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PVV Fryslân – Program 2019 - 2023 
 
Fol oertsjûging presintearje wy ús 
ferkiezingsprogram foar de kommende 
Steateferkiezings: Fryslân Earst oan jim. 
Wichtige ferkiezings! Wichtich foar de 
provinsje Fryslân, mar ek foar de besetting 
fan de Earste Keamer. Sa’t jim witte, wurdt 
de Earste Keamer keazen troch alle 
Provinsjale Steaten meielkoar. 

Mei in sterke stim yn de provinsje kinne wy dus yn ‘e Earste Keamer (no 
9 PVV-sitten, ien dêrfan in Fries) in noch sterkere fûst meitsje tsjin it 
ôfbraak en fuort-mei-ús-belied fan it hjoeddeistige kabinet. It kabinet 
Rutte 3 hat op dit stuit mar op it kantsje ôf in mearheid yn de Earste 
Keamer. Jim begripe hoe wichtich jim stim foar de provinsjale Steate-
ferkiezings is, allinne al om dy reden.  
 
Yn Fryslân is de PVV-stim konsekwint en reälistysk te hearren, en dat al 
8 jier lang. Us almeast unike stim hat by de kommende ferkiezings 
driuwend ferlet fan jo stim en wurdearring. Dy wurdearring soarge der 
yn 2018 foar dat de PVV-fraksje no ek aktyf is yn de gemeente 
Achtkarspelen. 
 
Al hast in decennium lit de PVV in reälistysk tsjinlûd hearre tsjin faak 
linkse en neoliberale ûnsin. Mei ús oandroegen oplossings stiet de PVV 
spitigernôch faak allinne yn de Fryske Steaten. Konsekwint wêzen hat 
in priis. Wy wegerje mei te dwaan oan efterkeammerke-oerlis, 
tichttimmere koäalysje-akkoarten en de langstme nei macht en it plús. 
De PVV is de iennichste politike partij dy’t de beslútfoarming wier oan 
de Fryske befolking oerlitte wol middels referinda, sadat jim jim 
útsprekke kinne oer saken as wynmûnen, klimaat, subsidiearre 
eveneminten, boeren en natoer. 
Wy kieze foar reälistyske oplossings, dy’t wy graach hifkje oan de wil 
fan ‘e befolking. Dat neame ús tsjinstanners populisme, wy neame dat 
demokrasy. It is oan jim om ús grutter te meitsjen, sadat wy mei in 
gruttere fûst op tafel slaan kinne en de plúsplakkers úteinliks net 
langer om ús – en jim – hinne kinne. Dêrom, wolle jim Fryslân Earst, of 
wolle jim De Haach of Brussel earst? Stim dêrom op 20 maart op de 
Fryske PVV! 
 
Friezen binne in konservatyf en kloek folk en dat is in prima 
karaktertrek om de mienskip, sa’t wy dy kenne, te behâlden. 
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Jild net ûnnut oer de balke smite, mar ferstannich omgean mei de 
ponge. Jild kin mar ien kear útjûn wurde en we moatte dus earst tinke 
foar’t we dogge. Dy poerbêste karaktertrekken wol de PVV ek yn it nije 
Fryske bestjoer wer fertsjintwurdigje en útdrage. Fryslân is in unike 
provinsje mei unike minsken. Wy wolle dat bewarje en trochjaan oan 
de generaasjes dy’t nei ús komme. 
 
De PVV giet de ferkiezings yn mei it biedwurd "Fryslân Earst". 
Dat wol net sizze dat wy in stek om Fryslân hinne bouwe wolle.  
Wy begripe dat lanlike besluten ynfloed hawwe op ús provinsje. Fryslân 
Earst seit wol dat wy út prinsipe foar it belang fan Fryslân en har 
ynwenners kieze. De PVV Fryslân is terjochte grutsk op ús provinsje, ús 
taal, ús kultuer en ús histoarje. Wy binne sels wol in bytsje 
sjauvinistysk as jo wolle. 
 
Dêrom stelle wy oanhâldend de fragen: wurdt ús provinsje, de Fryske 
boarger of ûndernimmer, der better fan? Wat betsjut it foar de Fryske 
wurkgelegenheid? De leefberens? Wat betsjut it foar de Fryske 
identiteit en de taal? 
  
Lykas earder sein: mei in sterke PVV yn de Earste Keamer, kin de PVV 
tegearre mei oaren in blok fan belang foarmje en kinne we ynfloed 
útoefenje op de wetsútstellen fan ‘e Twadde Keamer. 
Dy posysje wolle wy sterker meitsje troch mear PVV-leden yn ‘e Earste 
Keamer. As mear kiezers stimme op de provinsjale PVV betsjut dat dus 
mear ynfloed yn De Haach. Sterker noch: as dit kabinet de besteande 
minimale mearheid yn de Earste Keamer ferliest, kinne wy ûnsinnige 
útstellen tsjinhâlde of ombûge! Dan kinne wy tefoaren komme: 

• dat de soarch fierder ôfbrutsen wurdt; 

• dat ús jild nei Brussel oermakke wurdt; 

• dat der ûnbeheinde tallen gelokssikers talitten wurde; 

• dat de klimaatwaansin/enerzjytransysje, dêr’t de boarger 
úteinliks de rekken fan betellet, in ho taroppen wurdt. 
  

