Verslag De Rouwe en Tjalsma (CDA) met informateur Van der Molen 27 maart 2019
Deelname coalitievorming
CDA is blij dat ze de grootste mag blijven. In de context van de landelijke verkiezingsuitslag
is men tevreden met acht zetels. FvD is groter geworden dan verwacht. De coalitie is
overeind gebleven. Alleen de SP heeft stevig verloren. Het is nog onduidelijk wat de komst
van FvD betekent voor de uitvoering van het klimaatbeleid. Wellicht moet opnieuw worden
gekeken naar het draagvlak, de haalbaarheid en de realisme in het tempo.
CDA, VVD, FNP hebben in de afgelopen periode zonder problemen samengewerkt. Men wil
graag met deze partijen verder. Men heeft voorkeur voor een vier partijen coalitie. Vijf of zes
is bespreekbaar. De werkwijze is belangrijk, elkaar comfort geven, samen kijken hoe we eruit
komen en tegelijk de oppositie voldoende ruimte gunnen. Een Statenagenda kan daarbij
helpen. Deze kan na twee jaar geëvalueerd worden. In eerste aanleg wil het CDA graag
praten met FvD en PvdA. Een smalle coalitie is voor het CDA geen probleem.
Met FvD verwacht men meer draagvlak. Nadeel is dat ze geen bestuurlijke ervaring hebben.
De PvdA heeft deze ervaring wel en is een goede bestuurderspartij. Verschilpunten liggen
hier bij de manier waarop regie wordt gevoerd op de energietransitie en veenweidebeleid.
Ook over belastingverhoging heeft men een andere opvatting. Wanneer de PvdA beslist wil
samenwerken met GrienLinks en D66, dan is dit voor het CDA onaanvaardbaar. FvD lijkt
programmatisch op het terrein van economie, MKB, landbouw en belastingen meer
aansluiting bij het CDA te hebben. Wel is er verschil van opvatting over de energietransitie.
Inhoud coalitie / collegeprogramma
CDA wil het solide financieel beleid doorzetten en de opcenten niet verhogen. We moeten
doorgaan met het klimaat- en energiebeleid en streven naar draagvlak, betaalbaarheid en
een reëel tempo. Men wil de uitdaging aangaan om samen met de inwoners van Fryslân de
thema’s landbouw, veenweide en legacy KH2018 op te pakken en daarin te investeren.
De economie heeft voor het CDA topprioriteit. Het CDA denkt hierbij met name ook aan
circulaire economie. We moeten onverkort doorgaan met het faciliteren van het MKB bij
export en internationalisering en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.
Cultuur wil men ook benaderen vanuit een economische insteek. Het Fries Museum doet het
goed. Doorgaan met het Iepen Mienskipsfûns wil men vastleggen in het coalitieakkoord. Men
heeft geen problemen met kleine windmolens en dorpsmolens, maar dan wel via
coöperaties. Geen windparken op land. Je zou ook dorpsmolen in windparken op zee
kunnen organiseren. Het is niet realistisch om grote infrastructurele projecten de komende
jaren te financieren met alleen eigen geld. De Lelylijn is iets voor de langere termijn. Op korte
termijn kunnen we gaan kijken hoe we bestaande spoorverbindingen kunnen intensiveren.
Het CDA wil geen besluiten terugdraaien. Het verbod op windmolens op land zou het CDA
graag willen agenderen voor de verdere onderhandelingen. Men vindt dat de provincie te
star zit in woningbouw. Dit kan volledig gedecentraliseerd worden naar gemeenten.
Proces en omvang college van gedeputeerde staten
Het CDA ziet graag een college met maximaal 5 gedeputeerden. Wanneer er een zesde
partij aanschuift dan zou men graag willen kijken of er één gedeputeerde voor twee partijen
zitting kan nemen in het college of dat deeltijd gedeputeerden kunnen worden aangesteld.
Dit heeft niet de voorkeur. Bij de formatie moeten alle partijen worden uitgenodigd om
inbreng te leveren. Het CDA wil graag het allereerst met FvD en PvdA kijken hoe men er in
zit en pas daarna meerdere partijen uitnodigen.

