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Frijbûtser
Ferskynt yn prinsipe yn maart, juny, septimber en desimber.
Tuskentiidske driuwende berjochten wurde mei digitale nijsbrieven ferstjoerd.
Numer 465 komt op 4 oktober 2019 út. Kopij foar 20 septimber opstjoere nei
frijb.ynfo@fnp.frl.
Berjocht oer ledenijs
Ledenijs lykas oankundigingen, wurklisten en ferslaggen wurdt tenei mei
ledenijsbrieven ferspraat. Krije jo de nijsbrief noch net? → Jou dan jo e-mailadres
troch oan it partijhûs: fnphus@fnp.frl
Hawwe jo gjin e-mail en wolle jo de nijsbrief oer de post krije? → Efkes it postadres
trochjaan oan it partijhûs: 058–213 14 22 (ti. of to. tusken 10.00 en 14.00 o.)
Foto foarside: it Lemster Skûtsje en d’ Halve Maen (© Jaap Cuperus)
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Docht de FNP der noch ta?
Okkerdeis krigen we in mail fan André Minkema
mei de titel: ‘Docht it Frysk der noch ta?’ It punt
fan Minkema is dat er gjin tastimming kriget om
Frysk te praten foar it gerjocht. No hiene we dat
knap regele tocht ik. Friezen meie de oerheid yn
harren eigen taal oansprekke. Mar wat docht
bliken? Dy regel jildt allinnich foar de rjochtbank
fan Ljouwert, dy’t eins net iens mear bestiet en
opgien is yn de “rechtbank Noord-Nederland”. Dy
hat in lokaasje yn Ljouwert, Grins en Assen. It
Iepenbier Ministearje hat, sûnder ús der fierder
nei te freegjen, betocht dat it effisjinter is om
rjochtbanken te spesjalisearjen. De rjochtbank yn
Rotterdam giet no oer ‘tabak’ en dêr mei
Minkema gjin Frysk prate. Itselde jildt foar tal fan
oare spesjalisaasjes. De rjochtspraak yn ús
Fryslân is folslein útklaaid en dêrmei ek ús rjocht om Frysk te praten yn de
rjochtseal.
It útklaaien sjogge we net allinnich by de rjochtbank. De Alarmsintrale, it
haadkantoar fan ús plysje, de Keamer fan Keaphannel en sels it ynbarren fan ús
eigen belesting geane ek op yn grutte lichems en ferdwine út ús provinsje. Wat
we weromkrije binne grutte wyn- en sinneparken dy’t de enerzjy foar de Rânestêd
leverje moatte. Wy sjogge dat ek yn oare Europeeske lannen. De Skotten wurde
meisûge yn in Brexit dy’t yn Londen betocht is en dêr’t se yn grutte mearderheid
op tsjin binne. Yn Spanje moatte de regio’s as Galisië, Kataloanië en Falensia de
enerzjy leverje om Madrid draaiend te hâlde. Yn Lausitz binne hiele doarpen en
mienskippen oan de kant skood om de brúnkoal út de grûn helje te kinnen, ta
gewin fan it sintraal regear.
“De euro’s moatte ynvestearre wurde dêr’t se it measte opleverje”, sizze de
sintralistyske regearingen. Neffens harren is dat net yn de regio’s. De evaluaasje
fan it Coeloe-rapport leart ús dat in grut part fan de opbringst fan ús wrotten en
bedriuwichheid te’n ûrjochte tawiisd wurdt oan de haadkantoaren dy’t yn de
Rânestêd sitte. It is mar hoe’t jo rekkenje.
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Willem Schoorstra beskriuwt de effekten fan dat ynterne kolonialisme yn in treflik
artikel út 2012 mar noch hieltyd aktueel. Willem sjocht selsbestjoer as de
oplossing en fynt dat de FNP dêr de fyzje en de struktuer foar hat om it foartou te
nimmen. Mar Willem freget him ôf oft de FNP ‘de ballen’ hjir noch wol foar hat.
Wat docht de FNP? As we de krante derop neislagge, lêze we by it dossier Fryske
taal steefêst de namme fan frou Poepjes. Giet it oer de feangreiden dan is
Schukking yn it nijs. By in twa pagina’s grut artikel oer de Katalanen komme we de
FNP ek net tsjin, krekt likemin as by it grutte eftergrûnstik by de minne berjochten
oer de takomst fan ús Fryske Akademy. Hat Willem gelyk? Docht de FNP der noch
wol ta?
As we sjogge nei de feiten leit it gelokkich oars. Binnen de koälysjes wurdt der
troch de FNP in protte beskrept. It is de FNP oant no ta slagge om nije wynparken
op lân te kearen. Der is op tal fan plakken mear jild frijmakke foar de Fryske taal
en kultuer en minder besunige. Der wurde meters makke yn de biologyske
lânbou. Mei fia ús fertsjintwurdiging yn De Haach is de Omrop selsstannich
bleaun. Mei troch ús fertsjintwurdiging yn Brussel is it no yn Frankryk ferbean om
op greidefûgels te jeien. Yn De Fryske Marren makket de FNP foarearst in ein oan
de plannen fan de grutskalige sânwinning. Frou Poepjes ferliest in sit en Schukking
kriget syn ferwachte sit net, mar de FNP hâldt as iennige koälysjepartij stân mei
fjouwer sitten. De populistyske partijen dogge net mei oan de
Wetterskipsferkiezing, mar de FNP hat noch nea safolle stimmen krige.
We meie dus grutsk wêze op ús FNP en kinne konkludearje dat ús FNP der noch
hieltyd ta docht. Lit ús dy line yn de kommende perioade trochsette. Mar lit ús ek
soargje dat we ús goede dieden en takomstplannen buorkundich meitsje en
útsutelje oan de gewoane boargers. Der is echt noch in slach te meitsjen. De nije
opset fan ús Frijbûtser is dêr in earste stap yn.
Cees Nieboer
waarnimmend foarsitter

Frijbûtser digitaal
Guon leden lêze de Frijbûtser leaver digitaal as fan papier. Dêr is neat op tsjin.
Tagelyk mei it útkommen fan de papieren edysje komt de digitale edysje op
www,fnp,frl. Wa’t gjin papieren Frijbûtser yn ’e bus krije wol, moat dat efkes witte
litte oan it Partijhûs, fnphus@fnp.frl.