De PVV wol ôf fan de Europeeske bemuoienis. Wy binne wol foar in 
gearwurkjend Europa, mar net foar de Europeeske Uny yn dizze foarm. 
Brussel moat har net bemuoie mei ús boeren, túnkers, lânbouwers en 
fiskers. Europeeske regeljouwing is no faak in jildslinende burokratyske 
bongel oan de poat. Ién Europeeske supersteat is foar ús gjin opsje. Wy 
wolle wer baas wurde yn eigen lân en dus ek yn eigen provinsje. 
En dêrby wolle wy ús eigen Fryske identiteit behâlde. 
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Op dit stuit spylje der in pear wichtige saken: 

• De massa-ymmigraasje (dêr’t we as provinsje net safolle oer te 
sizzen hawwe, mar dêr’t we yn De Haach wol wat mei kinne); 

• De klimaatwaansin (út Brussel/De Haach wei oplein, dêr’t we k 
wat mei kinne);  

• Us romte; 

• Us ekonomy. 
Op dy lêste punten hat de provinsje in grutte ynfloed, dus dêr wolle wy 
graach mei oan ‘e slach. 
  
De massa-ymmigraasje bringt ús in soad minsken mei in net-westerske 
eftergrûn. In grut tal fan dy ymmigranten hat in islamityske eftergrûn. 
De islamityske ideology preket in ôfkear fan ús westerske beskaving.  
Hja stribbet nei segregaasje ynstee fan yntegraasje, basearret har op 
de ûngelikensens fan min en frou, homo- en heteroseksualiteit, 
leauwigen en net-leauwigen. Dy ideology ferhâldt har net mei ús iepen 
mienskip en westerske identiteit dy’t fuortkomt út de Kristlik-Joadske 
en humanistyske tradysjes. 
Dy westerske tradysjes hawwe ús wolfeart, wolwêzen, kennis en 
frijheden brocht. 
  
De Partij voor de Vrijheid fynt ús identiteit en ferwurvenheden mear as 
de muoite wurdich om te ferdigenjen tsjin de gefaren dy’t ús frijheden 
bedriigje. Wy hâlde net op mei ús te fersetten tsjin de driging fan 
yntolerânsje yn ús kwetsbere tolerante mienskip: yn de Haach, yn 
Brussel, yn de provinsjes en de gemeentes. 
Sjoch ek it resinte útstel fan wet fan de Keamerleden Wilders en De 
Graaf: 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cf
g=wetsvoorstellendetail&gry=wetsvoorstel%3A35039 
 
 
De provinsje hat lykwols har eigen kearntaken: 
Ekonomy, de romte, iepenbier ferfier, kultuer, myljeu, toerisme en 
taal. De PVV wol dat de provinsje har benammen rjochtet op dy 
hjirfoar neamde taken.  
 
Dêr lêze jim mear oer yn dit program. Wy begjinne mei in gearfetting 
fan wichtige punten. Fierderop kinne jim mear yn detail lêze wat wy 
der fan fine.  
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Spearpunten program 2019 – 2023; 
 

• Wy dogge net mei oan de klimaat-hystearje. 

• Mear direkte demokrasy; rieplachtsjen fan ‘e befolking op 
wichtige ûnderwerpen. 

• Minder islam. 

• Gjin wynmûnen- en sinneparken. 

• Sunich wêze op de natoer. 

• Stimulearjen fan betelbere rekreäasje, fersterking fan de 
rekreätive sektor. 

• Doelrjochte oplossings foar in tal spesifike groepen: âlderein, 
studinten en jongerein. 

• Oplossen fan knipepunten yn it Fryske wetter-, spoar- en 
wegennet.  

• Elkenien de mooglikheid biede fan rap ynternet. 

• Opsinten motorrydtúchbelesting bliuwend leech, noch leaver: 
ôfskaffe. 

• Kultureel histoarysk erfguod yn stân hâlde. 

• Stimulearring fan ekonomy en wurkgelegenheid. 

• Minder regels en lêsten foar ûndernimmers. 

• Ferbod op plezierjacht. 

• Lytsere oerheid. 
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Klimaathystearje en enerzjytransysje: 
 
It klimaat feroaret.  
Dat docht it al miljoenen jierren lang. . .  
Iistiden wikselje ôf mei waarmere tiidrekken. It is in natuerlik proses, 
dêr’t de minske amper ynfloed op hat. Mannichien wol ús leauwe litte, 
dat wy as minsken dêr wol ynfloed op hawwe. Hja tinke dat it klimaat 
nei de hân sette kinne troch CO2-fermindering en enerzjytransysje.  
Guon neame it duorsum: 

• Dat in elektryske auto goed foar it myljeu is, mar ferjitte der by 
te sizzen dat dy auto laden wurde moat mei stroom, dy’t dochs 
earne produsearre wurde moat. 

• Sizze der net by dat it meitsjen fan sa’n elektryske auto hielendal 
net duorsum is. (tink oan de akku, dy’t mar koart mei giet en 
makke wurdt fan beheind beskikbere grûnstoffen) 

• Dat men mei wynmûnen en sinneparken it enerzjyprobleem 
oplosse kin, mar sizze der net by dat it in sabeare oplossing is.  
(Der kin op dy manier nea foldwaande stroom opwekt wurde om 
yn it ferlet te foarsjen. Flugge gasturbines, stienkoal- of 
kearnsintrales sille aloan byspringe moatte en net allinne as der 
gjin wyn is of nachts: hoesa duorsum?) 

 
Wittenskippers hawwe al lang sjen litten, dat de CO₂-útstjit fan ‘e 
minske, yn ferhâlding ta de natoer, mar fraksjoneel is. Ferminderjen 
fan dy minsklike útstjit helpt dus amper, mar kostet wol in fermogen. 
Allinne al it bouwen fan mânske wynmûneparken sil tsientallen 
miljarden euro’s kostje. Jim belestingjild en it helpt niks. Der is 
útrekkene dat – mei de hjoeddeiske techniken – de enerzjy-oergong 
Nederlân 650 miljard euro kostje sil. Guon stúdzjes hawwe it oer noch 
folle hegere bedraggen.  
 
