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1. Onze visie 
 

De Partij voor de Vrijheid (PVV) gaat weer deelnemen aan de verkiezingen voor de 

Provinciale Staten in Fryslân en daar zijn wij trots op. Fryslân is een prachtige provincie 

met een rijke geschiedenis en cultuur. De inspanningen die de bewoners van Fryslân door 

de eeuwen heen hebben geleverd om zich aan de zee te ontworstelen hebben ons gevormd 
tot wie we nu zijn. Friezen zijn sterk, het zijn doorzetters en ze weten wat ze willen. Die 
karaktereigenschappen zijn onmisbaar voor een gezonde samenleving. 
 
Friezen zijn zuinig op wat ze hebben en ook dat is een prima karaktertrek om de 
samenleving te steunen in een goede ontwikkeling. Niet onnodig geld over de balk smijten, 

maar verstandig omgaan met de portemonnee. Geld kan maar één keer uitgegeven worden 

en we moeten dus eerst denken voor we doen. Die karaktertrekken wil de PVV ook in het 

bestuur van Fryslân behouden en stevig versterken. U leest er alles over in dit verkiezings-

programma. Wij hopen dat u met ons van mening bent dat Fryslân een unieke Nederlandse 

provincie is met bijzondere mensen. Wij willen dat heel graag zo houden en bewaren voor 
de generaties die na ons komen. 

 
Het spreekt vanzelf dat de landelijke uitgangspunten ook gelden voor deze verkiezingen. 
Maar natuurlijk staan de provinciale belangen voorop. De PVV gaat de verkiezingen in met 
de leus "It moat oars". (Ned: het moet anders) Daarmee geven we aan dat onze 
standpunten moeten doorklinken in de Friese politiek. 
 
De verkiezingen voor Provinciale Staten zijn ook deze keer van groot belang. Immers, de 
leden van Provinciale Staten kiezen de leden van de Eerste Kamer. Momenteel heeft de 
PVV tien Eerste Kamerleden. Daarmee vormen we, samen met anderen, een belangrijk 
blok en kunnen we invloed uitoefenen op wetsvoorstellen van de Tweede Kamer. Deze 
positie willen we sterker maken, door nog meer PVV-leden in de Eerste Kamer.  
Als meer kiezers stemmen op provinciale PVV-ers betekent dat dus meer invloed in Den 
Haag. 
 
De PVV wil af van Europese bemoeienis. Brussel moet zich niet bemoeien met onze boeren, 
tuinders, landbouwers en vissers. Europese regelgeving is nu soms een sta-in-de-weg.  

Eén Europese superstaat is voor ons geen optie. Wij willen weer baas worden in eigen land 

en dus ook in eigen provincie. Daarbij willen we onze Friese identiteit behouden.  
 

Ook in Fryslân ontkomen we niet aan de economische crisis. Om ons daar zo snel mogelijk 

aan te ontworstelen moeten we vooral het ondernemersklimaat en de koopkracht voor 
burgers verbeteren. Dat willen we gaan doen door lasten en regels te verminderen. Minder 
belasting dus. En duidelijk maken dat de betaalde belasting ook aan de juiste doelen wordt 
besteed en niet in de grote reservepot verdwijnt. Om te beginnen wil de Friese PVV de 
enige belastingheffing van de provincie, namelijk de provinciale opcenten 
(wegenbelasting) afschaffen. 
 
De Partij voor de Vrijheid wil slim omgaan met ons provinciale geld. Ondanks de grote 
reserve (Nuon-geld) moeten we zorgen voor nuttige bestedingen die vooral de economie 
weer aanjagen. Geld gebruiken om revolverende investeringen te doen, dus geld steken in 
zaken die zichzelf terugverdienen. Binnen de provincie lopen nu dergelijke fondsen. De 
PVV zal nauwlettend volgen wat de effecten hiervan zijn en indien nodig haar kader- 
stellende taak gebruiken.  
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De provincie heeft een reserve van ruim 1 miljard euro door verkoop van Nuon-aandelen in 
2009. Wij vinden dat dit geld niet ten gunste van alle Friezen wordt besteed. 
De Partij voor de Vrijheid meent dat burgers zelf wel kunnen bepalen waaraan zij hun geld 
uitgeven. 
Wij willen het grootste deel van de Nuon-reserve teruggeven aan de Friese burgers. 
Gewoon rechtstreeks een bedrag van 1000 euro per Friese inwoner uitbetalen ! 
Dit geld kan door de burger uitgegeven worden aan zaken die ze zelf belangrijk vinden en 
zal ongetwijfeld een boost geven aan de Friese economie. 
 
