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Beste vrienden,  
 
Mijn naam is Johannes Kramer en namens de Fryske Nasjonale Partij ben ik gedeputeerde of 
regionaal minister in de provinciale regering van de Provincie Fryslân. Daarbij ben ik 
verantwoordelijk voor Landbouw, Natuurontwikkeling, Openbaar Vervoer, Plattelandsbeleid, 
Krimp en Monumenten en Archeologie.  
 
Het is voor mij een eer om hier vandaag u te mogen toespreken, op uw nieuwjaars 
bijeenkomst. Hier te zijn, samen met jullie aan de boorden van onze Noordzee.  
 
In mijn studententijd ben ik hier ook een aantal malen geweest. Ik herinner mij nog een 
mooie feestavond begin negentiger jaren hier, waarbij Oost Friezen, Noord Friezen en West 
Friezen elkaar tegenkwamen. Op een gegeven moment, kwam een donkere man in, ik 
vermoed een Somalische vluchteling het cafe in. Ik sprak met een Noord Fries over onze 
Friese verbondenheid en hij wees op de vluchteling en sprak: kijk, een Süd Friese, die hoort 
er ook bij! 
 
Is het niet wonderbaarlijk dat wij, West Friezen, Oost Friezen en Noord Friezen elkaar hier 
ontmoeten en onszelf in elkaar herkennen. Ook al staan er eeuwen en alles wat daarbij 
gebeurt is, tussen ons in? Is dat niet iets wat we nu zo sterk nodig hebben, hier in onze 
landen, maar ook in heel Europa?  
 
Vrienden,  
Het is deze verbondenheid, welke zich lastig laat vangen in definities, welke wij nu zo erg 
missen in Europa. Deze verbondenheid moeten we zoeken en vasthouden, versterken en 
uitbouwen. Alleen samen kunnen we met elkaar de grote problemen het hoofd bieden, 
welke op ons afkomen. Het is buitengewoon jammer dat wij dat samen in Europa steeds 
minder horen. Nu, meer dan ooit tevoren in de geschiedenis van het na oorlogse, verenigde 
Europa hebben wij dat verenigde Europa ook daadwerkelijk nodig.  
 
Vrienden,  
2016 wordt een spannend jaar zowel voor de SSW als voor Europa. Natuurlijk eerst de 
burgemeestersverkiezing in Flensburg. Wij hopen dat Simon Faber zijn burgemeesterschap 
voort kan zetten. En dan natuurlijk de opmaat naar de Lansdeelverkiezingen in 2017 met 
Lars Harmsen als de ‘spitzenkandidat’ en eerste ‘spitzenFriese’ sinds 1969  voor de SSW. Ik 
wens jullie eenzelfde resultaat als de FNP in 2015 en dat betekent voortzetting van de 
regeringsdeelname.  
 
Laat ons hopen dat de Britten er dit jaar voor zullen kiezen om in de EU te blijven. Vanaf 
deze kusten trokken meer dan 1500 jaar geleden Angelen, Saksen, Juten en Friezen richting 
Engeland om daar de aanzet te geven tot wat nu de AngelSaksische wereld heet. Dat heeft 
ook minder plezierige kanten, zoals de heer Trump op dit moment bewijst, maar feit is en 
blijft dat onze Noordzee landen een grote, gemeenschappelijke geschiedenis hebben.  
Ik wijs in dit verband ook op het vermaarde boek van de Britse historikus Michael Pye over 
de Noordzee, waarin hij een prominente rol toedicht aan onze voorouders, de Friezen van 



de vroege Middeleeuwen die met hun handel het geld opnieuw uitvonden en daarmee een 
belangrijke motor van de economische en culturele ontwikkeling van onze gebieden.  
Ook bij ons speelt het vluchtelingenprobleem een grote rol. Mijnheer Wilders, u vast wel 
bekend, is op dit moment veruit de grootste partij in de peilingen.  Onze premier Rutte 
staart verlamd als een konijn in de koplampen van de heer Wilders.  
 
Op basis van hogere politieke wiskunde, de vermaarde Haagse rekenkunst, mogen onze 
inwoners zich binnenkort via een referendum uitspreken over het associatieverdrag met de 
Oekraine. Ook al is het verdrag al getekend en hebben de parlementen, ook het 
Nederlandse, daar al mee ingestemd. U kunt zich voorstellen welk een indruk dat op de 
Nederlandse burger maakt. Je zou puur en alleen al uit frustratie gewoon Nee gaan 
stemmen.  
Maar, de grootste fout die we kunnen begaan is om nu terug te vallen op de gesloten 
grenzen van weleer en dat iedereen zijn eigen problemen gaat koesteren. De oplossing van 
het vluchtelingenprobleem is een gezamenlijk probleem dat of op Europees niveau wordt 
opgelost of helemaal niet wordt opgelost, sterker nog, alleen maar erger wordt. Wij zullen 
als FNP dan ook van harte de twee aangekondigde moties van de SSW op de jaarvergadering 
van onze Europese partij  ondersteunen.   
 