Sûnt de fyftiger jierren driuwt ús enerzjyfoarsjenning op (Grinslânsk) 
ierdgas. In fossile brânstof dy’t yndied ea in kear op reitsje sil.  
De Grinzer kraan giet flugger ticht (2030) en terjochte, fanwegens it 
boaiemfersakjen en de ierdskoddings. Foar it gemak hat men, yn 
tsjinstelling ta oare lannen, neilitten in needfûns op te rjochtsjen om 
de gefolgen fan it oppompen fan it ierdgas op te fangen. 
Mannichien yn ús buorprovinsje ûnderfine dêr no de negative gefolgen 
fan: ierdskoddings en fersakkings, wylst kompensaasje benefter bliuwt. 
No’t de Grinzer kraan ticht giet, wolle wy net dat se de kranen fan de 
Fryske gasfjilden fierder iepen set. Gjin nije of ekstra gaswinning yn 
Fryslân.  



PVV Fryslân – Program 2019 - 2023 

6 
 

Ierdgas is op wrâldskaal noch lang en yn it folop te krijen. Dêrom wolle 
wy net dat der no, as in soarte fan panykfuotbal, in rôttekrûddjoere 
oergong komt nei oare enerzjyboarnen. Boarnen dy’t faak mar foar in 
part of hielendal net wurkje. 
Lit de wittenskip rêstich har wurk dwaan. 
Dêrom wol de PVV: 

• Ophâlde mei de klimaathystearje; bliuw realistysk. 

• De hjoeddeiske enerzjytransysje ôfremje (noch leaver hielendal 
ophâlde oant der reële nije foarmen fan enerzjy-opwekking en -
opslach binne). 

• Gjin nije wynmûnen- en/of parken of grutskalige sinneparken. 

• Sinnepanielen op dakken mei wol, mar krije gjin subsydzje mear. 

• No folop ynsette op ûndersyk en ûntwikkeling fan wier brûkbere 
enerzjyboarnen lykas thorium- en/of kearnenerzjy. Stúdzjes en 
tapassing op lytse skaal bewize dat dat feilich kin. 

• Wannear’t we wier alternative enerzjyboarnen ûntwikkele 
hawwe, hat it doel om wetterstof fierder as opslachmedium te 
ûntwikkeljen.  

 
Demokrasy: 
 
It kartel fan de machtspartijen beropt har op it feit, dat der yn ús lân 
in fertsjintwurdigjende demokrasy bestiet en dat hja, de keazen 
fertsjintwurdigers dus, foar jim en yn jim opdracht jimme belangen 
behertigje.  
Dat se dêrnei hieltyd, middels koälysjefoarming, in grut part fan de 
kiezers útslute, is blykber "all in the game".  
 
De PVV stribbet yn De Haach, de provinsjes en yn de gemeenten nei in 
sa direkt mooglike demokrasy.De fertsjintwurdiging fan ‘e stim fan ‘e 
boarger, allinne mar troch keazen politisy, is neffens de PVV net 
foldwaande en seker net mear fan dizze tiid. Wy hawwe ommers 
nagelnije digitale mooglikheden ta ús foldwaan. Wy wolle dêrom dat 
der in online referinda systeem komt.  
 
Jim, as boargers, kinne dan thús ynlogge mei jim DigiD koade, wêrnei’t 
der op in tal fragen mei in ferskaat oan antwurde reägearre wurde kin. 
Dat systeem kin alle kearen by in referindabel ûnderwerp ynset wurde. 
It is dan ek mooglik om foar in beskate krite of in beskate doelgroep in 
enkête op te setten. Op dy manier kin der in tige krekt byld fan de 
miening fan de kiezers ophelle wurde.  
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Neffens de wet is sawol de sintrale as de desintrale oerheid dualistysk. 
As we sjogge nei de Provinsjale Steaten hâldt dit yn, dat de deputearre 
net yn ‘e Steaten sitte mei. Op dy manier wurdt tefoaren kommen, dat 
deputearre ek noch ris oer syn eigen útstellen stimme kin. In tige 
logyske wet dus en it fersterket de demokrasy. Lykwols spilet der no 
eat, dêr’t de ynisjatyfnimmers fan ‘e wet ‘dualisearring provinsje-
bestjoer’ gjin rekken mei hâlden hawwe. 
De deputearre komt nammentlik yn ‘e praktyk út in partij, dy’t yn ‘e 
koälysje sit. Hjirtroch en trochdat der by it begjin fan de bestjoers-
perioade in saneamd koälysje-akkoart sletten is, sille de leden fan ‘e 
koälysjepartijen yn prinsipe de deputearre net falle litte en meistimme 
mei de útstellen fan it kolleezje. De opposysjepartijen dogge mei foar 
spek en brea. Hja meie heechút besykje om yn de troch de koälysje 
ynsleine wei, wat ta te foegjen. En ek fan belang is, dat troch de 
oanwêzigens fan de tsjin de oermacht fjochtsjende opposysjepartijen, 
it krekt liket as is der sprake fan in wier demokratysk proses. 
Net dus . . . 
 
Dêrom is de PVV fan betinken, dat de deputearren fan bûten 
Provinsjale Steaten oansteld wurde moatte. Hjir hoecht neat foar 
wizige te wurden yn ‘e Grûnwet, om’t de opsje ta oanstelling fan 
bûtenôf al bean wurdt. Hjir wurdt lykwols komselden ta oergien en dat 
moat feroarje. Op dizze manier komt men de saneamde ‘freontsje-
polityk’ en ha we de bêste man/frou op de post as deputearre. 
Der komt dêrtroch ek in ein oan begripen as opposysje en koälsyje. 
De steateleden kinne dan 4 jier lang besykje sûnder lest of rêgespraak 
mearheden foar harren eigen ferkiezingsprogram te finen. 
 
