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Foarsitter,  it Mearjierreperspektyf sille wy as FNP fraksje stypje, mar ynhâldlik en dat jildt ek foar  it 

Wetterbehearsplan sille wy  by de fierdere beslútfoarming  oer de ynhâld ien en oar ôfstimme mei it 

wetterskipsprogramma fan de FNP fraksje. Foarsitter wy wolle noch wol in pear fragen en/of 

opmerkings jaan oer it mearjierrenperspektyf. 

Kearntaken goed en betelber útfiere, sa hawwe wy lêze kind  yn in parseberjocht fan 31 augustus l.l. 

In goed lykwicht tusken ynvestearjen yn de takomst fan it wetterbehear en it beheinen fan de 

lêsteferswi erring foar de boargers. Wy kinne as FNP fraksje ús wol fine yn dizze útspraak fan it DB. 

Foarsitter,  it DB wol ynvestearje yn Iselmar- en Waadseediken om boaiemdelgong  te 

kompensearjen, mar de feroarsakers,  it Ryk (Gas en Saltwinning) –lânbou-wurde net om ekstra jild 

frege! Nee, der stiet fierderop yn it stik dat de boargers dit betelje, is ien en oar wol te rymjen? De 

FNP is ek in foarstanner fan it oanlizzen fan bergingspolders dy’t by in soad rein lokaal it wetter tydlik 

opfange kinne.  Yn slim wiete perioaden kin dit ek de boezem ûntlêstigje. 

Foarsitter, der wurdt ynvestearre yn nije  en renovearjen fan âlde gemalen om de mealkapasiteit te 

ferheegjen. Op himsels neat mis mei (tink oan Ezumaziel en Starum  yn besteande situaasje).  By it 

ferfangen fan âlde gemalen, of’t it no wol of net nedich is, kin in foarskot naam wurde op djipper 

meallen foar de takomst yn de feangreide, mar komt de rekken dan net op it ferkearde plak? By nije 

gemalen of renovearjen krije nei ús witten de fizels al yn langere/djippere as  sûnder dat we dat 

witte? 

Foarsitter, ten oansjen fan de ferheging yn ien kear 3,9 /1,9 % yn 2016. Dat  is foar Fryslân te heech 

yn in tiid fan krisis krimp, wurkleazens en dus minder gezinsynkomsten en minder ynwenners. Seker 

as jo betinke dat de indexering 0,8-1.0 % is. De kans is grut dat at je dit trochsette (fan 126 miljoen yn 

2016 nei 153 miljoen yn 2020) mei yn de efterholle om de baten foar de kosten út gean te litten, de 

kapitaallêsten aanst troch no al te ynvestearjen net werom draaid wurde kinne. Lit stean om letter 

noch te besunigjen. Foarsitter de FNP fraksje is fan betinken dat dit better yn kaart brocht wurde 

moat. 

Foarsitter earst oant safier. 

Tank ‘e wol 

 

 

Sake van der Meer, Fraksjefoarsitter 

 

 


