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Onderwerp: Jou ús de romte / geef ons de ruimte 

 

Ljouwert / Leeuwarden, 4 mei 2021, 

 

 

Geachte informateur, 

 

Nederland kent tal van uitdagingen. Klimaat, energietransitie, wonen, biodiversiteit, de stikstof-

problematiek, maar ook het herstel van de economie na de COVID pandemie. Wij zien in toenemende 

mate een toenemende aandacht voor de regio. Naar de regio wordt gekeken om een bijdrage te leveren 

aan deze majeure opgaven, en dat is terecht. Als grootste regionale partij van Nederland sinds 1962, 

vraagt de Fryske Nasjonale Partij (FNP) de ruimte om op eigen wijze, passend bij het karakter van de 

provincie Fryslân, een bijdrage te leveren aan tal van onderwerpen. De FNP vraagt aandacht bij de 

onderhandelingen voor regionale uitdagingen. Sociaal geograaf Floor Milikowski gaf haar haar boek de titel 

‘Een klein land met verre uithoeken’; wij spreken graag over de ‘schoonheid van het verschil’. 

 

Bereikbaarheid  

Fryslân kent op het gebied van bereikbaarheid en wonen een paar uitdagingen. Met een eigen structuur 

van elf steden en maar liefst vierhonderd dorpen is het openbaar vervoer van groot belang. Een 

studentenstad als Leeuwarden moet vanuit de dorpen goed bereikbaar zijn en blijven. Dit is van groot 

belang om de jongeren voor de lokale gemeenschappen te behouden. Fryslân is geen Amsterdam, Utrecht 

of Rotterdam waar elke vijf minuten een verbinding met het openbaar vervoer beschikbaar is. Wij pleiten 

dan ook voor een extra rijksbijdrage om ook na COVID-19 in te zetten op een minimaal gelijkwaardige ov-

concessie. Voor een betere bereikbaarheid zou een versnelling van bestaand spoor richting de rest van 

Nederland ook één van de prioriteiten moeten zijn. Wij doen ook met klem een oproep aan het nieuw te 

vormen kabinet om bij een eventuele invoering van het rekeningrijden rekening te houden met regionale 

verschillen. Eén tarief voor Nederland zal grote gevolgen hebben voor automobilisten op het platteland die 

gemiddeld genomen grotere afstanden moeten afleggen en minder andere vervoeropties hebben.  

 

Ruimtelijke ontwikkeling 

De roep om een ‘Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening’ te herintroduceren begrijpen wij, 

maar juichen wij niet toe. Met de Nationale Omgevingsvisie zijn de kaders voor de landelijke ruimtelijke 

ontwikkeling geschetst. Een provincie als Fryslân laat zien dat zij de regie over het ruimtelijk beleid prima 

zelf aan kan. Zonder dat daarbij het landschap grootschalig wordt aangetast, werken wij aan de 

energietransitie. Wij vragen de nieuwe regering met klem om op basis van vrijwilligheid en realisme ons 

daarin een eigen pad te laten bewandelen. In Fryslân heeft de warmteopwekking door met middel van 

aquathermie grote potentie. Wij willen dé aquathermie-provincie van Nederland zijn, en vragen hiervoor 

om steun van de nieuwe regering.  



 

 

 

 

 

Economische structuur 

Het MKB is sterk vertegenwoordigd in Fryslân, met een veelheid aan familiebedrijven. Momenteel geldt in 

geval van overlijden de bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Publicaties in de media duiden erop dat deze 

vrijstelling in de successiewet zal verdwijnen. Voor de bedrijfsopvolging van familiebedrijven zal het 

vervallen van deze faciliteit een aanzienlijke aanslag op de liquiditeitspositie betekenen. Mede gezien de 

veelal verslechterde financiële situatie als gevolg van de Coronapandemie, leidt dit tot een extra 

lastenverzwaring die het toekomstperspectief van met name familiebedrijven vermindert.  

 

Omschakeling landbouw 

Landbouw en Fryslân zijn al eeuwenlang een sterke combinatie. Wij zien graag dat de lijn richting een 

natuurinclusieve en circulaire landbouw die door het vorige kabinet is ingezet wordt doorgetrokken. De 

sector moet perspectief geboden worden, met nieuwe verdienmodellen en men moet stoppen met de 

schadelijke polarisering aan beide kanten van het spectrum. Op weg naar de omschakeling vindt de 

nieuwe regering in de FNP een regionale bondgenoot.  

