantal jon-

geren nimt ôf, it oantal âlderen nimt ta, in 

goed rinnende ekonomy is net fanselssprek-

kend en gearwurking tusken it ûnderwiis en 

de arbeidsmerk likemin. De foarried fossile 

enerzjy droeget op. Gelokkich hat Fryslân 

in protte sterke kanten, dy’t ús helpe sille 

om de útdagingen fan dizze tiid oan te gean. 

Fryslân hat ommers romte, rêst, hurde wur-

kers, betrouberheid en mienskipsgefoel. 

De provinsje Fryslân en de PvdA Fryslân 

kinne en wolle dy útdagingen net allinnich 

oangean. Wy slane de hannen gear mei 

maatskiplike organisaasjes, gemeenten, 

bedriuwen, oare provinsjes, de Ryksoer-

heid, boargers. Sa sette wy ús ambysjes om 

yn dieden.

Kwaliteit stiet sintraal: kwaliteit fan libjen en 

kwaliteit fan gearlibjen. Dêrom wolle wy be-

steanswissichheid foar elkenien, goed wurk 

en sosjale ferbining, en ûntjouwing fan elk 

syn talinten. Dat kinne wy allinnich berikke 

troch mei-inoar op te arbeidzjen. Yn ’e man-

de mei de boargers, ûndernimmers en oer-

heden jouwe wy stal oan de takomst.

De feroarjende maatskippij bringt nije útda-

gingen, mar ek ûnwissichheden en eangst 

mei. Hoe komt it mei it wurk? Hoe komt it 

mei de soarch? Kin ik skielk noch wol goed 

wenje? Wat bart der mei ús enerzjy? Kinne 

wy ús natuer en lânskip behâlde en tagelyk 

romte jaan oan lânbou? Dy útdagingen en 

ûnwissichheden freegje om nije antwur-

den en oplossingen, dy’t wy hifkje oan ús 

sosjaaldemokratyske grûnbegjinsels en ús 

oarspronklike idealen.

Ynwenners en ûndernimmers rinne oer fan 

nije antwurden en nije ideeën. It is saak der-

foar te soargjen dat dy ideeën de kâns krije 

om realisearre te wurden. De PvdA Fryslân 

sil yn ’e mande mei ynwenners, ûndernim-

mers, wurknimmers, en oare oerheden 

mei konkrete plannen oan ’e slach. Wy lea-

re troch te dwaan. Sa bouwe wy meielkoar 

fierder oan in takomstbestindige provinsje 

dêr’t it goed libjen, wenjen, wurkjen en re-

kreëarjen is. Oan ’e slach!

Jannewietske de Vries

Ynlieding 4.



1. MINSKEN

Gearlibje dogge wy meielkoar en foar el-

koar. De PvdA Fryslân set him derfoar yn 

om minsken de mooglikheden en kânsen te 

bieden op besteanswissichheid en in mins-

kweardich bestean. Wichtige pylders dêr-

foar binne goed wurk, ûnderwiis en ûnder-

linge ferbûnens. Dêrby hat de PvdA Fryslân 

each foar minsken dy’t help nedich hawwe 

om mei te kommen yn de maatskippij. El-

kenien moat meidwaan kinne.

PvdA Fryslân leaut yn de krêft fan ferskaat. 

Wy sette ús yn foar it behâld én it fergrutsjen 

fan de rûnom priizge tolerânsje fan Neder-

lanners. Wy wolle fierder wurkje oan in pro-

vinsje dêr’t romte is foar ferskillende kul-

tueren en libbensfyzjes. Wy slute de eagen 

net foar de problemen en spanningen dy’t 

der somtiden binne, mar ús grûnhâlding is 

dúdlik: Fryslân moat in goed thús wêze foar 

al syn ynwenners, ek foar dejingen dy’t hjir, 

soms fanneed, tydlik tahâlde.

Guon minsken hawwe it dreech en hawwe 

út en troch in steuntsje yn ’e rêch nedich. As 

se dat krije, kinne se wer fierder mei harren 

libben. Om hiel ferskillende redenen rêdt 

in part fan dy minsken it lykwols net, net-

tsjinsteande dy help. Sy binne en bliuwe ôf-

hinklik fan stipe en begelieding. In solidêre 

maatskippij lit harren net falle, ek net wan-

near’t dat liedt ta in libbenslange ferplich-

ting. Sa is it al jierren. Dochs bestiet der op 

dat punt frijwat ûngerêstens. In soad mins-

ken freegje har ôf oft se ek yn de takomst 

dat steuntsje yn ’e rêch noch wol krije sille. 

De PvdA Fryslân is dêr dúdlik oer: JA! Wy 

geane troch mei ús yn te setten foar solida-

riteit en besteanswissichheid.

De ûngerêstens oer de takomst is begryplik. 

De maatskippij feroaret hurd. De konsek-

WÊR STEANE WY FOAR?

Minsken 5.
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winsjes fan dy feroaringen binne faak les-

tich yn te skatten. Sawol minsken as or-

ganisaasjes wurde dêr ûnwis fan. Foar de 

PvdA Fryslân stiet de boarger foarop. As 

dy stipe nedich hat, dan moatte wy dy as 

maatskippij jaan kinne. Boargers meie net 

de dupe wurde fan ûndúdlike prosedueres 

as gefolch fan dy feroaringen. No’t de maat-

skippij feroaret, sille benammen (maatskip-

like) organisaasjes meibewege moatte om 

dat proses yn goede banen te lieden.

Ien fan de grutte feroaringen is de ‘desin-

tralisaasje’ fan de soarch. De provinsje en it 

Ryk drage taken oer oan gemeenten. Wy sit-

te midden yn dat proses. De gedachte achter 

dy grutte operaasje is dat soarch tichter by 

minsken organisearre wurdt. De ynfolling 

fan de desintralisaasjes jout ûnwissichheid. 