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Jierferslach 2018
Algemien
Yn 2018 stie yn Fryslân alhiel yn it teken fan de Europeeske Kulturele Haadstêd,
dêr’t Ljouwert mei Valletta op Malta ta keazen wie. Njonken grutskalige barrens
lykas De Reuzen en de Stormruiter wiene der ek lytsskalige foarstellingen yn de
doarpen ûnder it motto Under de Toer. Dat libbe tige, yn tsientallen doarpen
waarden prachtige foarstellingen holden. As FNP sprekt ús dit fansels tige oan, wy
binne ommers de partij fan Fan Underen Op! Wichtich is dat hjir de kommende
jierren mei trochgien wurdt as ‘legacy’. Dêr kin de FNP in spearpunt fan meitsje.
Polityk
De polityk stie yn 2018 yn it teken fan de gemeenteriedsferkiezingen op 21 maart.
Dy wiene net yn alle gemeenten, yn de fúzjegemeenten Ljouwert, SúdwestFryslân en Waadhoeke waarden se yn novimber 2017 al holden, yn de nije
fúzjegemeente Noardeast-Fryslân barde dat op 21 novimber 2018. De útslach
toande yn de ûnderskate gemeenten in wikseljend byld: yn guon gemeenten wie
der winst (bygelyks Hearrenfean), yn oare bleau de FNP stabyl en yn guon wie der
ferlies (bygelyks Achtkarspelen en De Fryske Marren). De opkomst wie oer it
generaal matich. Tagelyk mei de gemeenteriedsferkiezingen wie der in (riejaand)
referindum oer de saneamde sleepwet (offisjeel de Wet op de Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten). Dat referindum wie ek yn gemeenten dêr’t gjin
gemeenteriedsferkiezingen holden waarden. De sleepwet waard lanlik wol
fersmiten, mar mei inkelde wizigingen dochs troch it regear ynfierd.
Bestjoer
Op de Algemiene Ledegearkomste fan 25 maaie naam Jetske Lysbeth de Groot nei
fjouwer jier ôfskied as bestjoerslid. Op de ALG fan 28 septimber waarden twa nije
bestjoersleden keazen: Annigje Toering en Henk de Vries. Op 31 desimber bestie
it HB út: Cees van Mourik (foarsitter), Jehannes Elzinga (skriuwer), Eddie de Vries
(ponghâlder), Jaap Cuperus, Cees Nieboer, Annigje Toering en Henk de Vries.
Algemiene Ledegearkomsten (ALG)
Reguliere ALG’s waarden holden op 25 maaie (68 oanwêzigen) en 23 novimber
(119 oanwêzigen) en in ekstra ALG op 28 septimber (99 oanwêzigen).
– Op de ALG fan 28 septimber waard de kandidatelist fan de Wetterskipsferkiezingen fan 20 maart 2019 fêststeld. Bram Bonnema waard keazen ta
listlûker en as kandidaat foar it DB fan it Wetterskip. De FNP-kandidatelist foar de
senatoareferkiezingen yn 2019 waard ek fêststeld, om dy yn te tsjinjen by de OSF.
Op nûmer ien komt Gerben Gerbrandy te stean, mar letter sil bliken dwaan dat dy
op plak trije fan de OSF-list komt.
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– Op de ALG fan 23 novimber waard it ferkiezingsprogram foar de Wetterskips- en
Steateferkiezingen fêststeld en de kandidatelist foar de Steateferkiezingen fan 20
maart 2019. As listlûker foar de Steateferkiezingen waard Johannes Kramer
keazen. Hy is ek ús kandidaat-deputearre.
Oare Gearkomsten
– Op 6 jannewaris waard de tradisjonele Nijjiersgearsit holden op ’e Rottefalle. It
waard wer in tige smoute gearkomste mei in heech reüny gehalte, en lykas wenst
ôfsletten mei in stamppotbuffet. De Sulveren Fyts waard útrikt oan de
Fytstoerklub Smellingerlân, de Natuer- en Miljeupriis oan Gerrit Hiemstra as
foarsitter fan it gloednije doarpshûs, in toanbyld fan duorsumens.
– Op 1 maart waard in nijsgjirrige ynformative jûn holden op It Hearrenfean oer
de sleepwet mei as sprekkers Sandra Rottenberg en Arend Jan Boekestijn. Der
wiene likernôch 40 oanwêzigen, sawol leden as net-leden.
– In gearkomste fan it HB mei Steateleden waard holden op 6 maart en mei alle
ôfdielingsbestjoeren op 16 april.
– In tal FNP’ers besochten fan 12 oant 14 april de General Assembly fan de EFA yn
Landshut, Beieren. In moasje fan de FNP oer it nije Europeeske lânboubelied
waard mei romme mearderheid oannommen.
– Op 23 july wie der oerlis tusken HB en Wetterskipsfraksje. Besletten waard tenei
alle jierren trije kear gear te kommen foar dit oerlis.
– De seizoenstart wie dit jier op 31 augustus yn Dokkum. Dêr waard de
ferkiezingskampanje foar de gemeenteriedsferkiezingen yn Noardeast-Fryslân
iepene. Foar de ferdivedaasje hie de ôfdieling in tocht mei in pream troch it
Dokkumer Djip nei de fraaie Bonifatiusstêd op priemmen set.
– Klustergearkomsten waarden holden op 21 septimber op’e Jouwer, op 3
oktober yn Koatstertille en op 16 oktober yn Rinsumageast.
– Op seis oktober waard in besinningsdei holden yn restaurant De Grutte Wielen
by Ljouwert mei as doel de FNP mear ‘kleur op 'e wangen’ te jaan.
– Tige warber wiene de wurkgroepen foar duorsume enerzjy, it dielnimmen oan
Twadde Keamerferkiezingen en útwurking fan de FNP-fyzje ‘Nij perspektyf foar
Fryslân’.
De útgongspunten foar enerzjytransysje waarden op 19 septimber op in
temagearkomste fan de enerzjywurkgroep fêststeld, dy wurde brûkt by it
opstellen fan it ferkiezingsprogram foar de Steateferkiezingen op 20 maart 2019.
De fyzjewurkgroep brocht it rapport ‘It roer moat om’ út dat pleitet foar mear
sizzenskip foar Fryslân binnen it Nederlânske steatsferbân. Dat rapport spilet ek in
rol as útgongspunt foar it Steateferkiezingsprogram. It rapport fan de kommisje
Twadde Keamerferkiezingen kaam út en sil yn 2019 neier besprutsen wurde.
Jehannes Elzinga, skriuwer
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Wurd ta ôfskied
Op de Algemiene Ledegearkomste fan 24 maaie 2019
naam Jehannes Elzinga ôfskied as HB-lid. Hy die dat
mei de folgjende wurden.
