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Fan it haadbestjoer

Ferslach Algemiene Ledegearkomste 25 maaie 2018
Nettsjinsteande it heechsimmerske waar kin foarsitter
Cees van Mourik 68 leden wolkom hjitte op de maitiids
-ALG yn Wurdum. De foarsitter ropt yn ’t sin dat yn de
foarige ALG ôfpraat is dat âld-leden dy’t harren
lidmaatskip opsein hawwe, frege wurde soene oft se
net op ’e nij lid wurde wolle. Hy leit út dat soks dien
wurde sil fia de ôfdielingen, dy’t de minsken kenne,
omdat we oppasse moatte dat we net ferstoarne
minsken oanskriuwe.
Op de EFA-gearkomste yn Landshut hat de foarsitter
kontakt hân mei de Bayern Partei oer útwikseling fan
jonge leden om sa in breder eachweid op it politike
bedriuw te krijen. Dat punt sil neier útwurke wurde op
1 juny op de gearkomste fan HB mei politisy.

Kleefstra konstatearret in negative trend. De foarsitter
jout oan dat it HB, yn gearwurking mei de fraksje, op
alle mooglike wizen besiket om dy trend op te kearen.
Hy is fol fertrouwen dat takomme jier de steate- en
wetterskipsferkiezingen suksesfol binne.
De foarsitter memorearret ek de jûn oer de sleepwet
mei Sandra Rottenberg en Arend Jan Boekestijn op It
Hearrenfean. Nei oanlieding dêrfan freget Jari Weistra
hoe’t de FNP omgean sil mei it referindum oer de
donorwet. Hindrik ten Hoeve jout in taljochting. In
partijstânpunt komt der net, elkenien moat foar himsels
útmeitsje hoe’t er stimme wol.

It punt Finânsjes smyt gjin problemen op. Ponghâlder
Eddie de Vries ljochtet de finansjele stikken ta. Hy leit
út dat de sparrekkens fan de ôfdielingen eins gjin doel
mear hawwe no’t de rinte sa leech is. It kostet de FNP
mear as dat it opsmyt. Utsteld wurdt om in termyn fan
trije moanne oan te hâlden om it jild fan de sparrekkens
oer te bringen nei de rinnende rekken en dan de
sparrekkens op te heffen. Jan Hiemstra fan de
Finansjele Kommisje (FK) jout in taljochting. Hy
meldt dat de struktuer fan de FK (datearjend út 2008)
feroarje sil. Tenei kin bygelyks de ponghâlder net
tagelyk foarsitter fan de FK wêze. Dat laat ta
ferfrisseljen fan belangen.
Wurdfierder Bram Bonnema fan de kaskommisje meldt
dat er mei Sicco Rypma de boeken sekuer neisjoen hat
en der gjin flaters fûn binne. Bert Koonstra wurdt
beneamd ta reserve-lid fan de kaskommisje. De
gearkomste kart de finansjele stikken goed en de
ponghâlder wurdt ûntlêstige.

Der komme yn it HB personiele wikselingen. Jetske
Lysbeth de Groot hat nei fjouwer jier besletten dermei
op te hâlden. Jehannes Elzinga betanket har foar alles
wat se foar de partij dien hat. Wy sille har empatysk
fermogen en waarme persoanlikheid tige misse! Hja
kriget in fraai bosk blommen en in gravearre pinne.
Jetske Lysbeth jout yn har tankwurd oan hoe’t hja de
perioade meimakke hat. It froulik elemint giet lykwols
net ferlern, want Annigje Toering en Pytsje de Graaf
hawwe harren yn prinsipe ree ferklearre it HB te
fersterkjen. Se kinne lykwols no noch net beneamd
wurde, omdat harren kandidaatstelling net op ’e tiid
bekend makke is. Dêrom sil op 28 septimber in ekstra
ALG holden wurde. Henk de Vries wurdt troch de
ôfdieling Ljouwert nei foaren skood as kandidaatbestjoerslid. De foarsitter stelt út dat Henk pas yn
novimber kandidaat wêze kin, omdat der no eins gjin
fakatuere mear is, mar de gearkomste fynt dat we bliid
wêze moatte mei Henk as bestjoerslid. Op 28 septimber
sil ek oer syn kandidaatskip kediisd wurde. De
kandidaten kinne salang al wol meidraaie yn it bestjoer.

De foarsitter jout in analyze oer de ôfrûne gemeenteriedsferkiezingen. Yn guon gemeenten hat de FNP
sitten ferlern, yn oare is de partij stabyl bleaun. Auke

Nei it skoft jouwe de steateleden Corlienke de Jong,
Wopke Veenstra, Sybren Posthumus, deputearre
Johannes Kramer en wetterskipslid Jan van der Kooi
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koart in oersjoch fan de gong fan saken yn Provinsjaleen Deputearre Steaten en it Wetterskip. Wat de
tarieding op de steateferkiezingen fan 2019 oanbelanget wurdt útsteld om Jan Arendz (âld-sjoernalist fan de
Ljouwerter Krante) oan te lûken as adviseur. It HB wol
trije kommisjes ynstelle: in listkommisje, kampanjekommisje en in programkommisje. Dêr wurde leden
foar socht. Op de ynlaske ALG fan septimber wurdt
dêr fierder oer kediisd, en ek oer de kandidaatstelling
foar OSF-senator. Nynke Beetstra ropt op om yn it
juny-nûmer fan de Frijbûtser al in oprop te setten foar
de sammellisten foar de ûnderskate ferkiezingen.
Der wurdt ek neitocht oer it wol of net meidwaan oan
de Twadde Keamerferkiezingen. OSF-foarsitter Durk
Stoker is fan betinken dat de FNP net selsstannich
meidwaan kin, mar allinnich yn OSF-ferbân. Nynke
Beetstra seit dat yn 2005 besletten is dat de FNP
allinnich meidwaan kin oan de Twadde Keamerferkiezingen as we lanlik 65.000 stimmen helje kinne;
dy kâns is nihil.
De enerzjywurkgroep hat in eigen en ûnderboud plan
opsteld foar enerzjytransysje, en wol no de útgongspunten fêststelle. Jan Hiemstra fynt dat fierstente koart
troch de bocht. Hy freget him ek ôf wêr’t de enkête