Wij zijn voor minder subsidies, voor het afschaffen van luxe wachtgeldregelingen voor 
politici, bestuurders en ambtenaren. Ook kan er flink worden gesneden op de inhuur van 
externe bureaus en deskundigen. Dit kost veel geld en vaak levert het alleen dure 
rapporten op waarvan de conclusies met nuchterheid zelf ook te bedenken waren. 
 

Eén van de problemen van de komende jaren is de krimp van het platteland. De leegloop 

van dorpen zal negatieve effecten hebben op de vestiging van bedrijven. De PVV wil 
daarom zorgen dat het vestigingsklimaat van huidige en toekomstige bedrijven gunstiger 
wordt: minder regels, minder kosten. Zorgen voor goede bereikbaarheid en mobiliteit tot 

in de uithoeken van onze provincie, door goede wegen en een efficiënt functionerend 

openbaar vervoer. Zorgen dat de basisvoorzieningen voor burgers en bedrijven in de 
dorpen in stand blijven. Dit komt de leefbaarheid ten goede en zal een remmende werking 
hebben op de krimp. 
 

Eén van de belangrijkste economische peilers van onze provincie is de recreatie. 

Mensen komen van heinde en verre naar Fryslân om te ontspannen. Dat willen we 

bevorderen door de lastendruk voor recreatie ondernemers te verminderen, zodat het 
uiteindelijk ook voor toeristen betaalbaar blijft om hier te komen. 
 
Grote windmolenparken verpesten het wijdse uitzicht. Windmolens zijn bovendien 
economisch onrendabel en draaien vooral op subsidie, niet op wind. De Friese PVV is fel  
tegen toepassing van windenergie. Wij zullen ons blijven verzetten tegen de komst van 
meer windmolens of windmolenparken.  
Geen windmolenparken op het land, in het IJsselmeer of langs de Afsluitdijk. Ze verpesten 
niet alleen het uitzicht, maar ook de belangrijke recreatiesector. 
 
De islamitische ideologie predikt afkeer van onze westerse beschaving. Zij streeft naar 
segregatie in plaats van integratie, baseert zich op ongelijkheid van man en vrouw, homo- 
en heteroseksuelen, gelovigen en niet-gelovigen. 
Deze ideologie verhoudt zich niet tot onze open samenleving en westerse identiteit die 
diep geworteld is in de Christelijke, Joodse en humanistische tradities. 
Die westerse traditie heeft ons welvaart, welzijn, wetenschap en vrijheden gebracht. 
De Partij voor de Vrijheid vindt onze identiteit en verworvenheden de moeite waard om te 
verdedigen tegen de gevaren die onze vrijheid bedreigen. Dat blijven we doen. 

  



PVV Fryslân – Programma 2015 - 2019 

5 

2. Ons geld 
 

De Nuon-reserve (meer dan 1 miljard euro) van de provincie is uw en ons geld. 
Wij vinden dat een groot deel daarvan rechtstreeks terug moet worden gegeven aan de 
Friese burgers. 
Wij denken dat de Friese burger hier zelf wel een nuttige besteding aan kan geven. 
Het zal een boost betekenen voor de Friese economie. 
Daarom zeggen we: 1000 euro van het Nuongeld terug naar iedere Friese burger! 
 
Om taken die wij als gemeenschap belangrijk vinden uit te kunnen voeren, hebben de 
burgers de overheid het recht gegeven om belastingen te heffen. 
Dat belastinggeld is van u en ons samen! Voorop staat voor ons een doelmatige besteding 
van dat geld en een goede democratische controle op die uitgaven. 
 
