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US FYSJE

Oare paden foar minsk, bist en klimaat
It giet GrienLinks om natuer en om minsken. Minsken fan oeral wei, no én yn de 
takomst. De Fryske kultuer is belutsen, bysûnder en nuchter. Wy ha ús eigen taal en 
binne grutsk op ús Fryske grûn én op ús iepen mienskip! 

Wy fine it yn hiel Fryslân wichtich dat eltsenien in noflik, feilich, sûn en weardefol libben 
ha kin. Net allinnich, mar mei elkoar. Earlik dielend en lykweardich. Dêrby fine wy it ek 
hiel wichtich dat wy genietsjen bliuwe kinne fan de prachtige natuer yn Fryslân. Dat wy 
ús dêrfoar ynsette en mei respekt omgean mei bisten en planten.

GrienLinks wol ús kultuer en ús kultureel erfguod beskermje, ús alve stêden en de 
protte prachtige doarpen, ús marren en sleatten. 

Koartsein, wy geane foar in prachtich Fryslân, wêr't grien en sosjaal foarop stiet. Hjir 
knokke wy foar, fia de polityk, ien fan de manieren om feroaring yn gong te setten. 
Want feroaring is nedich.

De ierde waarmt op. De gefolgen hjirfan, sa as langere droechteperioades, fûle 
reinbuien, hittestress yn de stêden en de stiging fan de seespegel, binne grut en geane 
flugger as ferwachte wie. GrienLinks wol soargje foar oanpassing oan dizze gefolgen 
fan it wettersysteem, de diken en lânbou. Dêrneist wol GrienLinks dat wy yn Fryslân, 
Nederlân, Europa en yn de wrâld der alles oan dwaan sille  om opwaarming fan de 
ierde te stopjen. Dat dogge wy troch yn Fryslân te ynvestearjen yn in griene en sosjale 
ekonomy, dy't soarchsum is, sirkulêr (sûnder ôffâl) en fossylfrij. Dat dogge wy troch ús 
yn te setten foar skjinne enerzy, enerzjybesparring en duorsum iepenbier ferfier. En 
troch feangreidegebieten sa oan te pasjen dat de CO2-útstjit stoppet.

GrienLinks makket him sterk foar it behâld en herstel fan de biodiversiteit. Undersyk 
lit in hiele grutte tebekgong sjen fan it tal ynsekten en greidefûgels. Ek dêrfoar is in 
omslach tige needsaaklik. Wy wolle de blommen, de greidefûgels en ynsekten werom 
en sette ús yn foar krûdenrike greiden en biologyske lânbou, tegearre mei de boeren 
en de mienskip.

Wy sjogge gelokkich ek dat minsken harren eigen omjouwing feroarje en dizze sosjaler, 
griener en moaier meitsje. Pioniers dy't wy omearmje. Dat bart op in soad plakken 
yn ús provinsje, fan ûnderop. Enerzjykoöperaasjes, doarpsmolen, doarpstunen, 
soarchkoöperaasjes en noch folle mear. Wy wolle dizze pachtige inisjativen makliker 
meitsje en stimulearje.

Wat wy ek feroarje wolle is  dat wy as provinsje net langer achterbliuwe by de rest 
fan Nederlân, wêr't as teken fan lykweardigens en akseptaasje ien kear yn it jier 
de reinbôgeflagge úthongen wurdt. Mei elkoar wol GrienLinks him ysette foar in 
maatskippij wêryn eltsenien meitelt, fan welke ôfkomst, aard, geslacht en religy ek mar. 
In maatskippij wêryn de oerheid dat sinjaal ek ôfjout.
Koart sein, GrienLinks wol feroaring de goede kant út. Fan GrienLinks kinne jo 
ferwachtsje dat wy ús ynsette foar ferskaat, duorsumens, lykweardigens en solidariteit. 
Dêryn steane wy gelokkich net allinnich. Wy omearmje de santsjin duorsume 
ûntwikkelingsdoelstellingen, de saneamde Global Goals, dy't yn 2015 troch alle 
lidstaten fan de Feriene Naasjes oannommen waarden. Mei elkoar steane wy hjiryn 
sterk!

Jild en kapitaal is ûngelyk ferdield oer de minsken en (grutte) bedriuwen. In hiel lytse 
groep minsken besit in hiel soad en lûkt steeds mear nei him ta. As wy dat earliker 
ferdiele kinne alle feroaringen dy't wy wolle maklik betelle wurde en hoege de minsken 
dy't it no al krap ha der net op achterút te gean. 

GrienLinks wol doare en dreame. Oer hoe't Fryslân der oer tsien jier útsjocht en oer in 
moaie skjinne takomst foar ús bern en bernsbern. Dêr gean wy foar.

Allinnich dreame? De feroaringen dy't wy wolle roppe by minsken miskien gefoelens op 
fan ûnwissens en betiden ek wjerstân en ferset om it fertroude te ferlitten. It ferget dan 
ek moed en liederskip om dy feroaring yn goede banen te lieden en drege keuzes te 
meitsjen. Oan dat proses wol GrienLinks yn gearwurking mei de ynwenners fan Fryslân 
wurkje. Troch aksje te fieren, te fjochtsjen tsjin fêstruske tinkwizen en mei te dwaan 
oan ús bestjoer. Wy wolle minder jild útjaan oan te djoere diken en mear jild foar de 
minsken en oan it klimaat. 

It is tiid foar feroaring!
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      US KLIMAAT EN US ROMTE

Us romte yn Fryslân is grien, wiids en wetterryk! Wy ha in provinsje wêr't 
gelokkich noch genôch stilteplakken binne foar rêst en ûntspanning  en wêrst 
de stjerrehimel noch sjen kinst. Al desennia lang pleitet GrienLinks derfoar 
om dizze bysûndere lânskippen, natuergebieten en ús griene leefromte op in 
duorsume manier te behâlden en te fersterkjen. 

Hast alle dagen komme der negative gefolgen fan de klimaatferoaring yn it 
nijs. GrienLinks hat him ek al jierrenlang ynsetten foar in stevich klimaat-, 
enerzjy- en duorsumheidsbelied. Gelokkich realisearje no hieltyd mear 
minsken harren dat it net goed giet mei de ierde. Dat wy oars omgean moatte 
mei ús leefomjouwing om ek de generaasjes nei ús in sûn en lokkich libben te 
bieden. 

It kin oars. Better! Troch oare waarden dan ekonomyske groei sintraal te 
stellen. Troch minsken de kans te jaan om nije ideeën te ûntwikkeljen. Troch  
sunich om te gean mei  de ierde en begrutsjen te hawwen mei de minsk om 
dy hinne. Kieze foar oare waarden dan jild liket idealistysk, mar feroaring is 
tichterby dan asto tinkst. Sels lytste stappen kinne in grut effekt ha. 

Wy litte ús dêrby net beheine troch besteande regels. Wy ha de regels ommers 
sels makke. Wy kinne se dus ek sels oanpasje of ôfskaffe.
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1    KLIMAAT EN ENERZJYTRANSYSJE

1.1  Klimaatferoaring

Utstjit fan broeikasgassen, CO2 en ekwivalinten, sa as gniisgas en metaan, 
soargje foar in wrâldwide feroaring fan it klimaat: de temperatuer stiigt, iis 
raant en de seespegel stiigt. It hat yn Nederlân ek fûle reinbuien en perioaden 
mei grutte droechte ta gefolgen. Dy klimaatferoaring tsjingean en de gefolgen 
dêrfan opfange foarmje de grutste opgaven foar de kommende jierren. In 
opgave foar eltsenien: eltse burger, foar elts bedriuw en eltse oerheid, dus ek 
foar de provinsje Fryslân. It akkoart fan Pariis en it Nederlânske Klimaatakkoart 
binne har earste stappen, mar noch lang net genôch. GrienLinks kiest foar 
drastyske fermindering fan de útstjit fan broeikasgassen en foar yngripende 
maatregels om de gefolgen fan klimaatferoaring op te fangen. 

De provinsje Fryslân sil, mei ynwenners, bedriuwen en oerheden wat 
GrienLinks oanbelanget, it foartou nimme om yn 2030 yn de hiele  provinsje 
CO2-neutraal te wêzen en de gefolgen fan klimaatferoaring oan te pakken. Dit 
wurket troch yn alle ûnderdielen fan it provinsjale omjouwingsbelied.

 
1.2 Enerzjy: CO2-neutraal en fossylfrij

De wichtigste stap nei in CO2-neutrale en fossylfrije provinsje is foars (op 
syn minst 80%) besparje op it enerzjyferbrûk. De fierdere enerzjy wekke wy 
duorsum op. De provinsje soarget derfoar dat it eigen netto enerzjyferbrûk 
troch fossile brânstoffen ynklusyf gebouwen, autopark ensafuorthinne, 
yn 2030 nul is: CO2-neutraal. Dêrneist wolle wy de fermindering fan 
enerzjygebrûk troch bedriuwen en fan wenningen stimulearje. De oare enerzjy 
wolle wy duorsum opwekke.

Mar al soenen fiergeande besparringsprogramma’s suksesfol wêze, dan 
binne noch altyd alle mooglikheden om fan fossile enerzjy ôf te kommen 
hurd nedich. Sa as mear sinne- en wynenerzjy, isolaasje fan gebouwen, oare 
produksjemetoaden,  minder of sûnder enerzjygebrûk troch bedriuwen, 
ierdwaarmte, enerzjy út opperflaktewetter en lucht (mei  waarmtepompen) en 
slimmere mobiliteit (iepenbier ferfier). 

De ynrjochting fan de omjouwing yn ús provinsje sil  sterk feroarje ûnder 
ynfloed fan de enerzjytransysje. Pleatsing fan mear wynturbines en oanlis 
fan sinnesellen op grutte skaal is nedich om yn ús ferlet oan elektrisiteit te 
foldwaan. Boppedat wurdt der hurd wurke oan it ûntwikkeljen fan opslach fan 
duorsume  enerzjy. Us wichtigste natuergebieten (sa as Natura 2000-gebieten) 
binne no net krekt de goede plakken om wynmolen en sinneparken yn of 
flakby del te setten. Sinnesellen wurde it leafst op dakken, lûdswâlen en 
yndustryterreinen delsetten en net yn de iepen romte. Fierder kieze wy foar 
wynmolen lâns diken, kanalen en yndustryterreinen en wolle wy ûndersykje 
wêr't de wymolen pleatst wurde kinne mei genôch draachflak. Hjirby ferdiele 
wy de lusten en de lêsten op in earlike manier. 

Ek wol GrienLinks lytsskalige inisjativen, droegen troch in doarp of in wyk, 
op it mêd fan duorsume enerzjyproduksje stimulearje. Dat jildt ek foar 
doarpsmolen, sa as yn Reduzum, en molen fan maksimaal 15 meter by 
pleatsen. 
Fierders is de needsaak fan de enerzjytransysje och sa urgint, en de 
ûntwikkelingen op dat mêd geane och sa fluch. Wy fine it wichtich each te 
hawwen foar nije foarmen fan skjinne enerzjy  (bygelyks geotermy) en ek om 
de gefolgen fan mooglike tapassing dêrfan op tiid yn kaart te krijen. Feilichheid 
stiet foarop.
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KEARNPUNTEN:

 ӹ GrienLinks wol nei in folsleine CO2-neutrale en fosylfrije provinsje.
 ӹ GrienLinks wol lytsskalige, kollektive, duorsume enerzjy-inisjativen 

stimulearje, wêrûnder doarpsmolen.
 ӹ Duorsumheidsinisjativen meie net stikken rinne op burokrasy.
 ӹ GrienLinks wol wynmolen hoeden pleatse mei respekt foar de omjouwing 

en ûndersyk dwaan litte nei wynmolen lâns diken, kanalen en op 
yndustryterreinen.

 ӹ Sinnesellen wolle wy safolle as mooglik pleatse op dakken,lûdswâlen en 
yndustryterreinen.

 ӹ Wy ha each foar nije foarmen fan skjinne enerzjy en bringe de gefolgen 
yn kaart foar tapassing.

