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Coalitieakkoord provincie Friesland 
 

Coalitie: CDA, VVD, SP en FNP 

Coalitieakkoord Mei elkenien foar elkenien 2015-2019 

  

Thema Invulling  

Voorzieningen  Bedreigingen leefbaarheid: vergrijzing, bevolkingskrimp en verlies aan 
(economische) vitaliteit.  
 
Invalshoek: kracht van de gemeenschap zelf; aansluiten bij initiatieven, wensen 
en kwaliteiten van mensen, dorpen en regio’s. Niet in de weg lopen, 
begeleiden, struikelblokken weghalen en soms financiële ondersteuning. Meer 
verbinden, helpen. Via één loket. 
 
Zoveel mogelijk bovenlokaal, samen met of via gemeenten. Bijdragen aan 
samenhang, gemeenten bijeenbrengen, onderhandelen, plannen maken en 
uitvoeren. 
 
Financiering grotere projecten via streekagenda’s. Iepen Mienskipsfûns: fonds 
voor kleinere projecten van onderop. 
 
Inzet op voorzieningenbehoud platteland (het krimpbestendig maken).  Samen 
met betrokkenen sterktes en zwaktes in kaart brengen. 
 
Zorgvoorzieningen; goede spreiding, samenwerking en afstemming. Provincie 
verantwoordelijk voor spreidingsplan zorgvoorzieningen. Centrale rol voor 
Zorgbelang. 
Digitalisering: uitrollen breedband/glasvezel platteland versnellen 

Leegstand  
 

Cultureel erfgoed restaureren en herbestemmen, 
zodat het ook functioneel gebruikt kan worden en toegankelijk blijft voor een 
breed publiek.  

Transformatie  
 

Woningenbestand passend maken voor veranderende bevolkingsopbouw. 
Flexibele mantelzorgwoningen. Woningen voor jongeren. 
Herstructureringsfonds: opknappen woningen waar nodig 

Duurzaam ruimtegebruik x 

Verduurzamen vastgoed 
 

- Duurzaamheid extra impuls geven; 2050 een fossielvrije en duurzame 
samenleving. 

- Brede energiemix en opstellen integraal energieplan; gezamenlijk met 
de Friese samenleving organiseren. 

- Zonne-energie. De duurzaamste vorm van energieverbruik is geen 
energieverbruik. 

- Er komen tientallen duurzame dorpen (met windmolens voor 
windenergie). 

- Windenergie: tijdelijke bijdrage aan het verduurzamen van de Friese 
economie. Er komen niet meer windmolens bij. 

- In heel Fryslân, met een zwaartepunt in de dorpen en wijken nabij de 
windmolens, steunen we: projecten die de lokale duurzaamheid en 
leefbaarheid verhogen; die bijdragen aan vergroening, duurzame 
energieopwekking of – besparing. Ook initiatieven die de sociale 
duurzaamheid en cohesie vergroten, als bijvoorbeeld innovatieve 
vormen van buurtzorg of aanleg van volkstuinen.  

Participatie We ondersteunen de wens van meerdere dorpen en wijken in Fryslân om in 
2025 zelfvoorzienend in hun energievoorziening te zijn.  

 

http://www.fryslan.frl/en-us/4293/coalitieakkoord/
http://www.fryslan.frl/4293/coalitieakkoord/files/coalitieakkoord%202015%20nl.pdf

