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Skôging Annigje Toering 

 
NB allinnich de sprutsen tekst jildt ! 

 
Foarsitter, 

 

De ekonomyske omstannichheden yn de wrâld om ús hinne hawwe in grutte ynfloed op ús 

provinsjale begrutting. De skôgings fan de lêste pear jier soene wy op dat punt op’e nij jaan 

kinne. Lykwols, doe wie it earst noch beheind ta konkrete besunigingen op it provinsjefûns 

troch it bestjoersakkoart mei it Ryk. Nei it oantreden fan it no demisjonêre kabinet kamen dêr 

nochris grouwélige besunigingen by op meardere beliedsmêden. En wy binne der noch net:in 

protte yn de Haachske polityk is op dit stuit ûnwis mei ‘t der noch lang net in nij kabinet yn 

de maak is. Boppedat witte wy de gefolgen fan de wet Hof en it schatkistbankieren foar it 

provinsjale boekhâldboekje ek noch net krekt. 

Ek by de Fryske gemeenten moat bot besunige wurde. Dêr helpt gjin weryndieling oan. De 

ekonomyske konjunktuer hat sa njonkenlytsen ek syn effekt op it bedriuwslibben.Tal fan 

bedriuwen kinne it net mear bolwurkje en moatte ophâlde. De minsken binne foarsichtich en 

hâlde de hân op de knip. En as wy nei Europa en de wrâld sjogge, is it perfoarst ek noch net 

dúdlik wêr’t it hinne giet. 

 

Wy sjogge yn oare Europeeske regio’s dat in belied om te ynvestearjen yn in leefber, grien en 

ekonomysk fitaal plattelân  fertuten docht as jo dêr sels ek serieus yn ynvestearje. 

En dan giet it ús benammen om de Fryske boarger, om de minsken, om de mienskip. 

Neffens ús is der net allinne in finansjele krisis geande, mar folle slimmer, ek in 

sosjaalkultuere krisis. 

Bestjoeren fan organisaasjes en ynstellingen, dy ‘t earder tsjinstber wiene oan de mienskip, 

hawwe no de boarger feroardiele ta klant. Der giet te folle jild yn de organisaasjes sitten en te 

min nei de minsken. Dat rekket de mienskip djip. 

Dêrby reitsje de minsken har sikehûs, har skoalle, har húsdokter, har winkel, har thússoarch, 

har doarpshûs, ensfh. mear en mear kwyt. Wat fuort is, komt net wer. De FNP is fan betinken, 

dat de oplossingen fûn wurde moatte op lokale skaal en fan ûnderen op. Wat is it ferlet en wat 

wolle de minsken? De minsken bewust en redsum meitsje en derby belûke. Dêrta is it wurkjen 

mei de streek- en gearwurkingsagenda‘s in prachtich middel. 

 

Sa hat de FNP noed oer it sluten fan skoallen op ús plattelân. De krimp hat syn effekt. It giet 

ús om berikberens en beskikberens fan kwalitatyf goed ûnderwiis. It giet ek om lange termyn 

effekten dy’t aanst net werom te draaien binne. In diskusje dy’t jin de debatten oer De 

Sionsberg yn it sin bringt. De skoalbestjoeren beslute autonoom nei bêste witten oer sluten, 

,gearfoegjen of klusterjen. Lykwols se dogge dat foar it eigen wurkgebiet. Dêr leit gjin 

oerkoepeljende fisy of regy foar de hiele regio Fryslân ûnder. Wy achtsje it belangryk dat it 

Kolleezje hjiroer yn petear giet mei de ûnderwiiskoepels en skoalbestjoeren. Wy hawwe hjirta 

in MOASJE. 

 

De FNP stiet in degelik en hoeden finansjeel belied foar. Net langer strukturele saken mei 

ynsidinteel jild dekke. Earst besunigje, benammen op it programma Ferkear en Ferfier, mar ek 

op de eigen amtlike organisaasje, foardat jo nije saken begjinne. In bettere oansluting fan de 

begrutting op de projekten, sadat wy minder hoege troch te skowen. It beslút om de spoarline 

HDG te skrassen, hat in hiel wêzentlike stap west om ta sa’n degelike en hoeden 

mearjierrebegrutting te kommen. Wy komplimintearje ús Kolleezje mei de moed foar it 

nimmen fan sa’n yngripend mar needsaaklik beslút. Wat ús oangiet ek in goede saak om de 
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restearjende middels á 24 mln nei de trochsko-operaasje fan it HDG jild te ynvestearjen yn it 

Iepenbier Ferfier foar Fryslân.  