samar weikomt dy’t omstjoerd is troch de kommisje.
Dy is ynfolle troch 125 leden, 10% fan it totale tal
leden en is dêrmei net botte represintatyf. Yn de
gearkomste binne der tal fan fragen oer. Jan Piter van
der Velde fynt de fragen fan de enkête te folle
stjoerend. Annigje Toering seit dat it derop liket dat wy
begjinne te gliden mei ús stânpunten op enerzjygebiet.
Johannes Kramer seit dat we earst draachflak by de
minsken kweke moatte. Al mei al fynt de gearkomste
dat it te hurd giet, it is net foldroegen. Op de septimberALG wurdt definityf besletten.
Sybren Postumus meldt dat de útwurking fan it fyzjestik oer de jildstreamen tusken Steat en Provinsje op
4 juny yn Duhoux behannele wurdt. Elkenien is
wolkom. Eftergrûn is dat wy mear foech wolle foar
Fryslân.
By it omfreegjen wurdt oproppen om op 2 juny 2018
allegearre nei Harns ôf te reizgjen om te protestearjen
tsjin de gas- en sâltwinning.
Bertus Postma hopet dat we in grutte ferkiezingsoerwinning boeke, dan kin Cees van Mourik noch lang ús
foarsitter bliuwe.
Tjibbe Brinkman en Jehannes Elzinga

Frijbûtser digitaal of op papier?
De redaksje fan de Frijbûtser en it HB tinke nei oer it formaat en it uterlik fan de Frijbûtser. Moat it oars, kin it
sa bliuwe, wolle jimme mear kykjes sjen en mear fan datsoarte fragen.
De fraach spilet ek oft troch de tsjintwurdige digitale mooglikheden de Frijbûtser fia de e-mail nei de leden
stjoerd wurde kin. Dat is goedkeaper as mei de post en dat skeelt yn print- en ferstjoerkosten. Der hoege dan
ommers minder eksimplaren printe te wurden.
Koartsein, wy freegje jimme om jimme miening te jaan. Dat kin op www.fnp.frl/frijbutserenkete of troch dit
stikje te kopiearjen of út te knippen, yn te foljen en op te stjoeren nei it FNP-hûs, Antwurdnûmer 5034, 8900 VB
Ljouwert..
Uterste ynstjoerdatum: 1 july 2018.
Graach jimme reaksje op ûndersteande fragen:
Ik wol de Frijbûtser krije
0 oer de mail en dus digitaal
0 oer de post en dus op papier
De Frijbûtser moat
0 wat moderner en flitsender
0 bliuwe sa’t er is
De Frijbûtser kin
0 better omfoarme wurde ta in A5-kleureblêd dat
fjouwer kear it jier ferskynt
0 better yn de frekwinsje ferskine, dy’t no
oanholden wurdt (sân kear yn it jier)

De Frijbûtser moat
0 oanfolle wurde mei in digitale nijsbrief
0 sa bliuwe, dat kin it my wol dwaan
Yn de Frijbûtser
0 moatte eins wat mear kykjes en plaatsjes
0 hoecht eins neat te feroarjen
Yn de Frijbûtser
0 moat in nije rubryk komme, lykas …….................
................................................................................
0 fyn ik alles wat ik witte wol
Tige tank foar it ynfoljen.
Cees van Mourik, foarsitter
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Sammellisten
foar de
Provinsjale Steate-, Wetterskips- en Earste Keamerferkiezingen 2019
Op 20 maart 2019 sille der wer Provinsjale Steateferkiezingen holden wurde. Tagelyk wurde dan de
Wetterskipsferkiezingen holden. Dêrnei, yn maaie,
wurde troch alle nije Provinsjale Steaten yn Nederlân
de leden fan de Earste Keamer keazen.
It giet by ús dit jier wat oars as by de lêste ferkiezingen
foar de Earste Keamer en it Wetterskip. Wat is it gefal?
De OSF wol graach ús kandidaten foar de Earste
Keamer al yn septimber witte, want dan wurde de
kandidaten fan alle OSF-leden op in OSF-list set. Dan
moat de OSF-lederied stimme oer de folchoarder, dy’t
troch it OSF-bestjoer fia de OSF-listadvyskommisje
oanbean wurdt. Dêrom hâldt de FNP op 28 septimber
2018 in ekstra Algemiene Ledegearkomste.
Op de reguliere ALG op 23 novimber sille it
ferkiezingsprogram en de kandidatelist foar Provinsjale
Steaten troch jimme, ús leden, fêststeld wurde. Jimme
beslute dan oer de folchoarder op de kandidatelist. Der
sil in kampagneteam gearstald wurde, dat as it goed
giet in flitsende kampanje betinke en útfiere sil.
Der moat foar 20 maart takomme jier noch in protte
wurk út ’e wei set wurde. De gearstalling fan trije
kommisjes foar dy opjeften – kandidatelisten
gearstalle, program skriuwe en kampanje fiere – is foar
in part al klear en mei de oare kommisjes sil
meikoarten úteinset wurde. Dat slagget ús allinne mar
as wy dêr allegearre o sa ús bêst foar dogge.
Foar 1 july 2018 kin elk FNP-lid gebrûk meitsje fan it
rjocht om foar de trije kandidatelisten op syn meast 10
nammen fan kandidaat-steateleden, 10 nammen fan
kandidaat-wetterskipsbestjoerders, 3 nammen fan
kandidaat-deputearren en 3 nammen fan kandidaatsenatoaren (Earste Keamer) yn te leverjen foar de
sammellist. De nammen fan de kandidaten foar
deputearre en senator kinne tagelyk ek foarkomme op
it listje fan de 10 kandidaat-steateleden. De funksjes
fan steatelid en bestjoerslid Wetterskip Fryslân binne
net te kombinearjen.

