
“Mijn belangstelling voor de politiek voert terug 
tot het gezin waar ik uitkom. Mijn vader - een 
boerenzoon- werkte in Den Haag, bij de over-
heid. Hij had veel met de politiek te maken, dus 
daar ging het thuis vaak over. Als jongste van 
vier kinderen nam ik veel van die gesprekken 
vanuit de kinderstoel op zou je kunnen zeggen.” 

“Van mijn vader kreeg ik mee wat het leven op 
het platteland met zich meebracht. Hij hield ons 
voor dat je je boodschappen zoveel moge-
lijk moest doen in je eigen dorp, omdat je de 
ondernemers daarmee aan inkomsten hielp. De 
circulaire economie voordat die term bestond, 
kun je zeggen. Van hem leerde ik ook welke 
zorgen het boerenbedrijf met zich meebrach-
ten. Hij vertelde dat er in zijn jonge jaren ook 
al sprake was vogelgriep. Het heette toen dat 
de kippen “snot” hadden. Mijn grootvader had 

daar een eigentijds remedie voor; hij maakte de 
snavels van zijn dieren stuk voor stuk schoon 
met een veer. Door dat soort verhalen kregen 
we niet alleen aandacht voor de zorgen van het 
boerenbedrijf, maar ook de liefde voor dieren en 
het landschap mee.” 

“Mijn moeder groeide op in de stad. Ze kon 
goed tekenen en was muzikaal. Van haar kant 
kreeg ik de liefde mee voor de stad, en voor 
kunst en cultuur. 

“Het provinciehuis ken ik van binnenuit, als lid 
en later voorzitter van de Provinciale Advies-
commissie beeldende kunst. Die commissie 
bestaat niet meer, maar heeft veel mooie kunst 
uit de regio aangekocht. Het is mooi dat die nu 
zo overal in het provinciehuis te zien is, want 
Friesland kent veel goede kunstenaars.”

“In 1991 verhuisde ik met man en onze toen an-
derhalf jaar oude zoon naar Heerenveen. Ik was 
docent kunstgeschiedenis. In Heerenveen ben 
ik politiek actief geworden, eerst als lid van D66, 
drie jaar later als raadslid. In Heerenveen waren 
de gemoederen toen verhit over het Internatio-
naal Bedrijventerrein Friesland, het IBF. Dat was 
omstreden en is in de oorspronkelijke opzet niet 
geslaagd. Nu herbergt het de nieuwe zuivelfa-
brieken Aware en Fonterra.”

“Ik ben politiek actief geworden omdat ik een 
mening heb, over de manier waarop we onze 
samenleving inrichten. Ik vind dat je je mening 
daarover niet voor je moet houden, maar met 
anderen moet delen. 

D66 heeft al heel lang mijn hart. Vrijheid in 
verbondenheid en vertrouwen op de kracht van 
mensen. Dat zijn de twee motto’s die mij drijven 
om me hier in Friesland politiek in te zetten.” 

Margreet Mulder, lijsttrekker D66 Fryslân

Fryslân
Fryslân: Innovatie,  
onderwijs, schone energie 
en een beter bestuur

18 Maart is verkiezingsdag voor Provinciale Staten. 
Wat wil D66? We vragen het aan Margreet Mulder,  
lijsttrekker D66 in Fryslân.

“De samenleving verandert in rap tempo. Zekerheden als 
een vaste baan zijn niet meer vanzelfsprekend. Internet 
is onmisbaar, de overheid treedt terug en we moeten ons 
meer zelf redden. Het antwoord van D66 daarop is inspe-
len op die verandering en uitgaan van onze eigen kracht, 
van Fryslân en van onszelf, de inwoners van Fryslân.”

“De kracht van Fryslân ligt in het afwisselende landschap. 
In ruimte, water, groen en rust. In het vestigingsklimaat met 
weinig files en betaalbare woningen. In een sterk midden- 
en kleinbedrijf, een goede maakindustrie en hoogwaardige 
kennis van water en agrarische voedingsproducten. En 
onze kracht ligt in saamhorigheid, organisatietalent, een 
rijk verenigingsleven, een eigen taal en cultuur en in de 
aantrekkingskracht van Leeuwarden, als Kulturele Haad-
stêd van Europa, in 2018.

