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Wurkje foar Fryslân
leidt tot consumeren

tegast

GrienLinks stemde afge-
lopen woensdag als
enige partij in de Friese
staten tegen Wurkje

Foar Fryslân (WFF), waarin de
provincie €300 miljoen uit het
Nuon-geld beschikbaar stelt
voor versterking van de Friese
economie.

Bijna de helft van het geld
bestaat uit subsidie, de andere
helft uit een goedkope lening.
Waar bij andere partijen voorna-
melijk euforie over dit besluit
overheerste, was bij GrienLinks
sprake van vrees voor ondoor-
dachte, ongecontroleerde en
uiteindelijk niet effectieve beste-
ding van gemeenschapsgeld.

Een belangrijk kritiekpunt van
GrienLinks is dat het college een
kans laat lopen een transitie op
gang te brengen van een tradi-
tionele naar een verduurzaamde
economie. Het begrip duur-
zaamheid werd als hinderlijk uit
de voorwaarden geschrapt.

GrienLinks mist een duidelijke
keuze voor de zorg in Friesland.
Bereikbare en betaalbare zorg is
van doorslaggevend belang voor
de kwaliteit van de Fryske mien-
skip. De zorgsector is tevens de
grootste banenmotor van de
Friese economie.

Een voorstel van GrienLinks
om in de sectoren bouw, tech-
niek en zorg tweehonderd vol-
waardige leerwerkbanen te cre-
eren kon niet rekenen op steun
van de provinciale staten.

De beste garantie voor een
blijvend aantrekkelijk vesti-
gings- en investeringsklimaat is
nu eenmaal de aanwezigheid
van gemotiveerd en gekwalifi-
ceerd personeel. De aanpak van
de jeugdwerkloosheid zou met
het voorstel van GrienLinks veel
krachtiger zijn aangepakt.

Kortom: doelen van de inves-
teringskeuzes zijn onvolledig en
rommelig uitgewerkt. Er dreigen
nu vele miljoenen te worden
geïnvesteerd, zonder dat daar
achteraf een positief econo-
misch effect van kan worden
aangetoond. Het college heeft

leidt tot consumer
niets willen leren van de waar-
schuwing van de noordelijke
rekenkamer over dit soort inves-
teringen. Daar komt nog bij dat
de provinciale staten, zeer tegen
de wil van GrienLinks in, het
college vergaande bevoegdhe-
den hebben verleend het geld
uit te geven. En dat is misschien
nog wel het grootste punt van
zorg.

Vanuit het niets riep het colle-
ge begin dit jaar de Fryske mien-
skip op ideeën en plannen in te
leveren voor de besteding van
€300 miljoen Nuon-geld. Bijna
zeshonderd plannen, voor een
belangrijk deel afkomstig van de
Friese gemeenten, belandden op
de provinciale bureaus. Het
college verzuimde vooraf met de
Friese politiek duidelijke criteria
af te spreken.

Omdat de hoge maar veel te
onduidelijke verwachtingen nu
niet nagekomen kunnen wor-
den, is bij voorbaat onbedoelde
maar massale teleurstelling
georganiseerd.

Dat vooral jammer omdat
voor het versterken van de Frie-
se economie een sterk maat-
schappelijk en politiek draagvlak
nodig is. Het college heeft zich
nu in een de rol gemanoeu-
vreerd om iedereen een beetje
tevreden te houden. De kans dat
het geld straks wordt geconsu-
meerd in plaats van geïnves-
teerd, wordt hierdoor alleen
maar groter. Vooral, omdat de
provinciale staten hier geen
enkele invloed meer op hebben.

Is het college nu volstrekt de
weg kwijt?

Nee, zeker niet. Het was een
stoer en goed besluit om nu,
veel geld te investeren in de
Friese samenleving. WFF bevat
een aantal sterke elementen en
is tot stand gekomen op basis
van goede bedoelingen en inten-
ties. En het is nog steeds niet te
laat om van WFF een groot suc-
ces te maken.
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