Nei seis jier lid west te hawwen fan it HB, wêrfan
fjouwer jier as skriuwer, is it no tiid om ôfskied te
nimmen. Oanlieding is dat ik begjin dit jier problemen
mei de sûnens hie. Ik krige in TIA en bedarre dêrtroch
sels yn in Kolombiaansk sikehûs. Dat hat my oan it
tinken set. Al bin ik dan no wer opknapt, it is leau ’k
dochs better net te folle hea op ’e foarke te nimmen. Ik doch dus in stapke tebek.
It is wol tryst dat dat no krekt bart, no’t we as FNP yn in tiidrek sûnder foarsitter
ferkeare, mar dat is net oars. Ik winskje Cees Nieboer as waarnimmend foarsitter
in protte sterkte ta om dizze perioade te oerbrêgjen. Ik hoopje dat der gau in
betûfte foarsitter fûn wurdt dy’t as in ferbinend tiimlieder fan it HB optreedt en
net as in dominante baas dy’t wol efkes fertelle sil hoe’t it sit.
Ik wol spesjaal Tjibbe Brinkman betankje foar syn trouwe stipe. Troch syn
ûnderfining en lange steat fan tsjinst wie er in rots yn ’e brâning op wa’t ik altiten
bouwe koe. Ek al treed ik dan ôf as bestjoerslid, ik bliuw aktyf yn de FNP, bygelyks
yn de EFA- kommisje. De FNP bliuwt foar my in waarm bad. Dat is it just wat de
FNP ûnderskiedt fan oare partijen. Dy waarme sfear as freoneklup mei de FNP nea
kwytreitsje, want dan wurdt it in gewoane politike partij dy’t benammen op
macht út is. En ik leau net dat ús leden dêr bliid mei wêze soene. Ik hoopje dat de
FNP nea syn Fryske woartels ferwaarleazgje sil, want it Frysk is de basis fan ús
partij, dat is it fûnemint dat ús ûnderskiedt fan oare partijen. Dêrom fyn ik it
spitich dat sa’n bytsje FNP’ers de Fryske taal goed behearskje, benammen wat it
skriuwen oanbelanget. Wylst der sokke goede kursussen troch de Afûk jûn wurde,
dy’t FNP’ers sels fergees oanbean wurde.
Noch in lêste opmerking: ik haw it gefoel dat we fan de namme ‘Nasjonale’ Partij
mear lêst as foardiel hawwe. Minsken fertiizje altiten wer nasjonaal mei
nasjonalistysk, dat bliuwt in hindernis. In namme as Fryske Folks Partij of Fryske
Partij soe ús in better imago jaan, tink ik. It nije logo kin al as in oerstap sjoen
wurde nei FP… Yn dit ramt bin ik bliid diel útmakke te hawwen fan de Fyzje
Wurkgroep, dy’t sa’n treflike ûnderbouwing jûn hat foar de missy fan de FNP: op
nei mear foech foar Fryslân! Nimmen, en wis net De Haach, wit better wat goed
foar ús is as wysels.
Jehannes Elzinga
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Weromsjoch op ferkiezingskampanje
De ferkiezingen foar de Provinsjale Steaten en it
Wetterskip binne foar de FNP goed ferrûn. Alle
filiaalpartijen, útsein GrienLinks, ferlearen sitten,
mar de FNP bleau mei fjouwer sitten oerein. Sterker
noch, as wy nei it Wetterskip sjogge, dan hawwe
noch nea safolle minsken FNP stimd, goed 38.000
Friezen hawwe harren stim tabetroud oan ús partij.
Tajûn, wy hawwe foar de Steaten goed 1400 stimmen minder krige as yn 2015 en spitigernôch
bedarre de FNP net yn it deistich bestjoer fan it
Wetterskip. Wy komme wol wer yn it kolleezje fan
Deputearre Steaten. En, as boppeslach, slagge it ús
ek yn om Germ Gerbrandy, en dêrmei de FNP fia de OSF, yn de Earste Keamer te
krijen.
Hoe dan ek, de grutste winst foar ús partij siet yn it feit dat wy fernijd, ferjonge en
ferbrede de kampanje yngien binne. Dat begûn al mei de karbidsjitaksje op
âldjiersdei. Foaral op de sosjale media waard dat fiks dield en ‘liked’. Doe de
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Nijjiersgearsit yn Boalsert. It wie te merkbiten dat der wer elan yn de partij sit.
Mids jannewaris brocht Corlienke de Jong op ’e Jouwer it tema ‘fakmanskip en
ambacht, wurk foar ús bern’ op in goed besochte gearkomste op it aljemint.
Ein jannewaris wie de temajûn ‘lânbou’. Mei ús ferhaal fan 100% biologyske
lânbou stie de FNP de sneons breedút yn Ljouwerter Krante. De moandeis dêrop
waard in diskusjejûn fan de PvdA yn Stiens oer wenjen op ’e doarpen kaapt troch
Sijbe Knol, Jan Willem Tuinenga en Germ Gerbrandy. Hja sloegen de bek deryn, de
PvdA foel stil en mei ynstjoerde stikken waard it FNP-ferhaal goed útsutele: wenje
op ’e doarpen foar ús jongerein! De absolute boppeslach wie de jûn yn Berltsum
mei de jongerein, de freedtejûns foar de ferkiezingen. De Ljouwerter Krante kopte
de sneons: Dankzij jongeren waait nieuwe wind door FNP, en: Swingend FNP
‘Staat pal voor de Friese Zaak’. De Volkskrant pakte dy deis ek út mei grutte en
prachtige foto’s fan de sfear op de FNP-jûn yn Berltsum.

Mar, ôffallers wiene der ek. De grutste wie fansels de oanslach yn Utert twa
dagen foar de ferkiezingen. Wat it effekt dêrfan west hat sil nea dúdlik wurde,
mar dat dêr de net-ferwachte grutte winst fan Forum voor Democratie mei troch
kaam, is wol dúdlik. It nije logo kaam op de posters net goed út ’e ferve. Efterôf

9

besjoen hie it faaks better west en hâld it by ien, dy fan it pykje. De kampanje
wurdt noch yngreven evaluearre.

Al mei al in resultaat om tefreden oer te wêzen. Tank oan it kampanjetiim en alle
frijwilligers dy’t sa foar ús partij yn it spier west hawwe. It fûnemint fan fierdere
fernijing, ferbreding en ferjonging yn ús partij is lein. In moaie basis om fierder op
en mei te bouwen!
Johannes Kramer, listlûker
De sfearympresjes binne gearstald troch Sijbe Knol.

It ynsjoch komt mei de jierren...
Lytse Simen sit yn groep 3. Hy kin al aardich lêze en kriget hieltyd mear nocht oan wat der
om hin hinne oan wurden en sinnen printe is. Sa waard er him fan ’e maitiid bewust fan it
begryp ferkiezingen. Net dat er allegear begriep, mar hy krige der belangstelling foar.