Yn de sterk globalisearjende wrâld, wêr’t 
wy yn libje, is it fan belang datsto dyn  
talen kinst. Ynternasjonaal is dat faak  
yn it Ingelsk, nasjonaal is dat it Hollânsk 
mar lokaal is it Frysk noch altyd wichtich.

It Frysk is de taal fan it hert, troch Friezen yn 
it Frysk oan te sprekken ûntstiet der flugger 
in bân mei de oar. In ferbining dysto mei it 
Hollânsk net lizze kinst. In oar terrein wêr’st 
de ferbining fine kinst, wêr’t ek in protte Frysk 
sprutsen wurdt, is by de prachtige sporten 
dy’t Friezen graach dwaan meie. Mei dizze 

beide peilers, de taal en de sporten, reitsje 
wy, neffens my, it hert fan de Fryske kultuer. 
Litte wy ús moaie taal dêrom net ôfdwaan mei 
termen as geveltsje Frysk of troch it gebrûk 
fan oare lytsachtsjende wurden. Mar litte wy 
no grutsk wêze op ús taal, ûnderdiel fan ús 
bysûndere kultuer.
Wy moatte minsken de taal oanbiede om  
harren de kâns te jaan ûnderfinen hoe moai 
it is om diel út te meitsjen fan sa’n moaie 
mienskip, lykas wy dy hjir yn Fryslân hawwe.

Bouwe Schroor

D66

Je mening delen 
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(1) Lijsttrekker D66: Margreet 
Mulder, 59 jaar, Heerenveen 
Kunsthistorica. Was: afdelingshoofd 
bij Centrum voor de Kunsten Parnas 
in Leeuwarden. Is: bestuurlijk actief, 

werkzaam 
bij het Julia 
Jan Wouters 
Hospice in 
Heerenveen, 
bij museum 
Belvedère en 
als coach en 
buurtbemidde-
laar.
Was: gemeen-
teraadslid in 
Heerenveen. 

Is: Statenlid en lijsttrekker voor D66 
Fryslân.

Ik ga voor een provincie, die vertrouwt 
op de kracht van mensen. Die haar 
inwoners vraagt om mee te denken. 
Over de vraag hoe we de lucht schoon 
en de natuur levensvatbaar houden. 
En over de vraag hoe we voldoende 
werk, inkomsten en voorzieningen 
houden. Ik ga voor een provincie die 
haar inwoners stimuleert, zich hiervoor 
in te zetten, zodat het hier voor ieder-
een goed toeven is. En blijft. Ik ga voor 
een provincie die hierin haar aandeel 
neemt. Door de krachten te bundelen.

Ik vertrouw op uw kracht: hoe kunnen 
we samen bedenken hoe we werk, 
inkomen en voorzieningen behouden in 
schone lucht en met een levensvatbare 
natuur. In een de provincie die ons sti-
muleert je in te zetten, zodat het hier in 
Friesland goed toeven is en blijft. Ik ga 
voor Friesland, met een provincie die 
haar aandeel neemt in onze toekomst 
door krachten te bundelen. 
 

(2) Mark de Roo, 38 jaar, Franeker
Ik ben zelfstandig communicatiekundig 
ontwerper. Voor een noorderling met 
een brede oriëntatie en een weidse 
blik, is D66 in Fryslân de logische keu-
ze. Naar buiten gericht, zelfverzekerd, 
met vertrouwen in de toekomst. Hier in 
Fryslân ervaar ik de vrijheid in de rust 
en de ruimte 
en het gevoel 
weer thuis te 
komen. D66 
stelt de mens 
centraal, jezelf 
ontplooien, 
zonder de zorg 
voor elkaar en 
onze omgeving 
uit het oog te 
verliezen.  

Ik noem dat idealistisch met een 
gezonde dosis realisme. Dat past bij 
D66 en dat past ook bij mij. Wij moeten 
versterken wat wij zijn i.p.v. te streven 
naar iets wat niet bij ons past. Liever 
een goed origineel dan een slechte 
kopie. Geen kopie van de Randstad, 
wel sterke Noordelijke samenwerking. 
Groei vanuit Fryslân en vanuit eigen 
kracht.
 

