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Skôging Annigje Toering 
 
NB allinnich de sprutsen tekst jildt ! 
 
It jild moat rôlje, hearre wy út de rûnten fan de Haachske koalysje. In sabeare nij resept foar de 
krisis dêr’t wy it de foarige jierren oer hiene, is noch hieltyd it bepalende tema as it giet om de 
oerheidsfinânsjes. Mar it is de fraach oft jo de krisis effektyf bestride kinne mei allinnich 
ynvestearrings fan de oerheid. Is eins  it betrouwen dat de minsken hawwe, of júst net hawwe yn 
it systeem, net like wichtich?  It bedriuwslibben, it maatskiplik middenfjild en de oerheid, alles 
meielkoar. En wat kinne wy dêr as Provinsje oan bydrage foarsitter? 
 
De mondialisearring op ekonomysk mêd hat fan gefolgen dat de ôfhinklikens fan eksterne 
faktoaren, yn Europa en yn de Wrâld, hieltyd grutter wurden is. De eksessen mei de finansjele 
ynstellingen, de topsalarissen binne dêr mei in gefolch fan. Ek dêrom is it fermogen fan de 
Nederlânske oerheid om de krisis mei lokale maatregels op te lossen, tige beheind.  
 
Njonken maatregels foar de koarte termyn, dy’t it betrouwen werom bringe moatte, is der ferlet 
fan strukturele feroaringen. Foar in sûne ekonomy foar ús lân, en foar Fryslân, yn de takomst. In 
struktuerdiskusje oer it opskalen fan it iepenbier bestjoer yn Nederlân, sa’t de hear Plasterk wol, 
sil ús wat dat oangiet neat opleverje. 
Wêr bliuwe de ynvestearringen yn de jeugd, it ûnderwiis. En wêr de aksjes om de polityk wer 
tichter by de minsken te bringen? De gong fan saken mei de wurkgelegenheid fan de 
Rykstsjinsten yn Fryslân is in oar foarbyld. It iensidich redenearjen út de besunigings fan de 
sintrale oerheid wei giet ten koste fan wurk en wolfeart yn de regio.  De polityk fan sintralistysk 
Den Haach sterket de FNP yn har oertsjûging dat in polityk fan ûnderen op, mei mear sizzenskip 
yn de lokale mienskippen, gemeenten en provinsjes mear bining yn it lân jout en dêrmei mear 
betrouwen. 
 
Foar Fryslân is wol wêzentlik wat Europa ús bringt mei de nije mearjierrenbegrutting, it nije 
lânboubelied, de Strategynota 2020. Los fan it Haachske hottefyljen oer persintaazjes 
steatsskuld. Kânsen foar in grienere ekonomy,  foar plattelânsûntwikkeling, foar griene en 
blauwe tsjinsten yn it lânskip. It jout ek in kâns mei optimisme  te ynvestearjen yn ús suvelsektor. 
In kâns ek om de Fryske ekonomy minder kwetsber te meitsjen troch eksport oer de hiele wrâld 
te befoarderjen. Ek nei lannen dêr’t op it stuit gjin krisis hearsket en dêr’t foar de takomst groei 
ferwachte wurdt. 
 
De maakyndustry, it Europeesk kwaliteitsprodukt, krijt in herwurdearring. Bedriuwen hâlde wer 
op mei outsourcing fan wurk út effisjinsje tinken wei en gean werom nei de basis. Werom nei 
dingen dêr’t se hjir goed yn binne en dêr ’t ferlet fan is. 
Foar Fryslân is behâld en befoardering fan fakmanskip, de oansluting tusken beropsûnderwiis 
en wat de bedriuwen nedich hawwe, dêrom fan eminint belang foar de takomst. Ek de 
befoardering fan ús kreative yndustry heart dêr neffens de FNP by. Fryslân hat in sterke eigen 
identiteit en moat dêr oer de grinzen hinne goed gebrûk fan meitsje, foarsitter! It rapport oer de 
lytse talen en regio’s yn Europa, dat okkerdeis – hiel bysûnder – unanym oannaam is troch it 
Europeesk parlemint, jout oan dat de politike fokus ek dêr oan it ferskowen is. 
 
Dan no efkes oer it pake- en beppejild fan de Provinsje. 
It Nuonjild, altyd goed op past mei de bedoeling om it ten goede komme te litten oan Fryslân en 
de Friezen . 
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In belangryk Frysk ynvestearringsprogramma wurdt no mei it NUON kapitaal mooglik makke. Wy 
wolle as FNP dat de ynvestearringen lykwols ek foar de langere termyn en foar de Fryske 
kearnkwaliteiten fertuten dogge. Dan is it jild aanst net wei mar draacht it by oan de takomstige 
fertsjinkapasiteit fan Fryslân. 
 
