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Het moet beter  

 

Als VVD Fryslân willen wij dat mensen weer meer vertrouwen krijgen in de politiek. Het is aan de politiek om 

daar samen met inwoners stappen in te zetten. We hopen dat de Friezen daarvoor openstaan en dat we 

gezamenlijk kunnen werken aan het herstellen van het vertrouwen. 

 

Het vertrouwen van burgers in de overheid en politiek is momenteel laag. Begrijpelijk. De overheid - het Rijk, 

provincies en gemeenten - is op bepaalde onderdelen flink tekortgeschoten. Denk bijvoorbeeld aan de 

stikstofaanpak, de toeslagenaffaire, het woningtekort en de beschikbaarheid van betaalbare energie. Zo maar 

een paar willekeurige voorbeelden. Het maakt daarbij niet uit of dat nou de Rijksoverheid. Provincie, gemeenten 

of waterschap is. Dit raakt ons allemaal omdat wij samen die ‘Overheid’ zijn.  

  

De democratie is gebaat bij betrokken en kritische inwoners. We blijven actief zoeken naar manieren om 

inwoners bij de politiek te betrekken en de ervaren afstand te verkleinen.  

Doe mee en maak uw mening kenbaar!  

  

Aan de wind blijven  

Het is niet alleen voortschrijdend inzicht dat maakt dat wij nu andere keuzes willen maken dan voorheen. Ook 

de tijd waarin we nu leven dwingt ons daartoe. We leven in turbulente tijden en de wereld is in zeer korte tijd 

enorm veranderd. Veranderingen op zowel lokaal, regionaal, nationaal als internationaal niveau volgen elkaar 

snel op. Dat maakt mensen ongerust. Wat komt er op mij af? Hoe ziet mijn leven er in de nabije en verdere 

toekomst uit? Kan ik de energierekening en de boodschappen nog wel betalen? Hoe ziet het leven van mijn 

(klein)kinderen eruit? Kunnen zij de woning krijgen die ze willen? Kunnen zij in Fryslân blijven?  

  

VVD Fryslân deelt deze zorgen. Niet in de laatste plaats omdat ook wij inwoners zijn van Fryslân en ook zelf deze 

vragen hebben. In dit verkiezingsprogramma geven wij inzicht in hoe wij als VVD Fryslân aankijken tegen 

vraagstukken die op ons afkomen. Van sommige vraagstukken weten we nu al dat deze gaan spelen, maar zeker 

in een turbulente tijd als deze zullen veel vraagstukken zich pas ontpoppen na de komende verkiezingen.  

  

VVD Fryslân vindt dat de overheid niet groter moet zijn dan nodig is. Van oudsher wordt door de provincie vaak 

gekeken naar de klassieke kerntaken. Dit gaat bijvoorbeeld om de bereikbaarheid, milieu en ruimtelijke 

ordening. Naast deze klassieke kerntaken zien wij nieuwe kerntaken ontstaan. Vaak hebben deze te maken met 

het op peil houden van leefbaarheid in de breedste zin des woords. Wij vinden het belangrijk dat we ons 

uitspreken over die onderwerpen die in het belang zijn van onze inwoners en die hen ten goede komt.  
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Betekent dit dat alles kan of dat de provincie nu de (financiële) oplossing heeft voor alle vraagstukken? Nee! Het 

blijft onverminderd belangrijk om duidelijke keuzes te maken, ons uit te spreken en ook om ‘nee’ te durven 

zeggen. Simpelweg niet alles kan.  

  

De toekomst  

Met het Friese volkslied bezingen de Friezen ‘it bêste lân fan d’ierde’. Maar hoe zorgen we er voor dat Fryslân 

daadwerkelijk ‘it bêste lân fan d’ierde’ blijft? Hoe geven we Fryslân door aan toekomstige generaties? Hoe 

zorgen we er voor dat Fryslân leefbaar blijft mét behoud van haar eigen identiteit?  

  

Wat de VVD Fryslân betreft door open te staan voor veranderingen en ontwikkelingen en daarop tijdig te 

anticiperen. Door veranderingsgezind te zijn, zodat Fryslân geen openluchtmuseum wordt. Door open te staan 

voor mensen die graag in Fryslân willen komen wonen, werken, ondernemen en recreëren en zo willen bijdragen 

aan alles wat Fryslân Fryslân maakt. Maar ook door keuzes te maken die met name voor de lange termijn 

essentieel zijn. We willen een Fryslân waarin het meer dan goed vertoeven is. Waar je een goede en betaalbare 

woning kunt krijgen, waar je kunt werken, waar goed onderwijs en goede zorg is. Een Fryslân dat goed bereikbaar 

is. Kortom, ‘it bêste lân van d’ierde’.  

  

Het leven van onze inwoners wordt niet bepaald door hokjes van vier jaar. Het is daarom belangrijk om als 

overheid ons ook niet op te sluiten in dergelijke hokjes. Grote en fundamentele vraagstukken kunnen zelden in 

vier jaar opgelost worden. Dat vergt langjarige inzet en een lange adem. Samen met onze inwoners kijken we 

naar wat nodig is in het hier en nu en houden we oog op de toekomst.   

Liberale waarden  

Klassiek voor de VVD Fryslân zijn de waarden: Vrijheid, Verantwoordelijkheid, Verdraagzaamheid, Sociale 

rechtvaardigheid en Gelijkwaardigheid.  

  

We noemen deze waarden ook nu weer omdat zij voor ons het vertrekpunt zijn in hoe wij naar vraagstukken en 

de toekomst kijken. Een toekomst waarin wij vinden dat je in jouw leven een zo groot mogelijke vrijheid moet 

kunnen hebben. Dat jij zelf gaat over hoe jij jouw leven wil leiden. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat jouw 

vrijheid de vrijheid van een ander belemmert. Het hebben van vrijheid vraagt ook verantwoordelijkheid. Dat je 

verantwoordelijkheid neemt voor jouw handelen en leven. Inwoners die hulp nodig hebben of die dit alleen niet 

zo goed lukt worden natuurlijk geholpen om het zoveel mogelijk zelf te doen.  