Yn jo listjes meie de nammen fan sittende steateleden
of wetterskipsbestjoerders, mar fansels ek fan oare
manlju en froulju neamd wurde. Hja moatte lid wêze
fan de FNP en it ferkiezingsprogram – as dat fêststeld
is – ûnderskriuwe. De nammen fan dy persoanen
moatte troch josels skriftlik of mei de mail by it
haadbestjoer ynlevere wurde. Graach jo opjefte
ûndertekenje mei jo namme en adres en opstjoere nei
haadbestjoerslid Jehannes Elzinga, Voorstraat 65, 8801
LB Frjentsjer of fia de mail nei
jehannes.elzinga@fnp.frl.
Allinnich yndividuele leden kinne nammen trochjaan,
ôfdielingsbestjoeren kinne dat net.
Hoe giet it fierder?
Nammen fan persoanen dy’t op syn minst fiif kear
neamd wurde, komme mei it tal kearen dat se neamd
binne, op de beide sammellisten. De sammellisten
binne foar leden fan tiisdei 15 july 2018 ôf op te
freegjen by it partijhûs.
Utgeande fan de nammen dy’t op de sammellisten
komme, bringt de listadvyskommisje oer de
folchoarder op alle trije kandidatelisten advys út oan it
HB. Dêrnei stelt it haadbestjoer de advyslist fêst. Dy
advyslist wurdt oan ús, leden FNP, yn twa stappen
bekend makke: yn it septimbernûmer fan de Frijbûtser
de listen fan de Earste Keamer en it Wetterskip, yn it
novimbernûmer neist it ferkiezingsprogram ek de list
foar de Provinsjale Steaten.
Op 28 septimber 2018 is de ekstra Algemiene
Ledegearkomste, dêr’t de oanwêzige leden de
kandidatelist foar de Earste Keamer en it Wetterskip
fêststelle. Op de reguliere Algemiene ledegearkomste
fan 23 novimber wurdt it ferkiezingsprogram en de
kandidatelist foar de Provinsjale Steaten fêststeld en
komme de wenstige saken oan ’e oarder.
Ut namme fan it haadbestjoer
Cees van Mourik, foarsitter

Tink derom en net ferjitte: foar 1 july 2018 op syn meast 10 + 10 + 3 + 3
nammen ynleverje foar de boppeneamde sammellisten.
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Fan de steatefraksje
Wat hat de steatefraksje allegearre by de ein? Op
de Algemiene Ledegearkomste fan 28 maaie hat de
steatefraksje in wiidweidige presintaasje omparte.
Dy giet oer de resultaten fan de kolleezjeperioade
fan 2015 ôf oant no ta. Leden dy’t de presintaasje
hawwe wolle, kinne dy opfreegje by de
steatefraksje: fnp@fryslan.frl.
Underwilens giet it politike wurk gewoan troch,
hjirûnder in oersjoch fan de aktualiteit.
Feangreide
Der komt in heger wetterpeil yn it Fryske feangreidegebiet. Dêr hiene de Steaten yn 2015 yn prinsipe al ta
besletten, mar dat is no yn PS nochris hiel dúdlik
makke. Likernôch alle partijen wolle lykas de FNP dat
dy hegere peilen der komme. Dat is goed foar it behâld
fan de feanboaiem, jout minder boaiemdelgong en
minder CO2-útstjit (jierliks likefolle as alle Fryske
autoferkear byinoar!). It makket ek in bettere biodiversiteit en kâns op mear greidefûgels mooglik.
Tagelyk sil dan de lânbou in oergong nei in natuerynklusive wurkwize mei stimulânsen foar ‘biologysk’
meitsje moatte. Dat wie allegearre al earder besletten
en der wurde proefprojekten en gebietsprosessen foar
útfierd. No hiene seis opposysjepartijen yn PS in eigen
inisjatyfútstel yntsjinne mei itselde doel, om fluggere
beslútfoarming ôf te twingen.
Kearn fan de FNP-ynset yn it debat wie: der moat in
breed maatskiplik koste-/bateûndersyk (MKBA)
komme fan alle farianten, ynklusyf it inisjatyfútstel. In
finansjele berekkening ûntbruts noch mar is fansels wol
needsaaklik. De rinnende pilot en gebietsprosessen
moatte net ôfkapt wurde, mar goede útkomsten moatte
meinommen wurde en yn de takomst nei 2020 breder
tapast. Der moat gjin twongen ûnteigening komme sa’t
de seis partijen sizze. De nedige hurde getallen, wetterpeilen en ekologyske kritearia moatte yn oparbeidzjen
mei alle belutsen groepen yn it gebiet opsteld wurde.
Dan krije wy in breed droegen útfieringsplan mei kâns
fan slagjen.
It wie bytiden in fûleindich debat, dêr't wurdfierder
Wopke Veenstra kwealik fragen yn te ferwurkjen krige
en it FNP-stânpunt krêftich en mei gesach en ferstân
fan saken delsette koe. It inisjatyfútstel slagge úteinlik
net, om’t de yntsjinners fêsthâlde woene oan it oplizzen
fan boppen ôf en de twongen ûnteigening. Se woene no
ek al daliks alderhande sifers fêstlizze oer de krekte