Oan ’e dyk tusken thús en skoalle stie samar in grut boerd mei plaatsjes en letters en op in
dei wie der by de post in hiel grut fel papier mei allegear nammen derop. Dat wiene de
listen, sei heit. En op dat boerd stiene de boppesten fan dy listen. Simen begûn iverich al dy
listen te lêzen. Wat in soad minsken. Doe’t er sawat alles hân hie, frege er: “Op watfoar list
steane heit en mem?” Heit sei dat hy en mem der net by stiene.
“O”, sei Simen, “ik tocht dat alle minsken op in list stiene.
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Wurk fan de fraksjeleden
Frysk by de rjochtbank
Corlienke de Jong hat skriftlike fragen steld oer
it Frysk by de rjochtbank. Oanlieding wiene de
berjochten fan strafrjochtadvokaat Tjalling van
der Goot. Hy hat hieltyd faker te krijen mei
Frysktalige fertochten en tsjûgen dy’t by in
rjochtbank bûten Fryslân foarkomme moatte. It
liket derop dat by it oannimmen fan de nije Wet
Gebrûk Fryske Taal gjin rekken holden is mei de
trochgeande spesjalisaasje fan de rjochtbanken. De wet hat it allinnich oer it Frysk
by de rjochtbank Noard-Nederlân en by it Hôf Ljouwert-Arnhim.
EU-subsydzjes
Advysbureau ERAC hat ûndersyk dien nei de
Europeeske subsydzjes. Dêr kaam út dat Grinslân
tusken 2014 en 2020 mar leafst € 289 miljoen krige
hat en Fryslân € 64 miljoen. Omrekkene nei it tal
ynwenners krigen Grinslanner bedriuwen, skoallen
en oerheden € 1500 de persoan oan Europeeske
subsydzjes takend. Dat is fjouwer kear mear as by
Friezen. Sybren Posthumus hat dêr in punt fan
makke yn de Steaten. Wêr komt dat hiel grutte ferskil no wei? De FNP hat fan
deputearre Sander de Rouwe in tasizzing krige dat der in analyze komt oer de
oarsaken.
Hûneklup De Tynje
Us nij Steatelid Sijbe Knol is mei in soad entûsjasme úteinset mei skriftlike fragen
oer de ferkeap fan fersmoarge provinsjale grûn. Wat is it gefal? Twa
hûnesportklups dy’t op ’e Tynje in stik provinsjale grûn fergees brûke, moatte
derôf no’t de provinsje de boel ferkeapje wol. Der hat earder in baggerdepot op
lein. De fraach wie oft de provinsje sokke ‘maatskiplike’ organisaasjes, dy’t sels
gjin jild hawwe om in eigen terrein te keapjen, ek yn ’e mjitte komme wol. Ut de
antwurden fan it Kolleezje docht bliken dat der mar in bytsje fersmoarging is. De
ferkeap as terrein mei in rekreative funksje hoecht dêr net om oer te gean. De
provinsje wol de hûneklups lykwols net yn ’e mjitte komme. Se sille lykas oare
mooglike keapers de folle priis betelje moatte.
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Kontrôletwang SNN
In protte bedriuwen en organisaasjes dy’t subsydzje oanfreegje fia it Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) hawwe te lijen ûnder grutte burokratyske regel- en kontrôletwang. In soad minsken hawwe dat befêstige, nei
telefoantsjes fan de kant fan de FNP.
De FNP hat dêr mei de ChristenUnie in amendemint oer yntsjinne. Dat waard
oannommen. Der sil no útsocht wurde oft it wier is dat SNN yn ferliking mei oare
regionale subsydzjeloketten yndied roomsker is as de paus.
Wynpark Fryslân
Fan ’t simmer sette de wurksumheden foar it grutte
Wynpark Fryslân yn de Iselmar útein. By de
behanneling fan it punt yn de Steaten hat de FNP
mei SP en PvdD in amendemint yntsjinne. Wy wolle
doarpen en wiken stimulearje om mei harren lokale
enerzjykoöperaasjes te partisipearjen yn dat
wynpark. Sa hoopje wy it lânskip op de fêste wâl frij
te hâlden fan net-winske wynturbinen en sinneparken. En fansels kin sa in part
fan it rendemint te’n goede komme oan de Fryske mienskip.
Gaswinning Waadkust
Der is de lêste tiid gâns ferset opkommen tsjin fierdere gaswinning ûnder de
Fryske Waadkust. De Waadferiening hie oproppen om dêr, foarútrinnend op in
debat oer de gaswinning yn De Haach, as Fryske Steaten in sinjaal oer ôf te jaan.
De FNP hat de moasje stipe. Wat it regear no dwaan sil mei de útkomsten fan it
omstriden gebietsproses oer de gaswinning by Ternaard is noch net dúdlik.
Lykwols troch de oanhâldende druk fan Steaten, gemeenten en maatskiplike
organisaasjes liket de kâns wol grutter wurden dat rekken holden wurdt mei de
easken út de regio.
Waadrinnen
Sukses hie de FNP mei in amendemint oer it waadrinnen yn de Steaten fan 27
febrewaris. Troch it slagge amendemint bliuwt it drûchfallen mei boaten op it
Waad en it fan board gean mei groepen ûnder lieding fan betûfte skippers tastien.
De oare Waadprovinsjes woene de regels folle stranger meitsje. Dêrtroch soene
Fryske waadgidsen mei grutte ûnderfining ynienen net mear foldwaan oan
ferskate burokratyske easken. Mei dit amendemint fan de FNP bliuwt Fryslân
foarearst sels baas wat it waadrinnen oangiet.
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Aginda Noardeast
Foarútrinnend op it nije koälysje-akkoart hawwe de Steaten € 19 miljoen
frijmakke foar de saneamde ‘Fersnellingsaginda Noardeast-Fryslân’. It giet om
allegear projekten dêr’t de FNP yn de Steaten en yn de gemeenterieden foar
striden hat. It grutste bedrach is foar Holwert oan See: € 10 miljoen. Der leit ek in
€ 3,3 miljoen klear foar natuerynklusive lânbou. De rest is foar in ferskaat oan
stipe foar ekonomyske projekten en programma’s yn it wurkgebiet fan de Aginda
Noardeast, ek wol bekend as ANNO.
Nij Cambuurstadion
Mei in tal oare partijen hat de FNP in amendemint yntsjinne oer de romtlike
ûntwikkeling fan it WTC-gebiet om it nije Cambuurstadion yn Ljouwert hinne. De
Steatefraksje hat oer dat grutte projekt algeduerigen oerlis mei de Ljouwerter
FNP-fraksje. It amendemint krige unanime stipe, om provinsjaal jild te jaan.
