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Fryslân 100% sosjaal 
ferkiezingsprogramma SP Fryslân 2015-2019 

 

 

Ynlieding 

 

Wy libje yn in soarchlike tiid. It belied wêrby’t jild boppe minsken giet hat in djippe krisis feroarsake. 

De hjoeddeiske koalysje fan liberalen en sosjaaldemokraten is drok dwaande de gefolgen fan dy krisis 

slimmer te meitsjen. 

 

Men docht dit troch de solidariteit yn de maatskippij ôf te brekken en de rekken by de swaksten yn 

de maatskippij del te lizzen. Wy sjogge grutskalige besunigings yn de soarch, twongen wurk mei 

behâld fan útkearing troch wurkleazen, oerdracht fan ferantwurdlikheden nei gemeenten foar folle 

minder jild, ôfbraak fan de sosjale wurkfoarsjenning en gean sa mar troch. 

 

Dit belied moat op lanlik nivo en yn Brussel bestrieden wurde, mar ek de provinsje kin dêryn in 

wichtige rol spylje. De provinsje beskikt oer eigen beliedsromte en kin bygelyks wer eigen sosjaal 

belied ynfiere. Dy beliedsromte is der no noch, mar ek dat wurdt bedrige troch it hjoeddeiske regear. 

Troch ynperking fan de eigen beliedsromte en troch de driging fan opskaling nei lânsdielen. Ek spilet 

de provinsje in rol troch de Earste Keamer te kiezen.  

 

Dizze ferkiezings binne dêrom fan grut belang. Dit is it moment om it tij te kearen en de ôfbraak fan 

de beskaving te stopjen. It is no mear dan ea de tiid om ek yn Fryslân út te gean fan de begjinsels fan 

de SP: minsklike weardichheid, lykweardichheid en solidariteit. Stim dêrom op de SP. 
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Maatskippij 

 

Yn in maatskippij binne minsken it wichtichst en net de diken, gebouwen, ynstellings en rigels. Dêrom 

fynt de SP dat ek de provinsjale oerheid der yn it foarste plak foar de minsken is. Wy wolle ús net 

ferskûle efter “kearntaken” en “dêr geane wy net oer.” 

 

 Provinsjaal wurkjende organisaasjes lykas Fries Samenwerkingsverband 

Uitkeringsgerechtigden, antidiskriminaasjeburo Tûmba, Soarchbelang en COC wurde 

bliuwend subsidiearre. 

 De provinsje ûnderstipet keunst, kultuer en sport yn de breedte en der giet gjin jild nei 

topsport. 

 Wy fine de Fryske taal en kultuer wichtich. De provinsje stimulearret it gebrûk fan it Frysk op 

allerhanne gebieten en fasilitearret wêr nedich. Omrop Fryslân is hjir in wichtige faktor yn, 

mar ek it twa- en trijetalich ûnderwiis. 

 Kulturele Haadstêd 2018 mei gjin elitefeestje wurde, mar moat in breed programma bringe 

wat foar elkenien betelber en tagonklik is.  

 Bestjoerders fan ynstellings dy’t subsydzje krije meie net mear fertsjinje dan in 

ministersalaris; dogge hja dit wol, dan kin de subsydzje koarten wurde of hielendal net 

ferstrekt wurde. 

 De provinsje komt mei in plan foar ûntsleine soarch- en wolwêzensmeiwurkers, sadat hja, 

mei behâld fan rjochten, ynsetten wurde kinne yn de regio en by- of omleard wurde kinne. 

 Der komt in provinsjaal fûns foar earmoedebestriding. 

 

 

Wenjen en romte 

 

Fryslân is in provinsje mei in romtlik karakter mei in soad plattelân. Dat wolle wy graach sa hâlde. Der 

moat boud wurde foar minsken yn alle ynkommenskategorieën. 

Lânbou en feehâlderij meie net op kosten gean fan miljeu, natoer en bistewolwêzen. 

Fytspaden, kuierpaden, farwegen, brêgen, farponten en slûzen binne wichtich foar de ynwenners en 

rekreanten yn Fryslân.  

 Der moat soarge wurde foar genôch betelbere sosjale hierwenten. By de keapwenten leit de 

klam op starterswenten. 

 By alles wat der boud wurdt moat it lanlik karakter behâlden wurde.  

 Alde(re) bedriuweterreinen moatte opknapt en ûnderhâlden wurde. Wy wolle gjin oanlis fan 

nije bedriuweterreinen. 

 De SP is tsjin megastâllen en foar bistefreonlike feehâlderij. Der wurdt by foarkar biologysk 

buorke, yn kombinaasje mei natoerbehear en eventueel lytsskalige rekreaasje. 

 De SP fynt dat de ekologyske haadstruktuur (EHS), it greidefûgelbelied en de 

guozzeproblematyk spearpunten binnen it natoerbelied binne. 
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Duorsumens 

 

De SP set yn it foarste plak yn op enerzjybesparring. Net allinne by húshâldens mar benammen ek by 

bedriuwen, ynstellings en oerheden. Dêrneist moat duorsume enerzjy befoardere wurde. Wyn-, 

sinne- en tij-enerzjy, mar bygelyks ek ierdwaarmte en Blue Energy. 