2    LIBBENSOMJOUWING 

2.1 Mei elkoar ynsette foar in duorsume en sûne libbensomjouwing

GrienLinks set yn op in duorsume en sûne libbensomjouwing. De lucht dy't wy 
ynazemje, de grûn wêrop wy wenje, wurkje en rekreearje, it wetter en it lûd, al 
dizze faktoaren binne fan ynfloed op it wolwêzen en de sûnens fan minsk, bist  
en plant. 

De kommende ynfiering fan de Omjouwingswet biedt kânsen foar de kwaliteit 
fan de omjouwing. De romte dy't oerheden troch dizze wet krije moat der foar 
soargje dat lânskip, natuer en miljeu ferbetterje en seker net fierder oantaast 
wurde. 

De provinsje stelt dúdlike en konkrete doelen yn de Omjouwingsfysje 
dy't ferbettering fan de omjouwingskwaliteit ta gefolgen hat. Ek wolle 
wy dat de provinsje derfoar soarget dat hjirfoar geskikte regels yn de 
omjouwingsferoardening opnommen wurde. 

By plannen en projekten wurde boargers en maatskiplike organisaasjes sa gau  
belutsen dat der noch ynfloed mooglik is op de wichtige keuzes.

2.2 MilJieu

Us bern en bernsbern ha rjocht op in skjin miljeu! 

In duorsume sirkulaire ekonomy is it doel fan GrienLinks, in ekonomy sûnder 
ôffal en fersmoarging. Salang dat noch net realisearre is, toetst de provinsje 
de natuer- en miljieunoarmen sa string mooglik (binnen de wetlike kaders). 
Fansels jout de provinsje sels it goede foarbyld. It ynkeapbelied wurdt 
oanskerpe en ‘sirkulair’ ynkeapje krijt noch mear oandacht. Fan bedriuwen 
wermei't de provinsje saken docht ferwachtsje wy dat se oantoanber in 
duorsum en sosjaal belied fiere. 
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Yn de ôfrûne jierren hat GrienLinks him  kear op kear sterk úsprutsen tsjin 
de fêstiging fan de ôffalbrâner REC yn Harns: oan it Waad mei de status fan 
Wrâld Erfguod. In ûnlogysker kombinaasje is der yn ús eagen net te betinken. 
Skerp tafersjoch troch de provinsje en de Fryske gemeenten op de útstjit 
is needsaaklik. Ek wolle wy gjin gebrûk fan de saneamde bypass. Foar de 
ynwenners yn en om Harns  hinne en foar bisten yn de Waadsee is it nedich 
dat sy libje kinne yn in sûne en skjinne libbensromte. Wy fine it fan wichtich 
belang dat yn it gefal fan stoaringen de befolking ynformearre wurdt en der 
iepenheid fan saken jûn wurdt.

Wat it miljieu oanbelanget is GrienLinks derfoar it oantal ynlânske fluchten 
drastysk te ferminderjen. Spitich sille der troch de útwreiding  fan Lelystad 
Airport leechfleanrûtes komme boppe  benammen it suden fan Fryslân. Troch 
de útwreiding fan dizze luchthaven wurdt mear fleanferkear stimulearre. 
Dit giet ten koste fan de luchtkwaliteit en jout in protte oerlêst foar ús 
ynwenners en natuer. Hjir binne wy op tsjin. Dêrom is op ús inisjatyf in moasje 
oannommen om de minister te fersykjen earst de romte yn de loft opnij yn te 
dielen foardat Lelystad Airport útwreide wurdt, sadat  leechfleanen tsjinhâlden 
wurde kin. Dêrnjonken set  GrienLinks tegearre mei ús fertsjintwurdigers yn 
de Twadde Keamer him yn om it fleanferkear en leechfleanrûtes te beheinen 
en om it heffen fan aksyns op kerosine. Ek foar fleanferkear jildt dat de 
fersmoarger betellet. 

Oerlêst troch bygelyks oefeningen fanôf fleanbasis Ljouwert of troch JSF’s 
wolle wy ek safolle as mooglik tsjingean of beheine.

2.3 Boaiem

De winning fan gas en oare delfstoffen sa as sâlt is út de tiid en mei net mear 
yn Fryslân, ek net ûnder de Waadsee. GrienLinks wol dat de boaiem mei rêst 
litten wurdt en de gefolgen fan enerzjyopslach en de winning van enerzjy út 
djippere boaiemlagen yn byld brocht wurdt. Opslach fan CO2 en kearnôffal 
yn de boaiem is gjin opsje. Sâltwinning hjir en ûnder de Waadsee hat alyd al 
oerstallich west. Wy wolle dêrnjonken yn Fryslân de winning fan skalygas foar 
no en altyd ferbiede. 

KEARNPUNTEN:

 ӹ GrienLinks is tsjin leechfleanrûtes boppe Fryslân en wol dat de útwreiding 
fan Lelystad Airport yn alle gefallen útsteld, mar it leafst ôfsteld wurdt. 

 ӹ By plannen en projekten wurde boargers en maatskiplike organisaasjes 
sa betiid belutsen dat der noch  ynfloed mooglik is op de wichtige keuzes.

 ӹ GrienLinks wol sirkulêre ekonomy befoarderje en ferskerpet it ‘sirkulêr’ 
ynkeapbelied fan de provinsje, ek foar de leveransiers.

 ӹ String hanthavenje fan de fergunningsfoarwaarden fan it REC yn Harns 
en fan oare bedriuwen. 

 ӹ Wy hâlde ús  provinsje frij fan de winning fan skalygas.
 ӹ Gjin sâlt- en gaswinning ûnder de Waadsee en oare plakken yn Fryslân.
 ӹ Gjin opslach fan CO2 en kearnôffal yn de boaiem.
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3    NATUER EN LANSKIP

3.1 De wearde fan ús natuer en it lânskip

It lânskip is fan eltsenien en feroaret hieltyd wer. It lânskip  hat him yn 
hûnderten jierren foarme, mar de lêste desennia ha de yngrepen steeds 
flugger plakfûn. Ruilferkaveling, yntensive lânbou, de oanlis fan diken en 
wenningbou ha it ferskaat fan it Fryske lânskip en natuerwearden oantaast. 
Der binne tefolle greiden mei allinnich raaigers, sûnder wetterrike rêstplakken 
foar ynsekten en skûlplakken foar greidefûgels. Dit hat in bedriging foar dizze 
populaasjes ta gefolgen. Dêrom is net allinnich in behâld, mar ek herstel fan ús 
lândskip en ús natuerwearden fan grut belang. By  nije yngrepen is herstel en 
adekwate kompensaaasje needsaaklik.

Omdat ús erfguod besef jout fan it ferline is der oandacht nedich foar it behâld 
fan histoaryske wearden. 

3.2 Natuernetwurk

Natuer hat in fundamentele wearde. Utwreiding en fersterking fan de natuer 
soarget foar in bettere biodiversiteit, de rekreative ekonomy en it wolwêzen 
fan ús ynwenners. It soarget ek foar fermindering fan CO2  troch opslach yn 
flora en fauna. En it is wichtich foar de opfang fan wetter, omdat de peilen yn 
natuergebieten heger binne (wêze kinne). 

GrienLinks wol behâld fan de besteande en ûtwikkeling fan nije 
natuergebieten om de stêden en doarpen hinne. Dêrfoar wurket de 
provinsje gear mei oare oerheden en natuerbehearende organisaasjes sa as 
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer  en It Fryske Gea. De provinsje brûkt de 
wetlike mooglikheden om dizze natuergebieten goed te beskermjen. 

Op it fierder ûntwikkeljen fan it Natuurnetwerk Nederland (foarhinne hjitte 
dat EHS) wurdt net besunige. Krekt oarsom: GrienLinks wol dat it netwurk mei 
ferbiningssônes ‘dien makke’ en fjirder útwreide wurdt.

Ek sette wy yn op it berikken fan de ynstânhâldingsdoelstellingen fan ús 
topnatuer yn de Natura 2000-gebieten, ynklusyf de Waadsee.

3.3 Biodiversiteit en greidefûgels

It tal greidefûgels giet ferskuorrend hurd achterút. Eksperts liede de needklok 
om útstjerren foar te kommen. Wat nedich is, is genôch  ynsekten, in heger 
wetterpeil, skûlplakken yn de greiden troch genôch hege blommen en in 
ferskaat oan gers. 

Yn earste ynstânsje binne de provinsje en it wetterskip ferantwurdlik 
foar in goed wetter(peil)behear en de ynrjochting fan de lânskippen foar 
greidefûgels. 

3.4 Insectennetwerk

Ut alarmearjend ûndersyk hat bliken dien dat yn minder dan tritich jier 75 % 
fan de ynsekten ferdwûn is. In grutte klap, want ynsekten binne in ûnmisber 
ûnderdiel fan ús ekosysteem. In pear oarsaken binne it brûken fan skealike 
bestridingsmiddels en it gebrek oan genôch ynsektfreonlike gebieten dy't mei 
elkoar ferbûn binne. 
Op inisjatyf fan GrienLinks is in moasje oannommen om te ûndersykjen wat 
de provinsje dwaan kin om yn Fryslân minder bestridingsmiddels te brûken.
Wy sille ús der foar ynsetten bliuwe om it gebrûk dêrfan werklik ôfnimme te 
litten.

Fierders is der op inisjatyf fan GrienLinks in moasje oannommen om mei 
gemeenten, natuer- en lânbouorganisaasjes, boeren, Wetterskip Fryslân 
en deskundigen in aksjeplan út te fieren dat de groei fan it tal ynsekten 
stimulearret, rinnende inisjatieven op it mêd fan biodiversiteit ferbynt en 
wite flekken yn ynsektfreonlike gebieten opfult. Op sa'n manier dat der in 
netwurk komt fan trochgeande rûtes foar ynsekten. GrienLinks wol soargje 
dat dit goed útfierd wurdt en dat útsocht wurdt welke maatregels op de 
lange termyn nedich binne foar mear ynsekten, sadat wy dêr mei oan 'e slach 
kinne.   

Ek wolle wy dat it ekologysk bermbehear yn stân hâlden wurdt en sa mooglik 
útwreide wurdt. Dit hat ta gefolgen dat der mear blommen komme kinne, 
wêrtroch der mear bijelinten ûntstean kinne. Inisjativen foar krûdenrike 
akkerrânen stypje wy.
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3.5 Sêfte wearden ferrykje ús libben

Yn it lanlike gebiet binne in protte wearden en belangen fertsjintwurdige. 
Boeren, ynwenners en rekreanten, bisten en planten meitsje allegear 
gebrûk fan lucht, lân en wetter. Ek saneamde 'sêfte' wearden dy't sels gjin 
stim hja, sa as wiisheid, rêst, biodiversiteit en kultuerhistoarysk weardefolle 
struktueren binne mear as genôch yn it lanlike gebiet oanwêzich. GrienLinks 
wol opkomme foar dizze 'sêfte' wearden, omdat se ús libben riker meitsje en 
wy fanselssprekkend ek de generaasjes nei ús skjin wetter en in rike natuer 
gunne.  

De lêste jierren ferdwine der in protte karakteristike beammen(rijen) as 
gefolch fan beamsyktes, sa as Ypsykte en de Eskentakkestjerte.GrienLinks wol 
tegearre mei de Iepewacht in aktyf belied om de beammen te beskermjen of 
te ferfangen.

3.6 Feangreide

In oar gebiet wêrop driuwend in omslach nedich is, is it  feangreidegebiet. 
GrienLinks makket him sterk foar de útfiering fan in feangreidefysje wêrta sy 
mei D66, PvdA, 50PLUS, PvdD en de Christen Unie in inisjatyffoarstel yn de 
Provinsjale Steaten yntsjinne hat.   

In grut part fan Fryslân rêst op fean, dik of tin. Mei of sûnder kleipakket 
dêrboppe. Dizze gebieten wurde yntinsyf brûkt troch de lânbou. At wy 
neat dogge ferdwynt it fean troch oksidaasje en bliuwt der – meastentiids 
ûnfruchtbere – sângrûn oer. Troch de oksidaasje stjit it fean dat fuort rekket 
CO2 út. Fryslân is sels lânlik de grutste útstjitter fan CO2 troch feanoksidaasje. 
It feanpakket is boppedat wichtich om wetter fêst te hâlden dat fanút it Drints 
plato nei Fryslân streamt. 