wetterpeilen, it tal flinters en fûgels ensafuorthinne.
Wylst dat neffens de oare partijen, wêrûnder de FNP,
no krekt in saak fan útwurking yn in útfieringsplan is.
Om’t de feangrûn fan polder ta polder hiel bot ferskille
kin, is maatwurk nedich en dat kin resultearje yn
ferskillende peilen en ferskillende mjitte fan ekologysk
effekt. Wichtichste ferskil fan miening wie de
útwurking ‘fan ûnderen op’. In amendemint fan FNP,
CDA, VVD en SP om de seis partijen dêryn temjitte te
kommen, slagge ek net. Der binne in pear hurde
wurden fallen tusken PvdA en VVD. By eintsjebeslút
waard it inisjatyfútstel ynlutsen om’t it gjin kâns fan
slagjen hie. En dêrmei wie it hiele punt ynklusyf it
amendemint fan de wurklist.
Feitliken giet it om in ferskil fan ynsjoch yn de ‘maakbaarheid’ fan ús fysike omjouwing. Dogge je dat as in
technokratyske, hiel grutte en djoere operaasje dy’t fan
boppen ôf stjoerd wurdt, of fia lytsere goedkeapere
stapkes mei gebrûk fan de ekspertize fan de minsken
yn it gebiet?
It debat wurdt yn july fuortset, wannear’t it kolleezje
de útwurking fan de plannen wer oan de Steaten
foarleit. Der kin keazen wurde út in tal senario’s,
wêrûnder it trochrekkene inisjatyfútstel fan de seis
partijen. FNP-fraksjefoarsitter Corlienke de Jong hat de
hoop útsprutsen dat de Steaten it dan wol iens wurde
kinne oer de bêste oanpak: “Wy sieten al sa ticht
byinoar, it moat mooglik wêze om de oerbliuwende
ferskillen dochs te oerbrêgjen. As FNP sykje wy alteast
nei de oerienkomsten, en net nei de ferskillen, yn it
belang fan de feangreide, de natuer, de lânbou en de
minsken dy’t dêr wenje en wurkje.”
SKRIFTLIKE FRAGEN
Sâltwinning
De FNP hat mei SP, GrienLinks en Partij voor de
Dieren fragen steld oer de sâltwinning yn NoardwestFryslân. De boaiemdelgong yn it gebiet giet noch
algeduerigen troch, mar de skea dy’t partikulieren
dêrtroch hawwe is noch hieltyd net goed regele. Dy
kwestje is wer aktueel no’t de sâltwinning mei yngong
fan 2021 bûtendyks ûnder de Waadsee komt te lizzen.
De beboude kom fan Harns mei al syn boude monuminten komt dan oan de râne fan it nije delgongsgebiet
te lizzen, mei kâns op skea oan de gebouwen. De Steat
hat de omkearing fan de bewiislêst by sokke skea
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allinnich foar in pear gemeenten yn Grinslân regele.
Harns en omkriten moatte it noch hieltyd dwaan mei de
besteande proseduere mei de burokratyske Technyske
Kommisje Boaiembeweging yn De Haach en sûnder
omkearde bewiislêst. De fraach is no wat der
datoangeande yn de nije Mynbouwet fan minister
Wiebes komt te stean. De FNP hat fia de Provinsje en
fia de OSF pleite foar ien unifoarme regeling foar alle
mynbouskea yn hiel Nederlân.
Mûnewjukken
De steatefraksje hat fragen steld oan deputearre Schrier
fan miljeu oer it skealike komposytôffal fan ôftanke
wjukkken fan wynturbinen. Oanlieding foar de fragen
is in publikaasje yn de Ljouwerter Krante fan 11 maaie.
Fragesteller Wopke Veenstra hat it oer in ‘kwealike
teneur' yn de omgong mei it komposytôffal:
‘wynturbinen binne yndied net sirkulêr'.
Veenstra wol witte oft it kolleezje fan Deputearre
Steaten wol folslein op ’e hichte is fan de problemen
mei it ôffal fan âlde wynturbinen. Hy hat dêr nei de
útspraken fan it haad Tafersjoch en Hanthavening fan
de FUMO yn de krante, syn twivels oer. Wat binne de
regels foar dy spesjale kategory ôffal, is de Provinsje
ferantwurdlik en is it wier dat bedriuwen harren net
hâlde oan de meldingsplicht?
WURKBESITEN EN OERLIS
De steatefraksje siket algeduerigen mei wurkbesiten en
foarmen fan oerlis de ferbining mei wat der yn de
Fryske mienskip spilet. Der komme saken op it kleed
dy’t net yn it FNP-program fan fjouwer jier lyn steane,
mar dy’t wol om in oplossing freegje.
Friesland Pop
De fraksje hat op wurkbesite west by Friesland Pop yn
it âlde Fryslânhûs. De MBU-oplieding dêr is fan grut
belang foar it kulturele klimaat yn Fryslân en it
studintelibben yn ús haadstêd yn it bysûnder.
Gaswinning
Op in jûn oer de gaswinning yn Ternaard krige de
fraksje te hearren dat it doarp grutte muoite hat mei it
gebietsproses dat it Ryk dêr no besiket op te tugen. De
minsken wolle eins gjin nije gaswinning mear yn ruil
foar ‘spegeltsjes en kraaltsjes’ fan de NAM.
Renewi
In oare wurkbesite wie dy mei de FNP-ôfdielingen
Smellingerlân en Achtkarspelen. By ôffalferwurker
Renewi yn Drachten hawwe wy sjoen hoe’t it nije
miljeutafersjoch fia de FUMO no eins regele is. De