Boppedat wol de PVV dat de Fryske befolking har Kommissaris fan de 
Kening en boargemasters sels streekrjocht kieze kin. 
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De Romte: 
 
It giet goed mei it myljeu yn Nederlân. Ek yn Fryslân.  
Lucht en wetter hawwe sûnt tsientallen jierren net sa skjin west. 
Wy litte ús net op ‘e doele bringe troch klimaatalarmisten en myljeu-
aktivisten. De natoer fertsjinnet ús beskerming. Fryslân hat in soad te 
bieden en de rekreäasjesektor driuwt foar in grut part op ús moaie 
lânskip. 
 
Skoandere fiersichten wurde bedoarn troch wûnmûneparken yn ‘e 
Iselmar op op de kop fan ‘e Ofslútdyk. As it sittende kabinet har sin 
krijt, bliuwt it dêr net by, mar wurde der noch mear wynmûnen delset. 
Ek yn Fryslân. Wy sille net ophâlde mei ús dêr tsjin te fersetten! 
 
By it útfieren fan it natoerbelied moatte myljeu-organisaasjes net 
langer de oerhearskjende rol hawwe. De belangen fan ‘e boarger kinne 
swierder wage as dy fan linkse, lûdroftige aksjegroepen. Wy wolle in 
ein meitsje oan it subsidiearjen fan dizze linkse aksjegroepen. 
 
De Fryske PVV wol gjin miljoenen ynvestearje om in bepaald bistje of 
plantsje (op ‘e nij) te yntrodusearjen. Op it stuit komt de wolf werom 
yn ús natuerlike fermidden. Skeafergoeding is symptoombestriding. 
Lykwols is de wrâld sûnt in pear iuwen feroare en nei ús betinken is der 
gjin plak mear foar de wolf yn Fryslân.  
Skea fergoedzje oan skieppehâlders en dêrmei de wolf yn stân hâlde, 
fine wy net in goed plan. De wolf fange en oerbringe nei better 
geskikte gebieten yn it bûtenlân is in bettere opsje. 
 
De Fryske PVV wol gjin jild mear fergrieme oan de EHS (Ekologyske 
Haadstruktuer). Lit boeren it lânskipsbehear fersoargje. Hja kinne dat 
better as wa dan ek. 
 
Fryslân is in plattelânsprovinsje en dat moat sa bliuwe. It karakteristike 
lânskip, lykas de moaie beamwâlen yn ‘e Fryske Wâlden, de marren yn 
‘e Súdwesthoeke en it eigen lânskip fan it Bilt, moatte behâlden 
wurde. It betsjut ek dat we der foar weitsje moatte, dat ús provinsje 
op ‘en doer fol rint mei minsken dy’t har nocht hawwe fan de 
oerbefolking yn ‘e rest fan Nederlân. 
650.000 ynwenners is genôch. 
 
De agraryske sektor is fan âlds wichtich foar Fryslân. Regeljouwing út 
Brussel wei drukt op in soad boeren. De PVV is tsjin mega-pleatsen, 
mega-lisbatterijen en mega-bargestâlen, as dit te’n koste giet fan it 
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wolwêzen fan ‘e bisten. Lykwols binne der hjoed-de-dei megastâlen 
dy’t it wolwêzen fan ‘e bisten krekt ferbetterje. Dat fine wy posityf. 
 
In boer moat ûndernimme kinne en dêrom moatte der sa min mooglik 
behinderings wêze troch ûnsinregels of trochsleine natoerregeljouwing. 
De PVV wol ynsette op it rejaal fassilitearjen fan alternative 
ynkommens-boarnen foar lânbouwers. Wy tinke hjirby oan soach-
projekten, edukative projekten mei in relaasje mei it agraryske 
bedriuw, Bêd-en-Brochje, mini-kempings, ferbliuw foar âlderein en 
beheinden, caravan-opslach of deirekreaasje. Ek moatte lytse 
bedriuwen mooglik wêze op agraryske lokaasjes. 
 
De PVV sjocht in soad mearwearde yn in wichtige rol foar boeren yn it 
natoerbehear. De regels dêrfoar moatte ferienfâldige wurde. In greide 
mei kij of in stik boulân mei weet past yn it gehiel fan bosken en 
heidegebieten. Wat de PVV oanbelanget, wurdt dy natoer oanfolle mei 
de oanwêzigens fan in keppel skiep of weidzjende fleiskij. 
Der mei gjin sprake wêze fan it yntrodusearjen fan ’nije‘ soarten lykas 
reaharten, wolven, lynxen en wisenten. 
 
Fierder oer lânbou, natoer en it wolwêzen fan bisten: 

• Gjin megastâlen, dy’t ten koste geane fan it wolwêzen fan bisten, 
mar famylje- en gesinsbedriuwen binne foar de lânbou it ideale 
útgongspunt. 

• Wy stypje projekten dy’t it wolwêzen fan bisten ferbetterje. 

• Strontferwurkingsbedriuwen: lytsskalich op eigen hiem, 
grutskalich nei yndustryterreinen. 

• Feiligens foarop, draachflak en sûnens: dúdlike regeljouwing.  

• Bij-freonlike maatregels, lykas bij-freonlik behear fan barms, 
bijekasten (op oerheidsgebouwen) en stipe foar inisjativen om 
bijen yn stân te hâlden. 

• Gjin subsydzje foar dongfergisters. 

• Oerheid bemuoit him net mei bedriuwsfiering, eksport fan dong 
ensfh. moat mooglik wêze. 