(3) Marieke Vellinga, 28 jaar, 
Sneek
Ik ben op dit moment fractiemedewer-
ker Provinciale Staten van D66, 28 jaar, 
getrouwd en 
moeder van 3 
kinderen; een 
“import Fries” 
en vanaf het 
begin onder 
de indruk van 
de gemeen-
schapszin 
in Friesland; 
het borrelt en 
bruist hier! Als 
Statenlid wil 
ik meer ruimte geven aan creatieve en 
innovatieve plannen. Samen kunnen 
we er voor zorgen dat we zowel de 
steden als de dorpen sterk en leefbaar 
houden. En: Ik maak me als docent 
Engels op ’t Bolswarder Marnecollege 
sterk voor meertaligheid in basis- en 
voortgezet onderwijs van Fries, Neder-
lands en Engels in het basis- en voort-
gezet onderwijs, omdat meertaligheid 
bijdraagt aan een betere en snellere 
ontwikkeling van kinderen. 
 

(4) Maaike Kuik, 41 jaar,  
Bakkeveen
Ik woon samen met mijn man en drie 
zoons met veel plezier in Bakkeveen. 

Na de Hanze-
hogeschool in 
Groningen heb 
ik een aantal 
jaren gewerkt 
bij een bank in 
Leeuwarden, 
daarna heb 
ik mij vooral 
gericht op de 
opvoeding van 
onze jongens 

en vielen mij dingen op die anders 
zouden moeten. Het ambitieniveau 
van het onderwijs, de leefbaarheid van 
dorpen, kansen zien in wat nu een pro-
bleem lijkt. Hoe zorgen we dat er ook 
voor nieuwe generaties genoeg in onze 
prachtige provincie is om er te willen 
blijven wonen? Er zijn genoeg prachtige 

initiatieven in de dorpen en steden die 
echt potentie hebben en ik vind dat de 
provincie daar niet belemmerend zou 
moeten zijn. Ruimte geven waar het kan 
en ondersteunen waar het echt nodig is. 
Ik wil me inzetten voor een ambitieuze 
provincie die trots is op wat ze is en 
kan en die uitnodigt tot wonen, werken, 
leren, innoveren en recreëren.
 

(5) Bouwe Schroor, 27 jaar,  
Leeuwarden
Ik vind dat jongeren een goede plek 
verdienen op de lijst en wil graag ande-
ren inspireren 
ook actief te 
worden. Voor 
D66 ben ik 
actief in Leeu-
warden en in 
de provincie; 
als bestuurs-
lid van Jonge 
Democraten 
en als lid van 
de campag-
necommissies. Ik ben ondernemer in 
de watersport en daarom wil ik me 
inzetten voor economie, toerisme en 
recreatie. Ook lokaal bestuur en veilig-
heid, cultuur, taal en onderwijs hebben 
mijn interesse. 
 

(6) Ursi Frehner, 52 jaar, Bantega 
Ik heb een communicatiebureau op 
het gebied van 
journalistiek 
en grafische 
vormgeving 
en ben op-
gegroeid in 
Zwitserland 
en woon al 30 
jaar in Fryslân. 
Moeder van 
twee studeren-
de kinderen. 
Ik ben 7 jaar 
fractievoorzitter D66 Lemsterland en 
nu voor Plaatselijk Belang Bantega 
bezig met het Platform Lokale Energie-
coöperatie: een groene democraat met 
feeling voor burgerinitiatief en referen-
dum in het dna. 
 
Al sinds ik 20 ben denk ik: “Wanneer 
doet de politiek eindelijk iets aan de 
milieuvervuiling en roofbouw op onze 
planeet?” Nu een kwart eeuw later 
vraag ik mij dat nog steeds af. Soci-
alisme en liberalisme zijn 19e eeuwse 
antwoorden op 19e eeuwse vraagstuk-
ken. Het vraagstuk van de 21e eeuw 
is duurzame leefbaarheid. Het is aan 
onze generatie om eigentijdse, duur-
zame antwoorden te vinden. Ik wil  
onze kinderen een leefbaar, toekomst-
bestendig Fryslân achterlaten. 
 