De schatkist van de overheid lijkt soms een grote grabbelton waar bestuurders en politici 
naar hartenlust in graaien en waarbij ze met veel enthousiasme uw en ons geld uitgeven. 
Dat betekent voor de PVV ook dat het subsidiebeleid van de provincie totaal moet worden 
herzien. Subsidieverlening moet werken als aanjager en de investering moet zich op 
termijn aantoonbaar terugverdienen. 
 
De subsidiestromen dienen zichtbaar en transparant te zijn voor eenieder. Mede door de 
druk van de PVV is er in de afgelopen coalitieperiode een openbaar subsidieregister 
ontstaan, waarvan iedere burger kennis kan nemen. Wat ons betreft blijft dit zo: duidelijk 
en transparant. 
 
Zolang de provinciale opcenten nog bestaan is de PVV tegen elke verhoging hiervan.  
Wij streven naar afschaffing. Provinciale opcenten dienen uitsluitend te worden gebruikt 
voor verkeerstechnische infrastructuur en mogen niet verdwijnen in de algemene reserve. 
 
De landelijke overheid verdient miljarden aan de gaswinning in het Noorden. Hooguit 1% 
van de opbrengst komt weer ten goede aan het Noorden. Dit is een hele scheve verhouding 
vindt de PVV. De PVV vindt dat een groter deel van de gasopbrengsten ten goede moet 

komen aan Fryslân. 

 
Armoedebeleid en ontwikkelingssamenwerking zijn geen provinciale taken. Hier zou de 

provincie Fryslân dus niet aan moeten doen. Iedere burger kan en mag zelf bepalen of hij 

bijdraagt aan deze zaken. Ook het aangaan van steden- of provinciebanden is geen 
provinciale taak. Hier doen we niet aan mee! 
 
De PVV is van mening dat bestuurders (o.a. in de zorg) en (semi-) overheidspersoneel niet 
meer geld mogen verdienen dan de minister-president. Provinciale ambtenaren verdienen 
niet meer dan de Commissaris van de Koning. De provincie verstrekt geen cent subsidie aan 
organisaties die zich niet houden aan de Wet Topinkomens! 
 
Nederland is de grootste nettobetaler aan de EU. Met belastinggeld dat door de burgers 
wordt opgehoest. In veel landen om ons heen slagen gemeenten en regio's er veel beter in 
om zoveel mogelijk van dat belastinggeld terug te halen ten behoeve van zaken die de 
eigen burgers aangaan, zoals Europese subsidies voor herstructureringsprojecten, gelden 
voor landbouw, visserij, economie, innovatie en regionale ontwikkeling. Dit zijn allemaal 
zaken die de provinciale taken betreffen. De PVV wil dat de provincie minder energie 

steekt in het verschaffen van subsidies aan linkse hobby’s zoals klimaatwaanzin, 

ontwikkelingshulp en multicultiprojecten en in plaats daarvan zich meer richt op het 
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terughalen van úw belastinggeld uit Europa. Met dat teruggehaalde belastinggeld kunnen 

immers Friese initiatieven worden gefinancierd die daadwerkelijk innovatie bevorderen of 

de economie een impuls geven. Daarvan profiteren ondernemers én burgers. 

Overigens blijft de PVV van mening dat de Nederlandse bijdrage aan de superstaat Europa 
drastisch omlaag moet; wij zullen ons daarvoor blijven inzetten. Tot die tijd vecht de PVV 
echter voor uw geld! 
 
 

3. Ons bestuur en onze veiligheid 
 
De PVV wil de bestuurlijke en ambtelijke bureaucratie drastisch aanpakken. 
Net als veel Nederlanders vindt ook de PVV dat overheid en politiek vaak met hun eigen 
agenda en belangen bezig zijn. Ze vergeten dat ze er voor uw belangen zijn. 