fraksje hat him deroer fernuvere dat foar dat bedriuw
yn de swierdere miljeukategory, de Grinzer
Omjouwingstsjinst ferantwurdlik is. It akkordearret net
goed mei de FUMO en de provinsje Fryslân, sa krigen
wy te hearren. It petear gie fierder oer de bydrage fan
Renewi oan de sirkulêre ekonomy. Offalstoffen wurde
tenei safolle mooglik brûkt as grûnstoffen foar nije
produkten. Dat stiet ek yn it FNP-progam.
Nij Hiddum-Houw
Ynkoarten giet it oer it Provinsjale Ynpassingsplan
(PIP) foar it wynpark Nij Hiddum-Houw by de kop fan
de Ofslútdyk. Der kamen sinjalen út de mienskip oer
slimme ferdieldheid. De Omjouwingsried fan it
wynpark liket net goed te wurkjen en minsken wurde
mei jild ‘omkocht’ om harren krityk yn te slokken. De
FNP hat de sinjalen neinommen en de soargen
oanheard. De minsken wiene bliid dat de FNP, oars as
de measte politike partijen, wol yn petear bliuwt ek
no’t de realisaasje fan it wynpark tichteby komt. Wy
sille derop oanstean dat deputearre Kielstra de
tasizzingen oan de FNP oer minder lûdsoerlêst,
slachskaad en ljochtfersmoarging neikomt. Nij is it
aspekt fan mooglike sûnenseffekten (lûd fan lege
frekwinsje) fan grutte wynturbinen. It is fan belang dat
nije bûtenlânske ûndersiken nei dy effekten op ’e tiid
beskikber komme. En oars moat it allegearre mar wat
langer duorje. De FNP hat der yn 2014 foar striden dat
dit wynpark op lân, der net komme soe. Wy woene de
turbinen fan 36 MW yn de Iselmar by de Ofslútdyk
hawwe mar dy slach is doe ferlern.
Grûnbûne boeren
Fraksje en deputearre hawwe in goed oerlis hân mei de
biologyske grûnbûne boeren. It docht bliken dat hja yn
de feangreide yn ien fan de proefgebieten, it Leechlân
by Grou, al mei in heger wetterpeil en in minder
yntinsive wize fan buorkjen goede ekonomyske en
ekologyske resultaten helje. Minder molke mar hegere
prizen, streekprodukten, omrin fan eigen dong op eigen
lân, gjin djoere ynkeap fan keunstdong en krêftfoer
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mear, mear greidefûgels en ynsekten. Yn oare gebieten
lykas op Skier, by de Deelen en by Idzegea wurkje se
ek al mear natuerynklusyf en mei in heger wetterpeil
sa’t de FNP dat graach sjocht. Dat bart fan ûnderen op
en frijwillich. Foar de fraksje binne dy gebietskollektiven it bewiis dat in oanpak fan de feangreide
sûnder twongen ûnteigening mar mei ynset fan behear
en oanwêzige ekspertize fan de boeren sels wis wol
mooglik en realistysk is. De FNP wol dat sokke
suksesfolle foarbylden aanst breder tapast wurde.
Troch ynspiraasje en oertsjûging, net mei twang.
STEATEN FAN APRIL
De Skieding
De provinsjale wei N358 (De Skieding) yn
Achtkarspelen wurdt definityf oanpakt. De FNP hie
earder al berikt dat der gjin nij trasee dwers troch it
lânskip komt. No is der oerienstimming berikt mei
likernôch fjouwerhûndert oanwenners om de besteande
dyk feiliger te meitsjen mei in bettere trochstreaming.
Der wurdt noch in ûndersyk dien nei de bêste wize om
in twadde ûntsluting foar it yndustrygebiet It
Lauwerskwartier by It Surhústerfean te krijen. De FNP
hat de CDA-moasje dêrta stipe. In breed stipe moasje
fan de FNP en oaren foar in fee- en faunatunnel is ek
slagge.
Hurdfarren Burgumer Mar
In ûndernimmer wol graach it hurdfarren werom
hawwe op de Burgumer Mar. Tagelyk jout de
organisearre wettersport oan dat der ferlet is fan in
lokaasje foar hurdfarren earne yn Noardeast-Fryslân.
Yn de Súdwesthoeke (Snitser Mar, Heech) is it al fan
2003 ôf tastien. Foar de Burgumer Mar driget der in
lestich op te lossen konflikt tusken de belangen fan
rekreaasjeûndernimmers, natuer en miljeu en de lokale
doarpsmienskippen om de mar hinne. Reden foar de
FNP om in amendemint yn te tsjinjen. Wy wolle dat
der earst goed ûndersyk dien wurdt nei alternative
lokaasjes lykas It Djippe Gat by Burgum of by de
Foanejacht. It amendemint is oannommen. De Steaten
kinne dan nei alle gedachten yn 2019 in definityf beslút
nimme.
STEATEN FAN MAAIE
Waadfûns
Jild fan it Waadfûns, minimaal € 60 miljoen, moat ek
nei 2026 beskikber bliuwe foar projekten yn ús
waadgemeenten. De FNP-moasje dêroer yn de
gearkomste fan 28 maart krige romme stipe. In
ferfolchamendemint fan de fraksje yn de Steaten fan
maaie krige spitigernôch lang net genôch stimmen. De
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polityk is somtiden grillich: neidat de sfear yn PS
omslein wie yn it feangreidedebat, woene partijen dy’t
yn maart noch posityf wiene no ynienen allinnich noch
harren eigen útstellen stypje. Gefolch: net ien fan de
útstellen oer it Waadfûns hat it helle.
Fluch ynternet
Nei de soargen begjin dit jier, no einlings goed nijs oer
it fluch ynternet. No’t Kabel Noord de finânsjes regele
hat, giet fan ’t simmer de skeppe yn ’e grûn. De oanlis
fan de glêstried sil úteinsette yn de gemeenten
Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Yn 2021 moat it yn
hiel Fryslân klear wêze. De FNP hat derop oanstien om
de rinnende boarginisjativen lykas De Fryske Mienskip
op Glês (DFM) net te ferjitten. Hja binne fan grutte
wearde om genôch oanmeldingen foar de nije flugge
ynternetoanslutingen yn de doarpen te organisearjen.
De Steaten hawwe tagelyk ek in moasje oannommen
om breedbân ynternet erkend te krijen as algemiene
nutsfoarsjenning. Dan binne wy yn de takomst ôf fan
de strideraasje oer frije merkwurking, konkurrinsje en
monopoaljes op dat mêd. It Kolleezje is frege om hjir
yn de Europeeske Uny foar te pleitsjen.
Omrop Fryslân
Omrop Fryslân is troch de Steaten oanwiisd as de
iennichste echte publike regionale stjoerder foar ús
provinsje. Dat moat fanwegen de wet ienris yn ’e fiif
jier barre. De Omrop kin wer fierder mei de takomstplannen, no’t de lisinsje by it Kommissariaat foar de
Media ferlinge wurdt. It is tagelyk in garânsje foar it
Frysk op radio, tv en ynternet. Der is gjin konkurrinsje
fan oare (Hollânsktalige) publike stjoerders foar ús
provinsje. De Omrop bliuwt in wichtige pylder ûnder it
Frysk taalbelied yn de nije Bestjoersôfspraak Fryske
Taal en Kultuer tusken it Ryk en de Provinsje.
Kursus ‘polityk aktyf’
De Provinsje Fryslân hat in kursus organisearre foar
minsken dy’t belangstelling hawwe foar de provinsjale
polityk. De belangstelling wie grut mei likernôch
fyftich dielnimmers. Foar de FNP hawwe Corlienke de
Jong en Sybren Posthumus ûnderdielen fersoarge,
lykas in slagge ‘politike speeddating’.
Yde Dykstra, fraksjemeiwurker
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Fan de wetterskipsfraksje
de takomst út it wetter helle wurde. Dat past by it
Klimaat en miljeu by it Wetterskip
De FNP hat yn it algemien bestjoer fan it Wetterskip
beslút fan it Wetterskip en de Provinsje om tenei
Fryslân foar de komst fan in ‘enerzjyfabryk’ stimd. Dêr safolle mooglik neffens prinsipen fan de sirkulêre
moat tenei it slyk út de rioelsuveringen duorsum yn
ekonomy te wurkjen. Dat is alhiel neffens it FNPprogram.
ferwurke wurde. Sa wolle wy by it Wetterskip ek
stappen sette as bydrage oan de enerzjy- en klimaatFan de ôfdielingen
doelstellingen dy’t de FNP stipet.
Klimaat neutraal
By de besprekking fan de begrutting yn 2015 hat de
FNP al oanjûn dat wy as Wetterskip Fryslân
bedriuwsmjittich ynvestearje wolle yn CO2-beheining.
Wy ferwachtsje dat ek fan dejingen dy’t wy as as
Wetterskip fasilitearje. Wy wolle mei-inoar in lytse
stap dwaan om klimaat neutraal te wurkjen. De kosten
wolle wy net ferhelje op de leechste ynkommensgroepen, mar earder by de feroarsakers. Mar it doel
moat ek wêze om in needsaaklik rendemint te heljen.
Dus wêr’t soks mooglik is leechhingjend fruit net as
lêste mar as earste benutte.
De FNP hat de klimaataginda fan Wetterskip Fryslân
koartlyn stipe, ek mei de gedachte dat it in libben
dokumint is. In second opinion jout wol in tal swakke
punten en risiko’s oan, mar wy hawwe der alle
betrouwen yn dat it Wetterskip dêr goed mei omgiet.
Foar de wetterskipsfraksje is ynearsten it doel dochs
wichtiger as de middels. De fraksje hat as punten dêr’t
noed foar stien wurde moat, oanjûn: de ôfskriuwingsterminen foar de technyske ynstallaasjes, de ôfset fan it
biogas en oare grûnstoffen. Mar ek de ôfhinklikheid en
ûnwissigens fan subsydzjes en fiskaliteit. Fansels
moatte de fergunningen ek op ’e tiid klearlizze.