  

Niet iedereen denkt en leeft hetzelfde als jij. En maar goed ook. Wat zou de wereld dan eentonig worden. Met 

hoe meer manieren van leven, hoe groter de kans er is dat iemand zijn leven leeft op een manier dat jij dat niet 

doet of niet zou willen doen. Het is juist dan belangrijk dat we ons niet terugtrekken in onze eigen bubbel, maar 

elkaar blijven ontmoeten en samen leven. Verdraagzaamheid vergt meer dan tolerantie voor de ander.  
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Iedereen is gelijkwaardig, maar niet iedereen is hetzelfde. Niet iedereen heeft hetzelfde startpunt in het leven 

en niet iedereen heeft automatisch dezelfde kansen. Wij vinden het belangrijk dat inwoners gelijke kansen 

krijgen. De kans om hun eigen leven en dat van een ander mooier te maken.  

  

We noemen deze beginselen hier prominent omdat ze snel als vanzelfsprekend worden ervaren. Maar dit zijn 

ze niet. Een overheid die jou zelf de ruimte geeft, zonder betutteling en jou helpt wanneer jij dat nodig hebt, 

zonder aanzien des persoons, is geen vanzelfsprekendheid!   



7  

 

    140   



8  

Fryslân: de provincie waar iedereen zich thuis voelt en waar je wil wonen  

Fryslân is de mooiste provincie om in te wonen. Dat weten alle Friezen die hier geboren zijn en zijn komen 

wonen. In het verleden hebben we onszelf wel eens aangepraat dat we in ‘het Hoge Noorden’ wonen. Daarmee 

doen we onszelf tekort. De afstand naar de Randstad is toch echt even ver vanuit hier als vanuit daar.  

  

Waar wij tot nu toe zien dat veel jongeren, en met name hbo/wo-geschoolden, onze mooie provincie verruilen 

om ergens anders te gaan werken en daarom ook ergens anders te wonen is er juist voor deze groep vaak de 

mogelijkheid om hybride te werken waardoor wonen en werken verder uit elkaar kunnen liggen. Dat biedt 

kansen aantrekkelijker te zijn voor mensen om hier te gaan wonen of te blijven.  

  

Woningbouw  

Maar hoe zorgen we er dan voor dat mensen die hier willen wonen hier ook kunnen wonen? Woningbouw is 

grotendeels een gemeentelijke aangelegenheid. De laatste jaren hebben verschillende dorpen praktisch 

zelfstandig woningbouw van de grond gekregen. Dit is goed voor de lokale woonbehoefte. We willen als VVD 

Fryslân dit soort initiatieven ruim baan geven. We willen dit bijvoorbeeld doen door aanvullend op de regionale 

woningbouwafspraken, kleinschalige initiatieven in dorpen en steden extra planruimte te geven. Daarnaast 

willen we subsidie toekennen om dorpen een steun in de rug te geven bij het bekijken of hun plan haalbaar is. 

Hetzelfde geldt voor plannen voor nieuwe ‘tijdelijke woonruimte’. We willen samen met gemeenten de Friese 

Flexpool inzetten om daar waar een gebrek aan ambtelijke capaciteit tot vertraging in de vergunningsverlening 

leidt, vergunningverlening te versnellen en om kennis en kunde op dit gebied te bundelen en te delen.  

  

Naast volop ruimte voor nieuwe woningen willen we de doorstroming op de woningmarkt zoveel mogelijk op 

gang helpen. Dit vergroot de beschikbaarheid van een passende woning in iedere levensfase. We willen het 

provinciaal woonbeleid hiervoor versoepelen.   

  

Om aan de vraag naar nieuwe woningen te kunnen blijven voldoen kan het niet anders dan dat er voor een fors 

deel seriematig en prefab wordt gebouwd. Wij vinden het onwenselijk dat bouwers bij iedere gemeente 

opnieuw alle procedures moeten doorlopen voor het verkrijgen van een vergunning. Als VVD Fryslân willen we 

samen met gemeenten afspraken maken over welke onderdelen van de procedure maar eenmaal gecontroleerd 

hoeven te worden door een gemeente en daarna door andere gemeenten worden overgenomen. Wat ons 

betreft is dat zoveel mogelijk. Procedures moeten daarnaast veel sneller kunnen worden doorlopen.  

  

Los van de vraag waar en hoeveel er gebouwd kan worden, is het de vraag hoe woningen zo betaalbaar mogelijk 

worden gehouden. Als VVD Fryslân willen wij een provinciaal woonfonds dat helpt starterswoningen bereikbaar 

te krijgen. Over hoe dat eruit moet komen zien gaan we graag in gesprek.  
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Ook is er blijvende aandacht nodig voor de huursector. Of het nu gaat om huren in de sociale huursector, de 

vrije huursector of in de studentenhuursector. Voor al deze vormen van huur zijn extra woningen nodig. Wij 

willen provinciaal beleid dat de bouw van huur- en koopwoningen voor alle doelgroepen stimuleert. Beleid en 

regels die dit belemmeren schrappen we.  

  

Om snel meer woonruimte te realiseren staan wij positief tegenover het splitsen van woningen, flexwoningen, 

en het ombouwen van niet woningen tot woningen. Ook in het buitengebied/ buiten de bebouwde kom.  

  

Bereikbaarheid  

Bereikbaarheid via de weg, water, spoor en lucht is voor de VVD Fryslân een prioriteit. Bereikbaarheid is 

essentieel voor de leefbaarheid en economie. Punten die de bereikbaarheid bemoeilijken moeten worden 

opgelost. Wij zijn voorstander van aquaducten boven bewegende bruggen op onze hoofdwegen. De 

verbindingen over de Afsluitdijk moet zo snel mogelijk weer een collectieve trots worden in plaats van een 

collectieve ergernis.  

  

Auto  

In Fryslân is het gebruik van een auto vaak simpelweg noodzakelijk. Wij zijn nu eenmaal een dunner bevolkte 

provincie en afstanden zijn hier groter dan in de rest van het land en er zijn minder (goede) alternatieven 

voorhanden. Daarbij komt dat een groot deel van onze inwoners simpelweg niet thuis werkt omdat zij met hun 

handen werken.  