Om dizze redenen is it driuwend nedich om maatregels te nimmen. Yn 
it foarste plak is de lânboutransysje nei biologyske en natuerynklusive 
lânbou dy't oan de grûn ferbûn is fan wichtich belang, wêrtroch boeren in 
libbensfetber bedriuw hâlde kinne sûnder dat dit ten koste giet fan harren 
en ús takomst. It omheech bringen fan it wetterpeil is in essensjele feroaring 
en ien fan de pear metoades om it ferdwinen fan it fean op lange termyn 
tsjin te gean. Dêrby ha wy fansels each foar ynnovaasje en werklik duorsume 
oplossingen. 

3.7 Wetter: fûle buien en droechte

Klimaatferoaring hat de grutste gefolgen foar de manier wêrop wy yn ús 
wetterrike provinsje mei it wetter omgean. De provinsje en it Wetterskip 
Fryslân ha dêryn harren eigen rol, mar kinne net sûnder elkoar.  

Troch stiging fan de seespegel, tanimming fan fûle reinbuien en tanimming 
fan droege perioaden (sa as wy yn de simmer fan 2018 ûnderfûn ha) sil it 
wettersysteem fan Fryslân oanpast wurde moatte. De ynrjochting fan de 
polders en it hege lân sil feroarje, sadat it wetter better fêstholden wurdt. Dat 
helpt om  droege perioaden troch te kommen, mar ek foar it opfangen fan 
fûle reinbuien. Yn it stêdelik gebiet is yn waarme perioaden de temperatuer 
signifikant heger (hittestress). De provinsje soarget derfoar dat gemeenten 
mear grien en wetter yn de kearnen realisearret as opfang en om hittestress 
tsjin te gean.    

Ek de boezem hat mear opfangkapasiteit nedich troch útwreiding 
mei bergingsgebieten. Opfang kin yn natuergebieten plakfine, mar ek 
lânbougebieten sille dêrfoar brûkt wurde. Parten fan wat foarhinne bûtlân wie 
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sille dy funksje werom krije: opfang fan wetter.
De provinsje stimulearret yn gearwurking mei gemeenten, sa mooglik 
mei subsydzje en mei Wetterskip Fryslân, it 'ôfkoppeljen'. Dat betsjut dat 
reinwetter dat fan dakken en ferhurdingen komt net mear yn it rioel terjochte 
komt. It wetter wurdt dan sa folle as mooglik is  opfongen (ûnder oare troch 
minder ferhurding sa as tegels yn de tún) en skieden ôffier. Oerstoarten fan 
smoarch rioelwetter ferdwynt.

Fansels is net allinnich wichtich hoefolle wetter der is, mar ek hoe't de kwaliteit 
is. GrienLinks fynt it tige wichtich dat de doelen fan de Kaderrichtlijn Water 
helle wurde, wêrmei skjin en genôch wetter foar eltsenien garandearre wurdt.

Troch de stiging fan de see sil it sâlt wurden fan de grûn fan it noardlik 
kleigebiet tanimme. Bestriding fan dat sâlt wurden is spitich genôch net 
mooglik. De gefolgen binne allinnich op te fangen troch dêr oars mei om te 
gean, bygelyks troch oer te gean op teelt dat tsjin sâlt kin of troch teelt op in 
'swietwetterfilm'. 

By oanpassing oan de Iselmardiken sil safolle as mooglik is sjoen wurde nei 
behâld fan it griene karakter en ynnovaasje. It is nedich om wetter yn te litten 
foar de natuer. Ek de diken lâns de kust fan it Waad sille oanpakt wurde. Dêrby 
sil safolle as mooglik sjoen wurde nei ynnovative diken, sa as oerslachdiken, 
dûbele diken en sa mear. 
 

3.8 It Waad en Iselmargebiet

It haaddoel yn it Waadgebiet is en bliuwt de bysûndere natuer beskermje. 
Us geweldige Waadsee is ommers de lêste 'wyldernis' fan Nederlân. Minslike 
aktiviteiten wolle wy allinnich tastean at dy net ten koste gean fan dat 
haaddoel. De status fan wrâlderfguod wurdt koestere en útwreide oant de 
eilannen en de kuststreek.   

Yn de gebietsaginda 2050 is it belied dat de Waadsee oanbelanget beskreaun. 
GrienLinks wol dat de provinsje dat belied útwurket yn de Omjouwingsfysje 
en -feroardening. De provinsje wurket mei oan de ynstelling fan in 
behearautoriteit foar de wadden  mei genôch foech, jild en minskracht. 

Wy wolle ek dat de beskerming fan de natuer en lânskiplike kwaliteiten fan it 
Iselmargebiet better garandearre wurde.De provinsje ûndersiket mei de oare 
belutsen provinsjes of foar it hiele Iselmargebiet in Nasjonaal Park ynsteld 
wurde kin en fiert dat sa mooglik út. 
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KEARNPUNTEN: 
GrienLinks wol dat it inisjatyffoarstel foar de takomst fan it feangreidegebiet útfierd 
wurdt.

 ӹ Wy stribje nei sterke natuergebieten mei genôch libbensromte foar 
flora en fauna

 ӹ GrienLinks wol dat de provinsje it Natuernetwurk dien makket en 
fierder útwreidet.

 ӹ Ekstra greidefûgelgebieten en maatregels om greidefûgels te 
beskermjen.

 ӹ Understeuning fan projekten as 'Kening fan 'e Greide', foar mear 
kennis oer biodiversiteit.

 ӹ Minder genrûk fan skealike bestridingsmiddels.
 ӹ Op koarte termyn it ynsektenetwurk goed útfiere en maatregels foar 

de lange termyn ûndersykje en útfiere.
 ӹ GrienLinks wol lâns diken, fyts- en kuierpaden en op diken 

ferantwurde ekologysk bermbehear, sa mooglik mei noch mear 
ynskakeling fan hobbyboeren.

 ӹ Wêr mooglik wurde de bermen ynsiedde mei krûden- en pikesie en 
ûndersteune wy inisjativen foar akkerrânebehear.

 ӹ Wetterpeilen ferheegje om oksidaasje fan fean tsjin te gean.
 ӹ Fergrutsje fan de mooglikheden om wetter op te fangen yn natuer- 

en lânbougebieten 
 ӹ 'Ofkoppeljen' fan wetter stimulearje en it ferhurdzjen fan tunen en sa 

mear tsjin gean. 
 ӹ By dykferswierring de natuerlike en kultuerhistoaryske wearden 

respektearje.
 ӹ Alles op alles sette om de wearden fan de Waadsee te behâlden 

en grutter te meitsjen, wêrby in sterke en iendrachtige  
behearsorganisaasje de regy krijt.

4    LANBOU EN BEDRIUWEN

4.1 Natuerynklusive Lânbou dy't oan'e grûn bûn is

GrienLinks fynt dat ús lânskip en de leefberens de ôfrûne desennia te lijen hân 
ha ûnder de yntinsivearring en skaalfergrutting fan de lânbou. De ôfnommen 
biodiversiteit en it tanimmen fan in yndustrieel karakter fan it lânskip troch 
megastâlen en grutte opslachloadsen binne dêrfan de sichtbere resultaten. 
Feroaring is net te kearen!

De aktuele lânboufysje fan it Ministearje fan Lânbou, Natuer en Kwaliteit fan 
it iten, fan septimber 2018, is in earste stap nei in biologyske, natuerynklusive 
lânbou wêr't GrienLinks al jierren foar pleitet. 

GrienLinks wurket mei boeren oan it duorsumer meitsjen fan de lânbou. De 
lânbousektor moat folle griener wurde, mei kij faker yn it lân, minder feefoer 
út it bûtenlân en keunstmest yn'e ban. It is wichtich dat de yntinsive lânbou in 
omslach makket nei natuerynklusive lânbou dy't oan de grûn bûn is. Dêrby is 
(nei de definysje fan GRONdig)  de fosfaatproduksje lyk of lytser as de romte 
dêr't plak is foar fosfaat. GrienLinks wol dan ek gjin yndustriële dongfergister.  

Yn'e takomst wurde sluten kringlopen de standert, wêrby der gjin ôffalstromen 
mear binne (reststromen wurde sa goed as mooglik brûkt) en sa sunich en 
effisjint mooglik gebrûk makke wurdt fan grûnstoffen en enerzjy.

Fieder wolle wy biologyske lânbou stimulearje en gjin konsesjes dwaan op it 
mêd fan it wolwêzen fan bisten. Wy wolle dan ek ôf fan megastâlen. 
It liket derop dat de lânbou hiel ticht by in omslach stiet. Ut ûndersyk docht 
bliken dat in grutte mearderheid fan de boeren kritysk is  oer de eigen 
bedriuwsfiering en tinkt yn reedlike termyn om te skeakeljen nei in  ekologysk 
mear ferantwurde wize fan buorkjen. Dat sil net fansels gean. Bedriuwen 
moatte dêrby help ha  fan de oerheid dy't in betroubere partner wêze wol 
mei in bestindich belied op de lange termyn. GrienLinks stipet de opset fan in 
grûnbank as in ynstrumint om dy oergang wier te meitsjen. Ek binne wy ree 
mei de sektor nei te tinken oer oplossingen op de lange termyn.
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GrienLinks docht dat op de neikommende manier: 
 ӹ Wy lústerje nei oplossingen fan de boeren en gean mei harren yn petear.
 ӹ Gjin konsesjes dêr't it it wolwêzen fan bisten oanbelanget, dus ek gjin 

megastâlen.
 ӹ Natuerynklusive lânbou dy't oan'e grûn bûn is jout in  substansjele 

bydrage oan it werombringen fan de biodiversiteit.
 ӹ By it wetterpeil wurdt rekken holden mei it belang fan in duorsum sûne 

boaiem wêrby fierdere ynklinking fan de feangebieten tsjinholden wurde 
moat.

 ӹ Gearwurkingsferbannen fan boeren dy't eksperimentearje mei 
duorsume foarmen fan lânbou (natuerynklusyf, kringloop en/of bioloysk) 
stimulearje en mooglik meitsje. 

 ӹ Fia har makeldersrol kin de provinsje boeren dy't omskeakelje wolle op 
biologyske lânbou ûndersteune.  

 ӹ  GrienLinks wol yn dialooch mei de lânbousektor ôfspraken meitsje  oer 
doelstellingen (minder gif, wisselteelt en sa mear) en de kontrôle op 
de útfiering dêrfan. Fierders sjogge wy it as in rol fan de oerheid om 
mei de sektor nei te tinken oer de manier wêrop mei de effekten fan de 
klimaatferoaring omgien wurdt, sa as de gefolgen fan it sâlter wurden, 
droegte en sa mear.  

4.2 Iten en 'EetbaarFryslân'

Fryslân is troch oanhâldende ynset fan GrienLinks 'gentechfrij' ferklearre. 
GrienLinks is tsjin manipulaasjes mei iten mei help fan gentechniken dy't 
risikofol binne en monopolyfoarming en monokultuer stimulearje. De gefolgen 
dêrfan, sa as it brûken fan gemyske middels, kinne wy net ferantwurdzje. 
Wy sjogge wol mei in iepen hâlding nei nije feredelingstechniken dy't gebrûk 
meitsje fan in soarte fan eigen genen om fruchten resistinter te meitsjen 
tsjin syktes en om te soargjen dat se better tsjin klimaatferoaring en it sâlter 
wurden kinne. De feredeling moat dêrom sterk rjochte wêze op it duorsumer 
meitsjen fan fruchten yn plak fan te stribjen nei maksimale opbringst, om de 
ôfhinklikens fan dong en bestridingsmiddels no krekt minder te meitsjen. 