Lykwols mei de betingst dat grutskalige winkelromte op it nije plak net te’n koste
giet fan de besteande bedriuwen yn de binnenstêd en op De Centrale yn
Ljouwert.
Stipe foar kwaliteitsferbettering Frysk fan media nedich
De FNP-Steatefraksje hat in wurkbesite brocht
oan Omrop Fryslân. It docht bliken dat it
dreech is om kwalifisearre sjoernalisten te
finen dy’t it Frysk mûnling en skriftlik goed yn
’e macht hawwe. Dat is fan nammerste
grutter belang no’t de Omrop ek folle mear
docht mei sosjale media. Itselde probleem
spilet by de deiblêden. De fraksje hat dêr
skriftlike fragen oer steld. Corlienke de Jong:
“As der sa’n ferlet is, soene Deputearre
Steaten de opliedingen foar sjoernalistyk oanfiterje kinne om modules Frysk
sjoernalistyk skriuwen yn it lespakket op te nimmen. It Europeesk Hânfêst hat it
dêr ek oer.”
Kolleezjeûnderhannelingen nei Steateferkiezingen
Oan de kolleezjeûnderhannelingen namen foar de FNP Corlienke de Jong, Sybren
Posthumus en Johannes Kramer diel. Sijbe Knol, Wopke Veenstra, Rein van der
Wal en Yde Dijkstra skoden by de saneamde tematafels oan. Thom Feddema as
skaadfraksjelid en Jaap Cuperus as HB-fertsjintwurdiger droegen ek by.
Krekt foardat dizze Frijbûtser nei de printer soe waard bekend dat in
bestjoersakkoart berikt is. Sjoch dêrfoar de siden 14 en 15.
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De FNP-steatefraksje wiis mei en grutsk op it nije bestjoersakkoart:
Lok op ien!
Mei it nije koälysje-akkoart kiest it bestjoer fan de provinsje Fryslân útdruklik foar
Fryslân en de Friezen. Earder hie it Frysk Sosjaal Planburo al konkludearre dat der soks
wie as in Fryske paradoks: Friezen fielden har lokkich, wylst se minder fertsjinnen as
oare Nederlanners. Yn syn nijjierstaspraak yn Boalsert hie Johannes al oanjûn dat soks
hielendal gjin paradoks is, mar foar de FNP krekt hiel logysk. Omdat wy yn Fryslân
wenje, binne wy Friezen sa lokkich. Us mienskip en ús lânskip, mar ek ús taal en
kultuer binne de faktoaren dy’t ús sa lokkich meitsje. As FNP fine wy dat it lok fan de
Friezen op 1 moat as it giet om it bestjoeren fan dizze provinsje. Dat is no ek it
útgongspunt foar it nije kolleezje fan Deputearre Steaten. It noed stean foar mienskip,
lânskip mar ek foar ús eigen taal en kultuer stiet foar it nije kolleezje fan CDA, FNP,
PvdA en VVD foarop. Dêrnjonken binne foar de FNP de winstpunten:
● Der komt 25% mear jild foar it ferstevigjen fan it Frysk. It gebrûk fan it Frysk moat
sichtber flink tanommen wêze. De ynspeksje op it Frysk taalûnderwiis moat nei
Fryslân komme.
● Yn ús programma en de kampanje hawwe wy wurk makke fan mear omtinken foar it
bioferskaat, de feangreide en mear biologyske lânbou. Dat wurdt ek de kommende
jierren útgongspunt. Der komt mear jild foar greidefûgels en foar bioferskaat.
De omslach fan de lânbou nei in lânbou dy’t better yn balâns is mei de natuer en de
omjouwing wurdt trochset. De biologyske lânbou yn Fryslân kriget dêrby in ympuls.
We sjogge dat dizze foarm fan lânbou hieltyd mear de gongbere lânbou ynspirearret
en dat de gongbere lânbou dêr hieltyd mear fan oernimt.
Johannes kriget as deputearre lânbou en leefberens (krimp/wenjen) ûnder syn
ferantwurdlikheid. Dat binne werkenbere FNP-punten. De fraksje wurdt no fersterke
mei Wopke dy’t foar Johannes yn de Steaten komt.
● Der is mear omtinken foar wurk en ambachtslju.
● It suksesfolle Iepen MienskipsFûns dêr’t de ôfrûne fjouwer jier mear as tûzen
mienskipsprojekten de kâns mei krigen.
● It wenjen op ’e doarpen en tydlike arbeiders fan bûten krije ek mear omtinken.
● Fansels is it omgean mei it klimaat it grutte fraachstik foar de kommende tiid. As
FNP wolle wy ek bydrage oan it realisearjen fan útgongspunten fan it klimaatakkoart
fan Parys. Dat betsjut dat de kommende tiid fikse yngrepen dien wurde moatte. Mar
foar de FNP moat it lânskip gjin enerzjyfabryk wurde. Dêrom ek dat wy in sterk
ynsette op geotermy en gebrûk emisje wolle fan de waarmte fan de ierde. Wat mear
enerzjy wûn wurde kin mei geotermy, wat minder mûnen op lân of sinnegreiden wy
nedich hawwe. Foar ús wie dêrom tige wichtich dat geotermy in folle hegere prioriteit
kriget as oant no ta en dat wy der gjin wynmûneparken lykas Nij Hiddum Hou by krije.
Wy wolle it tal mûnen yn Fryslân fierder werombringe. Wol moasten wy konsesjes
dwaan foar de doarpsmûnen, lykas dy fan Reduzum en de saneamde Grinzer
Wynmûne. By dy lêsten meie maksimaal trije by inkeld boerepleatsen pleatst wurde,
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moat mei gemeenten praat wurde oer lânskiplike ynpassing en moat sjoen wurde oft
foar it enerzjyferlet fan de boer net better nei sinnepanielen op it dak sjoen wurde kin.
Dêr stiet foaroer dat der in stevige sanearring komme moat fan it tal solitêre mûnen
dat no yn Fryslân stiet. Ofsjoen fan de wat lytsere saneamde Lagerweij-mûnen binne
dat der sa’n 250 mûnen fan 45 meter en heger. Wy hawwe ôfpraat dat minimaal de
helte of leafst twa tredde dêrfan opromme wurde kin (sanearre). It giet der dan om
dat we (folle) minder peallen yn it lânskip krije. Boppedat wurde de nije mûnen
maksimaal 100 meter heech (tiphichte, dus mei de wjukken meirekkene) en moatte
minsken út de direkte omjouwing der fan profitearje.