  

VVD Fryslân vindt dat als het Rijk besluit rekeningrijden in te voeren, met deze omstandigheden goed rekening 

moet worden gehouden. Onze kernen en provincie zijn qua mobiliteit simpelweg niet te vergelijken met de 

Randstad en we willen geen economische verslechtering van onze inwoners en bedrijven. Wij willen blijven 

investeren in kwalitatieve goede wegen met goede capaciteit voor wegverkeer.   

  

We blijven sterk aandringen en lobbyen op en voor een aquaduct ter vervanging van de Skarsterrien-brug op 

een van onze hoofd (snel)wegen.  

Spoor  

De afgelopen jaren is er flink gelobbyd voor de Lelylijn met als resultaat dat de Lelylijn is opgenomen in het 

regeerakkoord. Daar zijn we super blij mee, maar we zijn er nog niet. Ook de komende tijd is het zaak om het 

belang van de Lelylijn te blijven benadrukken. De Lelylijn zorgt voor snellere, frequentere en betere 

bereikbaarheid van onze provincie en de Randstad. De VVD vindt dat de Lelylijn niet alleen een regionale en 

nationale meerwaarde heeft, maar ook internationale potentie. Zo kan het op termijn ook een Europese 

hoofdverbinding worden (Randstad-Hamburg-Scandinavië). Tot die tijd moeten bestaande trajecten versneld 
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worden en de frequentie verhoogd worden. Dit is bittere noodzaak om de bereikbaarheid van onze provincie te 

vergroten en om het wonen en werken aantrekkelijk te maken.  

  

We willen het openbaar vervoer in onze provincie zo laagdrempelig mogelijk hebben. Overstappen moet zo 

gemakkelijk mogelijk zijn en informatie zo laagdrempelig mogelijk beschikbaar. VVD Fryslân wil af van het 

constant moeten inchecken en uitchecken bij diverse vervoerders. Dit kan en moet klantvriendelijker worden 

opgelost. De vervoerders kunnen dit samen oplossen door met één in- en uitchecksysteem te komen en 

onderling de ritprijs te verrekenen. Bovendien moet het mogelijk worden om met je bankpas te reizen.  

  

We zien kansen voor het beter ontsluiten van reisinformatie voor inwoners en toeristen. Wij willen dat 

informatie en boekingen op een centraal punt, het liefst via een app, te zien en te regelen zijn. De belbus, 

opstapper en taxilijnen worden ook op deze manier boekbaar. Wij vinden dat er na de laatste sneltrein vanuit 

de Randstad nog een aansluiting moet zijn op een (regionale) stoptrein en bus, opstapper of taxilijn.  

  

Bus  

Het busnetwerk in onze provincie staat flink onder druk. We zien een beperkt aantal mensen op een beperkt 

aantal momenten gebruik maken van de beschikbare lijnen. Sommige lijnen worden heel intensief gebruikt, 

andere maar heel weinig. VVD Fryslân is erop bedacht dat vraag en aanbod naar en van buslijnen in een 

negatieve spiraal kunnen raken. Dit willen we voorkomen. We blijven kijken naar wat nodig is.  

  

Dat maakt dat er moeilijke keuzes gemaakt zijn en nog gemaakt moeten worden. Kan de bus nog door iedere 

kern rijden of moeten lijnen gestrekt worden? Als VVD Fryslân vinden wij het belangrijk dat iedere kern 

bereikbaar is met een vorm van openbaar vervoer. Als een buslijn gestrekt is vinden wij het belangrijk dat er of 

een belbus of een taxilijn een alternatief is om in de desbetreffende kern zelf te komen.  

Fiets  

Veel inwoners gebruiken de fiets in hun dagelijks leven. Om boodschappen te doen, om naar hun werk te gaan 

of om de kinderen van en naar school te brengen. VVD Fryslân vindt het belangrijk dat dit snel en veilig kan 

gebeuren.  

  

VVD Fryslân wil aan de slag met nieuwe (snel)fietspaden tussen kernen en gemeenten. We willen dit netwerk 

verder uitbreiden en de uitrol hiervan versnellen. De huidige aanpak nemen we daarbij als basis en kijken waar 

dit sneller en beter kan. De komende periode willen we in, samenwerking met gemeenten, in ieder geval meer 

snelfietspaden realiseren. 
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Waterwegen  

Bereikbaarheid per water is van groot belang voor onze industrie en het toerisme. Snel veilig van A naar B kunnen 

om goederen te vervoeren zorgt ervoor dat er minder vervoersbewegingen nodig zijn per spoor of weg.  

  

De provinciale vaarwegen zijn over het algemeen in goede staat. VVD Fryslân wil dit zo houden. Daar waar 

voldoende vraag is willen we actief inzetten op verbetering/ verzwaring (van de vaarklasse). Ook willen we 

bottlenecks wegnemen. Zo’n vraag en bottleneck zien wij nu bijvoorbeeld bij de vaarweg van en naar 

Heerenveen, ter hoogte van Terherne. Hier zijn aanpassingen nodig om deze verbinding veiliger te maken en de 

capaciteit te vergroten zodat ook schepen in de klasse Va deze vaarweg kunnen blijven gebruiken.   

  

Onze ambities  

● Een provinciaal woonfonds voor bereikbare starterswoningen  

● Snellere procedures voor woningbouw  

● Aquaducten in plaats van beweegbare bruggen  

● Realisatie van de Lelylijn  

● Verhoging van de frequentie en snelheid op bestaande treintrajecten  

● Goede digitale ontsluiting van reisinformatie en de mogelijkheid van boekingen  

● Iedere kern in Fryslân is bereikbaar met een vorm van openbaar vervoer  

● Bussen en andere vormen van lokaal vervoer rijden minimaal tot na de laatste stoptrein  

● Meer snelfietspaden  

● Goede vaarwegen en het wegnemen van bottlenecks in deze vaarwegen  
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Fryslân, de provincie die klaar is voor de toekomst  

Energie, betaalbaarheid van energie en beschikbaarheid van energie is het thema van nu. De energierekening is 

ontploft en inwoners maken zich grote zorgen. We verduurzamen in rap tempo en zien ondertussen de 

stroomnetten verstopt raken. Dit maakt dat nu al investeringen vertraagd raken of mislukken. VVD Fryslân vindt 

dit buitengewoon onwenselijk. Als we niet verder willen vertragen, en de achterstand willen inlopen, zijn grote 

investeringen en creativiteit een absolute must.  