Eén voorbeeld: het referendum over de Europese Grondwet. U stemt tegen, maar de 

regering zet het toch door. 
Vaak bemoeien diverse bestuurslagen en (semi-)overheidsstellingen zich met van alles en 
nog wat. De PVV wil een duidelijke taakverdeling, veel invloed van de burger en geen 
overheidsbemoeienis waar dat niet nodig is. 
 
De PVV is van mening dat de provincie zich moet beperken tot de kerntaken. Deze taken 
liggen op het gebied van ruimte, economie, cultuur en natuur. Dit betekent dat de 
provincie met minder ambtenaren toe kan. De ingezette afslankingsoperatie heeft de 
instemming van de PVV. Wel wil de PVV vastleggen dat er na deze operatie, bij 
gelijkblijvende taken, geen nieuwe ambtenaren bijkomen. Daarnaast stopt de provincie 
met het inhuren van dure externe deskundigen (advies- en consultancybureaus). 
 
De PVV vindt dat we in regelgeving veel te ver zijn doorgeschoten. Daarom minder regels! 
Een regel erbij, twee eraf! Vooral voor ondernemers en bedrijven moet de regelbrij 
verminderen. Maar ook voor burgers. Zo wil de PVV de welstandscommissies afschaffen! 
De Partij voor de Vrijheid wil af van onnodige vergunningen en onzinnige formulieren.  
De overheid moet minder op de stoel van de ondernemer gaan zitten. 
 
Gemeentelijke herindeling mag van de PVV alleen als de bevolking dit ook echt wil. De 
bevolking moet in een bindend referendum beslissen over wel of niet doorgaan van 
gemeentelijke herindeling. 
Wij willen bindende referenda die gaan over voor burgers belangrijke vraagstukken. 
De burger is wijs genoeg om daarin zelf besluiten te nemen en het komt het democratisch 
proces ten goede. De uitslag van zo'n referendum moet bindend zijn; doe wat de 
meerderheid wil. 
 
De PVV is geen voorstander van positieve discriminatie en pampering van specifieke 
bevolkingsgroepen. Gewoon de beste man/vrouw op de juiste (arbeids-)plaats. Wij 
verzetten ons nadrukkelijk tegen islamitische (sekse) apartheid jegens vrouwen. Wij 
strijden tegen het geweld jegens homoseksuele medemensen, tegen antisemitisme en 
onderschrijven de gelijkwaardigheid van man en vrouw. 
 

De PVV wil dat de bevolking van Fryslân haar eigen Commissaris van de Koning en 

burgemeesters moet kunnen kiezen. 
 
De PVV wil dat het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) stopt met 
schijnparlementje spelen. Het SNN is geen democratisch gekozen bestuur en moet zich 
beperken tot de rol van belangenbehartiger voor het Noorden. 
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Ondanks de huidige defensiebezuinigingen strijden wij voor het behoud van vliegbasis 
Leeuwarden. Nu defensie haar burger-gewondenvervoer met SAR-helikopters heeft 
afgeschaft, willen we daar een gelijkwaardige dienst voor terug. 
Ook willen we de rechtspraak, rechtbank en gerechtshof behouden in onze Friese 
hoofdstad. 
 
De veiligheid in bussen en treinen moet groter. Daarom wil de PVV een snelle invoering van 
cameratoezicht in het openbaar vervoer. Daarnaast moet er sneller preventief gefouilleerd 
kunnen worden in het openbaar vervoer. 
 

 
4. Ons verkeer en vervoer 

 
Om de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid te verbeteren steunt de PVV de huidige 

ontwikkelingen. Gelukkig hebben we in Fryslân nog niet te maken met grote files. Wel zijn 

er nog de bekende knelpunten: knooppunt Joure en de bereikbaarheid van Leeuwarden. 
Hier wordt aan gewerkt en wij steunen dit van harte. Leeuwarden is het economisch 
kloppend hart van de provincie en een goede bereikbaarheid is een vereiste. Een goede 
bereikbaarheid is goed voor de economie, dus goed voor de werkgelegenheid! 
 
Goed openbaar vervoer is belangrijk. De PVV ziet echter te vaak lege bussen over de Friese 
wegen rijden. Alleen in de ochtend- en avondspits zitten de bussen redelijk vol. Er moeten 

efficiëntere oplossingen komen zoals combinaties van belbus, schoolvervoer en 

taxivervoer, enz. 
 

