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INLEIDING
We leven in een verontrustende tijd. Het beleid waarbij geld boven mensen gaat heeft een diepe crisis
veroorzaakt. De huidige coalitie van liberalen en sociaaldemocraten is druk bezig de gevolgen van die
crisis te verergeren.
Ze doet dit door de solidariteit in de samenleving af te breken en de rekening bij de zwaksten in de
samenleving neer te leggen. We zien grootschalige bezuinigingen in de zorg, gedwongen werk met
behoud van uitkering door werklozen, overdracht van verantwoordelijkheden naar gemeenten voor
veel minder geld, afbraak van de sociale werkvoorziening en ga zo maar door.
Dit beleid moet op landelijk niveau en in Brussel bestreden worden, maar ook de provincie kan daarin
een belangrijke rol spelen. De provincie beschikt over eigen beleidsruimte en kan bijvoorbeeld weer
sociaal beleid invoeren. Die beleidsruimte is er nu nog, maar ook dat wordt bedreigd door de huidige
regering. Door inperking van die eigen beleidsruimte en door de dreiging van opschaling naar
landsdelen. De provincie beïnvloedt het regeringsbeleid indirect door de Eerste Kamer te kiezen.
Deze verkiezingen zijn daarom van groot belang. Dit is het moment het tij te keren en de afbraak van
de beschaving te stoppen. Nu is meer dan ooit de tijd om ook in Fryslân uit te gaan van de beginselen
van de SP: menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Stem daarom op de SP.

SAMENLEVING
In een samenleving zijn mensen het meest belangrijk en niet de wegen, gebouwen, instellingen en
regels. Daarom vindt de SP dat ook de provinciale overheid er in de eerste plaats voor de mensen is.
Wij willen ons niet verstoppen achter “kerntaken” en “daar gaan wij niet over”.


Provinciaal werkende organisaties als Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden,
antidiscriminatiebureau Tûmba , Zorgbelang en COC worden blijvend gesubsidieerd.



De provincie ondersteunt kunst, cultuur en sport in de breedte en er gaat geen geld naar topsport.



Wij vinden de Friese taal en cultuur belangrijk. De provincie stimuleert het gebruik van het Fries op
allerlei terreinen en faciliteert waar nodig. Omrop Fryslân is hier een belangrijke factor in, maar ook
het twee- en drietalig onderwijs.



Culturele Hoofdstad 2018 mag geen elitefeestje worden, maar moet een breed programma brengen wat
voor iedereen betaalbaar en toegankelijk is.



Bestuurders van instellingen die subsidie ontvangen mogen niet meer verdienen dan een
ministersalaris; doen zij dat wel, dan kan de subsidie worden gekort of helemaal niet worden verstrekt.



De provincie komt met een plan voor ontslagen zorg- en welzijnsmedewerkers, zodat zij, met behoud
van rechten, kunnen worden ingezet in de regio en worden bij- of omgeschoold.



Er komt een provinciaal fonds voor armoedebestrijding.

WONEN EN RUIMTE
Fryslân is een provincie met een ruimtelijk karakter met veel platteland. Dat willen wij graag zo


houden. Er moet gebouwd worden voor mensen in alle inkomenscategorieën.
Landbouw en veehouderij mogen niet ten koste gaan van milieu, natuur en dierenwelzijn.



Fietspaden, wandelpaden, vaarwegen, bruggen, veerponten en sluizen zijn belangrijk voor de inwoners
en recreanten in Fryslân.



Er moet gezorgd worden voor voldoende betaalbare sociale huurwoningen. Bij de koopwoningen ligt
de nadruk op starterwoningen.



Bij alles wat er gebouwd wordt moet het landelijke karakter behouden blijven.



Oude(re) bedrijventerreinen moeten worden opgeknapt en onderhouden. We willen geen aanleg van
nieuwe bedrijventerreinen.



De SP is tegen megastallen en voor diervriendelijke veehouderij. Er wordt bij voorkeur biologisch
geboerd, in combinatie met natuurbeheer en eventueel kleinschalige recreatie.



De SP vindt dat de ecologische hoofdstructuur (EHS), het weidevogelbeleid en de ganzenproblematiek
speerpunten binnen het natuurbeleid zijn.

DUURZAAMHEID
De SP zet in de eerste plaats in op energiebesparing. Niet alleen bij huishoudens maar vooral ook bij
bedrijven, instellingen en overheden. Daarnaast moet duurzame energie worden bevorderd. Wind-,
zonne- en getijdenenergie, maar bijvoorbeeld ook aardwarmte en Blue Energy.