  

VVD Fryslân vindt dat Liander de investeringen en verbeteringen sneller dient door te voeren. We beseffen ons 

dat dit niet makkelijk is. Daar waar Liander tegen de financierbaarheid van projecten aanloopt, zijn wij bereid 

om dit voor te schieten. Voor de dekking hiervan kijken we bijvoorbeeld naar de opbrengsten van het windpark 

Fryslân. Op deze manier komen die dividenden ten goede aan heel Fryslân.  

  

Daarnaast is het zaak om minder energie te verbruiken. Wat niet wordt verbruikt hoeft ook niet te worden 

opgewekt en opgeslagen. VVD Fryslân wil de (aanvullende) subsidieregeling voor verduurzaming continueren. 

Daarbij willen wij dat deze ook gaat gelden als een inwoner één in plaats van minimaal twee 

verduurzamingsmaatregelen treft.   

  

Energieopwekking 

Fryslân verduurzaamt. Huizen gaan van het aardgas af en we zien om ons heen flinke veranderingen in het 

landschap. Veranderingen die om verstandige keuzes en draagvlak vragen. VVD Fryslân wil de opwek van 

duurzame energie stimuleren. Wat ons betreft gaan zonnepanelen eerst de daken op, en de windmolens de zee 

in. We maken hiervoor een uitzondering voor (kleine) dorpsmolens en zogenaamde Groninger windmolens. Als 

een dorp zelf de enige eigenaar is van de windmolen en de windmolen in de eigen nabijheid van het dorp is, 

willen wij hier welwillend mee om gaan. De windmolen van Reduzum vinden wij hiervan een voorbeeld.  

  

Wij vinden dat onze provincie al fors bijdraagt aan de landelijke duurzame energieopwekking doelen. VVD 

Fryslân vindt dat niet van ons kan worden gevraagd dat wij veel meer duurzame energie opwekken dan wij 

energie in onze provincie verbruiken. Op iedere regio en provincie ligt een eigen verplichting om zelf in de 

duurzame energiebehoefte te voorzien.  

  

Wanneer onze provincie wel voorziet in de energiebehoefte van een andere provincie of regio vinden wij dat er 

een ruimhartige structurele compensatie dient plaats te vinden door de initiatiefnemer en exploitant. Bij schade 

als gevolg van energiewinning vinden wij dat een ruimhartige schadeloosstelling door hen op zijn plaats is.  
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Waterstof  

Fryslân heeft een unieke positie in de infrastructuur in Nederland. De huidige hoofdaardgasnetwerken en 

toekomstige hoofd-waterstofnetwerken lopen diagonaal door onze provincie. Als VVD Fryslân hebben wij de 

ambitie om goede aansluitingen te hebben op dit toekomstige waterstofgasnetwerk. Om duurzame energie toe 

te kunnen voegen aan dit systeem en om waterstofgas hieraan te kunnen onttrekken. Wij zien waterstof als 

essentieel voor industrie die hoge temperaturen nodig hebben voor hun processen. Door een goede aansluiting 

op het netwerk kunnen wij nieuwe industrieën aantrekken en bestaande industrieën behouden. Dat is goed voor 

het vestigingsklimaat en werkgelegenheid in onze provincie. Ook zien wij kansen voor waterstof in de bebouwde 

omgeving.  

  

Energieopslag  

Een nieuw energienetwerk is niet van vandaag op morgen geregeld. We zien naast de behoefte aan capaciteit 

en verschillende soorten energie ook behoefte aan goede opslag van energie. Als VVD Fryslân willen wij hierin 

voorop gaan lopen. Pilots op het gebied van opslag van energieopslag willen wij ruim baan geven en 

ondersteunen.  

  

Regionale, Europese & Internationale samenwerking  

Samenwerking met partijen buiten onze provinciegrenzen en de landsgrenzen is van groot belang voor onze 

welvaart. VVD Fryslân wil dat de inzet hierop wordt vergroot. Er liggen grote kansen in de regio, Europa en 

daarbuiten om kennis en kunde te delen en te halen. Aangegane samenwerkingen dienen echter wel periodiek 

te worden geëvalueerd op nut en noodzaak”. 

  

Wil je serieus kans maken op het binnenhalen van internationale subsidies en fondsen, dan is een serieuze lobby 

en strategie onontbeerlijk. We willen de initiatieven op dit vlak versterken en aanvullen met nieuwe initiatieven. 

Natuurlijk kunnen we dit als provincie niet alleen en zoeken wij hierbij de hulp van gemeenten, onderwijs, 

ondernemers en betrokken inwoners.  

  

In het verleden pakten we dit soort initiatieven vaak voor een flink deel op samen met de provincie Groningen 

en Drenthe. Dit blijven we doen, maar we willen daarnaast ook meer zelfstandig en met andere regio’s aan de 

slag gaan. We houden niet rigide vast aan een geografische regio, maar kijken daar waar kansen liggen.  

   

Water  

Water is in Fryslân nooit ver weg. Of het nu gaat om onze prachtige meren, vaarten of grachten, ze zijn allemaal 

van essentieel belang. Zonder een goed waterstelsel is het lastig droge voeten te houden, te voorkomen dat de 

grond te droog wordt en verzilt. We zien de laatste jaren steeds vaker dat regen op andere momenten valt dan 
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voorheen en buien intenser zijn. Dat vraagt veel van het huidige watersysteem en nog veel meer van het 

toekomstige watersysteem. Water zal vaker en langer vastgehouden moeten kunnen worden. Buffers zijn nodig 

om de pieken op te vangen.  

  

Het Wetterskip heeft primair de taak om te zorgen voor een goed watersysteem. Als provinciale medeoverheid 

vinden wij dat ook wij hier een positieve bijdrage aan moeten leveren. We denken daarbij om de provinciale 

eigendommen hier beter op in te richten en aan het starten van een provinciaal pilotproject. We zetten in op 

het afkoppelen van regenafvoeren van bestaande woningen van de riolering en het hebben van een grijs 

watersysteem. Hiervoor zullen actief contact opnemen met gemeenten waar afkoppeling van regenafvoer van 

het riool staand beleid is. Wij willen dit samen onze gemeenten vormgeven. Water en bodem worden meer 

leidend in het ruimtelijke domein.  