Vervoer over water hoort bij Fryslân en is bovendien goedkoop. De PVV wil het vervoer 

over water daarom bevorderen. Hier hoort onlosmakelijk bij dat de haven van Harlingen 
goed bereikbaar moet zijn, ook voor grotere zeeschepen. Dit betekent dat de vaargeul 
constant op de vereiste diepte moet zijn. Baggeren zal hier steeds opnieuw noodzakelijk 
zijn. 
 
De provincie is verantwoordelijk voor het onderhoud van provinciale wegen en vaarwegen. 
Hier mag niet op bezuinigd worden. 
 

5. Ons water 
 

Fryslân moet een veilige en bewoonbare provincie zijn met voldoende schoon en veilig 

water. 
 

Fryslân en water zijn onafscheidelijk. De strijd tegen het water heeft zijn sporen duidelijk 

nagelaten in het Friese landschap. De PVV is van mening dat de taken van Wetterskip 

Fryslân ook door de provincie kunnen worden uitgevoerd. Dit zal een enorme kosten-
besparing met zich meebrengen. Het gebied van het waterschap komt nagenoeg overeen 
met het grondgebied van de provincie. 
 
De PVV staat kritisch tegenover nieuwe gemalen bij Harlingen en Lauwersoog. De 
investeringen zijn enorm, terwijl er goedkopere oplossingen zijn. Zo moet de waterberging 
in de Friese boezem groter. De PVV is tegenstander van het onder water zetten van 
landbouwgrond. Er moet een einde komen aan de diepteontwatering in de polders. Deze 
ontwatering is funest voor de natuur en is zeer kostbaar. 
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De Afsluitdijk moet veilig blijven. Bij noodzakelijke verbetering van deze dijk mogen 
geldverslindende prestigeprojecten niet leiden tot het weggooien van provinciaal geld. 
Wat ons betreft is een spoorlijn over de Afsluitdijk niet nuttig en nodig. 
 

 6. Ons milieu 
 
Toen de Partij voor de Vrijheid 4 jaar geleden voor het eerst meedeed in de provinciale 
politiek was de afvaloven Harlingen ons al een doorn in het oog. 
Die afvaloven had nooit gemogen, nota bene aan de rand van ons mooie Waddengebied. 
Nog steeds maken de burgers van Harlingen zich zorgen over hun gezondheid, mogelijk 
veroorzaakt door de uitstoot van deze afvaloven. 
Bovendien vindt er afvaltoerisme plaats. Om de afvaloven te voeden wordt er afval 
aangesleept om de ovens aan het werk te houden, zelfs uit het buitenland. 
De afgelopen statenperiode hebben wij steeds aangedrongen op handhaving van de 
normen. Dat blijven we doen. De afvaloven is onrendabel en hij vervuilt. Daarom pleiten 
wij voor onmiddellijke sluiting. 
 
De opslag van CO2 in de Friese bodem is voor de PVV uitgesloten. Ook kernafval en 
chemisch afval horen niet in de Friese bodem thuis! 
 
Zoutwinning op het vasteland en het wad is wat de PVV betreft uit den boze. Zolang de 
problematiek van de bodemdaling niet goed is opgelost, mag er geen gram zout uit de 
Friese bodem komen! 
Geen gaswinning uit de Friese bodem. Geen Groningse toestanden! 

 
7. Ons landelijk gebied 

 
De PVV wil ogenblikkelijk stoppen met de EHS (Ecologische Hoofd Structuur). Hier mag 
geen geld meer aan verspild worden! Laat de boeren het landschapsbeheer op zich nemen! 
 
Voor de PVV spreekt het vanzelf dat de traditie van het aaisykjen in Friesland blijft 
bestaan! Aaisykjen? Jawis! De huidige provinciale regelgeving is maatwerk en voldoet 
prima. 
 

