
Provinciaal Belang Fryslân trapt op de rem. 

Bestrijding klimaatverandering stap voor stap 
Er is een cijfer dat niet vaak wordt genoemd, maar wel van 
uitermate grote betekenis is. En dat is 0,00003%. Dat is het 
percentage CO2 dat wereldwijd wordt bespaard als alle 
maatregelen van het zogenoemde ‘klimaatakkoord’ worden 
uitgevoerd, in ons land. Provinciaal Belang Fryslân onderkent het 
probleem rond de klimaatverandering, al maakt zij zich wel zorgen 
over de vele diverse meningen, wetenschappelijke uitkomsten, 
modellen en publieke opinies.  

Het grote boven ons hoofd hangende zwaard van Damocles in de 
vorm van de miljarden kostende operatie doet Provinciaal Belang 
Fryslân huiveren, vooral omdat het lijkt dat de bevolking er voor 
moet opdraaien. En dat is wat voorkomen moet worden. Een Fryslân, 
dat grotendeels bedekt is met zonnepanelen. Een eeuwenoud 
landschap dat ontsierd wordt door talloze windmolens van 
ongekende hoogte. Een gigantische operatie om gasloos te worden 
waarvan de kosten nog niet bij benadering zijn vastgesteld. Wie de 
media leest en beluistert ziet door de bomen het bos niet meer. 
Kunnen we de klimaatverandering wel in zo’n korte tijd beheersen? Is 
het ook niet nodig een fundamentele wijziging van 
productiemethoden toe te passen? Of initiatieven geldelijk te 
ondersteunen, die ervoor zorgen dat plastics uit andere bronnen 
worden gemaakt dan olie? Andere soorten voedsel verzinnen, minder 
vlees, vis en kip? Niet meer voedsel de hele wereld overslepen om 
buiten het seizoen aardbeien te eten of sperziebonen in de winter. 
Zomaar een paar voorbeelden.  

Oplopende kosten voor energie, mensen met inkomens op 
bijstandsniveau voor grote problemen stellen en de onmogelijkheid 
(vooroorlogse) woningen energieneutraal te maken. Provinciaal 
Belang Fryslân houdt zijn hart vast. Een hart dat klopt voor Fryslân, 
en dat niet graag ziet dat de mienskip de klappen krijgt, die nu in het 
verschiet liggen. Zij maken zich grote zorgen over het feit dat er nog 
zoveel onduidelijk is en dat er zo weinig tijd schijnt te zijn. 

Kortom, Provinciaal Belang Fryslân trapt op de rem om een veel 
zorgvuldiger plan te maken, met alle details, eerlijke kostentoedeling, 
burgerparticipatie en een groot draagvlak. Zij vindt dat de provincie 
dat ook moet doen. Het is een prioriteit, maar wel eentje die alle 
bestuurskracht en een geweldige vorm van samenwerking met de 
gemeenten vereist. Een situatie waar de lokale component van 
Provinciaal Belang Fryslân uitstekend van pas komt.  
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