De gedachte achter dy feroaring is goed. Dat 

soarch levere wurde moat, stiet foar de PvdA 

Fryslân net yn ’e kiif. Maatwurk en previnsje 

binne needsaaklik yn dizze tiid. It is goed om 

dat ticht by de soarchbrûker te organisearj-

en. Wy fine it fan it grutste belang dat de oer-

dracht fan de taken nei de gemeenten uterst 

soarchfâldich en waarm dien wurdt.

 

FRYSLÂN
De grutste krêft fan Fryslân sit yn ús ûnder-

linge ferbining, ús mienskipssin. Jong en 

âld binne as fanselssprekkend meielkoar 

ferbûn. In protte âlderen binne maatskip-

lik aktyf. Jong en âld realisearje har dat it 

dielen fan rjochten en plichten in bepalende 

maatskiplike wearde is. Yn Fryslân tinke wy 

omelkoar en soargje wy foarelkoar.

De kommende jierren sil in sterk berop op 

dy mienskipssin dien wurde. Dat komt ûnder 

oaren om’t der yn ferhâlding hieltyd minder 

minsken op it plattelân wenje. Stêd en plat-

telân binne ûnmiskenber meielkoar ferbûn. 

Foarsjenningen lykas soarch, ûnderwiis en 

iepenbier ferfier komme mei dêrtroch ûnder 

druk te stean. Yn middelgrutte kearnen en 

yn ús stêden freegje wurkgelegenheid, de 

wenningfoarried en wenomjouwing oanhâl-

dend omtinken. Yn dy gebieten is ek oan-

dacht nedich foar sosjale omstannichheden.

Minsken 6.
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De PvdA Fryslân set sterk yn op Streekagin-

da’s. In foarbyld dêrfan is Noardeast-Frys-

lân, it ANNO- gebiet. Dêr besykje wy mei 

maatwurk de leefberheid oerein te hâlden, 

leechstân tsjin te gean en fertutearzing foar 

te kommen. Yn ’e mande mei ynwenners, it 

MKB, wenningboukorporaasjes, gemeenten 

en oare oanbelangjenden wurde konkre-

te projekten opset en útfierd. Sa wurdt dêr 

doarpsrjochte boud foar doelgroepen, is der 

sprake fan werstrukturearring fan wennin-

gen en wenomjouwing, en krije foarsjennin-

gen in nije foarmjouwing. Fierder stypje wy 

de oandachtsgebieten yn de Stellingwerven. 

De gearwurkingsôfspraken mei de gruttere 

kearnen fan Fryslân litte ek sjen wêr’t ús 

reade hert sit; meielkoar en foar elkoar!

Yn de saneamde ‘krimpgebieten’ komme 

wy fierder mei gearwurkjen as elkoar te be-

konkurrearjen. Seker yn tinbefolke gebieten 

moat it net gean om wa’t it grutste merkoan-

diel hat, mar om it maatskiplik belang dat 

tsjinne wurde moat, bygelyks it bliuwend 

garandearjen fan spoedeaskjende help foar 

alle ynwenners. Beskikberheid en berikber-

heid fan foarsjenningen op it mêd fan ûnder-

wiis, soarch, biblioteken en frije tiid kinne 

wy behâlde troch te sykjen nei gearwurking 

en technologyske en sosjale ynnovaasje.

Leefberheid wurdt, neist foarsjenningen en 

berikberheid, foaral bepaald troch it sosjale 

semint yn wyk of doarp. In moetingsromte 

yn elke wyk of elk doarp is in minimale be-

tingst om dat sosjale semint te stypjen en 

te behâlden. De organisaasjekrêft dêrfoar is 

net yn elke wyk of elk doarp oanwêzich. De 

PvdA Fryslân wol wiken en doarpen helpe 

om dy eigen organisaasjekrêft te fersterk-

jen. Dat kin troch mei maatwurk en fleksi-

bel yn te setten op passende oplossingen. 

It wurkjen oan leefberheid yn doarp en wyk 

moat safolle mooglik fan ‘ûnderop’ komme. 

De provinsje kin inisjativen net oernimme, 

mar wy wolle meitinke en stypje.

De gemeente is faak as earste oan ’e set. 

Minsken 7.
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Ommers, de gemeentlike oerheid stiet it 

tichtste by de minsken. De idealen fan de 

PvdA Fryslân moatte dêr sichtber wurde 

en fielber wêze. De provinsje kin stimu-

learje en yn ferbining foarsjen. De provins-

je kin gemeenten wize op harren sosjale 

ferantwurdlikheid. Mar de PvdA Fryslân 

wol dat de provinsje mear docht as dat. Yn 

oparbeidzjen mei gemeenten hawwe wy de 

ôfrûne desennia ynvestearre yn gebouwen 

mei in sosjale funksje (lykas doarpshuzen), 

frijwilligersorganisaasjes en it ferienigings-

libben. Dêr wolle wy mei trochgean.

De oerheveling fan jeugdsoarch fan de pro-

vinsje nei de gemeenten is ûndertusken re-

alisearre. De taken en funksjes fan de maat-

skiplike organisaasjes binne feilichsteld 

oant 2017, wêrtroch’t der tiid is om nei pas-

sende oplossingen ta te wurkjen. Oant 2017 

binne de budzjetten, ek foar de maatskiplike 

organisaasjes, oerhevele nei de gemeen-

ten. Dêrnei hinget it fan de gemeenten ôf 

oft sy fierder geane mei de organisaasje of 

dêrfoar in oare mooglikheid fûn hawwe. Wy 

wolle net in provinsje dy’t it dêrnei hielendal 

loslit. Wy sille der sûnder ophâlden om tin-

ke dat minsken net tusken de wâl en it skip 

falle. Dêr’t dat nedich is sille wy tafersjoch 

hâlde, stimulearje en ek fasilitearje om dat 

foar te kommen. Wy sille der op tasjen dat 

sosjaal belied meinommen wurdt yn alle 

beliedsfjilden fan de provinsje. Ek as dat ek-

stra ynvestearjen betsjut.