• Streuperij oanpakke. 

• Tsjin net ferdôve ritueel slachtsjen. 

• Mishanneling fan bisten strang oanpakke. 

• Tsjin plezier-, druk- en driuwjacht. Needôfskot of behear jacht as 
it perfoarst nedich is, lykas by guozzebestriding of wannear’t 
gefaar driget foar minsk en dier; wêr mooglik bistfreonlike 
alternativen tapasse. 

• Tafersjoch op genôch kapasiteit biste-opfang. 
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• Gjin provinsjale EHS (Ekologyske Haadstruktuer), mar goed 
behâld en behear fan besteande natoergebieten. 

• Romte foar rekreanten yn de natoer. 
 
De ôffalûne yn Harns (REC) hie der wat ús oangiet net komme moatten. 
Hy stiet nota bene ek noch ris oan de râne fan ús moaie Waad. 
Noch altyd meitsje de boargers fan Harns en omkriten har terjochte 
soargen oer harren sûnens, feroarsake troch de útstjit fan de ôffalûne. 
De foarbye Steateperioades hawwe wy altyd oanstien op sekuere 
hanthavening fan de noarmen en iepenheid oer de de útstjit. 
Dêr geane wy mei troch. By oanhâldend oer de noarms hinne gean 
troch steuringen moat oerwoegen wurde om de ôffalûne te sluten. 
Sûnens foar omwenjenden is wichtich. 
 
Dêrom: 

• De oerheid moat ophâlde mei dielnimmen oan en subsydzjes foar 
de klimaatwaansin. 

• Hurde oanpak van yllegaal stoarten fan ôffal en boaiem-
fersmoarging. 

• Gjin CO₂-opslach yn Fryske grûn. 

• Gjin nije wynmûnen en/of grutskalige sinneparken. 

• Wynmûnen stilsette by oerlêst (bygelyks nachts). 

• Wetterskip ûnderbringe by de provinsje. 
 
Ien fan ‘e problemen fan ‘e kommende jierren is it ôfnimmen fan de 
befolking op it plattelân. It leechrinnen fan ‘e doarpen sil negative 
effekten hawwe op ’e fêstiging fan bedriuwen. De PVV wol der dêrom 
foar soargje, dat it fêstigingsklimaat fan hjoeddeiske en takomstige 
bedriuwen geunstiger wurdt: minder regels, minder kosten. 
Soargje foar goede berikberens en mobiliteit oant yn ‘e úthoeken fan 
ús provinsje, troch goede wegen en in effisjint funksjonearjend 
iepenbier ferfier. Der foar soargje dat de basisfoarsjennings foar 
boargers en bedriuwen op ‘e doarpen yn stân bliuwe. 
Ién fan dy basisfoarsjennings is rap ynternet. De PVV sjocht dat anno 
2019 as in nutsfoarsjenning. Dit komt de leefberens te’n goede en sil 
befolkingsôfname ôfremje. 
Ién 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 lestedruk foar 
rekreaasje-ûndernimmers te ferminderjen, sadat it úteinliks ek foar 
toeristen betelber bliuwt om hjir te kommen. 
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Ekonomy: 
 
De Nuon-reserve (wie mear as 1 miljard euro) fan de provinsje wie ús 
en jim jild. Wy fine dat in grut part dêrfan weromjûn wurde moatten 
hie oan de Fryske boargers. Wy tinke dat hja hjir sels wol in nuttige 
besteging oan jaan kinne hienen. Wilens moatte wy fêstelle, dat sa’n 
90% fan it Nuonjild útjûn is. Somtiden yn revolvearjende projekten, 
mar ek oan saken dêr’t net alle minsken op sieten te wachtsjen. 
Bygelyks Kulturele Haadstêd 2018. No’t dit jubeljier foarby is, fine wy 
net dat de provinsje dêr de kommende jierren finansjeel op 
trochborduere moat. Gjin subsydzjes mear foar de saneamde ‘Legacy’. 
 
Om taken dy’t wy as mienskip wichtich fine útfiere te kinnen, hawwe 
de boargers de oerheid it rjocht jûn om belestingen yn te barren. 
Dat belestingjild is fan ús meielkoar! Foarop stiet foar ús in 
doelmjittige besteging fan dat jild en in goeie demokratyske kontrôle 
op dy útjeften. 
 
De skatkist fan de oerheid liket somtiden op in grutte grabbeltonne, 
dêr’t bestjoerders en politisy nei beleaven yn omgraaie, wylst se ús jild 
mei in soad entûsjasme jim en ús jild útjouwe. Dat betsjut foar de PVV 
ek dat it subsydzjebelied fan ‘e provinsje totaal feroare wurde moat. 
Subsydzjeferliening moat wurkje as oanjager en it subsydzje moat him 
op ‘en doer bewiisber weromfertsjinje.  
 
It subsidiearjen fan in grutte mannichte stiftings en ferienings, dy’t 
elkoar kwa doelstellings faak oerlaapje, moat ophâlde. Se lykje net 
komselden op lytse keninkrykjes, dy’t benammen dwaande binne mei 
harsels wichtich te meitsjen en yn stân te hâlden. 
 
De subsydzjestreamen moatte sichtber en trochsichtich wêze foar 
elkenien. Mei troch druk fan ‘e PVV is der in iepenbier subsydzje-
register kommen. Wat ús oanbelanget bliuwt dat sa: dúdlik en 
transparant. 
 
Salang’t de provinsjale opsinten noch besteane, is de PVV tsjin eltse 
ferheging hjirfan. Wy stribje nei ôfskaffing. Boppedat, provinsjale 
opsinten meie allinne brûkt wurde foar ferkearstechnyske 
ynfrastruktuer en meie net ferdwine yn ‘e algemiene middels. 
 