Der is lang, goed mar ek stevich ûnderhannele troch de Steatefraksje. It haadbestjoer
hat belutsen west by de finale beslútfoarming en ynstimd mei it dielnimmen fan de
FNP oan dit nije kolleezje.
Johannes Kramer, listlûker
Corlienke de Jong, fraksjefoarsitter
______

Aukje Holtrop nije meiwurkster FNP-Steatefraksje
Op 1 maaie 2019 bin ik, Aukje Holtrop, úteinset as nije fraksjemeiwurker foar de
FNP. Ik bin hikke en tein yn Grou en ik wenje al jierren op in gaadlik plakje oan de
Pikmar. Ik fiel my ferbûn mei Fryslân en it liket my tige nijsgjirrich om as fraksjemeiwurker alles wat der spilet yn ús moaie provinsje fan tichteby te sjen.
Ik haw sa’n tweintich jier by de CCF wurke. Earst as
fotosetter en dêrnei fia sekretariaatswurk sa’n tsien
jier op it mêd fan marketing en kommunikaasje
aktyf west. Yn 2015 bin ik as kommunikaasjefreelancer oan it wurk gien, gauris yn kombinaasje
mei koarte kontrakten. Bygelyks foar de
Gebroeders Ferwerda Automaterialen en de Fryske
Akademy. No kombinearje ik it wurkjen foar de FNP
ek mei myn freelancewurk.
Dêrneist fyn ik it moai om maatskiplik myn bydrage te leverjen. Sa haw ik jierren
bestjoerslid west fan Pleatslik Belang Grou; haw ik de Grouster Skûtsjewike mei
opset en it Zeilcentrum Grou mei realisearre. Sûnt 2015 wie ik as bestjoerlid drok
mei de Stichting Gabe Skroar, dy’t yn it ramt fan LF2018 it Halbertsmajier yn Grou
organisearre hat. Dat is no klear, mar sjen wat der yn de takomst wer foar moais
op myn paad komt.
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De Fryske Marren
FNP tsjin sânwinning yn Iselmar
De FNP-fraksje yn De Fryske Marren hat op 13 febrewaris 2019 yn de
riedsgearkomste tsjin de sânwinning yn de Iselmar stimd. De konklúzje fan de
fraksje wie: by twivel net ynhelje. De fraksje woe boppedat rjocht dwaan oan
syn útgongspunt om noed te stean foar natuer en lânskip en harkje nei de stim
fan in grut part fan de ynwenners. It wie net om ’e nocht dat mear as 15.000
minsken harren hantekening setten ûnder de petysje!
troch Jan Volbeda, fraksjefoarsitter
Optelsom fan effekten
Foar de FNP-fraksje is tige wichtich dat der sûnt it begjin
fan de plannen foar in yndustriële sânwinning foar de
Gaasterlânske kust sprake is fan in optelsom fan negative
effekten yn en om de Iselmar. Tink oan útwreiding fan
yndustryhavens en wynmûneparken, de planning fan
grutskalige sinnefjilden op it wetter en de ferwachte
effekten fan de leechfleanrûten fan Lelystêd Airport. De
komst fan noch gruttere en mear skippen nei it
ferbreedzjen fan de slûs op Koarnwertersân sil ek effekt
hawwe.
Kwetsbere kliffekust
Sânwinning yn dizze foarm mei dan foldwaan oan de noarmen, foar de FNPfraksje kin hjir gjin sprake wêze fan goede romtlike oardering. De FNP-fraksje wol
rjocht dwaan oan syn útgongspunt om noed te stean foar it lânskip en benammen
dit kwetsbere Natura 2000-gebiet foar de unike kliffekust fan Gaasterlân.
Natuer en miljeu
De gefolgen foar natuer en miljeu (fisken, fûgels, fersâltsjen) binne foar ús as
leken dreech yn te skatten. Dat de sânwinning gefolgen hawwe sil foar lûd, ljocht
en swidens is wis, dat blykt út de miljeu-effekterapportaazje (m.e.r). Lykwols
sprekke saakkundigen inoar tsjin. Dêrom dat de FNP seit: “By twivel net ynhelje.”
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It lêste wurd oan de ried
Polityk sjoen wie de sânwinning noch net in útmakke saak; de gemeenteried hie
wol deeglik it lêste wurd en hie wat te sizzen oer dat stik fan de Iselmar. De FNPfraksje fielt him folksfertsjintwurdiger. Dêrom hawwe wy ek goed harke nei de
stim fan in grut part fan ús belutsen ynwenners en dêr oant it petear yn de ried de
tiid foar nommen. Dy opstelling hat laat ta in brek yn de koälysje mei CDA en VVD.
Woansdei 20 febrewaris, yn in ekstra ‘Debat en Beslút’, is dúdlik wurden dat de
brek tusken FNP en CDA/VVD definityf wie. De yntsjinne moasje fan wantrouwen
tsjin de beide FNP-wethâlders is oannommen. De wethâlders, se hiene part noch
diel oan it skeel, hawwe fuort dêrnei harren ûntslach yntsjinne.
Moasje
Yn de ried fan 12 maart hawwe we in moasje yn tsjinne, dêr’t we it kolleezje yn
fregen om der by de provinsje op oan te stean om de Ferklearing Fan Gjin
Betinksten dy’t foar de sânwinning ôfjûn wie, yn te lûken. No’t de ried besletten
hat de omjouwingsfergunning net te ferlienen, kin de FFGB ek ynlutsen wurde. De
moasje waard oannommen mei 19 stimmen foar en allinne de stimmen fan VVD
en CDA (12 stimmen) tsjin. It kolleezje moat noch weromkeppelje.
It is noch lang net dien!
Te ferwachtsjen wie dat de ûndernimmer, Royal Smals, it dêr net mei iens wêze
soe. Dy is nei de Steatsried gien mei in beswier. It wurdt spannend wat dêrút
komme sil. De fraksje, sân man/frou sterk, hat it dêr, mei syn beide wethâlders,
tige dreech mei hân.
Mei troch al de positive reaksjes bliuwe wy fan miening dat we it goede beslút
nommen hawwe. No konstruktyf fierder, mar wol yn in oare rol, dy fan
opposysjepartij. ■
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Fan ferkiezingen, koälysje en tekoarten
In poerbêste ferkiezingsútslach foar de FNP by de
Wetterskipsferkiezingen.
Hast 40.000 stimmen, 6000 mear as fjouwer jier
ferlyn. De opkomst wie ek heger, mar dochs. Twa
sitten yn it Algemien Bestjoer (AB), de tredde
rûnen we op in pear tûzen stimmen nei, krekt mis.