Hoe giet dat yn syn wurk? Troch it nije fabryk wurdt it
Fryske rioelslyk ferwurke. Der wurdt troch fergêsting
biogas mei makke. Mei in generator – dy’t op dat gas
draait – wurdt dan waarmte en stroom opwekke. Dêr
kin de ynstallaasje fierhinne enerzjy- en CO2-neutraal
op draaie en dêrtroch wurdt in bydrage levere oan de
klimaatdoelen yn Fryslân. Ut it drûge restant fan it slyk
wurde weardefolle grûnstoffen helle lykas struvyt, in
grûnstof foar keunstdong, dat oars ta skea fan it miljeu
mei mynbou út fiere lannen lykas Marokko helle wurde
moat. Ek resten fan medisinen en oare stoffen sille yn

Fleksibiliteit
Uteinlik binne de measte fragen nei tefredenheid
beändere. Sterker noch, nei oanlieding fan de
opmerkingen fan ús fraksje binne de logistyk en de
betrouberens fan de produksje yn de plannen noch
oanpast en ferbettere. De kar foar de technyk mei in
saneamde neiskeakele ynstallaasje jout de fleksibiliteit
om yn de takomst ek noch oare grûnstoffen út it slyk
werom te winnen. De FNP is wiis mei dy oanpassingen. It past goed by ús stribjen as partij nei in mear
sirkulêre ekonomy. It lit ek sjen dat wy as fraksje oer
sa’n technysk ûnderwerp ek in wêzentlike ynbring yn it
algemien bestjoer fan it Wetterskip hawwe kinne.
Jan van der Kooi
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Fan de EFA

Ferslach algemiene ledegearkomste EFA yn Landshut
It wykein fan 12 oant14 april wie it wer safier; it jierlikse
EFA-kongres. Dit kear yn Landshut, Beieren. De FNPdelegaasje bestie dit jier út Wopke Veenstra, Cees van
Mourik, Sybren Posthumus en Corlienke de Jong. De
reis sette útein op Schiphol. Yn in goed oere fleagen we
nei München. Dêrnei reizgen we mei de bus nei
Landshut. Wy waarden ôfset yn it sintrum fan dizze
prachtige âlde stêd mei sa’n 70.000 ynwenners.
By it hotel moeten wy al dy partijen út de ferskate
regio’s fan Europa wer libbensliif. Alwer in jier foarby
en opnij in feest fan werkenning en begryp. Ommers yn
de measte regio’s spylje deselde problemen en rinne we
tsjin deselde saken oan. Dy werkenning en it dielen fan
gelikense saken jout in geweldich soad enerzjy en
stimulearret om te striden foar de regio.
De General Assembly stie foar in grut part yn it ramt
fan de yntsjinne moasjes en amendeminten fan de
ferskate lidpartijen. De earste moasje, dy’t wy as FNP
yntsjinnen, gie oer it nije Europeeske lânboubelied (CAP
- Common Agricultural Policy) dat nei 2020 yn giet. Wy
hawwe dy moasje opsteld, omdat de FNP wurk meitsje
wol fan in natuerynklusive lânbou en dat kinne wy net
sûnder ‘Europa’. Ommers: in grut part fan de
ynkommenspolityk foar de boeren rint fia ‘Brussel’. Mei
troch de kritearia fan dat nije belied kin bydroegen
wurde oan in goed en earlik ynkommen fan de boeren,
agrarysk natuerbehear, omtinken foar bioferskaat en it
lânskip.Fierder stie yn de moasje dat der gjin subsydzje