Untwikkelingsgearwurking is gjin provinsjale taak. Hjir soe de provinsje 
Fryslân dus neat oan dwaan moatte. Alle boargers kinne sels bepale of 
en wat hja bydrage oan dizze saken. Ek it oangean fan (bûtenlânske) 
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stêde- of provinsjebannen is gjin provinsjale taak. Hjir dogge we net 
oan mei! 
 
Provinsjale amtners fertsjinje net mear as de Kommissaris fan ‘e 
Kening. 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 yn om safolle mooglik fan dat 
belestingjild werom te heljen foar saken dy’t de eigen ynwenners 
oangeane, lykas Europeeske subsydzjes foar werstrukturearrings-
projekten, jild foar de lânbou, fiskerij, ekonomy, ynnovaasje en 
regionale ûntwikkeling. Dat binne allegearre saken dy’t provinsjale 
taken oanbelangje.  
 
De PVV wol dat de provinsje minder enerzjy stekt yn it jaan fan 
subsydzjes oan linkse hobbby’s lykas klimaatwaansin, ûntwikkelingshelp 
en multykultyprojekten en him ynstee dêrfan mear rjochtet op it 
weromheljen fan jo belestingjild út Europa. Mei dat weromhelle 
belestingjild kinne ommers Fryske inisjativen finansjearre wurde, dy’t 
wiswier ynnovaasje befoarderje of de ekonomy in opstekker jouwe. 
Dêr hawwe ûndernimmers én boargers foardiel fan. 
Fierders bliuwt de PVV fan betinken dat de Nederlânske bydrage oan de 
supersteat Europa drastysk omleech moat. Wy sille ús der bliuwend 
foar ynsette yn De Haach en Brussel. Nederlân soe uteraard eins út de 
Europeeske Uny stappe moatte (Nexit). Mar ek dêr giet de provinsje 
net oer. Salang’t de Nexit noch gjin feit is, moatte wy as provinsje 
safolle mooglik jild út Brussel weromhelje en besteegje oan foar 
Fryslân sinnige doelen. 
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Bestjoer en feiligens 
 
De PVV wol de bestjoerlike en amtlike burokrasy drastysk oanpakke. 
Lykas in soad Nederlanners fynt de PVV dat oerheid en polityk faak mei 
harren eigen wurklist en belangen dwaande binne. Hja ferjitte, dat se 
der foar jim belangen binne. Faak bemuoie ferskate bestjoerslagen en 
(semy-)oerheidsynstellings har mei fan alles en noch wat. De PVV wol in 
dúdlike taakferdieling, in soad ynfloed fan de boarger en gjin 
oerheidsbemuoienis dêr’t dat net nedich is. 
 
De PVV is fan betinken dat de provinsje har beheine moat ta de 
kearntaken. Dy take lizze op it mêd fan romte, ekonomy, kultuer en 
natoer. Dat betsjut dat de provinsje mei minder amtners ta kin. De 
ynsette ôfslankingsoperaasje hat de ynstimming fan ‘e PVV. De PVV wol 
al 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 we mei de regeljouwing te fier trochsketten binne. 
Dêrom minder regels! Ien regel der by, twa der ôf! Benammen foar 
ûndernimmers en bedriuwen moat de regelbrij ferminderje. Mar ek 
foar boargers. De PVV wol ûnder oaren de wolstânskommisjes ôfskaffe!  
De Partij voor de Vrijheid wol ôf fan net nedige fergunnings en 
ûnsinnige formulieren. De oerheid moat minder op ‘e stoel fan ’e 
ûndernimmer sitte wolle. 
 
Gemeentlike weryndieling mei fan de PVV allinne as de befolking it ek 
wier wol. De befolking moat yn in referindum beslute oer al of net 
trochgean fan gemeentlike weryndieling. Wy wolle referinda dy’t geane 
oer foar boargers wichtige fraachstikken. De minsken binne wiis genôch 
om dêr sels besluten oer te nimmen en it komt it demokratyske proses 
te’n goede.  
 
De PVV is gjin foarstanner fan positive diskriminaasje en it pemperjen 
fan spesifike befolkingsgroepen. Gewoan de bêste man/frou op it goeie 
(arbeids-)plak. Wy fersette ús mei klam tsjin islamityske (sekse) 
apartheid foar frouwen oer. Wy stride tsjin it geweld dat homoseksuele 
meiminsken oandien wurdt, tsjin antysemitisme en ûnderskriuwe de 
lykweardigens fan man en frou. 
 
De PVV wol dat it Gearwurkingsferbân Noard-Nederlân (SNN) ophâldt 
mei sabeare parlemintsje boartsjen. It SNN is gjin demokratysk keazen 
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bestjoer en moat him beheine ta it behertigjen fan belangen foar it 
Noarden. En moat safolle mooglik jild weromhelje út Brussel! 
De bestimming fan dat jild mei dêrnei net allinne troch it SNN bepaald 
wurde. 
 

 
Ferkear en ferfier. 
 
Om de berikberens en de ferkearsfeiligens te ferbetterjen, stipet de 
PVV de besteande ûntwikkelings. Gelokkich hawwe wy yn Fryslân noch 
net te meitsjen mei grutte files. Ljouwert is it ekonomysk klopjend 
hert fan de provinsje en in goeie berikberens is in earsten eask. 
Goeie berikberens is goed foar de ekonomy, dus goed foar de 
wurkgelegenheid! 
 
Goed iepenbier ferfier is wichtich. Lykwols sjogge wy te faak lege 
bussen riden oer de Fryske wegen. Allinne yn de moarns- en jûnsspits 
sitte de bussen fol. Der moatte effisjintere oplossings komme lykas 
kombinaasjes fan belbus, skoalferfier en taksyferfier ensfh. 
 