Fernijing en ynnovaasje is nedich en ek 

goed. Besunigingen binne soms ûnûntkom-

ber. Wy wolle de berikberheid en beskikber-

heid fan foarsjenningen lykas it biblioteek-

wêzen en de soarch op in eigentiidske wize 

garandearje. Dat betsjut net loslitte, mar be-

hâlde troch it oars te organisearjen.

Wy binne as provinsje ferantwurdlik foar it 

provinsjale kulturele oanbod. De Fryske taal 

is en bliuwt in weardefol en ûnderskiedend 

elemint fan dat oanbod. De titel Kulturele 

Haadstêd 2018 biedt in geweldige kâns om 

Minsken 8.
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dat kulturele oanbod yn de breedte fan de 

hiele provinsje sjen te litten, oan ynwen-

ners fan Fryslân sels en oan minsken fan 

fier dêrbûten. De besteande mienskipssin is 

dêrby ien fan de belangrykste skaaimerken. 

• Wy litte gjinien tusken de wâl en it skip 

falle by de oerdracht fan soarchtaken. 

PvdA Fryslân stelt dêr ekstra jild foar 

beskikber.

• Wy sette yn op genôch finansjele stipe 

oan boppelokale ynstellingen, lykas FSU 

en Tûmba, sadat de kwaliteit en kontinu-

iteit fan harren frijwilligers en ûndersty-

pjend wurk yn regio’s en gemeenten sti-

mulearre en fuortset wurde kin.

• Wy geane troch mei ynsetten op top-  en 

breedtesport.

• Wy fiere it technykpakt út: oeral moat 

goed en technysk beropsûnderwiis 

maklik te berikken wêze.

• Wy wolle eksperiminten yn op syn minst 

fiif doarpen, dêr’t minsken selsstannich 

wenjen bliuwe kinne; takomstbestindich 

en modern.

• Wy sette yn op de oanpak fan rottige 

kiezzen, bygelyks troch inisjativen lykas 

‘Koop een Krot’ te stimulearjen.

• Wy wolle dat elkenien in oansluting krijt 

op rap ynternet, te begjinnen mei de 

oanlis nei skoallen.

• Wy wolle in ‘Iepen Mienskip Fûns’ wê-

rútwei’t inisjativen út de Fryske miens-

kip stipe wurde kinne. Kulturele Haad-

stêd is in feest foar elkenien!

• Wy sette yn op ekstra finansjele stipe 

foar it Fries Museum om nije doelgroe-

pen te belûken en te betsjinjen.

• Wy wolle dat elk doarp € 2018,- krije kin 

om de ‘iepen mienskip’ te stypjen yn de 

oanrin nei Kulturele Haadstêd 2018.

Dy mienskipssin moatte wy fersterkje en 

fernije. Dêr kin gjin museum tsjinop. Klear 

foar de takomst, klear om de finsters iepen 

te smiten!

WAT SILLE WY KONKREET DWAAN?

Minsken 9.



2. WURK

Goed en sinfol wurk is de basis foar gelok 

en wolwêzen foar elkenien. Ut ús sosjaal-

demokratyske wearden wei sjogge wy dat 

wurk belangryk is, om’t minsken har dêr-

troch ûntjaan kinne en sels yn harren (lib-

bens)ûnderhâld foarsjen kinne. Goed wurk 

foar elkenien is en bliuwt ús motto.

In kearnwearde fan de PvdA is de ûntjou-

wing fan elk minske. It dielen fan kennis is 

ús mei de brijleppel ynjûn en dêrom leit ûn-

derwiis ús sa heech. Underwiis is dé motor 

foar emansipaasje en ûntjouwing. Wy moat-

te trochgean mei ynvestearjen yn goed en 

tagonklik ûnderwiis foar elkenien. Wy sette 

yn op it tebekdriuwen fan funksjoneel anal-

fabetisme yn Fryslân, omdat goed lêze en 

skriuwe kinne in rânebetingst is foar it op 

jonge en lettere leeftiid folgjen fan ûnderwi-

is en om foldwaan te kinnen oan de mini-

mumeasken fan de arbeidsmerk. Wy stimu-

learje it Frysk yn it ûnderwiis en leauwe yn 

it konsept fan de trijetalige skoalle en yn de 

wearde fan meartalichheid. Dat betsjut foar 

ús in ûnderwiisoanbod foar jonge minsken 

fan it pjutteboartersplak oan fuortset, be-

rops- en universitêr ûnderwiis ta. De PvdA 

Fryslân wol in goed ûnderwiisoanbod op elk 

nivo en yn ’e buert, sadat elkenien optimaal 

kwalifisearre is foar it finen en behâlden 

fan wurk. Wy stypje net allinnich jongeren. 

Wurk feroaret ek yn rap tempo. Mear as oait 

tefoaren freget dizze tiid om in libben lang 

learen. Elkenien sil him oanpasse moatte 

oan feroaring. Dêrom moat der ûnderwiis 

beskikber wêze foar jong en âld, foar mins-

ken mei en sûnder beheining. Dêr moatte 

wy wurk fan meitsje.

PvdA Fryslân wol der yn it bysûnder wurk 

fan meitsje om minsken mei in ôfstân ta de 

arbeidsmerk oan in baan te helpen. ‘Soci-

WÊR STEANE WY FOAR?
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al Return on Investment’ (SROI) is dêrby in 

deugdlik middel om meidwaan oan it wurk-

proses te befoarderjen fan minsken mei 

in arbeidsbeheining of grutte ôfstân ta de 

arbeidsmerk. Yn oerienstimming mei de 

nije lanlike wetjouwing sette wy op it pro-

vinsjehûs yn op it beheinen fan tydlike kon-

trakten en flekswurk. Mar ek in maatskiplik 

ferantwurde oanbestegingsbelied heart dê-

rby. Social return fan 5% is ien fan de toet-

singskritearia by it út- en oanbesteegjen. Sa 

biede wy minsken sûnder wurk perspektyf.