Fryslân is een plattelandsprovincie en dat moet ook zo blijven. Dat wil niet zeggen dat er 

niks mag veranderen, maar de Partij voor de Vrijheid is van mening dat het karakteristieke 
Friese landschap in stand moet blijven. Denk hierbij aan de mooie boomwallen in de Friese 

Wouden, de meren in de Zuidwesthoek en het eigen gezicht van ’t Bildt.  

Geen grote ontsierende windmolens dus!  
De dorpen zijn van groot belang voor het leefbaar houden van het platteland. Daarom wil 
de PVV de kleine dorpsscholen behouden, ook als ze tijdelijk eens onder de leerlingennorm 
komen; het gaat vooral om goede kwaliteit van lesgeven. 
 

De agrarische sector is van oudsher belangrijk voor Fryslân. De omvang neemt de laatste 

jaren wel af. Dit komt o.a. door regelgeving uit Europa. De PVV vindt dat de agrariërs de 

gelegenheid moeten hebben om hun bedrijf te runnen. Onzinnige regels zijn de PVV een 
doorn in het oog. 
 
De PVV is tegen megaboerderijen, megalegbatterijen en megavarkensstallen, zolang dit 
ten koste gaat van dierenwelzijn. Er zijn echter tegenwoordig megastallen waarbij het 
dierenwelzijn juist verbeterd is; dat juichen we toe. 
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De Friese koe moet weer terug in de wei. Het beeld van koeien in de weilanden bepaalde 

toch decennia lang het beeld van Fryslân. In het kader van het dierenwelzijn wil de PVV 

voor elke gemeente een dierenambulance. 
 
 

 
 
8. Onze economie, ons toerisme en onze recreatie 

 

Een goed draaiende economie is belangrijk voor Fryslân. Belangen van ondernemers gaan 

voor belangen van natuur- en milieuorganisaties. Linkse klimaatwaanzin mag niet in de 
weg staan van bevordering van de werkgelegenheid en economische ontwikkeling. 
 
Sluiting van de vliegbasis Leeuwarden is voor de PVV onbespreekbaar. 
 
Ook het vertrek van de rechterlijke macht uit Leeuwarden is wat de PVV betreft niet aan 
de orde. 
 

Het schaatsen is onlosmakelijk verbonden met Fryslân. Thialf is een begrip in de 

schaatswereld en bij de recreatieve schaatser. Provinciale Staten heeft, met steun van de 
PVV, veel geld vrijgemaakt voor de vernieuwbouw van Thialf. Wij willen dat Thialf het 
schaatscentrum van de wereld blijft. 
 
Toerisme is een belangrijke peiler voor de Friese economie.  

De provincie stimuleert de aanleg van gratis WIFI in de jachthavens in Fryslân. 

Lemmer is een belangrijk toeristisch centrum in Fryslân. Ook is het de poort tot 

Gaasterlân. Maar de doorstroming is ’s zomers vaak erg slecht.  

Wij willen dat het knelpunt Lemmer efficiënt wordt opgelost; met inspraak van burgers en 

ondernemers kunnen we tot een goede oplossing komen.  
Bij een goed toeristisch beleid hoort ook dat de openbare recreatiegebieden goed 
onderhouden worden. De provincie dient recreatie op de Waddeneilanden en op het vaste 

land van Fryslân actief te bevorderen.  

 
De Partij voor de Vrijheid steunt haar energiebeleid op vier pijlers; het moet betaalbaar 
zijn en blijven; er moet leveringszekerheid zijn; het moet veilig zijn en er moet draagvlak 
voor zijn onder de bevolking. 
Alternatieve vormen van energie kunnen daarbij best bekeken worden. 
Windenergie voldoet echter niet aan de vier pijlers en daarom willen we geen nieuwe 
windmolens. 
Europa en de nationale overheid legt onze provincie 530 Megawatt aan windstroom op, 
terwijl er al een elektriciteitsoverschot is. Die windmolen(parken) kosten miljarden aan 
subsidies terwijl iedereen kan weten dat windenergie niet rendabel is en nooit zal worden. 
Dat hebben windmolenparken in ons omringende landen allang bewezen. 
Windmolens draaien niet op wind maar vooral op subsidie. Bovendien ontsieren ze ons 
mooie landschap, zorgen ze voor overlast, waardevermindering van aangrenzende 
bebouwing en zijn ze dodelijke gehaktmolens voor vogels. 
De Partij voor de Vrijheid laat zich niet gek maken door de klimaat- en energiehysterie. 
We kunnen nog jaren voort met de huidige energievoorziening. Intussen kan de 
wetenschap nadenken over andere bronnen, waaronder zonne-energie en de ontwikkeling 
van veilige thoriumcentrales. 
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De Partij voor de Vrijheid is daarom tegen elke uitbreiding van windmolens of oprichting 
van windmolenparken. Niet op het land, niet in het IJsselmeer en ook niet langs de 
Afsluitdijk. 
 