Yn 2011 en 2012 hawwe wy by gelegenheid fan de Kadernota en de Begrutting frege om 
heldere kritearia foar it NUON jild. Dy kritearia binne nedich om foar te kommen dat it Nuonjild 
maklik ferkwânsele wurdt, mar benammen  om it maatskiplik rendemint foar de Fryske mienskip 
fan de projekten te beoardieljen. Foar de koarte, mar ek foar  de lange termyn. Foarsitter, wy 
binne as FNP tefreden mei it ôfwagingskader op haadlinen dat der no leit. 
 
Wy hawwe in Amendemint foar it Deltaplan Digitalisearring Frysk erfgoed. In plan fan  6 Fryske 
ynstellingen en organisaasjes, dy ‘t meielkoar sa gau mooglik úteinsette wolle mei it 
digitalisearjen fan alderhande materiaal lyk as kranten, literatuer, befolkingsregisters, foto- en 
filmmateriaal. Mar ek wichtich, foarsitter, de moaie en ynformative programma’s fan de 
skoalradio en –televyzje foar de basisskoallen. Dêrneist ha wy in moasje mei PvdA en CDA, oer 
de wenningmerk. Underdiel fan dizze moasje sil wêze :”Fryslân yn ‘e  pronk” in plan  mei 
spesjaal omtinken foar it opknappen fan karakteristike byldbepalende panden en lytsskalige 
lânskipseleminten. Beide projekten meitsje neffens ús optimaal gebrûk fan dy Fryske 
kearnkwaliteiten om wurk foar faklju te skeppen yn de bou en erfgoedsektor. Tagelyk leverje 
dizze plannen foar de takomst in bydrage oan in oantreklik Frysk wen- en leefklimaat. En oan de 
mooglikheid foar minsken oer de hiele wrâld om firtueel te sneupen yn it Frysk erfguod. De 
Grinzen oer mei de Fryske kultuer ! 
 
Wy stypje ferskate inisjativen foar de wentebou, omdat dy neist wurk op de koarte termyn ek 
struktureel foar de bewenners wat opsmite. Stimulearjen fan it bouwen en ferbouwen nei ferlet 
foar hierder en eigener, enerzjysunich, mei it each op de krimp. En  mei it each op it tanimmend 
ferlet fan soarch yn de mienskip en fan leeftydsbestendich bouwen. 
 
Ta beslút, de strukturele romte út de balânsferkoarting. De FNP hat der al jierren foar pleite om 
de rynske Frije Reserve foars werom te bringen. It liket ús goed dat in tal saken dêrút betelle 
wurdt. Mei de balânsferkoarting skeppe wy ekstra strukturele finansjele romte foar de takomst. 
Wy sjogge dat der tagelyk in soad ynvestearre wurdt yn ynfrastruktuer, dy’t ek yn de takomst 
struktureel ûnderhâlden wurde moat. Ek lizze der fan ferskate partijen noch winsken mei lytse 
ynfrastruktuer en OV foar de koarte termyn. Dan liket it ús gjin goede saak om it strukturele 
jierliks frij fallende jild fan de balânsferkoarting ûnder de NUON-kritearia te bringen. Dêrmei 
beheine wy de karmooglikheden foar takomstige kolleezjes en Steaten. Boppedat, de NUON-
eksersysje is ienmalich, de frij fal is struktureel fan aard. It liket de FNP better ta, dat wy dy twa 
saken goed út elkoar hâlde moat. Wat frij falt moat werom yn de pot, en fan dêr út nei de 
begrutting. 
 
It hat net in maklik jier west, der wurdt yn dit hûs hurd wurke oan de ferbetteringen. It spul liket 
(wer) op de wein te kommen. 
Yn it besef dat der no wat barre moat, stelle wy in ambisjeus ynvestearringsprogramma foar. 
Tagelyk hawwe wy oan it begjin al oanjûn dat wy hoeden wêze moatte mei alle heil allinnich fan 
maatregels by de oerheid te ferwachtsjen. Wy besykje te dwaan wat wy kinne, yn de hoop en 
ferwachting, dat in bydrage fan ús Provinsje mei wurkje sil om it betrouwen yn de ekonomyske 
takomst werom te krijen by de minsken, by it bedriuwslibben en by de maatskiplike 
organisaasjes yn dizze moaie Provinsje Fryslân. 