(7) Anne Nugteren, 55 jaar, Grou
Ik woon sinds 1997 in Fryslan, heb in 
de zorg gewerkt en ben van 2010 tot 
2014 met plezier raadslid in Boarn-
sterhim geweest, ik ben sinds 1993 
voor D66 politiek actief. Ik fiets en 
vaar graag en vind dat de provincie 

het voortouw 
moet nemen 
om werkge-
legenheid en 
toerisme meer 
en actief te 
stimuleren. 
Meer fiets- en 
wandelpaden, 
meer horeca 
en overnach-
tingsmogelijk-

heden. De provincie moet een aanjager 
zijn, initiatieven actief ondersteunen. 
Denken in mogelijkheden en daar 
naar handelen, dat is mijn missie als 
Statenlid!
 

(8) Sietze Schukking, 51 jaar, 
Jirnsum
Ik ben sinds 1990 lid van D66. Fryslân 
is een mooie provincie en staat voor 
enorme uitdagingen. De samenleving 

en de econo-
mie staan voor 
zeer grote ver-
anderingen als 
gevolg van de 
globalisering 
en de auto-
matisering. 
Voeg daar de 
noodzakelijke 
maatregelen 
voor energie 
en milieu aan 

toe en je hebt het recept voor een 
grote transitie compleet. Ik vind het 
belangrijk om niet aan symboolpolitiek 
te doen en verdiep mij in de onderlig-
gende oorzaken en complexe samen-
hang van de problematiek. Ik deel deze 
informatie graag met andere mensen. 
Een goede inhoudelijke discussie 
met anders- denkenden vind ik zeer 
belangrijk om tot een goede, breed 
gedragen, oplossing te komen.
 

(9) Klaas Hettinga, 68 jaar, Sneek
De kennis en ervaring die ik als Sta-
tenlid en tijdelijk fractievoorzitter de 
afgelopen 4 jaar heb opgedaan, wil ik 
de komende periode graag toepassen 
in de nieuwe fractie. Met een grotere 
fractie is het mogelijk me meer toe te 

leggen op be-
leidsterreinen 
waar mijn hart 
ligt. Duurzaam-
heid in al zijn 
toepassingen 
is daarbij mijn 
uitgangspunt; 
combineren 
wat goed is 
voor nu én 
goed voor de 
toekomst.  

Ik wil daarbij meer samenwerken met 
onze mensen in de gemeenteraden.  
Er is veel kennis in onze partij en het is 
nuttig en nodig om daar mee te wer-
ken. Ik heb geen andere verplichtingen 
en kan mij volledig inzetten voor het 
Statenwerk

Kandidaten 
D66 hoopt dat u op 18 maart ook gaat stemmen voor 
een sterk provinciebestuur. D66 gelooft in uw kracht 
en mening, dus is het van groot belang uw stem ook 
uit te brengen. Op deze pagina leest u meer van en 
over onze kandidaten. 
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(10) Mient Hamstra; 53 jaar; 
Leeuwarden
Ondernemend voor Ondernemers. 
Geboren in Amsterdam, wereldreiziger: 
100 % Fries met roots in Smallinger-
land en Leeuwarderadeel. Ik maak 

me sterk voor 
ondernemers, 
ZZP’ers en 
MKB’ers, 
(dus ook het 
boerenbedrijf), 
voor werkgele-
genheid, juiste 
financiering, 
innovatie, toe-
komstgericht, 
jeugdzorg in 
combinatie 

met onderwijs, schone leefomgeving. 
De Friese en Stellingwerfse cultuur, 
roots en “thuis” zijn belangrijk; erken-
nen van ieders kennis en bekwaam-
heid. Ik vertrouw op de eigen kracht 
van mensen. Ik wil politieke duidelijk-
heid, vooruitgang en concreet beleid 
waarbij we een ieder meenemen en 
niemand vergeten.
 