 

Daarnaast vragen wij specifiek aandacht voor het behoud van de weidevogels. Wij roepen het nieuwe 

kabinet op om snel in actie te komen rondom het ‘Aanvalsplan Grutto’ van oud minister Winsemius. Het is 

van groot belang om de juiste voorwaarden te scheppen in de groene omgeving, maar er moet ook meer 

ruimte voor predatiebeheer komen. Fryslân heeft een sterke structuur van vrijwilligers die aan 

nestbescherming en nazorg doen. Helaas lijkt ook dit jaar mede door de predatiedruk een nieuw 

dieptepunt te zijn bereikt. Nieuwe regering, kom in actie! 

 

Eveneens vragen wij aandacht van de nieuwe regering voor de problematiek van de funderingsschade 

die onder andere door paalrot ontstaat in onze veengebieden. De nieuwe regering wordt verzocht 

gezamenlijk met onze provincie te onderzoeken binnen de Europese Green Deal en het Nationale 

Klimaatakkoord hoe deze problematiek kan worden aangepakt. De gevolgen door verzakking zouden op 

termijn wel eens net zo ingrijpend kunnen worden als die als gevolg van de gaswinning in Groningen. Dit 

probleem speelt in alle veenweideprovincies van Nederland. De kosten van herstel dreigen astronomisch 

te worden. Daarom is de funderingsproblematiek niet alleen onze grote zorg maar behoort als nationaal 

probleem ook onderwerp van zorg van de regering te zijn.  

 

Fryslân en het Fries 

Wij wijzen u eveneens op de verplichtingen die Nederland heeft ten opzichte van Fryslân en het Fries. 

Voor een belangrijk deel zijn deze vastgelegd in het Europees Handvest voor regionale talen of talen 

van minderheden en het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden. In 1992 

en 1995 heeft de regering deze ondertekend en in 1996 en 2005 hebben de Staten Generaal deze  

verdragen bekrachtigd. Periodiek wordt door een monitoring-comité van de Raad van Europa kritisch 

getoetst of Nederland aan de verplichtingen voldoet. Wij roepen de nieuwe regering op om de kritiek die 

het Comité van Experts van de Raad van Europa inmiddels voor de zesde keer en het Adviescomité voor 

de derde keer heeft geuit, serieus te nemen en de aanbevelingen op te volgen. Dit geldt overigens ook 

voor het Limburgs en Nedersaksisch, en voor streektalen zoals het Bildts.  

 

De Friese taal verdient op zijn minst dezelfde aandacht, financiële middelen en stimulering als de 

Nederlandse en gezien zijn achterstandspositie een extra prioritering. Naast uitvoering te geven aan de 

verplichtingen op grond van Handvest en Kaderverdrag zouden wij het zeer op prijs stellen dat de nieuwe 

regering haar waardering voor de talenrijkdom in ons koninkrijk toont door opname van het Fries in de 

Grondwet of Statuut.  

 

 



 

 

 

 

 

Regioprovincies beter bestuurd 

Als laatste punt willen wij u wijzen op het essay dat prof. dr. Caspar van den Berg (Rijksuniversiteit 

Groningen/Campus Fryslân) en dr. Herman Lelieveldt (Universiteit Utrecht/University College Roosevelt) 

begin 2021 schreven: ‘Zo kan het wél, regioprovincies slimmer bestuurd’.  

 

Enkele citaten: 

 

‘Zouden we Fryslân en Zeeland daarom niet kunnen bevrijden uit de wirwar van bestuurlijke 

arrangementen en ze dezelfde leidende rol kunnen geven die de Italiaanse regio’s eind jaren zeventig 

kregen? Het paradigma van taakdecentralisatie maakt dan feitelijke plaats voor het paradigma van 

taakdifferentiatie. Er zijn veel meer landen waarbij zulke verschillende graden van regionale 

taaktoedeling naast elkaar bestaan. Denk aan Spanje waar Catalonië en Baskenland veel meer 

autonomie hebben dan de andere Spaanse regio’s en denk aan het Verenigd Koninkrijk waar 

Schotland en Wales meer autonomie hebben dan de Engelse regio’s.’ 

 

‘Fryslân en Zeeland lenen zich bij uitstek voor een experiment waarbij we alle functionele taken zoveel 

mogelijk onder de hoede brengen van het provinciale bestuur. Twee sterke provincies met een schat 

aan sociaal kapitaal en daarmee een stevige basis om zo’n bestuurlijke omslag te maken. De 

werkelijke emancipatie van de periferie zou er dan uit bestaan dat dit hopelijk succesvolle experiment 

in een later stadium ook door de rest van Nederland, inclusief het centrum, nagevolgd wordt’. 

 

 

Durft u het aan? Wij wel, 

Jou ús de romte.  

 

 

 

 

 

 

 

FNP Steatefraksje 

Sijbe Knol, foarsitter 