De spoarferbining fan Fryslân nei de Rânestêd soe better moatte. 
Nettsjinsteande writen om mear en faker treinen ride te litten oer 
Meppel, Swol en Utert, liket it der net op dat dit mei de hjoeddeiske 
ferbining fierhinne ferbettere wurde sil. Dy rûte bliuwt in knipepunt. 
Dêrom wol de Fryske PVV dat der, tegearre mei it Ryk, socht wurdt nei 
nije oplossings.  
 
Ién fan dy oplossings soe in nij spoar wêze kinne. In gewoan spar út de 
Rânestêd wei oer Lelystêd, Emmeloard, It Hearrenfean, Drachten, 
Grins en sa fierder nei Noard-Dútsklân. De PVV wol dat de helberens 
hjirfan ûndersocht wurdt. Mooglik kinne wy de besteande knipepunten 
dêrmei omsile en kinne we Fryslân en it fierdere noarden goed ferbine 
mei sawol Rânestêd as Dútsklân. 
 
Ferfier oer wetter heart by Fryslân en is boppedat goedkeap. De PVV 
wol it ferfier oer it wetter dêrom befoarderje. Goeie berikberens fan 
de haven fan Harns – ek foar gruttere seeskippen - is hjir net los fan te 
tinken. Dat betsjut dat it soal konstant op de needsaaklike djipte wêze 
moat. Baggerjen sil hjir aloan wer nedich wêze.  
 
Op de binnenwetters mei de feiligens foar de plezier- en beropsfeart 
net yn gefaar komme. Dat betsjut dat de beropsfeart net oeral mei 
hieltyd gruttere skippen farre kin. It sykjen fan in goeie balâns bliuwt 
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krúsjaal. De provinsje is ferantwurdlik foar it ûnderhâld fan de 
provinsjale wegen en farwegen. Hjir mei net op besunige wurde! 
 
 
Wetter 
 
Fryslân en wetter binne net fan elkoar te skieden. Fryslân moat in 
feilige en bewenbere provinsje wêze mei foldwaande skjin en feilich 
wetter. 
De striid tsjin it wetter hat syn spoaren dúdlik neilitten yn it Fryske 
lânskip. It Wetterskip hâldt dit goed yn ‘e gaten. De PVV is fan 
betinken, dat de taken fan Wetterskip Fryslân ek troch de Provinsje 
útfierd wurde kinne. Dat sil in fikse kostebesparring op de ‘overhead’ 
opleverje. It gebiet fan it Wetterskip komt fierhinne oerien mei it 
grûngebiet fan ‘e provinsje. Ek de FUMO kin bêst ûnderdak fine yn it 
provinsjehûs. Dat besparret wer de nedige hier. 
 
De Ofslútdyk moat feilich bliuwe. By needsaaklike ferbettering fan 
dizze dyk meie jildslinende prestiizjeprojekten net liede ta it 
fergriemen fan provinsjaal jild. 
 
 
Toerisme en rekreaasje 
 
In goed draaiende ekonomy is wichtich foar Fryslân. Belangen fan 
ûndernimmers geane foar belangen fan natoer- en myljeu-
organisaasjes. Linkse klimaatwaansin mei it befoarderjen fan 
wurkgelegenheid en ekonomyske ûntjouwing net foar de fuotten rinne. 
 
Reedriden en Fryslân binne net fan elkoar los te meitsjen. Thialf is in 
begryp yn de reedriderswrâld en by de rekreative reedrider. Provinsjale 
Steaten hawwe, mei stipe fan ‘e PVV, in soad jild frijmakke foar de 
nijbou fan Thialf. Wy wolle dat Thialf it reedriders-mekka fan ‘e wrâld 
bliuwt. 
 
De Fryske PVV is foar it fasilitearjen fan sport, benammen de 
bridtesport, dêr’t elkenien oan meidwaan kin. Op dit stuit wurdt der 
praat oer in nij stadion foar Cambuur Ljouwert. Oare partijen prate dêr 
leaver net oer en hawwe it oer “in brede ûntwikkeling fan it WTC-
gebiet”. Mar elkenien wit fansels dat it gewoan oer in nij stadion giet. 
Fansels binne wy grutsk op ús twa Fryske beropsklups. Cambuur moar 
wer yn de Earedivyzje, mar dêr giet de provinsje net oer. Cambuur 
fertsjinnet ek in nij stadion, mar dat is yn it foarste plak in saak fan de 
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klup sels de de gemeente. Yn it ferline hat de provinsje 
sportakkomodaasjes op it Hearrenfean stipe. No is Ljouwert oan bar en 
de Fryske PVV sil dat stypje!  
 
Toerisme is in wichtige pylder foar de Fryske ekonomy. De provinsje 
stimulearret de oanlis fan fergeze WIFI yn de jachthavens yn Fryslân. 
Fryslân stiet tredde yn de top 10 fan bêste Europeeske reisbestimmings 
fan reisgids LonelyPlanet. Noait einige in Nederlânske bestimming sa 
heech op de list fan de wrâldferneamde reisgids. Dêr binne wy grutsk 
op!  
 
De toeristen bewûnderje de harmonije, de noflike, lytse stêden, it 
iepen lânskip, De Fryske eilannen, en it ûnbedoarne karakter fan ús 
provinsje. Toerisme sil foar de kommende tiid, mear noch as foarhinne, 
in bydrage leverje oan ús ekonomy.  
 
