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Spoarline Hearrenfean – Drachten – Grins 
 
 
Foarsitter, 
De FNP hat eins altyd al fraachtekens set by de plannen om in spoarferbining oan te lizzen fan it 
Hearrenfean nei Grins. 
Hjoed leit dan lang om let it útstel foar om der mei op te hâlden. Der is net oer ien nacht iis gongen, 
der binne ferskate mooglikheden tsjin it ljocht holden om troch te setten, mar sûnder it winske 
resultaat. 
De FNP is bliid dat we in punt sette efter de HDG en wol , 
omdat wy fine dat dit spoar te min ekonomyske struktuerfersterking opsmyt foar Fryslân. 
Omdat de FNP ek noed hat dat Ljouwert as haadstêd dêr troch tefolle oan de sydline komt te 
lizzen. 
 
Foarsitter, 
Yn de stikken wurdt dúdlik oanjûn dat dit projekt te min opsmyt foar Fryslân en dat it sa 
njonkelytsen ek in slompe jild kostje moat. Mar der leit ek al in prima ferbining oer de dyk tusken 
Hearrenfean en Grins. 
Boppedat is de Hanzelijn no klear en sil yn desimber iepene wurde. Dêrtroch is it trochlûken fan de 
HDG fierderop nei de rânestêd wol hiel ûnwierskynlik wurden. 
 
Neffens de FNP is it ûntwikkeljen fan de ynfrastruktuer yn ús Provinsje wol klear en is it no tiid om 
ús te rjochtsjen op de takomst. Mei de oarspronklike doelen foar eagen út it Langman akkoart, 
binne wy fan betinken dat wy ús no op in oare wize ynsette moatte foar dy doelen. 
Ntl. de ekonomyske struktuerfersterking hannen en fuotten te jaan, 
it ferbetterjen fan de besteande ferbingen en it fierder optimalisearjen fan it iepenbier ferfier. 
 
Foarsitter,  
Spoarlinen binne gjin doel op himsels, mar in middel om wat ta stân te bringen. En dat wie dochs 
yn it foarste plak in ekonomyske ympuls om de saneamde efterstannen fan it noarden t.o.f. de 
rânestêd yn te rinnen. 
De FNP is fan betinken dat wy ophâlde moatte om noch langer ekstra miljoenen yn asfalt en beton 
te stekken. Wy freegje dan ek yn in mienskiplike moasje om no benammen yn te stekken op it 
ferbetterjen fan it iepenbier ferfier yn Fryslân om sa de ekonomy te fersterkjen. 
 
Tankewol. 