GrienLinks wol mear biologyske streekprodukten. 'Ik wol Fryslân op myn 
boerd!'  GrienLinks stipet dan ek fan herte it projekt 'Eetbaar Fryslân', sadat 
yn fiif jier alle ynwenners fan Fryslân by harren deistige konsumpsje fan 
iten kieze kinne foar lokaal teelde en seizoensprodukten. Ek de 'Werkplaats 
Voedselbossen' op inisjatyf fan de Friese Milieufederatie, stypje wy. 

4.3 Bedriuwen

De ôfrûne jierren is der krêftich ynfestearre yn kantoaren en 
bedriuwsterreinen. Dy binne der no mear as genôch en nijbou soarget foar 
oerskotten en opnij it risiko op foarse ôfskriuwingen op grûneksploitaasjes. 
Troch it duorsum gebrûk meitsjen fan en it griener meitsjen en sa nedich 
sanearjen fan besteande bedriuwsterreinen kinne wy leechstân en 
ferpauperjen foar wêze. GrienLinks wol dat de provinsje mei de gemeente 
de krappe romte goed brûkt en ynset op fêstiging fan duorsume sirkulaire 
bedriuwen. Wy wolle de mooglikheden brûke dy't de nije Omjouwingswet ús 
biedt om hjirfoar kaders fêst te lizzen. 

4.4 Fairtrade provinsje Fryslân

Fryslân is in Fairtrade provinsje en dy earfolle titel wol GrienLinks hâlde 
en útwreidzje. Dit betsjut dat wy wolle dat de provinsje en de gemeenten 
oandacht bestede oan Fairtrade. Fan bedriuw oant it kafee om de hoeke, fan 
skoalle oant sportkantine, yn de supermerk en de kleanwinkel. De Fairtrade 
Campagne wol de fraach en it oanbod fan Fairtrade produkten grutter meitsje. 

Op dy manier wurdt wurke oan duorsume earmoedebestriding. Fairtrade 
stiet foar earlike hannel. Dat betsjut dat produkten yn ûntwikkelingslannen 
in earlike priis krije foar harren (measttiids  tropyske) produkt en dat 
de omstannichheden wêryn't sy wurkje minskweardich binnne. Dus 
gjin bernearbeid en ekstreem lange wurkdagen, mar mei oandacht foar 
miljeufreonlike produksjeprosessen, minder enerzjy en ferbettering fan 
ôffâlmanagement.De provinsje en har leveransiers keapje dêrom safolle as 
mooglik is Fairtrade produkten yn.
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KEARNPUNTEN: 

 ӹ GrienLinks wurket mei boeren oan de omslach nei in natuerynklusive 
lânbou dy't oan grûn bûn is en oan sluten kringlopen.

 ӹ Biologyske lânbou wurdt stimulearre.
 ӹ GrienLinks stipet de opset fan in grûnbank om de lânboutransysje wier te 

meitsjen.
 ӹ It wolwêzen fan bisten is by alle plannen en útfiering dêrfan in 

útgongspunt dêr't net oer ûnderhannele wurde kin. 
 ӹ Wy wolle net langer megastâlen en yndustriële dongfergisters.
 ӹ Understeuning fan it projekt Eetbaar Fryslân en it projekt Werkplaats 

Voedselbossen.
 ӹ Stimulearjen fan biologyske streekprodukten. 
 ӹ De provinsje wurket gear mei de gemeente oan duorsume ynfulling fan 

besteande bedriuwsterreinen en kantoarlokaasjes. 
 ӹ De provinsje en har leveransiers keapje sa folle as mooglik is  Fairtrade 

produkten yn.

5    WENJE EN REKREEARJE YN DE STED EN OP IT PLATTELAN

5.1 Krimp: net yn kramp mar yn krêft

Yn Fryslân rint it tal ynwenners yn de kommende desennia werom. Dat hâldt 
nochal wat yn foar ús provinsje. Nei in lange perioade fan groei sjogge we op 
in nije manier  nei de ûntwikkelingen. Wy sjogge trouwens krimp as in kâns. 
De groei fan de befolking hat de ôfrûne jierren romte ôfsnobbe fan it iepen 
lânskip, fan de natoer. Krimp makket it mooglik om fierdere oanslach op de 
iepen romte foar te kommen.

Krimp kinne we net keare, mar de leefberens kin op peil bliuwe as de 
ynwenners mei elkoar de skouders derûnder sette fia de saneamde Mienskips 
inisjativen. Dizze wol GrienLinks fan herte stypje. De frijwillige ynset fan 
boargers draacht by oan noflik wenjen op it plattelân en foarmt in foarwaarde 
foar in duorsume takomst.

GrienLinks wol dat de provinsje gemeenten stimulearret om yn oerlis mei de 
boarger te wurkjen oan de leefberens fan it Fryske plattelân. Dêr't it giet om 
leefberens yn lytsere  kearnen leit de bal yn earste ynstânsje by de gemeenten. 
Mar dêr wêr't gemeenten ús freegje om mei te tinken wolle wy aktyf it proses 
fan feroaring ûndersteune. Inisjativen om bygelyks fluch ynternet oan te lizzen 
of it iepenbier ferfier en de berikberens te ferbetterjen, stypje we. Dêrby ha we 
each foar de ferskillende rollen en ferantwurdlikheden.

It is foar in doarp tige wichtich dat der in moetingsplak is dêr't minsken 
byinoar komme kinne. Dat kin in doarps- of mienskipshûs wêze mar ek yn'e 
simmer bûten. Doarpshuzen binne foar GrienLinks, krekt fanwegen harren 
sosjale funksje, tige weardefol. Stifting Doarpswurk stimulearret inisjativen 
dy't de leefberens fan it Fryske plattelân fersterkje. Dêrom is finansjele 
ûndersteuning troch de provinsje essensjeel.

GrienLinks sjocht ek nei nije manieren om te wenjen, wurkjen en rekreearjen. 
Bygelyks troch slimme gearwurking en koppeling fan meardere organisaasjes 
yn ien gebou of troch it wer brûken fan leechsteande agraryske pannen. Sa 
bliuwt it plattelân in oantreklik wen- en leefgebiet.
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5.2 Wenje yn ús romte

We sjogge in trend wêryn't minsken nei de stêd gean. De grutte kearnen yn ús 
provinsje, Ljouwert, It Hearrenfean, Drachten en Snits, groeie noch in bytsje, 
oare gebieten ferlieze ynwenners. Dat hâldt yn dat yn de doarpen huzen en 
winkels leech komme te stean. Sloop is in mooglikheid om ferfal tsjin te gean.

GrienLinks wol kaders stelle foar de oantallen te bouwen wenningen per 
gemeente, it gebrûk fan de romte troch wenningen en yndustry, mar 
fansels ek foar de enerzjytransysje. Omdat it tal te bouwen wenningen yn 
de krimpgebieten beheind wêze sil, sil de enerzjytransysje dêr hast hieldal 
plakfine troch it ferduorsumjen fan de besteande wenningen.  Dêrfoar is 
oandacht en steun fanút de provinsje in foarwaarde.
Behalve mei de krusjale enerzjytransysje ha we ek te krijen mei nije 
wenwinsken en wenfoarmen. GrienLinks wol doarpen en stêden ferliede om 
de bou/oanpassingen fan huzen mooglik te meitsjen fan 'kangaroe'-settingen 
fanwege mantelsoarch. Dêrneist is belied nedich foar de tanimmende fraach 
nei wenningen foar Europeanen dy't hjir tydlik komme te wurkjen.

GrienLinks slút ek it eksperiment 'Ruilverwoning' sa as dat yn inkelde doarpen 
tapast wurdt, yn 'e earmen. Tegearre mei doarpsbewenners, jong en âld, 
wurde de wenbehoeften ynfintarisearre en nije yndielingssketsen makke fan 
pannen dy't mooglik foar opsplitsing of in bybou yn oanmerking komme. It 
giet dêrby om it opnij yndielen fan de besteande fjouwerkante meters oan 
wenromte op doarpsnivo dy't allinnich beperkt mei nijbou oanfuld wurde 
meie as alle mooglikheden brûkt binne. Wy fine ek dat der gjin bou-aktiviteiten 
bûten de grinzen fan de beboude kom plakfine meie.

5.3 Rekreearje yn Fryslân

Rekreaasje en toerisme binne wichtige dragers fan de ekonomyske 
ûntwikkeling fan ús provinsje. Mei tank oan Ljouwert-Fryslân Kulturele 
Haadstêd 2018 hat dit in enoarme ympuls hân. GrienLinks wol dy graach 
ferbine mei duorsumens: de provinsje nimt it foartou om mei de spilers yn 
de rekreaasjesektor te sykjen nei mooglikheden foar duorsume ynnovaasje. 
Hjirby stiet de beskerming fan de natoer foarop. 
Natuer en lânskip binne, neist de karakteristike stêden en doarpen, it 
wurkkapitaal fan rekreaasje en toerisme en moatte allinnich al om dy reden yn 
stân hâlden en ferbettere wurde. It lieden fan rekreanten en toeristen ûnder 
oare troch goede foarljochting, soargje derfoar dat rekreaasje en toerisme 
plakfine bliuwe kinne mei behâld fan natuer en lânskip.
GrienLinks wol dat de provinsje enerzjyneutrale en natuer- en miljeusparjende 
foarmen fan rekreaasje en toerisme befoardert sa as fytsen en elektrysk 
faren. Ek wolle we soargje foar de oanlis fan toeristyske fyts-, kuier- en 
ruterpaden mei goede ferbiningen tusken toeristysk oantreklike punten sa as 
natoergebieten en histoaryske doarpen en stêden. Krekt yn ús moaie provinsje 
binne boerelânpaden in ferriking foar it belibjen fan ús lânskip.
In flugge treinferbining tusken Fryslân en Amsterdam lit lang op him wachtsje. 
Feroarjen bestjut ek sykjen nei oare en kreatieve oplossingen. Us foarstel is 
de mooglikheden te ûndersykjen om yn de spits de trein út Snits trochride 
te litten nei Starum, dêr't in flugge en duorsume wettertaksy klear stiet om 
de 20 kilometer yn in healoere te faren. Hjirnei kin de trein nei Amsterdam 
nommen wurde. Mooglik is dit in oantreklik alternatyf foar jongeren, toeristen 
en forensen.
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KEARNPUNTEN: 

 ӹ tegearre mei de bewenners, bedriuwen en gemeenten de gefolgen fan 
krimp yn byld bringe en de kânsen dy't der binne brûke en stimulearje.

 ӹ Nije fruchtbere (Mienskips)inisjativen stypje dy't bydrage oan de 
leefberens en soargje foar fersprieden fan ynformaasje.

 ӹ Stifting Doarpswurk wurdt ûndersteund troch de provinsje.
 ӹ Binnen grutte kearnen foar nijbou earst lege plakken / sloopripe plakken 

oanwize.
 ӹ De provinsje soarget dat fluch ynternet realisearre wurdt.
 ӹ Ferduorsuming fan it (hier)wenningbestân stimulearje tegearre mei alle 

partijen.
 ӹ Skrasse fan regels dy't de bou fan 'kangaroe'-settingen ûnmooglik meitsje.
 ӹ Belied nedich foar wenningen foar Europeanen dy't hjir tydlik komme te 

wenjen.
 ӹ Stimulearje eksperimint 'Ruilverwoning', opnij yndiele fan besteande 

wenromte op doarpsnivo.
 ӹ Befoarderjen fan enerzjyneutrale en natuer- en miljeusparjende foarmen 

fan rekreaasje en toerisme sa as fytsen en elektrysk faren en de oanlis fan 
boerelânpaden. 

6    DUORSUM  FERKEAR EN FERFIER

6.1	 IYnsette	op	iepenbier	ferfier,	fyts-	en	kuierpaden

De provinsje hat de ôfrûne jierren in hiel soad ynfestearre yn it wegenet. 
GrienLinks wol dat oars en wol de kommende jierren mear ynsette op 
it ferbetterjen fan fyts- en kuierpaden en it duorsum iepenbier ferfier. 
Ynfestearringen dêryn ha foarrang op ynfestearringen yn autodiken, útsein as 
dizze needsaaklik binne foar feiligens en leefberens.