 
 
 

 
 
 
 
9. Ons sociaal beleid en zorg 

 
De inzet van de PVV voor het behoud van goede sociale voorzieningen en goede zorg is 
algemeen bekend (WW, meer handen aan het bed, enz.). Provincies hebben op het gebied 
van sociale zaken en zorg vrijwel geen concrete taken. Dit wordt gedaan door het Rijk, de 
gemeenten en instellingen als SVB, Belastingdienst, enz. De provincie bemoeit zich daarom 
niet met zaken als WW, WAO, WAJONG, re-integratie enz. Dit zijn Rijks- en gemeentelijke 
en geen provinciale taken wat de PVV betreft. 
 
Veel taken worden in 2015 overgeheveld naar de gemeenten. De PVV is van mening dat er 
een warme overdracht moet zijn, waarbij de zorgtaken niet in gevaar komen. Niet minder 
handen aan het bed bij mensen die dit dringend zorg nodig hebben! 
 
Voor wat de provinciale beleidsterreinen betreft, zijn sociale overwegingen dus meer 
algemene uitgangspunten voor beleid, dan concrete taken van de Provincie. 
De PVV vindt zorg belangrijk! Wij pleiten voor kleinschalige zorginstellingen in de buurt. 
Mensen moeten zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven. Daarom 
ook onze oproep om zoveel mogelijk levensloopbestendige huizen te bouwen in bij 
voorkeur alle dorpen. Verder wil de PVV goede klimaatbeheersing in alle 
verzorgingshuizen. 
 
De provincie moet zich sterk maken om het schoolzwemmen in de hele provincie weer 
ingevoerd te krijgen. De PVV vindt het belangrijk dat in een waterrijke provincie als 

Fryslân alle kinderen leren zwemmen. Dat bereik je het beste via de scholen.  

Ook gymnastiek en sport vinden wij belangrijke taken van het onderwijs.  
Daarnaast stimuleert de provincie het gebruik van de fiets door het aanleggen en waar 
nodig, het verbeteren van fietspaden. 

 
10. Onze cultuur, onze taal en ons onderwijs 

 
De PVV is trots op de Friese taal en cultuur. Op dit gebied is de provincie de eerst 
verantwoordelijke. 
 
De linkse politieke elite kraaide van plezier toen Leeuwarden het predicaat Culturele 
Hoofdstad 2018 kreeg. Nu kunnen ze een cultuurfeest bouwen. 

Wij hebben niets tegen cultuur, maar de overheid hoeft het niet te subsidiëren. 

Er wordt beweerd dat de investeringen ruimschoots terug verdiend zullen worden, maar 
Culturele Hoofdsteden uit het verleden hebben bewezen dat dit maar zeer de vraag is; 
meestal kost het alleen maar geld. 
Wij denken dat ons geld wel nuttiger besteed kan worden dan aan culturele feestjes. 
Wij houden liever verzorgingshuizen, bibliotheken, zwembaden en dorpshuizen open. 
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De Partij voor de Vrijheid zal daarom proberen de subsidiestroom naar dit cultuurfeest 
zoveel mogelijk te beperken en liefst stop te zetten. 
 