Niet alleen het vluchtelingen probleem schreeuwt om een gecoordineerde, Europese 
aanpak. Ook onze landbouw kan wel een betere Europese afstemming gebruiken.  
Waar het gaat om het ganzenprobleem is het noodzakelijk om in Europees verband 
afspraken te maken. Op dit moment ligt de focus nog op ‘beschermen’ en die moet 
veranderen in ‘ beheersen’. We moeten duidelijke afspraken maken over het maximaal 
toelaatbare aantal ganzen, dus een bovengrens en de minimaal benodigde populatiegrote. 
Dit geldt in elk geval voor de brandganzen. De populatie brandganzen waar wij in onze 
regio’s mee te maken zat in 2010 op 770.000 exemplaren. De populatiegrote is nu 1 miljoen 
en zal binnen enkele jaren doorgroeien naar 1,5 miljoen exemplaren. In Westerlauwers 
Friesland is het ganzenprobleem inmiddels zo groot dat er eigenlijk niet meer tegen te 
schieten valt. Gelet op de vele regels waarmee jagers worden opgezadeld is het niet 
verwonderlijk dat veel, met name oudere jagers er de brui aan geven. De ganzen nemen toe, 
de schadebedragen en de radeloosheid bij onze boeren eveneens.   
  
Hoe moeten we dit nu aanpakken? 
  
Het ganzenprobleem is een Europees probleem, waarbij ook het Europese deel van Rusland 
een belangrijke rol speelt, als broedgebied. Door Europese afspraken om de ganzen te 
beschermen, vastgelegd in de Europese vogelrichtlijn zijn er op nationaal niveau weinig 
handvaten.  De ganzenaanpak is per land verschillend. De versnipperde aanpak  wordt 
versterkt door de decentrale aanpak in Duitsland en recent ook in Nederland. De 
ganzenaanpak is gedecentraliseerd naar de regio’s. Daardoor is er te lang gewacht met de 
gezamenlijke aanpak. Ondertussen nemen de aantallen ganzen exponentieel toe. 
  
We moeten naar sluitende Europese samenwerking.  En we moeten afspraken met alle 
landen maken waar de ganzen in hun levenscyclus verblijven over een gezamenlijke aanpak. 
Waarbij ook eenduidige plafonds wordt afgesproken over het aantal dieren. Door de 
decentralisaties ligt de verantwoordelijkheid nu bij de regio’s. Laten we die regionale 



verantwoordelijkheid oppakken en in Europees verband afspraken maken over de 
ganzenaanpak. Alle regio’s en landen moeten goede afspraken maken over de aanpak en 
hun beleid en monitoring op elkaar afstemmen. Alleen dan kan de ganzenaanpak succesvol 
worden.   
 
Afgelopen week heb ik het treurige besluit moeten nemen om geen vergunning te verlenen 
aan onze Friese vogelwachters voor het 'aaisykjen', het eierrapen. Treurig om dat deze 
vogelwachters, naast eierenrapen gedurende een korte periode, daarna de eieren laten 
liggen en gaan beschermen. Als gevolg van juridische procedures en met een beroep op de 
Europese Vogelrichtlijn kan door ons geen vergunning worden verleend. Maar tegelijkertijd 
lezen onze Friese vogelwachters wel dat in Frankrijk onbekommerd op onze kieviten gejaagd 
mag worden. Ondanks dat voor Frankrijk dezelfde vogelrichtlijn geld. De burger snapt dit 
soort tegenstrijdigheden niet, daardoor verwordt Europa tot een abstract Orwelliaans 
rariteitenkabinet waar alle ganzen, kieviten en boeren gelijk zijn, maar sommige ganzen, 
kieviten en boeren zijn kennelijk meer gelijk dan anderen.  
Afgelopen weken was ik in Berlijn om samen met onze Minister van Landbouw op de Grune 
Woche te bekijken. Daar trof ik de heer Joachim Rukwied welke in een vlammend betoog de 
federale landbouwminister voorhield dat het water zijn boeren aan de lippen staat. Ik hoop 
dat het komende jaar en zo mogelijk onder Nederlands voorzitterschap de basis zal worden 
gelegd onder het nieuwe gemeenschappelijk Europees Landbouwbeleid. Een beleid dat 
ruimte geeft aan de productie van hoogwaardige landbouwproducten, de boer een eerlijk 
stuk inkomen geeft en er voor zorgdraagt dat de noodzakelijke vergroening van de 
landbouwsector ook op een serieuze en eerlijke manier invulling krijgt.  
 
Vrienden 
Het moge duidelijk zijn dat het komende jaar ook weer de nodige politieke uitdagingen 
bevat. Zowel hier in Noord Friesland, als in Westerlauwers Friesland als in Europa als geheel. 
It is mei sizzen net te dwaan. Woorden alleen zijn niet genoeg. 
  
Ik wens u, en dan met name burgemeester Faber, als ook de gehele SSW afvaardiging in het 
deelstaatparlement buitengewoon veel succes toe het komende jaar. Ik wens u vriendschap 
en samenwerking toe in verbondenheid. En ik wens Europa toe dat zij eenzelfde vriendschap 
en saamhorigheid mag ondervinden als welke wij hier altijd met elkaar, als Friezen en 
Denen, als Nederlanders en Duitsers onderling mogen vernemen.   
 
 
 
 