Sa as foar de enerzjytransysje jildt dat jo net opwekke hoege wat jo net 
brûke, jildt foar alle ferkear en ferfier: wat jo net fersmoargje hoege jo net 
te kompensearjen. Dus duorsum wêze begjint mei faak te fytsen. Fierder 
stimulearje we om gjin fossile brânstof te brûken mar duorsume alternativen. 
It 11-wegentochtprogramma yn it kader fan Ljouwert-Fryslân Kulturele 
Haadstêd 2018 lit sjen dat der goede alternativen binne en dat it mooglik is om 
fossylfrij te reizgjen. Dat jildt fansels net allinnich foar de kommende fjouwer 
jier, mar 'oant we der binne'.

6.2 Fytsers en fuotgongers

De fyts is benammen foar de koarte ôfstân mar sûnt de taname fan de 
elektryske fyts ek foar de lange ôfstân fan grut belang: feilich en komfortabel 
fytse ferget mear fytspaden, breed genôch, frij lizzend, ekstra snelfytspaden, 
foarrang op it krusend ferkear. Provinsjebreed is der noch in soad te dwaan 
benammen op it plattelân dêr't hurd riden wurdt op te smelle diken mei 
hieltyd gruttere lânboumasines. De statistiken gean omheech oangeande 
it oantal fytsûngemakken mei ferwûnen en deaden ta gefolch. In kwalitatyf 
goed en feilich fytsnetwurk is dêrom fan belang, krekt as fytsestallingen by 
de opstapplakken en stasjons foar it iepenbier ferfier. Dêrom wolle we dat it 
provinsjaal fytsbelied dat datearret út 2005, aktualisearre wurdt. De ekspertise 
fan de Fietsersbond ôfdieling Fryslân kinne we hjirby net misse. 

Fuotgongers en oar stadich ferkear binne ekstra kwetsber. By de ynrjochting 
fan ús diken en fytspaden moat de feiligens fan fuotgongers dêrom ekstra 
oandacht krije.
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6.3	 Iepenbier	ferfier	as	foarwaarde	foar	leefberens

Foar GrienLinks is iepenbier ferfier fan wêzentlik belang foar it plattelân en 
foar it tebek kringen fan CO2-útstjit. It is in sosjale foarsjenning. Dêrom moat it 
iepenbierferfier foar elkenien tagonklik en betelber en feilich wêze. Wy binne 
tsjin iepenbier ferfierskontrakten dy't allinnich mar foar de leechste priis gean. 
Kwaliteit fan ferfiersmiddels, enerzjyferantwurde fiertugen, gjin ta ûnfeiligens 
liedende tiidsdruk per rit en fatsoenlike kontrakten foar de wurknimmers, fine 
wy tige wichtich en komme kwaliteit en tsjinstferliening ten goede.
De provinsje moat mei de NS oplûke om fan automobilisten iepenbierferfier-
reizgers te meitsjen. Wêr't it giet om berikberens fan foarsjenningen, sykje we 
mooglikheden om troch maatwurk it iepenbierferfiernet optimaal oanslute te 
litten by wêr't ferlet fan is.

GrienLinks hat yn 2018 in petysje yntsjinne by de NS om op de treinstasjons 
Grou-Jirnsum, Akkrum en Wolvegea faker te stopjen en de reistiid en 
tsjinstregeling te ferbetterjen. We sette ús ek yn om mear en fluggere treinen 
yn Fryslân en tusken Fryslân en de Rânestêd mooglik te meitsjen.

'Rondje Fryslân' per lightrail folgjend de rûte Ljouwert-Snits-De Jouwer-It 
Hearrenfean-Drachten-Burgum-Ljouwert lyk as in spoarferbining oer de 
Ofslútdyk, bliuwt winsklik.

Sjoen de technyske ûntwikkelingen kinne op it plattelân selsridende en 
opropbere foarmen fan iepenbier ferfier ûndersocht wurde, krekt as foarmen 
fan meiriden troch fraach en oanbod. 

 

KEARNPUNTEN: 

 ӹ De oanlis fan frij lizzende (hurd)fytspaden wurdt stimulearre.
 ӹ It provinsjaal fytsbelied wurdt aktualisearre.
 ӹ Mear en fluggere treinferbiningen tusken Fryslân en de Rânestêd.
 ӹ Oanlis fan goed fytsestallingen by de opstapplakken foar it iepenbier 

ferfier.
 ӹ Feilige ynrjochting fan fyts- en fuotpaden.
 ӹ By it útjaan fan de ferfierskontrakten mear ynsette op kwaliteit en 

duorsumens en minder op de leechste priis.
 ӹ Ferbetterjen fan it iepenbier ferfier nei de foarsjenningen op it 

plattelân.
 ӹ Undersyk nei selsridende en opropbere foarmen fan iepenbier 

ferfier.
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      US LIBBEN     

Yn Fryslân wenje nei ferhâlding in protte wurkleazen en bern dy't opgroeie 
yn earmoede. GrienLinks fynt it essinsjeel dat elkenien, nettsjinsteande de 
ekonomyske posysje, de mooglikheid hat om mei te dwaan yn de maatskippij 
en kânsen kriget om har te ûntwikkeljen. Kultuer en sport moatte dêrom foar 
elkenien tagonklik bliuwe. Underwiis is in rjocht foar elkenien. De Fryske taal is 
in belangrike kultuerdrager dêr't GrienLinks yn ynfestearje wol.

Wy sette minsken sintraal, gjin sifers. En dat betsjut dat wy oars doare te 
kiezen.
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1    MEI ELKOAR WENJE EN WURKJE YN FRYSLÂN

1.1 In sosjaal Fryslân!

Wy ha oandacht foar en komme op foar de minsken dy't ûnder druk stean yn 
de maatskippij. De tendins is dat de riken hieltyd riker wurde en de earmen al 
mar earmer. Hoewol 't de sosjale taken fan de provinsje beperkt wurde, wol 
GrienLinks hjir each foar hâlde. Wy wolle dat it ynrjochtsjen fan ús maatskippij 
(bygelyks op it mêd fan romtlike oardering, ferkear en ekonomy) bart mei 
oandacht foar de mins yn syn of har sosjale omjouwing.

It is fan belang dat in goede sosjale- en soarchynfrastruktuer yn Fryslân troch 
de provinsje ûndersteund wurdt. Foaral no 't in protte sosjale en soarchtaken 
oerdroegen binne oan de gemeenten, sa as jeugdsoarch. Wichtige 
maatskiplike (kliënte-) organisaasjes ha harren út need opheven omdat de 
provinsje gjin subsydzje mear ferlient. In grut ferlies wêr 't GrienLinks noch 
altyd fan fynt dat de provinsje har ferantwurdlikens net oan kant sette kin.

GrienLinks pleitet dêrom foar it ynstellen fan in sosjaal fûns foar organisaasjes 
dy't kwetsbere groepen yn 'e maatskippij (projektmjittich) ûndersteune: 
organisaasjes sa as Tûmba, it COC, Humanitas, Solidair Friesland, PKN, 
âldereinbûnen (SFO), Stichting Mentorschap Fryslân, Hoor Friesland en oare 
organisaasjes kinne in berop op dat fûns dwaan. Ek fine wy dat Stichting 
Leergeld dy't âlders helpt wannear't sy net genôch fertsjinje om ekstra 
learmiddels foar harren bern oan te skaffen of om harren bern meidwaan 
te litten oan sport en spel, ûndersteuning fertsjinnet. Lyk as it meldpunt 
Ouderenmishandeling.

1.2	 Wurkje,	betelle	en/of	ûnbetelle

Minder minsken, mear wurk?
Neist minsken mei in betelle baan binne der ek yn Fryslân in soad minsken dy't 
wurkje sûnder dat se der jild foar krije.

Wurk hat in belangrike rol yn it libben fan minsken. It bepaalt foar in grut 
part de maatskiplike posysje en dêrmei ek it wolwêzen. Troch technologyske 
fernijïng, robotisearring en fleksibilisearring feroaret de aard fan it wurk en 
it oandiel betelle wurk. Tagelyk nimt it maatskiplik belang fan ûnbetelle wurk 
sa as frijwilligerswurk en mantelsoarch, ta. GrienLinks signalearret dizze 
ferskowing en sjocht dat de groep minsken dy't lâns de kant stiet, iderkear 
grutter wurdt. Wy sjogge betelle wurk net as de heechste en bêste foarm fan 
meidwaan oan ús maatskippij. Wy fine soarch foar bern, mantelsoarch en 
frijwilligerswurk krekt sa belangryk as betelle wurk. GrienLinks wol minsken 
de romte jaan om soarchtaken op har te nimmen. Om dit te realisearjen sil it 
tinken oer wurk feroarje moatte. Foar in sterke Fryske mienskip is it wichtich 
dat mear minsken op in sinfolle manier har bydrage leverje kinne.

De provinsje kin in foarbyldfunksje ha troch by har tsjinsten en 
oanbestegingen mear oandacht te jaan oan de ynset fan minsken mei in 
ôfstân nei de arbeidsmerk. Oant no ta is der wol goede wil, mar der binne te 
min konkrete risseltaten.

Minsken dy't mantelsoarch ferliene wurde no faak it meast 'beneidield' 
troch de grutte ferskowing – troch de desintralisaasjes – fan formele 
nei ynformele soarch, fan betelle nei ûnbetelle soarch. Mantelsoarch 
levert gjin besteanswissigens op sa as pensjoen. GrienLinks wol dêrom 
graach eksperiminten  om saneamde 'zorgcredits' hinne, ûndersteune. 
De 'credit' bestiet út in pensjoenopbou foar mantelsoargers sadat sy ek 
besteanswissichheid opbouwe. 

Fierders wolle we maatregels stimulearje, inisjearje en ûndersteune dy't 
sirkulêre ekonomy en ferduorsuming (sa as it isolearjen fan wenningen) 
befoarderje. Dit levert nije, duorsume banen op. Wy tinke dêrby ek oan de 
Innovatie Campus yn Drachten en oan Wetsus yn Ljouwert.
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1.3 Jongeren yn Fryslân

‘Basisynkommen kin Fryske jongeren perspektyf biede!’

Jongeren fan no libje yn in dynamyske tiid mei demografyske en technologyske 
feroaringen. Ek binne der in soad ûntwikkelingen op it gebiet fan learen, 
wurkjen en wenjen. Al dizze feroaringen beynfloedzje harren libben.

Nei ferwachting sil it oantal jongeren yn Fryslân de kommende tiid foars 
ôfnimme en dat hat yn earste ynstânsje gefolgen foar de basisskoallen. Mar 
ek it fuortset ûnderwiis en de arbeidsmerk krije te meitsjen mei in delgong fan 
Fryske jongeren.

Hieltyd mear ha Fryske jongeren fleksbanen sa as opropkontrakten en 
útstjoerkontrakten. It keapjen fan in hûs of it ôfsluten fan in liening is dêrtroch 
lestich. Fryske jongeren wenje dêrtroch langer by harren âlders en as hja de 
kâns krije ferhúzje se nei de Rânestêd fanwege stúdzje of wurk.

In protte Fryske jongeren wolle graach yn Fryslân wenjen bliuwe mar dêrfoar 
is it wol nedich dat Fryske gemeenten en ek de provinsje, ynspylje op de 
hjoeddeistige trends. De sitewaasje fan jongeren no freget om goedkeape 
starterswenningen, hier en keap, en in oare oanpak as it giet om wurk.  

GrienLinks tinkt dat in (eksperimint mei) basisynkommen Fryske jongeren 
perspektyf biede kin. Fanút de besteanswissichheid kinne jongeren makliker 
flekswurk oannimme en wurkûnderfining opdwaan. Dit fergruttet harren kâns 
op fêst wurk en wenromte yn Fryslân flink. 
Nei de transysje fan jeugdsoarch nei de gemeenten docht bliken dat der yn 
in oantal sitewaasjes knelpunten binne, nettsjinsteande de goedwillichheid  
fan helpferlieners. Te folle bern en jongeren krije dêrtroch net de help dy't se 
nedich ha; dit liedt ta skrinende sitewaasjes. GrienLinks fynt dat de provinsje 
in boppelokale rol hat op it sosjaal terrein en dêryn ferantwurdlikheid nimme 
moat. Wêr nedich helpt de provinsje Fryslân sosjaal en soarchbelied te 
ûntwikkeljen, partijen te ferbinen en kennis oer te dragen. 