  

We willen de waterbergingscapaciteit van de Friese meren verbeteren. Bijvoorbeeld door het daar waar mogelijk 

verdiepen van de meren. Diepere meren zijn niet alleen goed voor de waterrecreatie, maar het zorgt er tevens 

voor dat we meer zoet water kunnen bergen. Bijkomend voordeel is dat het zand/slib dat daarbij vrijkomt, met 

daarin onder andere fosfor, een verhandelbaar bouwmateriaal is. Goed voor natuur en economie dus.  

  

Bomen  

In onze provincie ligt er nu al een opgave om meer bomen te planten. Dat is goed voor de mens en natuur. 

VVD Fryslân ziet kansen voor uitbreiding van onze bosgebieden en meer bomen in onze kernen.  

  

Onlangs heeft het project BOSK op mooie wijze laten zien wat de meerwaarde van groen in onze kernen is. Meer 

groen is niet alleen mooier en fijner om in te leven, het zorgt ook voor verkoeling in warme periodes en voor 

een betere waterberging in natte periodes. Het zorgt voor een beter milieu, een rijke biodiversiteit, vermindert 

luchtvervuiling en dempt geluidshinder.   

  

Om meer groen te stimuleren denken we aan een provinciale ‘actie steenbreek’ en het nadrukkelijk beschikbaar 

stellen van de Iepen Mienskip Gelden voor vergroening acties in onze kernen. Zo slaan we meerdere vliegen in 

één klap.  

  

Onze ambities  

● Ruimte voor dorpsmolens en Groninger molens  

● Een goede aansluiting op het landelijke waterstofnetwerk  

● Pilotprojecten voor verschillende soorten van opslag van energie  

● Betere lobby in Den Haag en Brussel en eigen Friese lobbyist  
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● Pilotproject voor ‘Grijs-water-systemen’ voor bestaande woningen  

● Verdieping van de Friese Meren  

● Meer groen in onze steden, provinciale actie “steenbreek”  
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Fryslân, de provincie waar je volop geniet en samen de Mienskip vormt  

Onze Mienskip is kenmerkend voor hoe wij in Fryslân met elkaar samenleven. We zijn met elkaar verbonden en 

stropen samen de mouwen op.  

  

Wijk- en dorpshuizen  

Een essentieel onderdeel van deze Mienskip is onze goede structuur van wijk- en dorpshuizen. Als VVD Fryslân 

koesteren wij deze wijk- en dorpshuizen en willen wij hen helpen om gezond en robuust de toekomst in te gaan.  

  

De kosten van de exploitatie van een wijk- en dorpshuis stijgt net als de kosten thuis snel en fors. Een groot deel 

hiervan zit hem in het feit dat de energiekosten enorm stijgen en niet alle wijk- en dorpshuizen even goed 

verduurzaamd zijn. Daarbij komt dat een deel van de wijk- en dorpshuizen een deel van de dag leeg staan. Dit 

vinden wij jammer.   

  

Als VVD Fryslân zien wij graag dat dergelijke ontmoetingsplekken een spil zijn en volop bruisen. Een plek waar 

inwoners niet alleen komen voor een gezellig samen zijn en een activiteit, maar ook een plek waar inwoners 

bijvoorbeeld in contact kunt komen met de overheid, een verpleegkundige of andere personen en instanties die 

ze nodig hebben. En een plek waar je bijvoorbeeld jouw postpakket of een deelauto kunt ophalen. Zeker in onze 

kleinere kernen is dat geen overbodige luxe. VVD Fryslân wil samen met gemeenten een pilot opzetten om dit 

voor elkaar te krijgen.  

  

VVD Fryslân wil samen met gemeenten een actieprogramma starten om dorps- en wijkhuizen zo snel mogelijk 

te verduurzamen. We denken hierbij aan een (aanvullende) subsidie net als bij woningen en het ter beschikking 

stellen van deskundigheid op dit gebied.   

  

Friese taal en cultuur  

De Friese cultuur en taal zijn onmiskenbaar verbonden met Fryslân. Daar zijn wij “grutsk” op. Wij geloven dat 

een levende taal intrinsiek gedragen wordt. We willen het gebruik van het Fries dan ook stimuleren en 

aanmoedigen. Wij zijn geen voorstander van het rigide hanteren of opleggen van het Fries.  

  

We willen het Fries onder meer stimuleren door het instellen voor een fonds voor Friestalige films, muziek en 

literatuur.  

  

In onze provincie worden mooie en gevarieerde evenementen georganiseerd en zijn er culturele voorzieningen 

voor alle leeftijden. Het cultureel erfgoed van de provincie mag gezien worden. Cultuur verbindt, inspireert en 

prikkelt. Subsidies voor culturele voorzieningen ondersteunen een aanbod van kunst en cultuur voor alle 

inwoners. Als voorwaarde voor subsidie verwachten we dat aanvragers ook zelf zorgdragen voor een deel van 
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de inkomsten en bijdragen aan een maatschappelijk doel. Van initiatiefnemers mag gevraagd worden om zo 

minder structureel afhankelijk te zijn van subsidie.   

  

VVD Fryslân wil de ingezette lijn van de verdeling van de cultuurgelden verder doorzetten. Wij willen een 

culturele commissie met deskundigen die met vrijheid en mandaat op inhoudelijke gronden tot een 

verantwoorde verdeling overgaat. Ook als dat betekent dat we ergens afscheid van moeten nemen.  

  

VVD Fryslân wil graag inzetten op block busters; aansprekende tentoonstellingen die veel publiek trekken. Al die 

mensen die komen, trekken ook de provincie in. Dat dit goed werkt hebben we bijvoorbeeld gezien bij Culturele 

Hoofdstad 2018. Ook kleinschalige initiatieven hebben hier baat bij. Zij kunnen hierop aanhaken en een breder 

publiek aanspreken.  

  

Onderwijs  

We zien grote druk op de arbeidsmarkt. Mede ingegeven door het feit dat er een mismatch is tussen hoe 

inwoners zijn opgeleid en wat werkgevers zoeken. Als VVD Fryslân willen we deze kloof verkleinen. Samen met 

onderwijsinstelling en arbeidsmarktregio’s willen we inzetten op goede blijvende bijscholing en omscholing van 

inwoners.  