komt foar genetyske manipulaasje. Doe’t de moasje yn
stimming brocht waard, die wol bliken hoe’t it
Europeeske Lânboubelied ûnder de oare EFA-leden
libbet. De moasje waard mei romme mearderheid
oannommen.
In oare moasje fan ús, om in ynternasjonale wurkgroep
op te rjochtsjen foar duorsume enerzjy, hat it ek unanym
helle. It giet der dêrby om dat ferskate regio’s net it
slachtoffer wurde fan ekstreme gas- of brúnkoalwinning.
Regio’s moatte op eigen krêft sels yn de eigen
enezjywinning foarsjen kinne.
Fierders hawwe wy ynstimd mei it nije Europeeske
ferkiezingsprogram fan de EFA foar 2019-2024. De EFA
wol in oar Europa, dat better rekken hâldt mei de
ferskate regio’s en de ynwenners dy’t dêr libje.
Fansels waarden der noch mear moasjes en
amendeminten yntsjinne, mar dy sil ik net allegearre
neame. Wol pik ik der ien út: wy hawwe in moasje stipe
foar mear demokrasy en minskerjochten yn Turkije,
omdat tûzenen rjochters, sjoernalisten en
fertsjintwurdigers fan minderheden dêr oppakt wurde.
Dêr moat gau in ein oan komme!
Al mei al wer in geweldich wykein mei ús freonen
fan de EFA. Ik sjoch no alwer út nei takom jier as de GA
yn Brussel hâlden wurdt. Dan lekker ticht by hûs!
Corlienke de Jong, foarsitter FNP-steatefraksje

Fan de leden

Fan ûnderen op?
Fan ûnderen op, in wichtich biedwurd fan de FNP. De
FNP as mienskipspartij dy’t útgiet fan draachflak foar it
te fieren belied. Dat is foar de partij de meast logyske en
ideale wize fan polityk bedriuwen. Mar moatte we dêr
ûnder alle omstannichheden oan fêsthâlde?
De FNP-steatefraksje beropt him op dat útgongspunt yn
de diskusje oer de te farren koers oangeande it feangreidegebiet. Fansels hat it de foarkar om alle
oanbelangjenden op ien line te krijen, boeren, wetterskip,
natuerbeskermers, ensfh. Mar soms rinne de belangen sa
útinoar, dan kinne jo noch sa lang prate, jo wurde it net
iens. It resultaat is faak in slop kompromis dêr’t net ien
echt better fan wurdt en dat it probleem op ’e lange baan
skoot. De need is heech, de greidefûgelstân giet
dramatysk efterút en der is gjin tiid mear om noch langer
te praten oer eat dêr’t jo it net oer iens wurde. De FNP is
wakker te sprekken oer it plan fan de opposysje. As we
net yn de koälysje sieten, hiene we it grif mei yntsjinne.
Fansels moatte we ek goed om de boeren tinke, harren
finansjeel rom stypje om in omslach meitsje te kinnen.

Mar de swakste partij hjir, de greidefûgels, it lânskip, de
hiele biotoop, freget no om aksje. Steatefraksje en
deputearre, der moat no wat barre, foar’t de lêste ljip en
skries ferdwûn binne. Aksjes as Grutsk op ús
greidefûgels, al hoe sympatyk ek, sette net genôch
seadden oan ’e dyk. Der binne hurde, twingende
maatregels nedich. It giet om de takomst fan Fryslân.
Dat is in algemien belang. It algemiene belang giet hjir
boppe it hawwen fan genôch draachflak.
In oar foarbyld fan in swakke partij dy’t we sûnder
reserve stypje moatte, is it Frysk. It Frysk moat op
skoalle in folweardich en ferplichte fak wêze: prate, lêze
en skriuwe. Sûnder ûntheffingen (útsein yn de gebieten
mei in streektaal) en mei ynspeksje. Dat is net allinnich
in plicht, mar ek in rjocht. Ek hjir giet it algemiene
belang boppe draachflak. Wy hawwe de ferplichting de
belangen fan swakke partijen goed te behertigjen,
neffens ús eigen FNP-prinsipes. De greidefûgels en it
Frysk kinne it sels net dwaan. Gjin politike (koälysje)
spultsjes yn dit gefal.
Nynke Beetstra
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Mei-inoar en dochs elk himsels
Yn ús gesellige doarp mei sa’n tritich persint
‘Hollanners’ praat ik konsekwint Frysk en as ien wat
net begrypt, dan lis ik it út. Dat jout allegearre hiel
plezierige reaksjes en hast elkenien docht folop mei
oan de sosjale aktiviteiten.
Fan bûten hear ik wolris klachten fan minsken dy’t har
bûtensletten fiele om’t dêr tsjin har altyd daliks op it
Hollânsk omskeakele wurdt.
Fan de ôfdielingen
Yn Groot Heerenveen fan maart 2018 seit ien it sa:

Wy hawwe doedestiids op skoalle leard om djip te
bûgen foar de wrâldmacht Hollân, mar dat hoecht net
mear; it binne no gewoan aardige minsken! En wy
hoege wier net alles yn it Frysk te dwaan, mar it giet
foaral om de lykweardigens en it ‘derby hearren’. Dêr
fiele alle minsken harren it bêste by.
Datselde jildt ek foar ‘allochtoanen’. As learaar op it
AZC haw ik der grif wol in jier oer dien om te wennen
oan dy minsken mei in frjemd uterlik en oare
gewoanten. Mar dan learst sa stadichoan dat it ek hiel
gewoane minsken binne en guon soms geweldich goed.
Yn ’e krante lês ik no oer groepen dy’t harren yn
Ljouwert bûtensletten fiele. Dat is hiel ferkeard. Tink
ris oan bern dy’t nea meidwaan meie en as
twadderangs beskôge wurde. Dy wurde dochs samar it
slachtoffer fan IS-prekers, dy’t harren de himel
ûnthjitte!
Allochtoane minsken wolle ek by ús hearre en fine it
faak moai om yn it Frysk oansprutsen te wurden, al
fersteane se it mar heal.