Wy pleitsje noch altyd foar in (eventueel revolvearjend) fûns foar jeugdsoarch 
mei as doel ûndersteuning by it oplossen fan grutte knelpunten by gemeenten 
yn Fryslân en it ûntwikkeljen en meifinansjearjen fan nije ideeën en 
oplossingen.

1.4 Senioaren yn Fryslân

Wy witte dat ek yn Fryslân hieltyd mear âlderen wenje en dat ek hjir de 
fergrizing sa as dat neamd wurdt, taslacht. Dat freget om oar belied fan it 
provinsjaal bestjoer. De soarch foar âlderen rekket op in soad terreinen it 
provinsjaal belied, nammentlik wenjen, iepenbier ferfier, bewegen, feiligens en 
previnsje. De provinsje hat fanút in ûnôfhinklike posysje de taak om sinjalen 
oangeande de soarch foar kwetsbere minsken troch te jaan.

It oantal 65-plussers yn de provinsje Fryslân sil de kommende jierren tanimme. 
It planburo sinjalearret dat de fergrizing fan de maatskippij yn Fryslân neffens 
oare provinsjes heger skoart as it lanlike gemiddelde. Mear ynwenners sille te 
meitsjen krije mei problemen mei mobiliteit en bygelyks dementie. GrienLinks 
wol hjir rekken mei hâlde by keuzes op it gebiet fan wenjen, iepenbier ferfier 
en oare provinsjale taken. 

GrienLinks stimulearret oare en fernijende wenfoarmen. Wenkonsepten 
mooglik oanfuld mei soarch wêrby't jong en âld yn eigen doarp selsstanninch 
wenjen bliuwe kinne. De provinsje nimt eventuele behinderingen om dit te 
berikken, fuort.

Alderen meitsje mear gebrûk fan it iepenbier ferfier. GrienLinks pleitet derfoar 
dat bushaltes yn de doarpen bliuwe of dat iepenbier ferfier op maat regele 
is. Dit is in foarwaarde om yn de eigen regio selsstannich wenjen bliuwe te 
kinnen. 
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1.5 Migraasje 

Op wrâldskaal spylje der twa grutte tema's, de klimaatkrisis en de migraasje. 
Klimaat en migraasje ha mei elkoar te meitsjen. Oeral op de wrâld binne in 
soad minsken op de flecht foar oarloch mar ek foar droechte of earmoede. 
De provinsje Fryslân hat genôch romte om minsken dy't op de flecht binne 
(tydlik) ûnderdak te bieden en stimulearret dêrom gemeenten om opfang 
foar asylsikers te regeljen. De provinsje makket jild frij om dizze opfang fan 
asylsikers makliker regelje te kinnen. Ek fine wy dat op elk nivo, gemeentlijk, 
provinsjaal, lanlik en Europeesk, wrâldwiid oan alle ynwenners fan ús planeet 
besteanswissichheid bean wurde moat. Dit is de grutte útdaging yn dizze tiid: 
de  wrâld mei elkoar diele.

1.6 Ferskaat en reinbôgeprovinsjes 

GrienLinks fynt dat (Fryske) oerheden in foarbyldfunksje ha troch sjen 
te litten dat elkenien in selde plak hat yn de mienskip en troch op te 
kommen foar akseptaasje en gelikense rjochten fan benammen lesbiennes, 
homoseksuelen, biseksuelen, trans- en yntersekse persoanen (LHBTI's). 
Polarisaasje, diskriminaasje en útsluting wolle we tsjingean. De provinsje kin 
dat op in positieve manier sjen litte troch ûnder oare – hoe beskieden ek – 
jierliks op 'coming out day' de reinbôgeflagge op it provinsjehûs wapperje 
te litten. Krekt om as oerheid sjen te litten dat elk derby heart. Dêrom wol 
GrienLinks har der sterk foar meitsje dat Fryslân lyk as de oare Nederlânske 
provinsjes, ék in reinbôgeprovinsje wurdt. Dêrneist wol GrienLinks har ynsette 
foar diversiteitslessen op alle skoallen en organisaasjes ûndersteune dy't 
foarljochting jouwe op it gebiet fan seksuele en kulturele diversiteit en dy't 
opkomme foar gelikense rjochten.

KEARNPUNTEN: 

 ӹ It ynstellen fan in sosjaal fûns foar organisaasjes dy't kwetsbere groepen 
yn de maatskippij (projektmjittich) ûndersteune.

 ӹ Minsken romte jaan om soarchtaken op harren te nimmen.
 ӹ GrienLinks stimulearret oare en fernijende wenfoarmen, wenkonsepten 

wêrby't jong en âld yn eigen doarp selsstanninch wenjen bliuwe kin. 
 ӹ GrienLinks pleitet foar de ynstelling fan in provinsjaal (eventueel 

revolvearjend?) fûns foar jeugdsoarch mei as doel ûndersteuning by 
it oplossen fan knelpunten  en it ûntwikkeljen en finansierjen fan nije 
ideeën.

 ӹ GrienLinks wol dat de provinsje Fryslân in bijdrage levert oan de opfang 
en yntegraasje fan nije ynwenners út oare lannen.

 ӹ De provinsje jout by oanbestegingen mear oandacht oan de ynset fan 
minsken mei in ôfstân ta de arbeidsmerk.

 ӹ Diversiteitslessen op alle skoallen en ûndersteuning fan organisaasjes dy't 
foarljochting jouwe op it gebiet fan seksuele en kulturele diversiteit en dy't 
opkomme foar gelikense rjochten.

 ӹ GrienLinks set har der foar yn om fan Fryslân in reinbôgeprovinsje te 
meitsjen.

 ӹ GrienLinks wol eksperiminten ûndersteune om saneamde 'zorgcredits'. 
De 'credit' bestiet út in pensjoenopbou foar mantelsoargers wêrtroch sy 
ek besteanswissichheid opbouwe.

 ӹ In eksperimint mei in basisynkommen foar Fryske jongeren.
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2    UNDERWIIS, SPORT EN BEWEGEN

2.1 Underwiis

GrienLinks fynt ûnderwiis in wichtich rjocht fan bern en jongeren. Underwiis is 
yn ús optyk sa bedoeld dat jonge minsken harren ûntploaie en emansipearje 
kinne. Ek is goed en berikber ûnderwiis foar alle bern en jongeren yn ús 
provinsje wichtich om de groeiende ûngelikensens tsjin te gean.

Troch de krimp ferdwine basisskoallen yn de lytse kearnen. De skoallen yn 
lytse doarpen dy't bestean bliuwe sille gearwurkjen gean. Wat it fuortset 
ûnderwiis oangiet kent Fryslân in goed sprieden oanbod fan foarsjenningen. 
Dat fine we weardefol en ús ferwachting is dat der ek yn de te foarsjenne 
takomst in goed en berikber oanbod bliuwe sil.

Wy ûnderkenne it belang fan goede mbû-opliedingen. Benammen mbû-
studinten wurde fakminsken dy't in grutte bydrage leverje kinne oan 
ferduorsuming fan de maatskippij.

GrienLinks steunt it foarnimmen fan Provinsjale Steaten om ynfestearjen te 
bliuwen yn de University Campus Fryslân en om dizze út te bouwen mei mear 
'masterstudies' sadat de kampus útgroeie kin ta in folweardige universiteit. 
Dat University Campus Fryslân rjochte is op spesifike Fryske tema's, de Fryske 
kultuer en taal en duorsume regionale ûntwikkeling, is in ferriking fan it 
ûnderwiisklimaat yn Fryslân en fan grutte maatskiplike betsjutting. It sykjen nei 
lokale oplossingen foar útdagingen op wrâldnivo begjint hjir yn Fryslân.

Fan belang is altyd it stribjen nei duorsume ynnofaasje mei de mbû- en 
hbû-skoallen. Positieve – duorsume – ferbiningen mei it bedriuwslibben 
binne fan belang, sa as bygelyks de ûntwikkeling fan Wetsus (ûndersyk- en 
ûntwikkelingsynstitút op it gebiet fan wetter).

Wy fine it wichtich dat minsken dy't binnen it reguliere ûnderwiis de oansluting 
misse of al ferlern ha, dochs harren plak fine kinne yn 'e maatskippij. Ek wolle 
we kânsen stimulearje fia it twaddekânsûnderwiis foar (jong)folwoechsenen.

Guon minsken ferlieze de oansluting omdat hja bygelyks muoite ha mei 
lêzen en skriuwen troch hokfoar oarsaak dan ek. Dit kin it gefoel jaan 
bûten de maatskippij te stean en foar problemen soargje. Earder binne 
troch ûnder oare de provinsje inisjativen nommen om mei bibliotheken, 
wolwêzensynstellingen, gemeenten en it mbû it moeilik lêzen en skriuwen te 
kinnen, oan te pakken. It persintaazje 'laaggeletterden' is heech yn ús provinsje 
yn fergeliking mei Nederlân as gehiel. GrienLinks wol inisjativen steune om hjir 
wat oan te dwaan.

2.2 Sport en bewegen

Sporte en bewege is leuk. It draacht by oan ús sûnens en helpt tsjin de 
wolfeartssykte obesitas. Ungefear 25% fan de sporters sport yn organisearre 
(meast ferienigings)ferbân, de oare sportes dogge dat op harren eigen tiid en 
manier. GrienLinks steunt Sport Fryslân en freget dêrby ekstra oandacht foar 
it stimulearjen fan jongeren, âlderen en (nije) ynwenners dy't út oare lannen 
komme. Sport draacht ommers by oan yntegraasje en kennismeitsjen mei 
elkoar.

Sportbelied is primair in ferantwurdlikheid fan de gemeenten mar de provinsje 
stimulearret de saneamde rûtesporten. GrienLinks steunt inisjativen foar it 
oanlizzen fan kuierpaden (boerelânpaden), fyts- en ruterrûtes troch ús iepen 
romte. It yn stân hâlden fan (sport- en beweech-) foarsjenningen yn de lytste 
doarpen fan Fryslân fynt GrienLinks tige wichtich. Dêrom wolle we in fûns 
ynstelle om kofinansiering fan inisjativen op it gebiet fan sport en bewegen 
mooglik te meitsjen.
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Topprestaasjes fan topsporters jouwe faak in gefoel fan grutskens en mei 
elkoar ien wêzen. Mar sportbelied is in taak fan de gemeenten en GrienLinks 
fynt dat de rol fan de provinsje op it gebiet fan topsport tige weromhâldend 
heart te wêzen. Wy fine dat de provinsje op beskieden skaal bydrage kin oan it 
yn stân hâlden en stimulearjen fan spesifike Fryske sporten.

Fansels is Fryslân ek ferneamd om har wettersport. It ferduorsumjen fan 
de foarsjenningen hjirfoar en it oanlizzen fan plakken dêr't ôffal op in 
ferantwurde manier ynnommen wurdt hat ús prioriteit. Hjirfoar pleitsje we 
foar in koördinearende rol en ekstra middels foar de Marrekrite.

KEARNPUNTEN: 

 ӹ Ynfestearjen bliuwe yn de University Campus Fryslân sadat de kampus 
útgroeie kin ta in folweardige universiteit.

 ӹ Stribje nei duorsume ynnovaasje mei de mbû- en hbû-skoallen.
 ӹ Inisjativen steune om 'laaggeletterdheid' oan te pakken.
 ӹ GrienLinks wol in fûns ynstelle om kofinansiering fan inisjativen op it 

gebiet fan sport en bewegen yn de lytse doarpen mooglik te meitsjen.
 ӹ GrienLinks steunt inisjativen foar it oanlizzen fan kuierpaden 

(boerelânpaden), fyts- en ruterrûtes troch ús iepen romte. 
 ӹ Ferduorsuming fan de rekreatieve foarsjenningen tegearre mei de 

Marrekrite hat prioriteit.