Fryslân is een tweetalige provincie. Voor de PVV betekent dit dat de Friese overheid alleen 

Fries en Nederlands gebruikt en geen andere talen! De PVV verwacht van (semi-) 
overheidspersoneel dat ze in ieder geval de Friese taal verstaan en zo mogelijk spreken. 
De provincie bevordert de deskundigheid van de docenten Frysk! 
 

Eeuwenlang heeft Fryslân een Universiteit gehad. De PVV wil dat die Universiteit zo snel 

mogelijk weer een plek krijgt, nu in Leeuwarden. Deze Universiteit moet zich vooral 
richten op specifieke terreinen, zoals watertechnologie met studenten van alle leeftijden. 

Dit levert hoogwaardige arbeidsplaatsen op voor Fryslân en zal ook een brede uitstraling 

hebben. 
 

11. Onze ruimte en ons wonen 
 

Eén van de problemen van de komende jaren is de krimp van het platteland. De leegloop 

van dorpen zal negatieve effecten hebben op de vestiging van bedrijven. De PVV wil 
daarom zorgen dat het vestigingsklimaat van huidige en toekomstige bedrijven gunstiger 
wordt: minder regels, minder kosten. Zorgen voor goede bereikbaarheid en mobiliteit tot 

in de uithoeken van onze provincie, door goede wegen en een efficiënt functionerend 

openbaar vervoer. Zorgen dat de basisvoorzieningen voor burgers en bedrijven in de 
dorpen in stand blijven. Dit komt de leefbaarheid ten goede en zal een remmende werking 
hebben op de krimp. 
 
Megabouwprojecten zijn dan ook niet gewenst. Nieuw te bouwen woningen moeten vooral 
levensloopbestendig zijn. Voor beginnende huurders zijn woningen nog steeds te duur; het 
kan wel wat eenvoudiger en goedkoper. Inzetten op de bouw van goedkope huurwoningen 
zal de markt lostrekken. 
 
Asielzoekers moeten veel meer opgevangen worden in hun eigen regio. De PVV wil niet dat 

er nieuwe asielzoekerscentra (AZC) in Fryslân komen. En zeker geen massale 

opvangplekken creëren in kleine gemeenschappen.  

De PVV wil geen kansarme immigranten toelaten. Deze groep zorgt voor een grote 

(financiële) druk op de bestaande voorzieningen.  

 
Verbetering bestaande bedrijventerreinen 
Het aanleggen van nieuwe, grote bedrijventerreinen heeft niet de voorkeur van de PVV. 
Op bestaande terreinen is nog voldoende ruimte. Het ingezette beleid van revitalisering 
van bestaande bedrijven- en industrieterreinen heeft de instemming van de PVV.  
 
 

Uitgave en © PVV Fryslân 

januari 2015. 
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Speerpunten campagne PVV Fryslân 2015; 

 
Tijdens onze verkiezingscampagne zullen wij ons richten op de volgende speerpunten; 
 

• Nuon-geld terug naar de burger = 1000 euro per Fries. 

• Fryslân windmolenvrij 

• Bindende referenda 
• Sluiting afvaloven Harlingen 
• Geen subsidies Culturele Hoofdstad 2018 
• Stop regelbrij ondernemers 

• Geen uitbreiding AZC's en moskeeën 

• Behoud vliegbasis en rechtspraak Leeuwarden 
• Schoolzwemmen voor alle Friese kinderen 

 
 
 
 
 

Kandidaten provinciale statenverkiezingen PVV Fryslân 2015; 

 
1. dhr. Max Aardema, Drachten. 
2. dhr. Cees Riezebos, Hindeloopen. 
3. dhr. Harrie Graansma, Boelenslaan. 
4. dhr. Pier Visser, Grijpskerk. 
5. mevr. Erna Cohen, Paesens 
6. dhr. Maarten van den Brand, Paesens 
7. mevr. Jitske Eizema, Leeuwarden 
8. dhr. David van den Brand, Ternaard 
9. dhr. Nick Sikkenk, Jubbega 
10. mevr. Wietske van der Ploeg, Hilaard.  
 
 
 



PVV Fryslân – Programma 2015 - 2019 

13 

 