  

Opleidingen zijn er in alle soorten en mate. VVD Fryslân wil dat in Fryslân toonaangevende opleidingen voor 

Nederland worden gegeven. Of het nu gaat om elektrotechniek, de bouw of accountancy, van praktische tot 

theoretische opleidingen: Fryslân moet de plek zijn waar jij de beste opleiding volgt.  

  

We zien de positieve invloed van kennisinstellingen zoals Wetsus, University Campus Fryslân, NHL en anderen 

op de aantrekkingskracht voor studenten (en bedrijven). VVD Fryslân wil dit verder versterken en ziet kansen 

om bijvoorbeeld Tresoar en de Fryske Academie hier meer op aan te laten haken. We willen toe naar een 

‘ecosysteem’ waarbij onze toonaangevende (kennis)instellingen elkaar meer en meer versterken.  

  

Huisartsen  

De huisarts is in ons zorgstelsel een fundament en onontbeerlijk. We zien dat de huisartsenzorg in Fryslân onder 

druk staat. We willen huisartsen stimuleren om huisarts te worden in Fryslân. VVD Fryslân wil een Friese 

Huisartsenbeurs waarmee meer mensen kiezen voor de opleiding tot huisarts en om vervolgens langjarig 

huisarts in Fryslân te worden. En ook om de vestiging als huisarts toegankelijker te maken voor startende 

huisartsen.  
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Zorg  

Goede zorgvoorzieningen die aansluiten bij de behoefte van inwoners zijn belangrijk. Ook de zorg en het 

zorglandschap zien we snel veranderen. Er vindt concentratie van hoog/complexe zorg plaats en veel 

voorkomende zorg wordt dicht bij huis georganiseerd.  

  

Als VVD Fryslân vinden we het belangrijk dat er op korte termijn een provinciale woon/zorgvisie komt waarin 

gemeenten samen met de provincie, zorgpartijen en andere stakeholders kijken hoe het zorglandschap er in de 

toekomst uit moet komen zien. Ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. Fryslân is te klein en heeft 

te weinig inwoners om hier verschillende, en potentieel 18 verschillende, aanpakken in te hebben.  

  

We zien dat het aantal ouderen steeds sneller toeneemt en het aantal jongeren afneemt. Dat heeft nu al 

gevolgen voor hoe we met elkaar de zorg vormgegeven. Dat zal in de toekomst alleen nog maar groter worden. 

We kunnen een voorbeeld nemen aan andere regio’s buiten Fryslân die een dergelijke ontwikkeling al hebben 

mogelijk gemaakt. Daar zie je een nieuwe verdeling van waar welke zorg wordt ingezet en een sterke focus op 

technologische toepassingen.  

  

Waddeneilanden  

De Friese Waddeneilanden zijn uniek. Er heerst een andere dynamiek dan aan de wal. De economie is er anders 

en mensen zijn daar meer op elkaar aangewezen. Als VVD Fryslân koesteren we deze eigenheid van de eilanden. 

We vinden het belangrijk dat de eilanden en de vaste wal goed, snel en veilig bereikbaar zijn voor toeristen en 

inwoners. Het Rijk moet daarin zijn taken ten aanzien van het beheer van de verbindingen adequaat uitvoeren.  

  

Om de eilanden leefbaar en bruisend te houden is soms wat anders nodig dan aan de vaste wal. Wij vinden het 

daarom gerechtvaardigd om de Waddeneilandgemeenten, en initiatieven van de lokale bevolking, anders te 

benaderen dan de andere Friese gemeenten.  

  

Brede welvaart  

Fryslân was de eerste regio in Nederland die de brede welvaart als uitgangspunt nam. VVD Fryslân is er trots op 

dat wij in onze provincie bij het maken van beleid niet alleen kijken naar de economische effecten van dit beleid, 

maar ook naar andere zaken die voor onze inwoners van waarde zijn. We willen deze manier van werken 

doorzetten en verder intensiveren. We nemen hierbij de 17 SDG’s (Global Goals) als uitgangspunt.  

Onze ambities  

● Actieprogramma verduurzaming Dorps- en wijkgebouwen  

● Fonds voor Friese film, muziek en literatuur  
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● Fryslân is de plek waar je de beste opleidingen kunt volgen  

● Instellen van een Friese Huisartsenbeurs  

● Opstellen van een Friese woonzorg-visie  

● Continutering en intensivering Brede Welvaart  
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Fryslân, de provincie waar het goed ondernemen is  

In Fryslân stropen we de mouwen op en zijn we niet vies van hard werken. We zien een flink deel van deze harde 

werkers de komende jaren met pensioen gaan. En tegelijk zien we niet genoeg mensen de arbeidsmarkt 

betreden om dit gat op te vangen.  

  

Werkgelegenheid  

Banen en bedrijfstakken die voorheen lang onveranderd konden blijven moeten zich nu in rap tempo aanpassen. 

Wij zien dit niet als een bedreiging maar als een kans om nieuwe banen, nieuwe bedrijfstakken en nieuwe 

werkgelegenheid tot bloei te laten komen. Wij zien kansen om nieuwe bedrijven naar onze provincie te halen. 

VVD Fryslân vindt dat er stevig ingezet moet worden op het aantrekken van nieuwe werkgelegenheid en nieuwe 

soorten werkgelegenheid. Bestaande ondernemers moeten de ruimte krijgen om zich te vernieuwen en te 

ontwikkelen.  

  

Een veelzijdige en stevige lokale economie is van groot belang om toekomstige tegenslagen op te vangen. De 

vraag is immers niet of er ooit nog economische tegenslagen zullen komen, maar wanneer en welke. Een 

veelzijdige en stevige lokale economie zorgt ervoor dat wij die tegenslagen zo goed mogelijk kunnen opvangen 

en dat we veerkrachtig blijven. Het is in onze ogen van groot belang om meer inzicht te krijgen in de staat en 

veerkracht van onze economie. Hoe willen we dat onze economie er over 10/ 20/ 30 jaar uit ziet? Welke banen 

kunnen wij dan verwachten? En hoe helpen wij onze kinderen en volwassenen om hier zo goed mogelijk op in 

te spelen? Als antwoord op deze vragen willen wij zo snel mogelijk een integrale visie opstellen zodat we met 

elkaar aan de slag kunnen om onze economie toekomstbestendig te maken.  