FRYSLÂN
De ôfrûne perioade hat him kenmerke troch 

de finansjele en ekonomyske krisis. De 

PvdA Fryslân hat de ôfrûne jierren in oan-

set jûn om goed te ynvestearjen yn de ek-

onomy fan ús provinsje. Der is fiks ynves-

tearre yn wegen en farwegen (bygelyks De 

Sintrale As), yn toerisme (bygelyks it Frys-

ke Marreprojekt), mar ek yn it fersterkj-

en fan de ynfrastruktuer foar ûndersyk en 

ynnovaasje (bygelyks Wetsus en University 

Campus Fryslân). Wy sjogge dat de gear-

wurking tusken de fjouwer grutte gemeen-

ten yn ús provinsje op ekonomysk flak suk-

ses hat. Dêrtroch binne de kânsen op goed 

wurk tanommen. Sechstich prosint fan de 

Fryske wurkgelegenheid docht him foar yn 

de F4 (Ljouwert, Drachten, It Hearrenfean 

en Snits). Harren gearwurking wurdt stipe 

troch de provinsje, sadat der genôch bedri-

uwsterreinen beskikber binne en der opti-

maal gebrûk makke wurde kin fan lanlike 

en Europeeske middels.

Der is yntinsyf gearwurke mei de oare no-

ardlike provinsjes. Der is in ekonomysk 

programma opsteld wêrby’t de provinsje 

300 miljoen euro beskikber stelde yn it ramt 

fan ‘Wurkje foar Fryslân’, ûnder oaren foar 

trainee-banen dy’t soargen foar nije kânsen 

foar (jonge) minsken dy’t der muoite mei 

hienen om oan ’e slach te kommen.

Wy meie de eagen lykwols net slute foar 

it feit dat it gemiddelde opliedingsnivo yn 

Fryslân noch hieltyd relatyf leech is, wylst 

de fraach nei heger oplaat personiel allin-

Wurk 11.
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nich mar tanimt. It gemiddeld ynkommen is 

ek relatyf leech yn Fryslân. Dêrtroch komt 

it noch te faak foar dat nij kreëarre wurk-

gelegenheid ynfolle wurdt troch minsken 

fan bûten de provinsje. Gearwurking tusken 

MKB-bedriuwen en tusken lytse ûndernim-

mingen en oare ûndernimmingen en oplie-

dingsynstituten kin en moat noch better.

WAT SILLE WY DWAAN?
De PvdA Fryslân wol yn ’e mande mei it 

bedriuwslibben en de kennis- en ûnder-

wiisynstellingen in ‘krêftich trio’ foarmje. 

Meielkoar meitsje wy heldere keuzes foar 

de (takomstige) wurkgelegenheid fan Frys-

lân. Soarch, Wettertechnology, Agri en Food, 

Duorsumens en Toerisme foarmje dêryn 

de kearn. It bedriuwe- ynnovaasjekluster yn 

Drachten e.o., de suvelfabriken by It Hear-

renfean, Ecomunitypark yn Easterwâlde, 

Wetsus en Dairy Campus yn Ljouwert binne 

dêrby foarbylden dy’t de toan oanjouwe. Wat 

wy yn Fryslân ‘útfine’ moat ek syn wjerslach 

krije op ús regionale ekonomy en wurkge-

legenheid. Wy geane foar de twadde faze 

fan University Campus Fryslân om’t wy der-

fan oertsjûge binne dat ús ynvestearringen 

yn ûnderwiis en ûndersyk ús ekonomy en 

wurkgelegenheid duorsum fersterkje. Fan 

pjut oant promovendus – wy wolle Fryslân 

de 21e ieu yn bringe!

Wy binne ree om provinsjaal jild te brûken 

om ekonomyske aktiviteiten te stimulearj-

en as dat nedich is en oaren it sitte litte. Dat 

kin mei in subsydzje, mar ek troch lienin-

gen mei in lege rinte te jaan of sels diel te 

nimmen. De troch de provinsje al ynrjoch-

te ‘revolvearjende’ fûnsen sille dêrby ynset 

wurde.

De PvdA Fryslân wol dat de provinsje by 

elke ynkeapopdracht of oanbesteging SROI 

as sosjale betingst opnimt. Sosjaal oanbe-

steegjen giet fierder as dat. Ek saken lykas 

goed wurkjouwerskip en besteanswis-

sichheid (earlik lean, foar earlik wurk) bin-

ne kritearia foar oanbesteging of ynkeap. 

Wurk 12.
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Skynkonstruksjes, dy’t it mooglik meitsje 

dat bygelyks wurknimmers út it bûtenlân of 

ZZP’ers op in ûnearlike manier oan it wurk 

holpen wurde tsjin te lege leanen, wolle wy 

net yn ús provinsje.

Ek ûndernimmers moatte har hieltyd flug-

ger oanpasse oan feroarjende fragen yn de 

merk. Sy krije te dwaan mei in feroarjend 

spylfjild as it giet om ekonomy, finansjele 

sektor en bedriuwslibben. De oanpassin-

gen dy’t sy dwaan moatte, wurde behin-

dere troch trochsketten regeljouwing en 

burokrasy. Benammen yn it MKB mislearje 

kânsrike inisjativen noch te faak trochdat de 

ûndernimmer fêstrint yn in wâld fan regels. 

Romte foar lytse en startende bedriuwen 

is nedich foar ynnovatyf ûndernimmerskip. 

Goede plannen dy’t liede ta goed wurk en in 

fersterking fan ús ekonomy moatte net fer-

lamme wurde troch regels en prosedueres. 

De PvdA Fryslân wol dêrom dat ûnder oaren 

it ‘Doefonds’ brûkt wurdt foar help tsjin/by 

burokrasy. Wy rôlje de ‘reade loper’ út foar 

de ynnovative ûndernimmer.

