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Één van de richtingwijzers waarin D66 haar uitgangspunten heeft vastgelegd is "een duurzame en 

harmonieuze samenleving". 

 

Dat is wat wij voor onze provincie willen. En dat vormt voor ons de richtlijn om het doen en laten van 

dit college te beoordelen. Wat bedoelen wij met een duurzame en harmonieuze samenleving? In de 

kern komt dat neer op: respect en mededogen. Zowel in de omgang met mensen, als in de omgang 

met onze omgeving.  

 

Respect houdt binnen de politieke verhoudingen 'openheid' en 'transparantie' in. Van de overheid 

tegenover de samenleving, van Gedeputeerde Staten tegenover Provinciale Staten. Hoe is het met de 

openheid en transparantie van dit college naar Provinciale Staten gesteld? Dat kan beter. Een paar 

voorbeelden. Allereerst de Tussenbalans. Die schetst een beeld van twee jaar regeren door deze 

coalitie. We behandelden de Tussenbalans niet, maar mochten het daarin beschreven beleid wel 

aanscherpen, met tijdelijke maatregelen, voor een bedrag van 20 miljoen. De bredere achtergrond 

waartegen -de Kadernota- kenden we echter nog niet.  

 

De voorstellen, die we deden, werden door het college gefilterd. Op grond van criteria, die we op 

voorhand niet kenden. Voorzitter, het gebaar om ons om voorstellen te vragen, was wellicht als 

handreiking bedoeld, maar liet aan transparantie veel te wensen over.  

 

Dan de vraag omextra geld voor LF 2018. Een maand geleden werden we door dit nieuws verrast. 

Een analyse van het probleem, en de vraag waarom we hier zo laat in werden gekend, bleef echter 

uit.  Ook hier liet de transparantie dus te wensen over.  

 

Tot slot het fenomeen beleidsbrief; bedoeld om ons beleid te beschrijven. Een overkoepelende visie, 

een helder kader en concrete doelen ontbreken daarin vaak. Dat vertaalt zich door naar de 

Jaarrekening en bestuursrapportages. Die blijven voornamelijk beperkt tot het beschrijven van het 

proces.  

 

Voorzitter, D66 vindt dat het college zich niet voldoende open en transparant naar Provinciale Staten 

opstelt en ons onvoldoende inzicht geeft in het wat, hoe en waarom van zijn handelen. Wij worden 

daardoor beperkt in onze kader stellende en controlerende taak. En dat houdt de democratie niet 

duurzaam, voorzitter.  

 

En hoe staat het met de openheid naar de samenleving, voorzitter? Die lijkt er te zijn. Het college 

vindt dat initiatief van onderop moet komen, maar laat na de richtlijnen waarbínnen van te voren te 

geven. Zo wordt de ooit enthousiast begonnen dorpsmolen bij Reduzum nu door een rigide 'njet' 

tegen hogere molens gefnuikt. En komen gemeenten er niet uit hoe ze de voorzieningen moeten 

spreiden, zolang het college niet aangeeft wat het bovenlokaal wenst. 
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Initiatieven uit de samenleving neem je serieus door vóóraf openheid van zaken, richtlijnen of een 

visie mee te geven. Die openheid draagt bij aan een duurzame invulling van onze democratie.  

 

Tot zover over de opstelling van dit college, voorzitter. Dan nu de Daden.  

 

In de Tussenbalans valt op, dat het college veel op de rails heeft gezet, maar dat dit niet leidt tot 

vooruitgang op de cruciale terreinen voor de toekomst, zoals duurzaamheid, energiebesparing, 

natuurbeleid, werkgelenheid, leefbaarheid en cultuur. De voorstellen in de Kadernota geven hier wel 

een antwoord op, maar wat ons betreft niet genoeg. Ze verdienen dan ook aanscherping en 

aanvulling. Daartoe doen wij voorstellen.  

 

Om te beginnen over Duurzame Energie: wij willen lokale initiatieven voor duurzame energie 

ondersteunen door de kosten van aansluiting op het net te verminderen. Wij vragen de 

gedeputeerde bij motie om daarover met Alliander in overleg te gaan. Daarnaast dienen wij met de 

PvdA en de SP een motie voor een transitiefonds voor lokale duurzame initiatieven in.   

 

Dan 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 moeten 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. 

     

Dan Circulaire economie, voorzitter. 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.    

 

Dan 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. 

   

 

Voorts Verkeersveiligheid, voorzitter. Het college schrijft in de Kadernota dat het aantal verkeers- 

slachtoffers niet langer afneemt. Maar voorzitter, sinds de politie niet meer alle ongevallen 

registreert en de verzekeraars alleen de schade, hebben we geen inzicht in het totaal aantal 

ongevallen en de precieze toedracht daarvan.  
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Vanuit onze verantwoordelijkheid als wegbeheerder hebben we dat inzicht wel nodig. Een app 

waarmee de mensen die bij een ongeval betrokken waren, relevante feiten doorgeven, kan hier 

uitkomst bieden. (Zo'n zelfde app is ook bruikbaar voor inzicht in ongelukken 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. Ook daarvoor dienen we een motie in. 

      

Dan 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 overkoepelend programma 

op basis van deze nu -reeds lopende- projecten. Wij dienen daartoe met de PvdA een motie in. 

          

Tot zover de aanscherpingen. Dan nu de aanvullingen. Want er zijn ook onderwerpen die we nog 

missen. Allereerst: 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.  

 

Dan 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 

bevorderen. 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.    

      

Tot slot 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.  Zo ja, dan vragen wij de Toezegging, dit zo spoedig mogelijk te krijgen.  

        

Dan is er nog één onderwerp, voorzitter, dat wij in deze Kadernota niet op z'n plaats vinden: het 

besluit over een structurele verlaging van de Opcenten in 2019. Het voorstel is niet met een 

inhoudelijke visie onderbouwd. Het voorstel betreft dan wel verlaging ten opzichte van 2015. Het is 

een verhoging ten opzichte van 2019. Wij vinden dat het college hiermee over zijn graf heen regeert.  

Wij dienen daarom het amendement van de PvdA om dit voorstel te schrappen.  

 

Tegen de achtergrond van onze wens van een duurzame en harmonieuze samenleving roepen we het 

college op tot een meer open en transparantie opstelling. En tot een grotere ambitie op het gebied 

van duurzaamheid, energiebesparing, natuur, werkgelegenheid, leefbaarheid en cultuur. 

 