  

Bedrijventerreinen  

Om aantrekkelijk te zijn als provincie voor bedrijven om zich te vestigen en te kunnen blijven door ontwikkelen 

zijn er goede en toekomstbestendige bedrijventerreinen nodig. Niet alleen moeten de bestaande 

bedrijventerreinen vitaal zijn, ook is het belangrijk dat er ‘voorraad’ op de plank ligt waar gebouwd kan worden.  

  

Ondernemers hebben niets aan bedrijfskavels waar zij over een aantal jaar, misschien, kunnen bouwen. Als 

bedrijf wil je weten dat er op korte termijn gebouwd kan worden én dat de nutsvoorzieningen geregeld zijn.  

  

Als VVD Fryslân vinden we het funest dat er nu al bedrijven en bedrijventerreinen zijn die niet aangesloten 

kunnen worden op het stroomnet en hier lang op moeten wachten. Op deze manier glipt werkgelegenheid ons 

als Fryslân door de vingers. En eenmaal weg of gemist komt het niet alsnog. Het stroomnetwerk is voor ons ook 

hierom topprioriteit. Wij willen daarom snelle interventies om dit tij te keren.  
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Digitalisering  

Digitalisering gaat in deze toekomst sowieso een grote rol spelen. Het is essentieel dat in onze provincie iedereen 

de beschikking heeft over betrouwbaar en supersnel internet. We vinden het belangrijk dat onze inwoners 

digitaal vaardig zijn en dat onze jongeren dit op en top in de vingers hebben. We willen ondernemers stimuleren 

om de slag naar ‘digitaal’ te maken. Dit brengt nieuwe (soorten) werkgelegenheid en vergroot de afzetmarkt 

voor onze ondernemers.  

  

Startups- en scale-ups  

Wij vinden het daarbij belangrijk dat in de toekomst er voldoende uitdagend werk is voor al onze inwoners. Voor 

mensen met een praktische opleiding tot een theoretische en van jong tot oud. En natuurlijk moet op korte 

termijn actie wordt ondernomen. Niet voor één of twee jaar, maar langjarig. Alle grote bedrijven zijn ooit klein 

geweest. De ontwikkeling van bedrijven en de innovatie in economische sectoren valt en staat met startups en 

een uitnodigende omgeving. Wij willen dat onze provincie uitnodigende wordt voor startups om zich hier te 

vestigen en zich door te ontwikkelen. Goede stimuleringsregelingen moeten wat ons betreft zo snel mogelijk 

worden ingesteld. VVD Fryslân vindt het belangrijk dat er goede begeleidingsprogramma’s zijn voor zowel 

‘studenten-startups’ als de meer ‘high tech-startups’.  

  

Ook vinden wij dat er een plek moet zijn waar startups zich gezamenlijk gemakkelijk kunnen vestigen en dat ze 

worden geholpen bij het door ontwikkelen. We willen dit samen met gemeenten, het onderwijs en de 

ondernemers doen. Zo ontstaat er ‘massa’ en kruisbestuiving. Wat ons betreft moet de NOM niet alleen grote 

bedrijven naar Fryslân halen, maar juist ook veelbelovende startups. Zo dragen we bij aan een bloeiende 

economie, banen voor onze inwoners en innovatieve technieken voor de toekomst.  

  

Fries Economische Adviesraad  

Het zijn onze ondernemers die ondernemen. Als overheid moeten wij niet op de stoel van onze ondernemers 

gaan zitten. Dat doet niets af aan het feit dat het heel waardevol is om na te gaan waar onze ondernemers 

behoefte aan hebben. VVD Fryslân ziet mede daarom grote waarde in Friese Economische Adviesraad die 

gevraagd en ongevraagd adviezen geeft over hoe wij onze economie beter kunnen maken. Wat ons betreft 

worden deze adviezen niet alleen aan ons als provincie gegeven maar ook aan onze medeoverheden.  

Toerisme  

Fryslân kent een sterke toeristische sector. Een banenmotor van jewelste en een van de pijlers van onze Friese 

economie. Een sector die een grote positieve bijdrage levert aan onze welvaart en leefbaarheid. We willen deze 

sector verder versterken. In Fryslân is er ruimte voor meer toeristen. Samen met gemeenten kijken we hoe wij 

de fiets-, wandel- en ruiterpaden en vaarwegen nog verder kunnen verbeteren, verbinden en uitbreiden. 
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Bijzondere aandacht daarbij heeft de watersport in onze provincie: van zeilen tot surfen, van kitesurfen tot 

waterskiën.  

  

We zien steeds meer fietstoeristen in onze provincie. We willen deze trend aanjagen en versterken door het tot 

stand laten komen van nieuwe routes, aantrekkelijke pontjes en goede rustplekken. We vinden het vreemd dat 

iemand een vouwfiets zonder extra kaartje mee kan nemen in het openbaar vervoer en een gewone fiets niet. 

Dit drijft toerist en inwoner onnodig op kosten en zorgt ervoor dat mensen de fiets laten staan. We willen dat 

vervoerders faciliteren dat (daar waar mogelijk) fietsen in de bus en trein gratis daar waar mogelijk meegenomen 

kunnen worden. Zeker buiten de spits moet dit mogelijk zijn. Dit bevordert het fietsgebruik en maakt nieuwe 

trajecten interessant voor inwoner en toerist om (deels) per fiets af te leggen.  

  

VVD Fryslân vindt het belangrijk dat toeristen jaarrond hun weg naar Fryslân vinden. Dat is goed voor de 

spreiding in tijd. Wij blijven ook oog houden voor de geografische spreiding van toerisme. Het is belangrijk dat 

onze hele provincie profiteert van het toerisme en dat overtoerisme wordt voorkomen.  

  

Ondernemers hebben in 2018 tijdens Culturele Hoofdstad, tijdens de coronacrisis en de tijden daaromheen laten 

zien dat zij enorm creatief zijn in het creëren van goed toeristisch aanbod. Wij hebben ons er sterk voor gemaakt 

dat de sector uitgedaagd en geholpen wordt om zich te blijven innoveren. Wij blijven daarmee doorgaan zodat 

niet alleen de toerist komend jaar de weg naar Fryslân weet te vinden, maar ook over 5, 10 en 20 jaar.  