• Wy wolle ‘Wurkje foar Fryslân 2.0’ – 

10.000 banen de kommende perioade 

derby!

• Wy rôlje de reade loper út foar de ynno-

vative ûndernimmer.

• Wy wolle in formulierebrigade foar ûn-

dernimmers, keppelje oan it ‘Doefonds’.

• Wy wolle it provinsjale ynkeap- en oan-

bestegingsbelied benutte om minsken 

mei ôfstân ta de arbeidsmerk bettere 

kânsen op wurk te jaan.

• Wy realisearje de twadde faze fan Uni-

versity Campus Fryslân, mei in eigen 

fakulteit en in fûns foar struktureel ûn-

dersyk.

• Wy wolle wurkje oan in krêftige gear-

wurking tusken bedriuwen, ûnderwiis 

en oerheid, om’t dát de kaai is ta duo-

rsume fersterking fan ús regionale ek-

onomy.

• Wy sette yn op ferbining en gearwurking 

tusken skoallen en bedriuwen, tagelyk 

oanslutend by lokale inisjativen.

WAT SILLE WY KONKREET DWAAN?

Wurk 13.



3. DUORSUMENS

De PvdA Fryslân wol wurkje oan in bette-

re wrâld. Foar ús betsjut dat ek in duorsu-

me wrâld. It gebrûk fan (grûn)stoffen mei 

der net ta liede dat de boarnen yn de wrâld 

útput reitsje. Om in duorsume maatskip-

pij in stap tichterby te bringen, sette wy yn 

op duorsume enerzjyboarnen, wergebrûk, 

enerzjybesparjende maatregels, duorsu-

me lânboutechniken, ensafuorthinne. Duo-

rsumens sil hieltyd mear de maat fan alle 

dingen wêze. Wergebrûk is needsaaklik en 

mooglik. As PvdA Fryslân tinke wy dat it hiel 

goed mooglik is om duorsumer te libjen 

sûnder dat dat te’n koste giet fan ús wolfeart 

en ús wolwêzen. Mar wy sille ús libbenswi-

ze wol oanpasse moatte.

Duorsumensûntwikkelingen en ferbettering 

fan it miljeu sille belangrike pylders wêze fan 

ús belied fan de kommende 20 jier. Stribje 

nei in duorsume maatskippij kin net sûnder 

fernijing en ynnovaasje. Ek dêrby jildt dat de 

finsters iepen moatte. De PvdA Fryslân wol 

mei in iepen blik ûndersykje watfoar romtli-

ke en finansjele mooglikheden oft der binne 

om ús leefomjouwing in takomst te bieden. 

Om op it goede spoar te kommen, hawwe 

wy romtlike en finansjele mooglikheden 

nedich en sille wy kritysk sjen moatte nei 

dingen dy’t ferkeard binne foar ús leefom-

jouwing. Uteraard binne natuer en lânskip, 

wurkgelegenheid en ekonomy, draachflak 

en boargerpartisipaasje ûnskiedber ferbûn 

mei duorsumens. Duorsumens sit ommers 

yn alles. De PvdA Fryslân hat de ambysje 

om elke omrin slutend te meitsjen!

FRYSLÂN
Yn de ôfrûne perioade hawwe wy easken 

steld oan it ferduorsumjen fan ús provins-

je. Sa wolle wy yn 2020 16% fan ús enerzjy 

út duorsume enerzjyboarnen helje. Dêrmei 

WÊR STEANE WY FOAR?
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binne wy der net. Omtinken foar alternative 

foarmen fan enerzjywinning bliuwt nedich. 

Dêrom hawwe wy ynstimd mei de subsy-

dzjes en bydrage oan Wetsus. De technyk 

fan enerzjywinning dy’t ûnder oaren dêr 

ûntwikkele wurdt, moat no grutskaliger ta-

past wurde by de Ofslútdyk. Bussen binne 

begûn te riden op griene enerzjy, om samar 

inkelde foarbylden te neamen.

PvdA Fryslân hat in fûns fan 90 miljoen euro 

beskikber steld om de transysje fan fossi-

le enerzjy nei duorsume enerzjy mooglik 

te meitsjen. Dat belied wolle wy fuortsette. 

PvdA Fryslân is dêrby tsjin it gebrûk fan ús 

boaiem foar it opslaan fan kearnôffal en de 

winning fan oare, nije foarmen fan fossile 

brânstoffen, lykas skaaljegas. Wy hawwe 

omtinken frege foar it duorsume gebrûk fan 

ús boaiem. Dat omtinken sil omset wurde 

moatte yn konkreet belied.

WAT SILLE WY DWAAN?
De PvdA Fryslân hat de ambysje om Frys-

lân yn 2025 foar 50% selsfoarsjennend wêze 

te litten yn syn enerzjybehoefte. Der binne 

withoefolle maatregels dy’t de PvdA Fryslân 

ynsette wol om dy ambysje te realisearjen. 

Alderearst sykje wy nei duorsume enerzjy-

boarnen yn de foarm fan wyn, sinne en blue 

energy. Dêrneist sjogge wy in soad mooglik-

heden foar enerzjybesparjende maatregels 

yn de besteande wenningbou en de nijbou. 

Ek bedriuwen en bedriuwsterreinen kinne 

omfoarme wurde ta enerzjysunige en -neu-

trale gebouwen en terreinen.

PvdA Fryslân kiest foar maatwurk, passend 

by de lokaasje en de ideeën fan de streek. 

Untwikkelingsmooglikheden yn romtlike sin 

geane lykop mei romte foar de natuer en it 

lânskip.

Sûnder draachflak is it dreech om wat fan ’e 

grûn te krijen. As der draachflak en/of be-

hoefte is yn in gemeente, mei de provinsje 

gjin beheiningen oplizze. Oan de oare kant 

kin it provinsjaal bestjoer gemeenten wol 

freegje om mei te dwaan oan de ambysje 

om Fryslân yn 2025 foar 50% selsfoarsjen-
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nend wêze te litten. Meielkoar kinne pro-

vinsje en gemeenten sjen watfoar gebiet oft 

foar hokker soarte enerzjywinning it meast 

geskikt is.

