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Geachte leden van de Regering, geachte leden van de Eerste en Tweede Kamer, 

 

Bijgaand treft u een resolutie aan waarin wordt uitgesproken dat Fryslân als bestuurlijke eenheid nooit 

mag verdwijnen. De resolutie is unaniem aangenomen door de ruim honderd aanwezigen op de 

algemene ledenvergadering van de FNP (Fryske Nasjonale Partij), d.d. 23 november 2012 in het Abe 

Lenstrastadion in Heerenveen. 

 

De FNP maakt zich grote zorgen over de kabinetsplannen om over te gaan tot de vorming van vijf 

landsdelen. Hierin zou de provincie Fryslân als bestuurlijke eenheid verdwijnen. Dit is voor ons 

onaanvaardbaar. Het bestuurlijke huis van de Friese volksgemeenschap is onze provincie. De 

provincie is in de breedste zin van het woord de behartiger van de economische, bestuurlijke, 

linguïstische en culturele belangen van deze volksgemeenschap. Wanneer hier geen eigen 

overheidslaag direct mee verbonden is, vervalt ook deze directe belangenbehartiging.  

 

De provincie Fryslân heeft met zijn eigen taal en cultuur een unieke positie binnen Nederland. 

Nederland heeft zich door ondertekening van het Europees Handvest voor Minderheidstalen verplicht 

de Friese taal te beschermen en te bevorderen. Ook wijzen wij hierbij op het Kaderverdrag inzake de 

bescherming van Nationale Minderheden.   

 

De band die Friezen met hun provincie voelen is veel hechter dan de band tussen andere provincies en 

hun inwoners. Onderzoek van EenVandaag liet onlangs zien dat met de stelling ‘Mijn provincie is te 

uniek voor een fusie met andere provincies’ maar liefst 78 procent van de Friezen het eens is. Ter 

vergelijking: dichtst in de buurt kwamen de Limburgers met 56,7 procent. 

 

Wij adviseren u de problemen die in de Randstad spelen op te lossen met maatregelen die in dat 

gebied effectief en noodzakelijk zijn. Maar wat voor de Randstad geldt, geldt niet voor Fryslân. Voor 

het beschermen en stimuleren van de Friese taal en cultuur moeten er meer bevoegdheden worden 

overgedragen aan het provinciaal bestuur van Fryslân in plaats van dit bestuur op te heffen.  

 

Ter informatie: De FNP is in 1962 opgericht om op democratische wijze voor het belang van Fryslân 

en de Friezen op te komen. Momenteel telt de partij 58 raadsleden, 9 wethouders, 1 burgemeester, 1 

gedeputeerde, 1 senator (OSF) en 7 Europarlementariërs (EFA). 

 

Hoogachtend, 

namens het hoofdbestuur van de FNP, 

 

Nynke Beetstra, foarsitter 

Aeltsje de Groot-Zantema, skriuwer 

 

Bijlage:  

- Resolutie over voortbestaan Fryslân 

 