Het Waddengebied is een kostbaar en uniek natuurgebied. De SP zet zich in voor behoud en
bescherming van dat gebied en tegen de winning van zout, gas en olie onder de Waddenzee.



Energieverspilling en lichtvervuiling bij bedrijven en overheden wordt tegengegaan.



Het isoleren van bestaande woningen wordt bevorderd.



Wij willen in Fryslân geen recreatieve jacht op dieren.



Het grondwaterpeil mag niet voortdurend verlaagd worden ten behoeve van de landbouw en ten koste
van de natuur.



De provincie bevordert de lokale opwekking van duurzame energie, waarbij ook de zeggenschap
lokaal wordt geregeld.



Voor de SP is het ontwikkelen van opslagmogelijkheden van duurzame energie belangrijk.



Wij streven er naar om in 2025 volledig fossiele brandstoffenvrij te zijn.



Geen opslag van kernafval of CO2 in de Friese bodem en geen winning van schaliegas.

ECONOMIE
De Nederlandse economie drijft hoofdzakelijk op het midden- en kleinbedrijf (MKB). Dat geldt in nog
sterkere mate voor de provincie Fryslân. De provincie zal daarom in haar economisch beleid het MKB
centraal moeten stellen.


De provincie richt een informatie- en kennispunt op voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.



De provincie stimuleert de oprichting van kredietcoöperaties.



De provincie richt haar economisch beleid niet alleen op de Westergozone en de A7-zone, maar ook
op de gebieden daarbuiten.



Aanbestedingen worden zo opgesplitst dat ook regionale bedrijven kunnen inschrijven.



Bij aanbestedingen is maatschappelijk verantwoord ondernemen een criterium voor gunning.



Subsidiedrempels dienen deelname van MKB’s niet onmogelijk te maken.



In de landbouw en bij recreatie en toerisme kiest de SP voor kleinschaligheid en innovatie.



Het toerisme is een economisch speerpunt.

VERKEER EN VERVOER
Verkeersveiligheid is voor de SP de enige reden om nog iets te doen aan wegen. Er zijn nauwelijks
verkeersopstoppingen en het Friese wegennet is nu wel klaar. Het aanleggen van wegen kost veel geld
en de problemen zijn, zeker in vergelijking met de Randstad, marginaal.


We willen in onze provincie goed openbaar vervoer. Fijnmazig en voor iedereen. Daarom willen wij
een eigen OV-bedrijf oprichten en stoppen met aanbesteden.



Aanvullend openbaar vervoer mag geen verdringing van reguliere banen opleveren.



Wij willen geen nieuwe wegen meer aanleggen, alleen waar nodig de verkeersveiligheid verbeteren.



Je moet in Fryslân overal veilig kunnen wandelen en fietsen.



De beroepsvaart moet worden gestimuleerd en gefaciliteerd. Waar mogelijk moet de beroepsvaart
worden gescheiden van de recreatievaart.



De provincie blijft zich sterk maken voor een snellere treinverbinding met de Randstad en NoordDuitsland.

BESTUUR EN FINANCIËN
De provincie als bestuurslaag ontleent haar bestaansrecht aan wat ze voor de mensen kan betekenen.
Als de provincie zich daar niet meer mee bezig houdt kan ze als bestuurslaag worden opgeheven.


Fryslân blijft een zelfstandige provincie.



Het Samenwerkingsverband Noord Nederland wordt omgevormd tot een subsidieloket zonder
beleidsbevoegdheid.



Gemeentelijke herindeling wordt alleen doorgevoerd met instemming van de bevolking.



De provincie bevordert de georganiseerde zeggenschap van burgers op plaatselijk niveau.



Omwonenden moeten vanaf het begin meer en beter worden betrokken bij provinciale plannen.



Doarpswurk en Partoer worden ingezet om de georganiseerde zeggenschap vorm te geven.



Het waterschap wordt bestuurlijk ondergebracht bij de provincie.



De provincie houdt afstand ten opzichte van lobbycircuits en laat haar beleid daardoor niet
beïnvloeden.



De opcenten motorrijtuigenbelasting worden niet verhoogd.



De NUON-gelden worden ingezet om de sociaal-culturele infrastructuur te versterken en de
economische ontwikkeling te bevorderen.



De provincie maakt passend gebruik van Europese gelden en fondsen; we gaan geen projecten
bedenken om geld binnen te halen.



Het rijksgeld voor openbaar vervoer wordt alleen ingezet voor het openbaar vervoer.



Het facilitair personeel komt weer gewoon in dienst van de provincie.



De fractiebudgetten worden met 50% verlaagd.
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