Spitich dat in grut part fan dizze kiezers by de
Steateferkiezingen net op de FNP stimd hawwe.
Dizze minsken hawwe harren blykber liede litten
troch de lanlike polityk, mar it jout tagelyk wol de
potinsje foar de FNP oan. Dêr moatte we oer
fjouwer jier sterk op ynsette.
Yde Dijkstra en ik binne op 28 maart ynhammere yn it AB. Spitich is dat we net
meidogge yn it Deistich Bestjoer (DB) fan it Wetterskip. Wy hiene graach diel
útmakke fan in koälysje mei in grien profyl. Dat hie ek rjocht dien oan de
ferkiezingsútslach. De measte stimmen giene nei de mear griene partijen: Water
Natuurlijk, PvdA, FNP, Partij voor de Dieren en 50PLUS. It CDA seach lykwols kâns
om mei in yn ús eagen konservative koälysje te kommen.
Op 7 maaie is it koälysje-akkoart ‘Gewenst Peil’ yn it AB besprutsen. Wy hawwe
kritysk west oer dat stik. Wat it meast opfoel wie fansels de flinke belestingferheging foar boeren, boargers en bûtenlju. Alle koälysjepartijen hiene by de
ferkiezingen oanjûn de tariven net mear ferheegje te wollen as mei it
ynflaasjesifer. No fleane de tariven yn ien klap mei 10% omheech. De hâlding fan
dit DB by de oanpak fan de feangreide noasket ús ek net. Yn ús eagen moat it
Wetterskip mei de Provinsje, natuerorganisaasjes, LTO en Ryk der hurd oan lûke
om ta in goede oplossing te kommen. Se lynje lykwols efteroer en wachtsje ôf. Wy
hawwe oanjûn dat we de útwurking fan it koälysje-akkoart kritysk hifkje sille en
dêrby ús eigen ferkiezingsprogram as mjitstêf brûke sille.
Bert Vollema, Jan van der Kooi en Wietske Poelman foarmje foarearst de
skaadfraksje. Dêr binne we tige wiis mei. Wy komme foarôfgeand oan de
kommisjegearkomsten op it Partijhûs byinoar om mei-inoar ús stânpunten te
bepalen. Undertusken hawwe we de earste kommisjegearkomsten en de earste
AB-gearkomste efter de rêch. It wichteste wie de jierrekken 2018 mei in tekoart
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fan likernôch 8 miljoen. Der wurdt in fikse greep yn de reserves dien. Foar 2019
wurdt rekken holden mei in tekoart fan 7,5 miljoen. Dêr komme de finansjele
problemen fan it Noardlik Belestingkantoar dan noch by. Dat kin fansels sa net
trochgean. “Skerper oan ’e wyn sile, kritysk op de útjeften wêze, soargje dat it
tafersjoch op de projekten op oarder is en gjin heale ôfspraken mei oare partijen
meitsje.” It tekoart op it nije gemaal De Heining is dêr in dúdlik foarbyld fan. Yde
hat syn ljocht skine litten oer it baggerjen fan de Hallumer en Holwerter Feart. Dat
moat trochgean omdat oars it nije gemaal De Heining net goed funksjonearje kin.
Tagelyk hat Yde ek omtinken frege foar it baggerplan yn ’e mande mei de
Provinsje en de gemeenten. Dat is foaral ek fan belang foar de rekreaasjefeart.
Wy geane in drokke tiid yn ’e mjitte, mar we hawwe der in soad nocht oan.
Oare kear mear.
Bram Bonnema,
fraksjefoarsitter

Frouwepoartsbrêge Ljouwert (foto kolleksje FNP)
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Fan de OSF
Profilearje op wetten fan regionaal belang
troch Gerben Gerbrandy
Nei in hiel skoft fan ûnwissichheid is no de kûgel
troch de Earste Keamer. Tiisdei 11 juny bin ik as
OSF-lid yn de Earste Keamer ynstallearre. Dat wie
in bysûnder momint yn de ymposante seal dêr’t de
Earste Keamer yn gearkomt. Fan de 75 leden binne
44 as nij lid ynstallearre. Foar de nije Keamer in
hiele feroaring. Der giet mear as trijehûndert jier
ûnderfining fuort. De Keamer wurdt nochal
opskodde soe men sizze kinne. Forum voor
Democratie komt der mei tolve leden yn en easket
ek fuortendaliks it foarsitterskip op. De wizânsje is dat de grutste partij dat
fersoarget, mar yn dit gefal moatte wy dêrfan ôfwike, tink ik. Earst mar ris sjen
hoe’t it allegearre by dy partij funksjonearret. De foartekens binne, nei de
ûnferstannige uteringen fan kandidaat Beukering, net sa geunstich.
Der brekt in drokke tiid foar my oan. As ienmansfraksje is men fuort ek lid fan it
College van Senioren (CvS), de foarsitters fan alle partijen. Der binne no trettjin
kommisjes, dy’t de ûnderskate te besprekken wetsútstellen skriftlik tariede en
besprekke, dy’t ek troch my beminske wurde moatte. Dat is fansels ûnmooglik en
dêrom sil ik in kar meitsje moatte hokker wetsútstellen relevânsje hawwe foar
myn ynbring. Tiisdeis is de gearkomstedei yn De Haach. Earst komt it CvS gear om
de plenêre gearkomste fan dy dei foar te besprekken. De plenêre gearkomste
begjint meastal om 13.30 oere. Dêrnei binne der kommisjegearkomsten. As de
plenêre gearkomste lang duorje sil, wurdt der somtiden ek op moandei
gearkommen. Genôch te dwaan; we moatte earst mar ris efkes sjen hoe’t de
hazzen rinne.
Dat ik no de ûnôfhinklike senaatsfraksje fertsjintwurdigje mei, is in hiele eare. Op
27 maaie koene de Steateleden fan de provinsjes harren stim útbringe. De OSF
hat yn seis provinsjes (Fryslân, Grinslân, Drinte, Seelân, Noard-Brabân en
Limboarch), trettjin Steateleden. Dy platfoarms fan ûnôfhinklike partijen hawwe
by de Earste Keamerferkiezingen ek yndied op de OSF stimd. Der wiene net
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genôch punten om selsstannich in sit te krijen, mar mei in restsit is it slagge. Ik
wol ús Steateleden dan ek tige tank sizze foar it betrouwen dat se yn my steld
hawwe. Yn Nederlân stimme 34% fan de minsken by gemeenteriedsferkiezingen
op lokaal/regionaal ûnôfhinklike partijen. As al dy partijen har bondelje soene op
provinsjaal nivo, dan soe de OSF fierwei de grutste partij yn de Earste Keamer
wêze! Der is potinsje. Tagelyk wit ik fansels dat de stânpunten by dy partijen o sa
útinoar rinne. Wat se wol allegearre mien hawwe, is dat der mear harke wurdt nei
ús ynwenners. Fan ûnderen op, is ús biedwurd. Sa ticht mooglik by de boarger.