(11) Ellert Nieveen, 64 jaar,  
Harlingen 
Al bijna 40 jaar getrouwd, samen 
hebben we 3 kinderen en 3 kleinkinde-
ren. Geboren als zoon van een tuinder, 
carrière gemaakt als administrateur, 
hoofd accountantsdienst ziektekosten-
verzekeraar en hoofd financiën bij 
verschillende ziekenhuizen. Sinds een 

jaar of 10 heb ik een accountantskan-
toor in Harlingen. Van onbewust onbe-
kwaam ben ik 
nu instinctief 
bekwaam op 
gebied van 
organisatie- 
inrichting en 
het bevorderen 
van effectief 
samenwerken. 
Sinds rond 
2000 enig be-

stuurder van D66 Noordwest-Friesland. 
Ik begrijp de noodzaak van ledenbin-
ding en ben van menig dat die niet 
gerealiseerd wordt met vergaderen: 
met elkaar discussiëren over politieke 
zaken, dát is mijn business. 
 

(12) Martin Frensel, Akkrum
(13) Dirk-Jan Kimsma, Leeuwarden
(14) Frits Zegers, Grou
(15) Bert van de Ende, Grou
(16) Eveline Simon, Leeuwarden

(17) Andrew Livsey, Leeuwarden
(18) Roy Postma, Beetsterzwaag
(19) Jan Smittenberg, Jirnsum
(20) Janny Lokerse, Leeuwarden
(21) Nienke van Uitert, Leeuwarden
(22) Marius van Beest, Leeuwarden
(23) Douwe Bos, Leeuwarden 
(24) Dick Bloemhof, Heerenveen
(25) Tiemen Stuiver, Heerenveen
(26) Hennie de Boer, Grou 
(27) Trudy Swart, Ee 
(28) Otte van der Goot, Nijemirdum

Wat wil D66 met Fryslân? “D66 legt het accent op meer innovatie; met een fonds 
dat ook de vele kleine ondernemingen in staat stelt te investeren in vernieuwing. 
Zoals in schone energie, nieuwe vormen van zorg of in vakmanschap. Bij de 
keuze voor innovatie hoort dat de provincie zich sterker maakt voor snel internet 
voor iedereen, voor alle inwoners en bedrijven. Dan kunnen we technologie in de 
zorg stimuleren, mensen langer thuis laten wonen en meer banen creëren in de 
zorgeconomie.”  

“D66 is voor schone energie. Wij willen een duidelijk en samenhangend plan voor 
alle mogelijke vormen zoals windenergie, zonne- energie, biomassa en aardwarm-
te. Met heldere doelen voor opwekking en besparing, want met besparing kunnen 
we veel bereiken. Met de Afsluitdijk als toonaangevende ‘Energiedijk’ waar 
energie ontwikkeld opgewekt wordt. En met een (inter)nationaal onderzoeks- en 
onderwijscentrum. Een trekpleister voor scholieren, onderzoekers én toeristen.” 

“D66 wil meer aandacht voor de kwaliteit van de ruimte: zowel sterke natuurge-
bieden als ruimte voor moderne landbouw. We moeten meer oog hebben voor 
het belang van het waterpeil; dat betekent meer samenwerking tussen boeren- en 
natuurorganisaties.” 

“We kiezen voor beter, meertalig onderwijs en onderwijs dat goed aansluit op de 
vragen en behoeften van de arbeidsmarkt. We willen dat cultuureducatie van-
zelfsprekend blijft op school. En we zijn voor een provinciebrede aanpak voor 
laaggeletterdheid; we hebben in Fryslân 92.000 laaggeletterden. D66 gaat uit van 
de kracht van mensen; dat betekent dat we geen mensen uitsluiten, maar ieder-
een dezelfde kansen willen bieden. Dat begint met de kans op onderwijs, op leren 
lezen en schrijven.” 