By de Ryksferdieling fan wynmûnen oer de 

provinsjes hawwe wy ynstimd mei de ple-

• Wy sjogge de omrin fan previnsje, wer-

gebrûk, recycling, ferbrânen en stoarten 

as basisprinsipe foar duorsume ûntwik-

keling.

• Wy wolle it enerzjyneutraal wurden fan 

de Waadeilannen brûke as pilot foar de 

hiele provinsje.

• It provinsjaal enerzjyfûns moat soarg-

je foar 20% enerzjybesparring foar alle 

Friezen. 

• Wy sjogge ‘Ús Koöperaasje’ as foarbyld 

foar de takomst.

• Wy wolle op syn minst 50 sinneparken 

realisearje de kommende perioade.

• Wy wolle gjin kearnôffal yn de Fryske 

boaiem en gjin winning fan skaaljegas.

• By it ‘op ’e merk bringen’ fan iepenbier 

ferfier en feartsjinsten moat ‘grien’ it út-

gongspunt wêze.

• Wy wolle dat alle provinsjale wegen 

troch LED-ferljochting ferljochte wurde.

• Wy wolle partisipearje yn wynparken 

sadat de opbringst te’n goede komme 

kin fan de Mienskip, dêr’t dat mooglik is, 

is sanearring/opromjen fan âlde mûnen 

winsklik. 

WAT SILLE WY KONKREET DWAAN?

atsing fan 530,5 MW. De PvdA Fryslân wol 

optimale partisipaasjemooglikheden foar 

bedriuwen en ynwenners út Fryslân. By it 

oprjochtsjen fan nije wynparken moat ta-

gelyk in sanearring fan solitêre mûnen en 

ferâldere wynparken plakfine.

Duorsumens 16.
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4. OMJOUWING

Foar in minskweardich bestean en ûnder-

linge ferbining is de omjouwing fan belang. 

De kwaliteit fan libjen wurdt mei útmakke 

troch de omjouwing dêr’t wy yn libje, wurkje 

en rekreëarje. Sûnder goede ynfrastruktuer 

lykas wegen, farwegen, spoarferbining en 

breedbân is wurk dreger te ûntwikkeljen. 

Soarchfâldich en duorsum behear fan lâns-

kip, natuer en stedsomjouwing draacht by 

oan ús wolbefinen en ús wolfeart.

Projekten yn de omjouwing omfetsje altyd 

meardere aspekten: it giet al gau oer eko-

nomy en ekology, oer romte en wetter, oer 

itensproduksje en miljeu. Wy steane foar in 

iepen oanpak dêr’t de ferskate minsken, or-

ganisaasjes en belangen fan it begjin ôf yn 

behelle binne, en net allinnich neffens in yn-

spraakproseduere wat fan fine meie. It kon-

sept fan de Nije Pleats is dêrby in goed foar-

byld. Yn Fryslân arbeidzje wy mei-inoar op! 

It is wichtich om ek altyd each te hawwen 

foar de, troch harren geografyske lizzing, 

bysûndere situaasje fan de Waadeilannen. 

Saken lykas iepenbier ferfier, wenningneed 

en foarsjenningen binne op de Waadeilan-

nen ûnderwerpen dy’t spesifike oplossingen 

freegje.

FRYSLÂN
Wy binne grutsk op it Fryske lânskip. Frys-

lân is net sûnder reden in favorite fakâns-

jebestimming. Ek ús eigen ynwenners ge-

nietsje fan de skientme fan de omjouwing 

en wolle hjir yn it algemien dan ek graach 

wenjen en wurkjen bliuwe.

Op it mêd fan omjouwing binne der in soad 

saken dy’t foar de PvdA Fryslân belangryk 

binne. Samar in greep út de saken fan de 

ôfrûne perioade:

WÊR STEANE WY FOAR?
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De lêste jierren is der mei foarrang wur-

ke oan de realisaasje fan de ekologyske 

haadstruktuer. De ôfrûne perioade hawwe 

wy sterk ynset op it realisearjen fan safolle 

mooglik natuer, nettsjinsteande de 75% be-

suniging fan it Ryk op natuerûntwikkeling. 

Wy binne trou bleaun oan it ‘Streekplan’ en 

it ‘Grien Manifest’. Ambysjes moatte je hâl-

de, ek al wierret it eefkes tsjin. De kommen-

de perioade sil it behear fan de ekologyske 

haadstruktuer it omtinken fertsjinje.

It hjoeddeistige belied makket it mooglik dat 

boerebedriuwen har fierder ûntjaan kinne, 

mits se mar rekken hâlde mei aspekten ly-

kas dierewolwêzen, ekology en lânskiplike 

ynpassing.

De ôfrûne perioade is flink ynvestearre yn 

it takomstbestindich meitsjen fan it provins-

jaal wegenet. Oeral yn ús provinsje wurdt 

dat no útfierd. Foarbylden binne ‘De Sintrale 

As’, de ferdûbeling fan de N381 en de heak 

om Ljouwert.

Wy hawwe fûl lutsen oan it ta stân kommen 

en de útfiering fan it ‘Fryske Marreprojekt’. 

De útfiering fan de twadde faze fan it ‘Frys-

ke Marreprojekt’ is folop oan ’e gong en dat 

liedt ûnder oaren ta behâld fan wurkgele-

genheid yn ien fan de rekreative en toeris-

tyske pearels fan Fryslân, neist bygelyks it 

Waad. Dêrmei is de ynfrastruktuer foar de 

wetterrekreaasje takomstbestindich. De re-

alisaasje sil ek noch yn de kommende pe-

rioade oandacht freegje.

