
Door D66 ingediende moties bij de Kadernota 2018 
 
Duurzame Energie:  
wij willen lokale initiatieven voor duurzame energie ondersteunen door de kosten van aan-
sluiting op het net te verminderen. Wij vragen de gedeputeerde bij motie om daarover met 
Alliander in overleg te gaan. (aangenomen)       
   
Daarnaast dienen wij met de PvdA en de SP een motie voor een transitiefonds voor lokale 
duurzame initiatieven in.(aangenomen)  
  
Energiebesparing.  
Landelijk is het streven: álle woningen - 100%- in 2050 energieneutraal. Het college mikt op 
15 % in 2040. Willen wij de landelijke norm in 2050 halen, dan zullen we een tandje bij moe-
ten zetten. Daarom dienen wij met de PvdA een amendement voor een hogere ambitie in. 
    
Om dat tandje bij te kunnen zetten hebben wij een motie voor een Plus op de Fryske Deal. 
       
De Fryske Deal is in eerste instantie gericht op woningbouw- corporaties. Particulieren zijn 
op dit moment aangewezen op het Nationale Energiebespaarfonds. D66 vraagt het college 
om - in navolging van Overijssel - met het Rijk in onderhandeling te gaan over een gunstiger 
rentetarief voor de inwoners van Friesland voor deze lening. (verworpen)  
        
Circulaire economie  
Wij willen een extra impuls daaraan geven. Circulaire economie is in de wetenschap nog 
nagenoeg onontgonnen terrein. De RUG/Campus Fryslan zou voorop lopen als die zich over 
dit Friese speerpunt ontfermt en daarin een bijzonder hoogleraarschap of leerstoel aanbiedt. 
Wij dienen hiervoor een motie in. (ingetrokken na toezegging) 
   
Leefbaarheid.  
Holwerd aan Zee levert een belangrijke bijdrage aan de economie, èn aan de leefbaarheid.  
Niet alleen van het dorp zelf, maar ook van de waddenkust. Nu de MIRT is afgerond, vragen 
wij het college om vóór de begroting met plan voor de inzet van de provincie te komen. (ver-
worpen) 
         
Verkeersveiligheid  
Vanuit onze verantwoordelijkheid als wegbeheerder hebben we inzicht in gevaarlijke punten 
wel nodig. Een app waarmee de mensen die bij een ongeval betrokken waren relevante fei-
ten doorgeven kan hier uitkomst bieden. (Zo'n zelfde app is ook bruikbaar voor inzicht in on-
gelukken op het water). Om te beginnen vragen wij u om te onderzoeken of het haalbaar en 
zinvol is om hiertoe bij een bestaande app aan te sluiten. (aangenomen) 
     
Duurzame landbouw.  
Ofwel biodiversiteit. Een ontwikkeling die van groot belang is voor Friesland. 
We juichen een fonds daarvoor zeer toe. 
Op dit moment zijn er tal van projecten voor biodiversiteit. Bijv.Celebrating Diversity of de 
Symphony of Soils.  
Om niet verloren te laten gaan, wat daarmee nu wordt opgebouwd, is continuïteit en een 
overkoepelend programma noodzaak.  
Daarom vragen wij een bijdrage uit het Transformatiefonds Landbouw voor een overkoepe-
lend programma op basis van deze nu -reeds lopende- projecten. Wij dienen daartoe met de 
PvdA een motie in.(verworpen) 
 
 
          
 



 
Natuurbeleid. 
In de kadernota worden geen voorstellen voor onze natuuropgave gedaan. Wij vinden dat 
wel nodig en dienen daartoe met de PvdA een amendement in. (aangenomen) 
 
Cultuurparticipatie.  
Het college meldt in de Tussenbalans dat de cultuurdeelname terugloopt. Hoewel een van 
de resultaten uit het Coalitieakkoord, en een van de lange termijn doelen van Kulturele 
Hoofdstad, doet het college in de Kadernota geen voorstellen om cultuurdeelname te bevor-
deren. Wij vinden dat wel nodig. Zeker nu het college al bezig is met de herijking van ons 
cultuurbeleid, dat participatie ten doel heeft. Daarom vragen wij nu -met de PvdA- bij motie 
om een Plan van Aanpak. (verworpen) 
        
Laaggeletterdheid.  
In november 2016 werd onze motie voor een Fries Aanvalsplan van provincie, gemeenten en 
betrokken partijen aangenomen. Dit zou in april aan ons worden aangeboden. Wij hebben dit 
echter nog niet gezien.  
Wij horen graag van het college of dit plan klaar is. (toezegging) 
 
Opcenten 
Een onderwerp dat wij in deze Kadernota niet op z'n plaats vinden: het besluit over een 
structurele verlaging van de Opcenten in 2019.  
Wij vinden dat het college hiermee over zijn graf heen regeert. Bovendien is het voorstel niet 
met een inhoudelijke visie onderbouwd. Wij dienen daarom het amendement van de PvdA 
om dit voorstel te schrappen.(verworpen) 