It Waadgebiet is in kostber en unyk natoergebiet. De SP set har yn foar behâld en beskerming fan dat 

gebiet en tsjin de winning fan sâlt, gas en oalje ûnder de Waadsee. 

 

 Enerzjyfergriemerij en ljochtfersmoarging by bedriuwen en oerheden wurdt tsjingien. 

 It isolearjen fan besteande wenten wurdt befoardere. 

 Wy wolle yn Fryslân gjin rekreative jacht op bisten. 

 It grûnwetterpeil mei net hieltyd wer ferlege wurde foar de lânbou op kosten fan de natoer. 

 De provinsje sil de lokale opwekking fan duorsume enerzjy fuortsterkje, wêrby’t ek de 

sizzenskip lokaal regele wurdt. 

 Foar de SP is it ûntwikkeljen fan opslachmooglikheden fan duorsume enerzjy wichtich. 

 Wy stribje der nei om yn 2025 folslein fossile brânstoffenfrij te wêzen. 

 Gjin opslach fan kearnôffal of CO2 yn de Fryske boaiem en gjin winning fan skalygas. 

 

 

Ekonomy 

 

De Nederlânske ekonomy driuwt fierhinne op it midden- en lytsbedriuw (MKB). Dat jildt noch mear 

foar de provinsje Fryslân. De provinsje sil dêrom yn har ekonomysk belied it MKB sintraal stelle 

moatte.  

 

 De provinsje rjochtet in ynformaajse-  en kennispunt op foar maatskiplik ferantwurd 

ûndernimme. 

 De provinsje stimulearret de oprjochting fan kredytkoöperaasjes. 

 De provinsje rjochtet har ekonomysk belied net allinne op de Westergosône en de A7-sône, 

mar ek op de gebieten dêrbûten. 

 Oanbestegings wurde sa opsplitst dat ek regionale bedriuwen ynskriuwe kinne. 

 By oanbestegings is maatskiplik ferantwurd ûndernimme in kritearium foar gunning. 

 Subsydzjedrompels moatte dielname fan MKB’s net ûnmooglik meitsje. 

 Yn de lânbou en by rekreaasje en toerisme kiest de SP foar lytsskaligens en ynnovaasje. 

 It toerisme is in ekonomyske spearpunt. 
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Ferkear en ferfier 

 

Ferkearsfeiligens is foar de SP de ienichste reden om noch wat te dwaan oan diken. Der binne amper 

ferkearsopstoppings en it Fryske wegenet is no wol klear. It oanlizzen fan diken kostet in soad jild en 

de swierrichheden binne, hielendal yn fergeliking mei de Rânestêd, marginaal. 

 Wy wolle yn ús provinsje goed iepenbier ferfier. Fynmazich en foar elkenien. Dêrom wolle wy 

in eigen iepenbier ferfierbedriuw oprjochtsje en ophâlde mei oanbesteegje. 

 Oanfoljend iepenbier ferfier mei gjin ferkringing fan reguliere banen opleverje. 

 Wy wolle gjin nije diken mear oanlizze, allinne wêr nedich de ferkearsfeiligens ferbetterje. 

 Men moat yn Fryslân oeral feilich kuierje en fytse kinne. 

 De beropsfeart moat stimulearre en fasilitearre wurde. Wêr mooglik moat de beropsfeart fan 

de rekreaasjefeart skieden wurde. 

 De provinsje bliuwt har sterk meitsje foar in snellere spoarferbining mei de Rânestêd en 

Noard-Dútslân. 

 

 

Bestjoer en finânsjes 

 

De provinsje as bestjoerslaach ûntlient har besteansrjocht oan wat hja foar de minsken betsjutte kin. 

As de provinsje har dêr net mear mei dwaande hâldt kin hja as bestjoerslaach opheven wurde. 

 

 Fryslân bliuwt in selsstannige provinsje. 

 It Samenwerkingsverband Noord Nederland wurdt omfoarme ta in subsydzjeloket sûnder 

beliedsfoech. 

 Gemeentlike weryndieling wurdt allinne trochfierd mei ynstimming fan de befolking. 

 De provinsje befoardert de organisearre sizzenskip fan boargers op pleatslik nivo. 

 Omwenjenden moatte fan it begjin ôf mear en better belutsen wurde by provinsjale plannen. 

 Doarpswurk en Partoer wurde ynsetten om de organisearre sizzenskip foarm te jaan. 

 It wetterskip wurdt bestjoerlik ûnderbrocht by de provinsje. 

 De provinsje hâldt ôfstân wat lobbycircuits oanbelanget en lit har belied dêrtroch net 

beynfloedzje. 

 De opsinten motorrydtugenbelesting wurde net ferhege. 

 De NUON-jilden wurde ynsetten om de sosjaal-kulturele ynfrastruktuer fuort te sterkjen en 

de ekonomyske ûntjouwings te befoarderjen. 

 De provinsje makket passend gebrûk fan Europeeske jilden en fûnsen; wy wolle gjin 

projekten betinke om jild binnen te heljen. 

 It ryksjild foar iepenbier ferfier wurdt allinne ynsetten foar it iepenbier ferfier. 

 It fasilitêr persoaniel komt wer gewoan yn tsjinst fan de provinsje. 

 De fraksjebudzjetten wurde mei 50% ferlege. 

 