De wegeynfrastruktuer wurdt mei tanksij 

de PvdA Fryslân lânskiplik ynpast. Dy yn-

vestearringen binne ekonomysk, ekologysk 

en maatskiplik rendabel. Der is wurke oan 

de ferkearsfeilichheid en in grut oantal fer-

kearsûnfeilige situaasjes binne ferbettere. 

De treinferbiningen binne yntinsivearre.

Ekologysk ferantwurde gebrûk fan grûn fan 

natuerorganisaasjes en boeren hat mear 

omtinken krigen. In duorsume omjouwing, 

kwaliteit fan de romte stiet net op himsels; 

Omjouwing 18.

Fo
to

: M
ar

tin
 F

is
ch

, C
re

at
ive

 C
om

m
on

s



dy kin net los sjoen wurde fan ús miens-

kipssin, wenjen, wurkjen, ûndernimmen en 

rekreëarjen. De grutste opjefte foar ús pro-

vinsje is miskien wol it duorsum ynpassen 

yn de romte fan al dy belangen en tagelyk 

om ús moaie Fryske lânskip te tinken. Wy 

wolle net allinnich sjen nei wat wy no nedich 

hawwe, mar ek ús kostlike lânskip behâlde 

foar ús bern en bernsbern.

WAT SILLE WY DWAAN?
Wy moatte soarchfâldich omgean mei ús 

romte. Wy stribje nei kompakt en konsin-

trearre bouwen yn en om doarpen en stê-

den. Tusken mienskippen sette wy yn op 

heechweardige fytsferbiningen. Nije lok-

aasjes foar wenjen en bedriuwichheid kom-

me pas yn byld wannear’t de âlde ‘op’ binne. 

Ynwreiding giet boppe útwreiding. De demo-

grafyske ûntwikkelingen yn stêd, wiken en 

plattelân bringe enoarme risiko’s mei, mar 

ek kânsen. Leefberheid is en bliuwt foar de 

PvdA Fryslân in wichtich tema. Krimp kin ek 

in kâns wêze om te kiezen foar kwaliteit, by-

gelyks troch mienskippen sizzenskip te jaan 

oer werbestimming fan ‘rottige kiezzen’.

Goede mooglikheden foar mobiliteit binne 

hiel belangryk foar de leefberheid. Ferskil-

len tusken minsken en mooglikheden kinne 

troch in gebrek oan mobiliteit hieltyd grutter 

wurde. Dat fine wy net akseptabel. Mobili-

teit is in basisrjocht foar alle ynwenners fan 

Fryslân en moat foar elkenien dus betelber, 

tagonklik en betrouber wêze.

As konsesjehâlder foar in grut part fan it ie-

penbier ferfier yn ús provinsje sette wy dêr 

maksimaal op yn. Flugge en komfortabele 

OV-ferbiningen mei de Rânestêd binne fan 

grut belang foar de regionale ekonomy en 

de mobiliteit fan ynwenners. De PvdA Frys-

lân stribbet nei in fierdere ferbettering fan 

OV-ferbiningen rjochting Rânestêd, Grins en 

Noard-Europa. Om dat dwaan te kinnen is 

yntinsive gearwurking nedich mei de Fryske 

gemeenten.

Meielkoar kinne wy yn de konsesjeferliening 
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garant stean foar de mobiliteit en soargje 

foar goede oanslutingen binnen it iepenbier 

ferfier. Foar it waarboargjen fan de mobiliteit 

fan alle Friezen sjogge wy ek nei de kombi-

naasje fan ferfiersstreamen. Te tinken falt 

oan learlingeferfier en âldereinferfier, dêr’t 

wy kompakt mei wurkje kinne en de berik-

berheid yn stân hâlde. Tûke ICT-oplossingen 

kinne dêrby helpe.

Yn ús ambysje foarmje rekreaasje en toe-

risme yn 2030 ien fan de belangrykste boar-

nen fan wolfeart en wolwêzen yn Fryslân. 

Der is in breed oanbod fan foarsjenningen 

en rekreaasjemooglikheden foar alle Frie-

zen en binnenlânske en bûtenlânske toeris-

ten. Hoewol’t ús Waadeilannen en de Fryske 

marren de foarnaamste bestimmingen bin-

ne en bliuwe, sjogge wy mooglikheden om 

de betsjutting fan lân-  en wetterrekreaasje 

en kultuertoerisme te befoarderjen.

Ek yn it tanimmende mei-inoar ferweve wê-

zen fan ferskate foarmen fan toerisme en 

rekreaasje sjogge wy kânsen foar it fierder 

fersterkjen fan de sektor yn de takomst.

De PvdA Fryslân wol ynsette op rekrea-

tive ûntwikkelingen by it Iselmargebiet 

en de waadkust lâns, bygelyks by Holwert 

oan See. Fierder moat der mear omtin-

ken komme foar de bosken en wâlden. De 

Nasjonale Parken fan Skiermûntseach yn it 

noardeasten fia it Lauwersmargebiet en it 

Drents-Friese Wold yn it súdeasten oant de 

Rottige Meente en Gaasterlân yn it súdwes-

ten, foarmje in omfangryk natuerlint yn ús 

provinsje.In ferbining dêrtusken leveret in 

moaie rekreative rûte op. Provinsjale oan-

dacht is ûnmisber foar dy parken en gebie-

ten. Projektmjittige ynset is winsklik, sa’t wy 

dat ek dien hawwe by it suksesfolle ‘Fryske 

Marreprojekt’.

De PvdA Fryslân tinkt ek oan it kreatyf be-

nutten fan mooglikheden yn de lânbou en de 

natuer, bygelyks troch bern al jong mei it ûn-

derhâld en behear fan de natuer yn oanrek-

king te bringen. Wy sjogge dêr ferbinings-
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mooglikheden mei rekreaasje en toerisme. 