Wy moatte dus sunich wêze op Fryslân en der foar weitsje dat al dat 
moais, dat we meielkoar besitte, net feroarje litte yn in grut yndustry-
terrein troch oeral mar sinne- en wynmûneparken del te setten. 
Dêrtroch bedjerre wy de kime fan ús provinsje en litte we kânsen 
rinne.  
 
Sosjaal belied en soarch 
 
De ynset fan de PVV foar it behâld fan goeie sosjale foarsjennings en 
goeie soarch is algemien bekend. Provinsjes hawwe op it mêd fan 
sosjale saken en soarch frijwol gjin konkrete taken mear.  
In soad taken binne yn 2015 oerdien nei de gemeentes. De PVV is fan 
betinken dat de soarchtaken net yn gefaar komme meie. Net minder 
hannen oan it bêd of minder húshâdlike help foar minsken dy’t dêr 
driuwend ferlet fan ha! Gemeenten geane oer tapassing fan ûnder 
oaren de WMO en Jongereinsoarch, mar de provinsje behâldt har 
tafersjoch hâldende taak. It mei, wat de PVV oanbelanget, net 
útmeitsje yn hokker gemeente oft men wennet. Gelikense regels yn 
alle Fryske gemeentes.  
 
Foar wat de provinsjale beliedsterreinen oanbelanget, 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 har eigen 
fertroude omkriten bliuwe kinne. Dêrom ek ús oprop om safolle 
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mooglik libbensloopbestindige huzen te bouwen, by foarkar yn alle 
doarpen. Fierder wol de PVV goeie klimaatbehearsking yn alle 
fersoargingstehuzen. 
 
De provinsje moat har sterk meitsje om it skoalswimmen wer ynfierd te 
krijen yn de hiele provinsje. De PVV fynt it wichtich dat yn in 
wetterrike provinsje as Fryslân alle bern swimmen leare. Dat berikt 
men it bêste fia de skoallen. Ek gymnastyk en sport fine wy wichtige 
taken foar it ûnderwiis. Dêrneist stimulearret de provinsje it brûken 
fan de fyts troch it oanlizzen en ferbetterjen fan fytspaden. 
 
 
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 koenen se in kultuerfeest bouwe. 
Wy hawwe neat tsjin kultuer, mar de oerheid hoecht it net 
subsidiearjen. Der wurdt beweard dat de ynvestearrings mear as werom 
fertsjinne wurde sille, mar Kulturele Haadstêden út it ferline hawwe 
bewiisd dat noch mar de fraach is; meastentiids kostet it allinne mar 
jild. 
 
Wy tinke dat ús jild wol nuttiger bestege wurde koe as oan kultuerele 
feestjes. Wy hâlde leaver fersoargingshuzen, bibleteken, swimbaden en 
doarpshuzen iepen. Wy hawwe it fergelike mei de 17 fiedselbanken yn 
ús provinsje: salang’t dy noch nedich binne (en amper stipe krije) fine 
wy it in skande dat de provinsje wol 22,2 miljoen útlutsen hat foar 
KH18. 
 
No’t it KH18 feest nei de ein rint, besykje kultuerorganisaasjes dy’t oan 
it subsydzje-ynfús hingje, dat sa lang mooglik te rekken. Se neame it 
de Legacy, mar is is neffens ús gewoan ferlinging fan de subsydzjes. 
De Partij voor de Vrijheid sil dêrom besykje de subsydzjestream nei dit 
kultuerfeest safolle mooglik te beheinen en leafst stop te setten mei 
yngong fan 2019. 
 
Fryslân is een 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-)oerheidspersoniel dat se de Fryske taal 
yn alle gefallen fersteane en sa mooglik ek prate.  
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Dêr heart ek it lesjaan yn it Frysk by. Yn it leger ûnderwiis moatte alle 
skoallen yn Fryslân fatsoenlik ûnderwize kinne. De miljoenen dy’t de 
provinsje hjir alle jierren op ‘e nij foar útlûkt, soe der ta liede moatte, 
dat alle skoallen no oer genôch befoege dosinten beskikke kin. It wurdt 
heech tiid om op dit punt te begjinnen mei hanthavening. It omgriemen 
en goedpraten moat in kear ophâlde. 
 
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 ûnder de learlingenoarm komme; it giet benammen om de goeie 
kwaliteit fan it lesjaan.  
 
De provinsje befoarderet de saakkundigens fan de leararen Frysk!  
 
 
Us Romte en Wenjen 
 
Nij te bouwen wenten moatte benammen geskikt wêze foar minsken 
fan alle leeftiden. Foar begjinnende hierders binne huzen noch altyd te 
djoer. Ynsette op de bou fan goedkeape hierwenten sil de merk loslûke 
kinne. 
De PVV wol net dat der nije asylsikerssintra (AZC’s) yn Fryslân komme. 
En perfoarst gjin massaale opfangplakken oanlizze yn lytse 
mienskippen. De PVv wol kânsearme immigranten net talitte. Dy groep 
soarget foar in grutte (finansjele) druk op de besteande foarsjennings. 
Foarrang by it beskikber stellen fan wenromte oan statushâlders is wat 
ús oanbelanget hielendal ferkeard. Elkenien moat netsjes har of syn 
bar ôfwachtsje. Dêrby fynt de PVV dat asylsikers opfongen wurde 
moatte yn har eigen regio. Net yn Nederlân. 
  
 
Ferbettering besteande bedriuweterreinen 
 
It oanlizzen fan nije, gutte bedriuweterreinen hat net de foarkar fan de 
PVV salang’t der op de besteande terreinen noch foldwaande romte is. 
It ynsette belied fan it opknappen fan besteande bedriuwe- en 
yndustryterreinen hat de ynstimming fan de PVV. 
 
  
 
Utjefte en © PVV Fryslân 