As OSF hawwe wy trije kearnwearden:
- Altyd op syk nei de lytsskaligens en de minsklike mjitte
- Gearwurkje, mar eigen identiteit behâlde
- As ien partij oplûke (ienheid by ferskaat)
Der is in stipefraksje gearstald út minsken fan de oansletten OSF-leden, dy’t my
advisearje sille yn de stânpuntbepaling oangeande nije wetsútstellen. De Earste
Keamer is der om te sjen oft de wetten, dy’t yn de Twadde Keamer al
oannommen binne en in mearderheid hawwe, juridysk wol yn oarder binne, oft se
wol útfierber en te hanthavenjen binne. De Earste Keamer docht de lêste hifking
foar't in wetsútstel ek echt wet wurdt.
De Earste Keamer soe minder polityk wêze moatte en mei in beskate distânsje nei
de útstellen sjen moatte. De werklikheid is wat oars. Der is op foarhân gjin
mearderheid foar de regearingskoälysje yn de Earste Keamer. Der sille
mearderheden socht wurde moatte en dat is foar de lykwichtichheid fan
wetjouwing net ferkeard.
Wy sille sjen hoe’t it beteare sil. Ik haw omtrint tritich jier yn de polityk aktyf west,
altyd mei it idee dat wy yn it iepenbier bestjoer, ús demokrasy, sa ticht mooglik by
en foar de minsken stean moatte. Hendrik ten Hoeve hat tolve jier foar de OSF yn
de Earste Keamer sitten. Hy hat dat út soarte fantastysk dien.
Ik sil my ynsette foar dizze útdaagjende saak en syn ried behertigje: profilearje dy
op wetten fan regionaal belang en stim fierder mei dyn sûn boereferstân. ■

Yn Frijbûtser 465 sil Durk Stoker, foarsitter fan de OSF, neier yngean op de eftergrûn en it
wurk fan de OSF en de wize fan stimmen foar de Earste Keamer. Redaksje
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FAN DE EFA
Ynfloed FNP yn Brussel groeit
De regionale partijen yn Europa hawwe it poerbêst dien mei de Europeeske
ferkiezingen. It totaal oantal stimmen op de partijen fan de Europeeske Frije
Alliânsje (EFA) – dêr’t de FNP by oansletten is – groeide mei goed 18% nei 3.8
miljoen. De EFA (13 sitten) foarmet ien fraksje mei de Grienen. De EFA-Greens
e
binne mei 10% fan de stimmen de 4 fraksje yn it Europeesk Parlemint en hawwe
dêrmei in kaaiposysje krige.
De 13 sitten fan de EFA komme út
Flaanderen (3), Skotlân (3), Wales
(1), Korsika (1), Kataloaniëe (2),
Letlân (1), Baskelân/Galisië (1) en
Dútslân (1).
Benammen de pro-Europeeske
SNP yn Skotlân hat it poerbêst
dien. Mei 38% fan alle stimmen is
dy partij fierwei de grutste en lit
ús sjen wat mooglik is. De Skot
Alyn Smith sil de EFA-groep
oanfiere.
De FNP kin mei en troch de EFA:
1. Wurkje oan in Europa fan regio’s ynstee fan in Europa fan de lidsteaten,
wêrby’t regio's streekrjocht kontakt hawwe en minder ôfhinklik binne fan de
sintralistyske regearingen.
2. Oparbeidzje mei oare regio’s yn de enerzjytransysje en dêrby opkomme foar
de belangen fan de regio's yn relaasje ta de grutte metropoalen. Foarich jier
hat dat de FNP al in protte kennis brocht en de kommende jierren wolle we
dat trochsette.
3. Ynspiraasje opdwaan út oare regio’s en harren oanpak om te kommen ta in
gruttere eigen ferantwurdlikheid.
4. Jild ynhelje út de saneamde ‘struktuerfûnsen’ of koheezjefûnsen. Dy binne
bedoeld om de gebieten yn Europa dy’t dat nedich hawwe, te stypjen. Foar
Fryslân giet dat om tsientallen miljoenen euro’s.
EFA-kommisje
Olrik Bouma, bestjoerslid fan de EFA yn Brussel
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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 Nieboer, Tsjerkwert, (waarn. foars.)
06 2266 9882
cees.nieboer@fnp.frl
Eddie de Vries, Drachten (ponghâlder)
0512 52 53 92 / 06 5533 1717
eddie.de.vries@fnp.frl
Jaap Cuperus, Dokkum
06 2245 8322
jaap.cuperus@fnp.frl
Annigje Toering, Mantgum
06 5124 7182
annigje.toering@fnp.frl
Hendrik de Vries, Stiens
06 1498 5556
hendrik.de.vries@fnp.frl
Wouter Wouda, De Jouwer
06 2509 5159
wouter.wouda@fnp.frl
Menno de Jong, Ljouwert (aspirant)
06 1438 3289
menno.de.jong@fnp.frl
Anje Wester, Earnewâld (aspirant)
06 5372 7793
anje.wester@fnp.frl

STEATEFRAKSJE

p/a Provinsjehûs, 058 292 58 03
fnp@fryslan.frl
Yde Dijkstra, beliedsmeiwurker
Aukje Holtrop, fraksjemeiwurker
fraksjeleden
Corlienke de Jong, Jutryp (foarsitter)
06 2201 9066
c.dejong@fryslan.frl
Sijbe Knol
06 3094 4415
s.knol@fryslan.frl
Sybren Posthumus, Reduzum
0566 60 29 28 / 06 3022 6684
s.posthumus@fryslan.frl
Wopke Veenstra, Boelensloane
06 1337 3729
w.veenstra@fryslân.frl
Rein van der Wal, It Surhústerfean
(earste opfolger)
06 1591 2231
r.vanderwal@fryslan.frl
DEPUTEARRE

Johannes Kramer, Sibrandabuorren
(06) 1561 2055
j.kramer@fryslan.frl
WETTERSKIPSFRAKSJE

Bram Bonnema, Frjentsjer (foarsitter)
06 5426 2180
bbonnema@wetterskipfryslan.nl
Yde Dijkstra, Ljouwert
06 5198 3449
ydijkstra@wetterskipfryslan.nl
EARSTE KEAMER (OSF)

Gerben Gerbrandy, Goaiïngea
06 5535 8195
gerbengerbrandy@osffractie.nl
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