Lânbou en natuer lizze tichter byelkoar en 

foarsafier’t dat noch net sa is, set de PvdA 

Fryslân dêrop yn. Behear fan de natuer en it 

• Wy sette yn op maksimaal gebrûk fan 

besteande romte foar bedriuwichheid 

– gjin nije bedriuweterreinen as dat net 

strikt needsaaklik is.

• Wy sette yn op in ferbinende rûte as re-

kreatyf ketting tusken de Nasjonale par-

ken en lânskippen.

• De ekologyske haadstruktuer (EHS) 

wurdt folslein útfierd.

• Wy wolle ien promoasje-organisaasje 

mei in helder boadskip.

• Wy sette yn op it Nasjonale erfgoed en 

Unesco- erfgoed.

• Wy wolle in fluggere ynfiering fan de 

kontinuë ôfstânsbetsjinning foar pro-

vinsjale en gemeentlike brêgen.

• Wy sille wurkje oan it knyppunt slûs 

Koarnwertersân.

• Foar behâld fan de feangebieten is de 

ynset: funksje folget peil.

• Wy wolle mienskippen ferbine troch 

heechweardige fytsrûtes.

• Wy ynvestearje yn tûk iepenbier ferfier.

lânskip binne foar de kommende perioade 

belangrike oandachtspunten.

WAT SILLE WY KONKREET DWAAN?
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5. BESTJOER & FINANSJES

De PvdA Fryslân is in demokratyske partij. 

It bestjoer is der foar en troch minsken. De 

werkenberens tusken boargers en harren 

oerheid fine wy wichtich. Net de effisjinsje 

is dominant, mar werkenberens en gesach 

fan de oerheid binne fan grut belang. It is 

in middel om de maatskippij te bestjoeren. 

De oerheid soarget foar in protte saken yn 

it maatskiplik libben. Dat organisearret dy 

oerheid direkt of yndirekt, fia subsydzjes en/

of maatskiplike bydragen.

De taken dy’t de oerheid hat, komme de-

mokratysk ta stân en ek yn dit ferkiezings-

programma steane dy winsken oanjûn. De 

lêsten foar boargers moatte sa leech moog-

lik wêze, ek finansjeel. Dêrom is effisjinsje 

en gearwurking winsklik en needsaaklik.

FRYSLÂN
Fryslân is in bysûndere provinsje. Troch syn 

eigenens, taal en kultuer is de werkenbe-

rens grut. De PvdA Fryslân sjocht gjin reden 

en gjin belang om yn dy bestjoerlike ienheid 

feroaring oan te bringen. Der wurdt sukses-

fol gearwurke mei Grinslân en Drinte, be-

nammen om sjoen te wurden yn Den Haach 

en Brussel. Mei de waadprovinsjes bûten 

Nederlân wurdt ek goed gearwurke. Dêrby 

is de ynset it behâld fan it waadgebiet en de 

ekonomyske fitalisearring fan dat gebiet. 

Fryslân is fan betsjutting as aparte bestjoer-

like entiteit. Dat sterke merk hat gjin ferlet 

fan feroaring.

Binnen Fryslân wurdt goed gearwurke. De 

provinsje hat gearwurkingsaginda’s mei de 

fjouwer grutte stêden en ek de streekagin-

da’s binne yn ûntwikkeling. Dy gearwur-

kings moat fierder foarm en ynhâld oan jûn 

wurde. Dat betsjut ek foar de provinsje noch 

in slach om belied regionaal te koördinearj-

en. Ek jildstreamen sille op dy ûntwikkeling 
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ôfstimd wurde moatte. De provinsje follet 

syn rol as regisseur by inisjativen fan ûn-

derop mei faasje yn.

Dy foarmen fan gearwurking meie lykwols 

de tafersjochhâldende rol fan de provinsje 

net yn it paad stean. De provinsje kin yn syn 

tafersjochhâldende rol gemeenten stypje by 

goed en duorsum finansjeel belied. It giet 

der dêrby net om dat de provinsje boppe-

master spilet, it giet derom dat tefoaren 

kommen wurdt dat minsken de dupe wurde 

fan min belied fan in gemeente.

Oan it begjin fan de foarige Steateperioade 

is troch in kommisje fan wizen in takomstich 

byld sketst fan de bestjoerlike yndieling fan 

Fryslân. De PvdA Fryslân konstatearret dat 

frij natuerlik in ûntwikkeling op gong kom-

men is by gemeenten om harren fia dy wei 

te organisearjen. Gearwurking sjogge wy 

net allinnich yn de foarm fan fúzje. Sa is yn 

de soarch in fierdere ûntwikkeling fan Ljou-

wert as ‘sintrumgemeente’ fan hiel Fryslân 

te sjen. Dêr’t de needsaak field wurdt, haw-

we gemeenterieden sels it beslút ta weryn-

dieling of amtlike fúzje nommen. Dat sjocht 

de PvdA Fryslân as bestjoerskrêft. De PvdA 

Fryslân is der foarstanner fan dat dy ûntwik-

keling him fierder fuortset yn de kommende 

perioade. De provinsje moat fansels syn ei-

gen húshâldboekje op oarder hâlde. In slu-

tende begrutting is winske en needsaaklik.

• Wy wolle ús ynwenners mear sizzens-

kip jaan troch te eksperimintearjen mei 

fernijde foarmen fan beslútfoarming.

• Wy wolle bredere foegen foar de kom-

misje ‘Boaiemdaling Fryslân’ wêr’t it 

giet om (potinsjele) skea as gefolch fan 

mynbouaktiviteiten.

• Wy wolle aktyf boargerskip, benammen 

troch koöperative foarmen te brûken.

• Wy sette yn op in digitaal mediaplat-

foarm om ús demokrasy te fersterkjen 

en jongereinpartisipaasje te yntinsi-

vearjen.

• Wy wolle, dêr’t dat kin en foardielen op-

leveret foar de bedriuwsfiering, de gear-

wurking sykje mei gemeenten en Wet-

terskip Fryslân.
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