Waarin onderscheidt D66 zich nog meer? “Inspelen op veranderingen. Dat 
vraagt een andere opstelling van het provinciaal bestuur, zoals het lef om los te 
laten, maar wel de regie te behouden. Door ons, inwoners van de provincie, veel 
vaker en op voorhand naar onze mening te vragen over allerlei onderwerpen kun 
je beter inspelen op behoefte, op vraag en oplossingen waar we samen achter 
staan. D66 wil inspraak vóóraf in plaats van achteraf; kijk waar het windmolende-
bat toe heeft geleid, dat moet anders.”

vervolg van pagina 1

Overzichtelijk D66
• Innovatiefonds 10 miljoen voor ’t Friese MKB

• Fryslân in 2050 energieneutraal

•  Afsluitdijk = Energiedijk: opwekken,  
onderzoek, onderwijs

•  Samenwerking tussen boeren- en natuur-
organisaties 

•  Betere aansluiting van het onderwijs op de 
vraag van de arbeidsmarkt

• Plan van Aanpak bestrijding laaggeletterdheid

•  Drietalig onderwijs, Fries, Nederlands & 
Engels voor alle leerlingen

• Cultuureducatie op alle scholen

•  Cultuurfonds om Culturele Hoofdstad 2018 
blijvend impact te geven

•  Open en toegankelijk bestuur: inspraak 
vooraf in plaats van achteraf

Ons land kent drie overheden: 
Rijk, provincies en gemeenten. In 
dat bestaande krachtenveld is een 
sterk bestuur van groot belang, 
omdat het veel geld besteedt aan 
de inrichting van Fryslân en mede 
bepaalt hoe onze leefwereld er 
uitziet, of iedereen over een goede 
internetverbinding beschikt en in 
welke richting economie, zorg, on-

derwijs, natuur en landbouw gaan. 
Een sterk provinciaal bestuur kan 
keuzes maken over uw en onze 
toekomst. De Eerste Kamer wordt 
door de Provinciale Statenleden – 
uw vertegenwoordigers in de pro-
vincie- gekozen. Uw stem telt dus 
dubbel. Een dubbele reden om te 
stemmen! Stem op 18 maart voor 
Fryslân. Stem D66.

D66
Het belang van een sterk Fryslân 

MKB,  
innovatie  
en ambacht

D66 ziet kansen voor 
de Friese economie, 
want Fryslân heeft 
alles wat de Rand-
stad niet heeft en 
dat is een ijzersterk 
handelsmerk. D66 
wil hier in Fryslân 
onderwijs en ar-
beidsmarkt beter op 
elkaar afstemmen, 
vakmanschap weer 
op de kaart zetten 
om het MKB ster-
ker te maken en 
kennis, innovatie en 
ambacht met elkaar 
verbinden. 
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Alle windstreken 
doen mee!

Hier in Friesland betekent  
oog voor de rijkdom aan 
verschillende soorten land-
schapsschoon en de diver-
siteit daarva. Een sterke focus 
op het Waddengebied en de 
Friese Meren heeft de afge-
lopen jaren andere aantrek-
kelijke en sterke gebieden 
als Noordoost en Zuidoost 
Friesland ondergesneeuwd. 
D66 wil ook deze gebieden  
op de kaart zetten.

Fryslân kan sterker. Nederland 
verstedelijkt, Friesland ook. 
Maar de kracht van de Friese 
steden kan niet zonder een 
sterk en leefbaar platteland. 
Op het Friese platteland ziet 
D66 kansen voor kansrijke 
(her)ontwikkeling. Naast blij-

vend ruimte bieden aan land-
bouw kan door het stimuleren 
van herbestemming vanuit 
provincie en gemeenten leeg-
stand in kwetsbare dorpen 
en gebieden versneld aange-
pakt worden. Door overal in 
de provincie te zorgen voor 

toegankelijke internetverbin-
dingen kunnen juist op het 
platteland makkelijker bedrijf-
jes ontstaan die niet gebon-
den zijn aan een locatie. D66 
wil een sterke regie vanuit de 
provincie om de krimp op het 
platteland tegen te gaan.