 

Foarsitter, 

Foldocht dizze Kadernota oan ús easken? Yn grutte halen past de kadernota 2013 hiel goed by 

it FNP tinken. Net mear ynvestearje yn asfalt en beton, mar no de miljoenen yn de Fryske 

mienskip stekke. Dat dogge wy ûnder oaren troch de Campus it Bilt in miljoene ympuls te 

jaan, heechweardige breedbân-ynternetferbining oan te lizzen, in stipe foar de technokampus 

yn Drachten en nij belied foar it lanlik gebiet. 

 

De soarch foar de Fryske natuer wurdt troch it Ryk hast hielendal by de Provinsje dellein. Wy 

binne it der as FNP fan herte mei iens dat de Provinsje yn dat ramt alles byinoar hast 29 mln 

oan eigen jild ynvestearjen bliuwt yn ús Fryske natuer. Wy soene wolle, dat in nij kabinet de 

restearjende rykstaken bygelyks oangeande it agrarysk lânskipsbehear ek by de provinsje 

ûnderbringt. It is no net allegear like logysk ferdield tusken ryk en provinsje. 

 

Foar dit natuerbelied is in goed wittenskiplik ûnderboud greidefûgelûndersyk fan grut belang. 

Wy binne tefreden dat ús moasje fan ferline jier ditoangeande útfierd wurdt. Wy tidigje der op 

dat wy de nedige bedraggen yn novimber yn de Begrutting weromsjogge. 

 

Fierder sjogge wy ek dat it beliedsprogramma 8 in beskieden plus krijt en dat der regaad 

makke wurdt yn it grutte oantal tydlike budzjetten en losse beliedsnota’s. Wy sjogge benijd út 

nei de Yntegrale nota kultuer, taal en ûnderwiis, dy ‘t kommendewei is.  

Wy binne fan betinken, foarsitter, dat taalbelied en útfiering basearre wêze moatte op degelike 

aktuele wittenskiplike gegevens. Belied meitsje foar de takomst op basis fan feiten. Wy binne 

bliid dat it ûndersyk Taal yn Fryslân III, no hannen en fuotten krijt. 

 

De plannen om  de hotspot  meartaligens yn de UCF folweardich mei draaie te litten , liket no 

syn gerak te krijen. Fan de hiele UCF lykwols ferwachtsje wy kommende jierren de earste 

effekten foar in stik heechweardige wurkgelegenheid yn de kennissektor mei dêrby in spin-off 

effekt foar Ljouwert.Mei de UCF sil it akademysk klimaat yn Fryslân fierder ûntwikkele en 

fersterke wurde. 

 

Lykwols it giet ús net allinne om de kennisekonomy. Foar ús provinsje jildt dûbeld en dwers 

dat de ambachtsekonomy mear oandacht freget fan de provinsje. It MKB is hjir no krekt de 

grutte motor fan de  ekonomy. Ut de sifers docht bliken, dat sa ‘n 60 % fan de jongeren yn 

Fryslân bliuwt en ferlet hat fan mooglikheden om in fak te learen, sadat sy de takomst treast 

binne. 

 

Foarsitter, yn de drege ekonomyske omstannichheden en mei de grutte weagen fan 

besunigings en beliedswizigingen by it Ryk hat it Kolleezje it skip dochs op koers brocht. 

De FNP is der mei ynnommen dat it kolleezje de Fryske taal en kultuer as kearntaak beneamd 

hat  en ynvestearje wol yn ús plattelân, natuer, OV en de mienskip. Mei-inoar mei  sûn ferstân 

en de hân op de knip it skip op in Fryslân koers hâlde, dat sil noch aardich wat 

stjoermanskeunst  freegje. Wy geane der fan út dat dit kolleezje skerp oan de wyn sile sil. 

  