(It hiele artikel op https://issuu.com/yingmedia/docs/
grootheerenveen_3-2018, side 7)

Doe’t ik sechstich jier lyn ynienen wurk krige yn
Eindhoven, doe seagen myn nije kollega’s earst wol
wat frjemd tsjin my oan: sa’n ‘Hollanner’ en dan ek
noch in ‘heiden’! Mar se namen my goed op en it klikte
fantastysk. Sa moat it dus!
Pyt Kramer
Foto Pyt Kramer op it Reaklif 2017 (www.itnijs.frl)

Hawwe jo wat op it hert dat de FNP of de Fryske polityk oanbelanget, dan kinne jo dat publyk meitsje yn
de rubryk ‘De leden oan it wurd’. Tal wurden net heger as 500 à 550 en leafst mei in foto fan josels foar
tiisdei 20 augustus (in wike earder dus as de oare kopij) opstjoere nei frijb.ynfo@fnp.frl.
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FNP-adressen
FNP-Hûs, Obrechtstrjitte 32, 8916 EN Ljouwert
Antwurdnûmer 5034, 8900 VB Ljouwert
(058) 213 14 22, fnphus@fnp.frl
Buro: Tjibbe Brinkman, Twizel
(0511) 54 22 73, tjibbe.brinkman@fnp.frl
It FNP-hûs is iepen op tiisdeis en tongersdeis
fan 10.00 oant 14.00 oere
Bankrekken: NL21 RABO 0305 0145 28
Ynternet: www.fnp.frl
HAADBESTJOER
Cees van Mourik, De Gaastmar (foarsitter)
(0515) 46 93 93, cees.van.mourik@fnp.frl
Jehannes Elzinga, Frjentsjer (skriuwer )
(0517) 23 45 24, jehannes.elzinga@fnp.frl
Eddie de Vries, Drachten (ponghâlder)
(0512) 52 53 92/(06) 55 33 17 17, eddie.de.vries@fnp.frl
Jaap Cuperus, Dokkum
(06) 22 45 83 22, jaap.cuperus@fnp.frl
Cees Nieboer, Tsjerkwert
(0515) 57 96 57, cees.nieboer@fnp.frl
REDAKSJE FRIJBÛTSER
Harry van Borkulo, Hurdegaryp; Jan Breimer, Grou;
Cees van Mourik, De Gaastmar; Jitske Zaadstra, Turns
Kopij: p/a FNP-hûs; e-post: frijb.ynfo@fnp.frl

Bûsboekje
July
1 Uterste ynfol- en ynstjoerdei enkête Frijbûtser
2 Haadbestjoer
Augustus
27 Haadbestjoer
27 Kopij Frijbûtser 460 ynleverje
Septimber
7 Frijbûtser 459 komt út
ek te sjen op www.fnp.frl/Organisaasje - kontakt ▼
28 Ekstra Algemiene Ledegearkomste

Fan 20 july oant en mei 3 septimber is it Partijhûs
ticht.
De buromeiwurkers, it haadbestjoer, de
steatefraksje en de Frijbûtserredaksje winskje
elkenien in moaie en noflike simmer(fakânsje)!

STEATEFRAKSJE
p/a Provinsjehûs, (058) 292 58 03, fnp@fryslan.frl
Wietske Poelman, fraksjemeiwurkster
Yde Dijkstra, beliedsmeiwurker
Corlienke de Jong, Jutryp (foarsitter)
(06) 22 01 90 66, c.dejong@fryslan.frl
Sybren Posthumus, Reduzum
(0566) 60 29 28/(06) 30 22 66 84, s.posthumus@fryslan.frl
Wopke Veenstra, Boelensloane
(0512) 34 27 70, w.veenstra@fryslân.frl
Klaas Fokkinga, Nes (D)
(06) 20 03 35 81, k.fokkinga@fryslan.frl
Rein van der Wal, It Surhústerfean (earste opfolger)
(06) 15 91 22 31, r.vanderwal@fryslan.frl
DEPUTEARRE
Johannes Kramer, Sibrandabuorren
(06) 15 61 20 55, j.kramer@fryslan.frl

Retoeradres: FRL Post, Swettestrjitte 31, 8912 AV LJOUWERT

Ynhâld fan dit nûmer
Side 1

Fan it haadbestjoer
- Ferslach Algemiene Ledegearkomste 25 maaie

WETTERSKIPSFRAKSJE
Sake van der Meer, Koatstertille (foarsitter)
(06) 23 25 06 19, sake.van.der.meer@fnp.frl
Jan van der Kooi, Ryptsjerk
(06) 28 62 58 13, jan.van.der.kooi@fnp.frl
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- Frijbûtser digitaal of op papier? (enkête)
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- Sammellisten foar trije ferkiezingen
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Fan de steatefraksje
- Berjochten

EARSTE KEAMER (OSF)
Hindrik ten Hoeve, It Hearrenfean
(06) 29 48 02 72, hendriktenhoeve@osfractie.nl
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- Klimaat en miljeu by it Wetterskip
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Fan de EFA
- Ferslach fan de algemiene ledegearkomste EFA

FNP-JONGEREIN – Ynternet: www.fnpj.frl
Sytze Kobus, Garyp, kontaktpersoan
(06) 46 31 82 34, jongerein@fnp.frl
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