Colofon
Verkiezingskrant van D66 Fryslân
Statenfractie:  Tweebaksmarkt 52, Postbus 20120,  

8900 HM Leeuwarden
Telefoon:  058-2925993, Mail: d66@fryslan.nl
Internet: friesland.d66.nl
Twitter: @D66Fryslan
Facebook:  d66fryslan

Tekst:  Niek Donker, Leeuwarden
Fotografie:  Meilana, Marrum
Vormgeving:  Richard Bos, Wergea
Druk:  Flevodruk Harlingen 

D66

Hjir yn Fryslân

Trots op werken in Fryslân 

D66 wil meer banen en nadrukkelijker aan-
dacht voor de kwaliteit van werk. Schaalver-
groting en moderne vormen van management 
hebben de aandacht en noodzaak voor erva-
ringskennis en vakmanschap sterk verminderd. 
D66 wil dat omkeren: iedereen trots op zijn of 
haar werk, of je nu agrariër bent, docent, last 
of timmert,operator bent, in de zorg zit, huizen 
verbouwt of vrijwilliger bent, van jong tot oud. 

D66 pleit voor een actieplan, gericht op een le-
ven lang leren, en het opzetten van Gilden 2.0, 
dat talenten op ieder niveau benut en stage-
mogelijkheden voor alle leerlingen vergroot. 
Dat is een duidelijke plus op het bestaande 
programma ‘Talint foar Fryslân’ waarbij vak-
mensen en jonge talenten samen werken aan 
groei in Fryslân.

Het topsectorenbeleid van het Rijk werkt volgens  
D66 te beperkend voor de Friese economie. 

Veel belangrijke Friese sectoren vallen buiten de boot. 
Veel projecten zijn afhankelijk van subsidies en als de sub-
sidiestroom opdroogt, droogt ook de inzet en de samen-
werking op. Dit is geen duurzame manier van investeren. 
D66 wil daarom dat de provincie nadrukkelijk inzet op  
EU- of Rijkssubsidies die passen bij de kracht van de 
regionale economie.
 
Naast de bestaande topsectoren watertechnologie, 
agrifood en toerisme, wil D66 veel meer inzetten op de 
kansen die een groene, duurzame economie Fryslân biedt, 
op de kwaliteit van de ruimte waarin we wonen, werken en 
recreëren en ruimte bieden aan duurzame mobiliteit.

D66 ziet groei in de zorgeconomie als kans voor Fryslân. 
Zorg heeft enorme potenties: door de toenemende  
vergrijzing, het organiseren van zorg en ondersteuning 
dichtbij huis via gemeenten, de vele innovaties in de zorg 
op afstand door digitalisering, een groeiende belang-
stelling voor gezondheid, onderzoek naar gezond ouder 
worden en een inspirerende omgeving voor onthaasting  
& ontspanning.

Fryslân; ideale mix van stad en platteland

Innovatiefonds MKB
Innovatie vindt plaats waar het nodig is. 
Innovatie ontstaat vaak in de praktijk, in de 
hoofden van ondernemers en medewerkers, 
niet alleen op de Research en Development 
afdeling van grote bedrijven. Het MKB is een 
ideale omgeving voor innovatie. De diversi-
teit binnen het MKB in Fryslân is daarbij een 
enorme rijkdom. 

Naast innovatie in succesvolle sectoren 
zoals de watertechnologie en zuivelsector wil 
D66 dat de provincie innovatie MKB- breed 
aanjaagt en fors investeert. D66 ziet dat veel 
kleine ondernemers geen gebruik maken van 
de huidige provinciale subsidies, aanvragen 

zijn te ingewikkeld of de minimale startsubsi-
die is te hoog. D66 wil dat de provincie haar 
fondsen overzichtelijk en breed toegankelijk 
maakt, ook voor kleine ondernemers. 

Investeren in innovatie brengt risico’s met 
zich mee en banken zijn vaak niet bereid die 
te dragen. D66 wil dat de provincie, waar 
mogelijk, deze lacune opvult. Bestaande 
fondsen zoals het Doefonds (8 miljoen euro 
tot 2028) en Fryslân Fernijt (5 miljoen euro tot 
2017) zijn hiervoor te smal opgezet en sluiten 
teveel bedrijven en ondernemers uit. Daarom 
wil D66 dat de provincie voor investering in 
innovatie in het MKB minimaal 10 miljoen 
euro voor de komende bestuursperiode 
uittrekt.

D66 Fryslân lijsttrekker Margreet Mulder met lan-
delijk partijleider Alexander Pechtold: samen wer-
ken aan nieuwe welvaart en een krachtig bestuur.

Water, agri-food 
& gezondheid