  

Agrarische sector  

De agrarische sector is volop in beweging en ziet zich gesteld voor grote opgaven. Zaken als stikstof, mest 

derogatie en een verdienmodel dat onder druk staat houden het leven van onze agrariërs bezig. VVD Fryslân 

vindt dat wij trots moeten zijn op onze agrarische sector. Agrariërs zorgen ervoor dat van ‘niets’ een heel 

waardevol ‘iets’ wordt gemaakt, namelijk ons voedsel. Een primaire levensbehoefte en van groot strategisch 

belang voor onze autonomie als land.  

  

We zien ook dat niet alles meer kan. Schaalvergroting als ultiem doel is niet meer houdbaar. Ook in Fryslân zullen 

we moeten kijken naar wat lokaal wel kan en nodig is. Het is zaak om de juiste balans te vinden tussen enerzijds 

de belangen van natuur en omgeving en anderzijds een passend verdienmodel en een fatsoenlijke boterham 

voor de agrariër.  

  

Agrariërs van nu zijn niet meer de agrariërs van 50 jaar geleden, net zo goed als dat de agrariër van over 50 jaar 

niet meer dezelfde zal zijn als de agrariër van nu. Als VVD Fryslân zien we een betrokken sector die wil innoveren, 

creatieve ideeën heeft en experimenteert. Wij willen de sector de ruimte geven om met nieuwe ideeën en 

oplossingen te werken aan de agrarische sector van de toekomst. Het is voor ondernemers en inwoners funest 
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als beleid wispelturig is of wanneer daar niet van op aan gegaan kan worden. Zeker als je als agrariër zeer 

kapitaalintensieve investeringen hebt gedaan of nog moet doen die zich pas in vele jaren kunnen 

terugverdienen. Het is daarom belangrijk om de sector duidelijkheid en perspectief te geven. Ook als dat 

betekent dat iets niet meer kan.  

  

In de agrarische sector is geen one size fits all. Een varkenshouder is anders dan een melkveehouder en weer 

anders dan een aardappelteler. Iedere deelsector heeft zo weer zijn eigen uitdagingen. Hetzelfde geldt voor de 

verschillende regio’s. We vinden dat er maatwerk moet zijn.  

  

De agrarische sector is van oudsher goed verenigd. We blijven met de sector en anderen goed en structureel in 

gesprek om input te krijgen voor de beslissingen die genomen moeten worden. Met als doel het juiste midden 

te vinden tussen alle belangen die spelen.  

  

Stikstof  

Stikstof houdt de gemoederen behoorlijk bezig. We zien veel onrust bij agrariërs en natuurorganisaties. Beiden 

vinden dat er andere keuzes gemaakt zouden moeten worden.  

  

Wij vinden een ‘one-size-fits-all’-benadering niet passend. Samen met agrariërs, natuurorganisaties en andere 

betrokken partijen is het de zorg om het juiste midden te zoeken. Een midden waarin er perspectief is voor 

agrarische ondernemers en voor de natuur. Dat zal niet altijd gemakkelijk zijn en soms zorgen voor pijnlijke 

situaties.  

  

VVD Fryslân wil verder met de eerder ingezette Friese lijn in het stikstofdossier. Wij willen dat wij als provincie 

van het Rijk de ruimte en het vertrouwen krijgen om samen lokaal te kijken naar wat nodig is en hier draagvlak 

voor vinden. Zoals altijd vinden wij dat keuzes navolgbaar en transparant moeten zijn. De zogenaamde ‘PAS-

melders’ moeten zo snel mogelijk worden gelegaliseerd.  

Natura2000  

Een deel van de discussies over stikstof houden verband met de zogenaamde Natura2000gebieden. Deze 

gebieden zijn er ook in Fryslân. Wij willen geen toevoeging(en) van en aan Natura2000-gebieden en aanverwante 

wet-/regelgeving. Als het mogelijk zou worden om de status van Natura2000-gebieden te heroverwegen, willen 

wij dit doen en hier zorgvuldig naar kijken.  
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Veenweide  

Een ander groot vraagstuk in onze provincie is de veenweide problematiek. Het veen klinkt in waardoor er onder 

meer problemen ontstaan aan funderingen. Dit kan enorme (financiële) schade opleveren voor onze inwoners. 

Schade die zij tot nu toe vaak zelf moeten dragen en kan leiden tot grote problemen. Bewoners voelen zich soms 

onveilig in hun eigen woning en hebben soms te maken met een woning die ronduit onverkoopbaar is. VVD 

Fryslân vindt dit zeer wrang en ronduit onwenselijk. Als eigenaar heb je zelf geen enkele invloed op de 

grondwaterstand rondom jouw woning. Als er door keuzes van anderen dan schade ontstaat moet je niet in de 

kou gelaten worden.  

  

Als VVD Fryslân zien wij een groot risico dat de veenweideproblematiek een pijnlijk dossier kan worden door 

de hersteloperatie van de fundering van woningen. Mocht er schade zijn die, geheel of deels, aan 

overheidshandelen te wijten is, vinden wij dat inwoners laagdrempelig en ruimhartig gecompenseerd dienen 

te worden. Als VVD Fryslân pleiten wij voor het op korte termijn instellen van een laagdrempelige, efficiënte 

en ruimhartige regeling en landelijk subsidiemogelijkheden funderingsherstel  

Onze ambities  

● Een visie voor een toekomstbestendige Friese economie  

● Bedrijventerreinen waar meteen gebouwd kan worden  

● Snelle oplossing van de verstopping van het stroomnet  

● Provincie brede dekking van betrouwbaar en supersnel internet (glasvezel of anderszins) 

● Jongeren hebben digitale vaardigheden op en top in de vingers  

● Goed klimaat voor startups & scale-ups  

● Instellen van een Fries Economische Adviesraad  

● Meer jaarrond toerisme en voorzieningen  

● Legalisatie van PAS-melders  

● Maatwerk en perspectief voor de agrarische sector bij hun transitie  

● Heroverwegen Natura2000-gebieden  

● Menselijk en daadkrachtig optreden in het kader van de veenweideproblematiek  
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