3    FEILIGENS

3.1 Feiligens

Feiligens hat in protte diminsjes. It giet bygelyks oer de feiligens fan ús 
wenromte en de iepenbiere romte.
GrienLinks pleitet foar de tagonklikheid fan iepenbiere gebouwen foar 
elkenien, jong, âld, lichaamlik beheind. Ek fine wy dat de brânfeiligens 
oandacht fertsjinnet en binne wy foar it jaan fan foarljochting oan 
âldereinhuzen oant op skoallen troch de brânwacht.

Feiligens giet yn de provinsje ek oer de risiko's dy't ûntstean foar de omkriten 
by it gebrûk, de opslach en de produksje fan gefaarlike stoffen (ynrjochtingen). 
It transport fan ûnfeilige stoffen oer de dyk, it wetter, it spoar en troch 
buisliedingen moat beperkt bliuwe en mei de grutste soarchfâldigens foar 
mins, natoer en miljeu plak fine. 

Feiligens giet dêrneist oer ús boaiem. By ús Grinzer buorlju ha we spitigernôch 
sjen kinnen wat gasboaringen teweech bringe. Al in oantal jierren is dúdlik dat 
grutskalige winning fan ierdgas liedt ta foarse ierdbevingen. Wy wolle dan ek 
dat ús boaiem mei rêst  litten wurdt.

3.2 Regulearing biologyske kannabisteelt

As gefolch fan it lanlik belied is softdrugsbelied in gemeenteoerstiigjend 
probleem. GrienLinks pleitet foar de hiele provinsje foar in regulearing 
fan de biologyske kannabisteelt om de Fryske coffeeshops fan foarried te 
foarsjen en in proef hjirfoar te steunen. Utgongspunt hjirby binne besteande 
regulearingsmodellen, bygelyks dat fan Kanada en Kolorado. Gemeentlike 
inisjativen oangeande dizze regulearing wol GrienLinks ûndersteune. 
GrienLinks stelt strikte miljeu- en feilichheidseasken oan sokke kwekerijen en 
pleitet fansels foar in duorsume en biologyske kannabisproduksje.
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KEARNPUNTEN: 

 ӹ GrienLinks wol brânfeiligens stimulearje, lykas foarljochting dêroer 
troch de brânwacht.

 ӹ Us boaiem wurdt mei rêst litten: gjin gasboaringen.
 ӹ GrienLinks wol in proef steune foar it legaal telen fan kontrolearre en 

sertifisearrre biologyske kannabisplanten.

4    KEUNST EN KULTUER

4.1 Kultuer

Kultuer is wa't we binne. It is de taal dy't we sprekke en skriuwe, de hûzen 
dy't we bouwe, it iten dat we ite en de muzyk dy't we meitsje. Kultuer is 
ek de manier sa't we keuzes meitsje en hoe't we mei elkoar en ús lânskip 
omgean. Kultuer ferbynt ús. Ut de ûnderfining mei Ljouwert-Fryslân Kulturele 
Haadstêd 2018 sjogge we dat in ynfestearring yn in ynternasjonaal en 
lokaal kultuer- en keunstprogramma de provinsje de lêste jierren in soad 
oplevere hat op ekonomysk, maatskiplik en artistyk gebiet. Dêrby hat Fryslân 
har ynternasjonaal posysjonearre as rike toeristyske kultuerbestimming. 
GrienLinks wol dizze positieve ûntwikkelingen yn de takomst ûndersteune, 
trochsette en  útbouwe.

De provinsje rjochtet har benammen op aktiviteiten dy't allinnich troch 
boppelokale gearwurking realisearre wurde kin. Op kultueroanbod dat 
Fryslân (ynter)nasjonaal op de kaart set en op kulturele projekten dy't in 
duorsume maatskiplike transysje neistribje. GrienLinks pleitet foar it bliuwend 
ynfestearjen yn in sterk keunst- en kultuerprogramma mei in ynternasjonale 
kwaliteit as erfskip fan LF2018. We ûndersteune de ambysjes fan it Merk 
Fryslân as ûntsluter fan it Frysk kultureel erfguod en Fryske keunst foar 
toeristen.

In provinsjaal fûns as it Iepen Mienskipsfûns (IMF) ûndersteunt mei sukses 
in protte lytse inisjativen. Mei in útbreiding fan de opdracht fan it IMF soe 
dêrneist mear romte jûn wurde kinne oan profesjonele kultuermakkers om 
projekten út te fieren yn gearwurking mei doarps- en wykbewenners om 
aktuele maatskiplike ûnderwerpen hinne.

In oare wichtige oanjeier fan ús kultuer is de bibliotheek. As leechdrempelich 
moetingsplak en kultuerhûs, mar ek om it lêzen te stimulearjen ûnder alle 
leeftiden en by elkenien. En fansels as hoeder fan âlde en nije ferhalen, as 
hoeder fan taal en as plak om leare te kinnen. Dêrom wol GrienLinks de 
tagonklikens en sprieding fan bibliotheken monitoare en steunen bliuwe.
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Festivals bouwe in brêge tusken ferskate kultueren, lûke in soad publyk 
en binne faak proeftunen foar ynnovaasje, sirkulaasje, duorsumens en 
tagonklikheid foar elkenien. De ôfrûne tsien jier is der sprake fan in sterke 
festivalisearring yn Fryslân. GrienLinks fynt dat ûndersyk nedich is nei wat de 
bêste basis foar dizze festivals yn Fryslân is en om se mearjierrich finansiere te 
kinnen.

4.2 Keunst

Om minsken yn beweging te krijen wolst se reitsje yn harren gefoel. GrienLinks 
makket duorsume keuzes foar de lange termyn: bygelyks op it gebiet van 
biodiversiteit en ekology of mienskip en diversiteit. Keunstners sprekke as gjin 
oar de ferbylding fan minsken oan. Mei soms sa as it liket ienfâldige gebaren 
wurde ferhalen ferteld oer greidefûgels (Kening fan 'e greide), it belang fan de 
nacht (Feel the night) of in rike mienskip (it evenemint 8e dei). Projekten dy't 
út alle sektoaren fan de mienskip minsken by elkoar bringe om maatskiplik 
urgente tema's hinne, fertsjinje de steun fan de provinsje omdat se in 
mienskiplike fisy opleverje foar de takomst fan Fryslân. It maatskiplik debat 
begjint hjir!

Neist it fertsjinwurdigjen fan in maatskiplike, demokratyske of ekonomyske 
wearde stiet keunst ek op harsels. Los fan 'it nut' fan keunst, giet keunst ek oer 
ûntroering, pikefel en eangst. Keunst jout kleur oan ús libben mar komt net út 
'e loft fallen. Keunstners meitsje keunst. En dy keunstners ha plak nedich om 
te eksperimentearjen en te moetsjen. In steun yn 'e rêch om ûndernimme te 
doaren mar ek romte om troch te groeien nei it earste sukses.

In goed keunstbelied set de keunstners sintraal. GrienLinks pleitet dêrom 
foar in stevich belied foar talintûntwikkeling en foar in goed klimaat foar 
autonome keunstners. Dêryn wurdt oer de grinzen fan disciplines tocht, troch 
alle domeinen en leeftiden hinne. En dêrby wurdt goed gearwurke yn noardlik 
ferbân om sa as noardlike regio in sterke posysje yn te nimmen yn Nederlân. It 
gearwurkingsferbân We the North biedt hjirfoar in goede kâns.

GrienLinks wol dêrom ek ynfestearje yn in fûns foar Fryslân om de tema's 
fan Ljouwert-Fryslân Kulturele Haadstêd 2018 hinne. Dêrmei kinne we de 
ynfestearringen duorsum meitsje en de makkers sintraal sette. 

4.3 Briedplakken

Kulturele ynstellingen en ynfestearringen jouwe in nije dynamyk en 
befoarderje emansipaasje. Permaninte briedplakken yn alle dielen fan 
Fryslân soargje dat keunstners gerêst wêze kinne oer de takomst fan harren 
atelier of oefenromte en dat der ferbining yn en mei de buert optrede 
kin om keunstprojekten hinne. It kulturele ûnreplik guod giet dêrom net 
yn de útferkeap. De provinsje slút in konvenant mei de gemeenten en de 
wenningkorporaasjes om mienskiplik ûnreplik guod beskikber te stellen 
dêr't keunstners in kollektieve romte krije foar artistyk eksperimentearjen op 
ambisjeuze skaal. 

KEARNPUNTEN: 

 ӹ De provinsje ynfestearret yn de ervenis fan de Kulturele Haadstêd 2018 
en ûndersteunt dêrmei in kultureel programma mei (ynter)nasjonale 
útstrieling.

 ӹ GrienLinks wol ynfestearje yn in fûns foar Fryslân om de tema's fan 
Ljouwert-Fryslân Kulturele Haadstêd 2018 hinne om de ynfestearringen 
duorsum te  meitsjen en de makkers sintraal te stellen. 

 ӹ De provinsje ûndersteunt ynternasjonaal kultuertoerisme nei Fryslân. 
Merk Fryslân is hjiryn in wichtige partner.

 ӹ Understeuning fan in basisstruktuer foar de kulturele sektor.
 ӹ GrienLinks wol ûndersteuning fan festivals en eveneminten.
 ӹ It Iepen Mienskipsfûns is wichtich om aktiviteiten mooglik te meitsjen
 ӹ Fasilitear it ynstânhâlden fan kultureel ûnreplik guod yn de provinsje.
 ӹ De provinsje partisipearret aktyf yn it We the North-programma
 ӹ GrienLinks wol de tagonklikens en sprieding fan bibliotheken monitoare 

en steune.
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 5    DE FRYSKE TAAL, FIER DE MEARTALIGENS

Yn Fryslân wurdt Frysk praten. In taal mei de status fan twadde taal fan 
Nederlân. Mar der wurde mear talen en dialekten sprutsen yn ús provinsje. 
Tink oan it Stellingwerfsk, it Stedsfrysk, it Biltsk, Nederlânsk en alle talen út alle 
wynstreken dy't minsken meinimme nei harren nije wenplak. Litte we de taal 
fiere!

Binnen Ljouwert-Fryslân Kulturele Haadstêd 2018 hat taal in foaroansteande 
posysje. Ek nei 2018 wolle we dat provinsje Fryslân har as in publyks- en 
kennissintrum foar meartaligens posisjonearjen bliuwt. Under de fleugels fan 
provinsje Fryslân ûntwikkele him de ôfrûne jierren Lân Fan Taal. In inisjatyf 
dat alle taalynstellingen yn Fryslân ferbynt om it Frysk en de kontekst fan 
meartaligens nei de 21e ieu te bringen. GrienLinks sjocht de ferbinende krêft 
en de opbringsten fan it Lân Fan Taal en ûndersteunt har ambysje om har te 
ûntwikkeljen as produksjehûs foar meartaligens. 

GrienLinks fynt de Fryske taal wichtich. It Frysk is lykweardich oan it 
Nederlânsk. Sûnt in pear jier is de provinsje ferantwurdlik foar de kearndoelen 
fan it Fryske ûnderwiis en foar de ûntheffing fan de ferplichting om Frysk 
op skoalle te jaan. De provinsje is yn 2016 starten mei it taalplan Fryslân. 
Elke skoalle kriget troch dit plan in foar de skoalle pasjende ynfulling 
fan it fak Frysk. Frysktalige skriuwers en dichters wurde belutsen by de 
ûnderwiisaktiviteiten. Sa bliuwt de taal libjen en hat hy in takomst.

GrienLinks is bliid mei dizze oanset om it Frysk te stimulearjen en te bewarjen 
as minderheidstaal, mar fynt tagelyk dat it steviger op 'e kaart setten wurde 
kin. Der is mear nedich om de taal te bewarjen. Mei omdat skoallen ûntheffing 
oanfreegje kinne foar dit taalplan. Boppedat wol GrienLinks ynfestearje yn de 
kwaliteit fan de Fryske lessen.

GrienLinks fynt dat yn de kommende perioade de steat fan it Frysk ûnderwiis 
opmakke wurdt en wol in evaluaasje om te besjen as de kearndoelen 
en de ûntheffingsproseduere yn dizze foarm hanthavene bliuwe kin. 
Fanselssprekkend wolle we dêryn learlingen en learkrêften nau behelje.

KEARNPUNTEN: 

 ӹ GrienLinks ûndersteunt de ambysjes oangeande Frysk en meartaligens en 
set yn op de kwaliteit fan it Frysk yn it ûnderwiis.

 ӹ Evaluearje as de kearndoelen fan it Frysk op skoalle en de 
ûntheffingsproseduere yn dizze foarm hanthavene bliuwe kin.

 ӹ GrienLinks wol media ûndersteune dy't berjochten yn de Fryske taal en 
oer Fryslân plaatse.

 ӹ Tresoar, Afûk en de Fryske Akademy binne wat GrienLinks oangiet 
natuerlike subsidiënten en gearwurkingspartners.
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      US BESTJOER     

Draachflak … it liket sa ienfâldich mar it krijen fan draachflak en it 
ynformearjen fan ynwenners is dreech. Hoe berikke jo eltsenien, hoe lizze jo 
earlik út wat der oan de hân is en wêrom as dy feroaringen needsaaklik binne? 
Ien kear roppe 'tegearre mei de mienskip' is net genôch.

It krijen fan draachflak freget fan bestjoerders om harren ynlibje te kinnen. 
Essensjeel foar in goed bestjoer is it jaan fan goede en komplete ynformaasje, 
effekten net bagatellisearje, helder útlizze hokker kar der makke wurdt en 
foaral hiel goed harkje nei wat direkt belutsenen ynbringe en wat der libbet. Jo 
moatte per sitewaasje ôfstemme hoe as dy ynformaasje brocht en helle wurde 
kin. Soms kin dat troch middel fan  ynformaasjebyïenkomsten en soms troch 
it fieren fan keukentafelpetearen mei de goede minsken. Ynset fan sosjale 
media is gjin doel op himsels, mar in helpmiddel.
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1     PROVINSJAAL BESTJOER EN GEARWURKING

Sjoen de bisûndere identiteit en kultuer fan Fryslân wol GrienLinks net mei 
oare provinsjes fusearje. Gearwurkje mei Grinslân en Drinte is wol winske, 
foaral om de noardlike stem yn Den Haach lûd en dúdlik hearre te litten en 
om in goede gesprekspartner foar Europa te wêzen. Mar ek gearwurking mei 
Noard-Hollân, bygelyks oer de Iselmar, de Ofslútdyk en de Waadsee, is fan grut 
belang.

De kritearia dy't GrienLinks yn dizze gearwurking sintraal stelt binne: 
oandacht foar de kulturele identiteiten yn de ferskillende regio's, ienriedich 
optrede kinne rjochting Den Haach en Brussel, it demokratysk gehalte fan de 
beslútfoarming en taken goed útfiere te kinnen.

By it behear fan it Waadseegebiet binne ferskate lannen en provinsjes 
belutsen. GrienLinks steunt inisjativen om de organisaasje fan it behear fan it 
(Nederlânske) Waadseegebiet goed ôf te stemmen en op deselde manier en 
yntegraal út te fieren.
Gearwurking mei de Dútske en Deenske oerheid wurdt befoardere en 
inisjeard, sadat in ienriedige fisy opsteld wurde kin.

2    SAFOLLE MOOGLIK FAN ÛNDEROP

De provinsje is in iepenbier 'tuskenbestjoer' dat hieltyd neitinkt en bepaalt 
wêr't se oer gean wol en gean kin. Dêryn hat it provinsjaal bestjoer in 
bisûndere rol. Gean we 'bottom up' of gean we 'topdown'?
 
GrienLinks hantearret yn prinsipe it útgongspunt 'safolle mooglik fan ûnderop'. 
Dit liedt automatysk ta in sterke rol foar de gemeentlike oerheden. Wy fine dat 
wat lokaal besluten wurde kin, lokaal besluten wurde moat. Dêr stiet tsjinoer 
dat de provinsje de bredere fisy en langere termyn yn'e gaten hâldt en hjirfoar 
doelen en kaders stelle kin.

Foarbyld: de gemeente kin sels bepale hoefolle doarpsmûnen der komme en 
hoe heech as dy wêze meie. Mar de provinsje stelt de doelstellingen fêst en 
koördinearret it oantal megawatts en de bredere enerzjytransysje.
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3    MEAR RJOCHTSTREEKSE DEMOKRASY

De maatskippij feroaret yn in netwurkmaatskippij dêr't ynwenners en 
organisaasjes ûnderling op in lykweardige basis gearwurkje en ynformaasje 
útwikselje.
Trochdat ynwenners harren minder herkenne yn it oerheidsbelied – en harren 
lang net altyd mear beskerme fiele troch de oerheid – keare sy harren fan 
de polityk ôf. Dit makket demokratyske fernijïng nedich. Ynwenners meitsje 
op eigen inisjatyf belied en ynwenners dy't it belied ûndergean beoardielje it 
belied.
In ynwenner dy't op eigen krêft belied útfiert, wol der ek sels oer meitinke 
en meiprate kinne. Dan is ien kear yn de fjouwer jier stemme net mear 
foldwaande. Us represintatieve demokrasy rekket yn it slop. Tagelyk nimt de 
belangstelling ta om mei elkoar in goede mienskip te kreëarjen.

Wy stelle foar om op eksperimentele basis fia oare seleksjesystemen 
(bygelyks lotsjen) in boargerfoarum op te setten, rjochte op it fersterkjen fan 
de demokrasy yn ús provinsje. GrienLinks wol neigean as dit idee tapasber 
is en fierder útwurkje, wêrby't mei klam útgien wurdt fan aktyf boargerskip 
mei rjochten èn plichten fan de Fryske ynwenners dy't mei in iepen blik yn it 
publike domein aktyf wêze wolle.

GrienLinks is, koartsein, foar mear direkte demokrasy. Boargerfora, lokale en 
regionale referinda binne in goed middel om de direkte demokrasy libben 
yn te blasen. GrienLinks sil de kommende fjouwer jier pleitsje foar dizze 
fernijïngen. 

 
4    YNTERNASJONALE GEARWURKING 

Fryslân is in part fan de wrâld en fielt har dêrom fanselssprekkend ferbûn 
mei de rest fan de wrâld. Dat komt nei foaren yn Europeeske gearwurking, 
it bydragen oan it berikken fan de millenniumdoelen, in freonskipsbân mei 
Sichuan yn Sjina en in gastfrij lân foar frjemdlingen wêze.

KEARNPUNTEN: 

 ӹ GrienLinks wol in iepen, transparant bestjoer wêrby't we serieus harkje 
nei de ynwenners.

 ӹ By it bestjoer stiet gearwurking foar GrienLinks foarop. We ha each foar 
de posysje en ferantwurdlikheden fan Fryslân yn ús wrâld.

 ӹ GrienLinks wol safolle mooglik 'fan ûnderop' bestjoere.
 ӹ Wy wolle eksperimentearje mei it opsetten fan in boargerfoarum dat 

rjochte is op it fersterkjen fan de (direkte) demokrasy yn Fryslân.
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      US JILD   

Griene en sosjale polityk kriget allinnich foarm as we echt sleutelje wolle oan 
ús finansjele en ekonomyske systeem. Herfoarmingen en in oar sicht op de 
ekonomy binne dêrom in foarwaarde foar in suksesfolle oanpak en fan earlik 
diele, likense kânsen en solidariteit tusken earm en ryk, âld en jong. Gewoan 
in earlike ekonomy. By eintsjebeslút is de ekonomy alles wat we mei elkoar 
diele. De ekonomy is fan elkenien. Minsken wurde harren mear en mear 
bewust fan de betreklikens fan wolfeartsgroei yn relaasje mei mear wolwêzen 
fan minsken. Mar dit tinken mei wat GrienLinks oangiet noch fierder fersterke 
wurde. Yn in maatskippij mei mear gelikenis is mear tefredenheid.

GrienLinks fynt it wichtich om te soargjen foar in sûne en finansjeel lykwichtige 
provinsjale begrutting en tagelyk romte te skeppen foar nije plannen. Wy sykje 
nei oare wegen foar minsken, bisten en klimaat.
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1    OARE FINANSJELE WEGEN

Fryslân wie in rike provinsje. Troch de ferkeap fan oandielen yn it 
enerzjybedriuw NUON wiene der hûnderten miljoenen beskikber. De ôfrûne 
jierren is in bûtenproporsjoneel soad ynfestearre yn nije diken. Dêrneist is 
der besparre op natoer en binne organisaasjes dy't bydrage oan in noflike en 
earlike mienskip, fuortbesunige.

De provinsje kriget in part fan har ynkomsten troch saneamde opsinten fan de 
motorrydtúchbelêsting. Mei dit jild kinne diken ûnderhâlden wurde.Yn Fryslân 
is dit taryf it op ien nei leechste fan Nederlân. It jild fan de ferleging is foaral 
telâne kommen by minsken dy't harren in djoere, swiere en fersmoargjende 
auto permittearje kinne. Dy ferleging en it ynfestearjen yn prestisjeuze 
ynfrastruktuer draacht deroan by dat Fryslân gjin finansjele romte mear hat 
foar feroaring.

De Ryksoerheid koartet it provinsjefûns en gemeenten ha minder te 
besteegjen. Dêrtroch sille oerheidsynfestearringen yn Fryslân minder 
fanselssprekkend wurde. GrienLinks kiest derfoar om fêst te hâlden oan de 
kearnpunten fan it griener, sosjaler en duorsumer meitsjen fan de Fryske 
mienskip, har ekonomy, de minsken, lânbou en ynfrastruktuer.

GrienLinks wol graach in diskusje oer provinsjale belêstingen. GrienLinks 
wol de ferleging fan de opsinten fuort helje wêrtroch't de fersmoarger wer 
beteljen giet. Der kin jild frijmakke wurde troch minder te ynfestearjen yn 
prestisjeuze ynfrastrukturele projekten. Hjirtroch kinne we û.o. ynfestearje 
yn de enerzjytransysje, natuer, kultuer en in sosjaal fûns foar organisaasjes 
dy't kwetsbere groepen yn de maatskippij (projektmjittich) ûndersteune. Mar 
seker ek foar it útfieren fan de 'Kaderrichtlijn Water' wêrmei't skjin en genôch 
wetter foar elkenien garandearre wurdt. Mei de ferskowingen dy't GrienLinks 
wol is der mear as foarhinne sprake fan in sûne, lykwichtige en duorsume 
begrutting.

Fierder wolle we graach yn it kader fan it erfguod fan Ljouwert-Fryslân Kulurele 
Haadstêd 2018 it sosjaal domein wer werom yn de begrutting. Kulturele 
Haadstêd is neidruklik ek in sosjaalekonomysk projekt.

De provinsje beheart it jild fan ús ynwenners. GrienLinks wol dat we dêrby 
gebrûk meitsje fan in bank dy dat jild op in earlike, transparante en duorsume 
manier brûkt en wêrby't de bestjoerders fan dy bank in etysk ferantwurde lean 
krije. 
 

KEARNPUNTEN: 

 ӹ Fan belang is in sûne en finansjeel lykwichtige provinsjale begrutting mei 
tagelyk romte foar nije plannen.

 ӹ In ferskowing fan jild fan de ynfrastruktuer nei natuer, kultuer en klimaat.
 ӹ Der is altyd romte foar boargerinisjativen rjochte op duorsumens, 

ynklusyf de ûndersteuning fan it Iepen Mienskipsfûns foar inisjativen 
fanút de mienskip.

 ӹ Mei in mear krityske blik sjogge we nei wêr't de provinsje wol of gjin jild 
oan útjout. Prioriteit hat ferduorseming en fergriening fan de Fryske 
ekonomy. Mear oandacht foar minsken en it sosjaal domein yn de 
provinsjale begrutting. Polityk giet by eintsjebeslút altyd oer minsken.

 ӹ We wurkje mei in earlike bank en mei duorsume en sosjale bedriuwen.
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