Utjefte fan de FNP
desimber 2019, nûmer 466
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Frijbûtser
Ferskynt yn prinsipe yn maart, juny, septimber en desimber.
Nûmer 467 komt op 20 maart 2020 út. Kopij foar 6 maart 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: Harry van Borkulo
Redaksje
Harry van Borkulo, Hurdegaryp / Jan Breimer, Grou / Wouter Wouda, De Jouwer en Jitske
Zaadstra, Turns
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Frijbûtser 466 is út!
In lekker tsjok nûmer foar de winter.
Dit is – formeel as foarsitter – myn earste stikje
tekst oan jimme. Machtich moai dat ik dat
dwaan mei en wat bin ik grutsk op ús partij!
Wat wiene der in soad feroaringen op de lêste
ledegearkomste. It nei bûten bringen fan it nijs
dat Klaas Fokkinga ús nije deputearre wurdt, wie
in tige spesjaal momint. Klaas siet sûnt koart
noch yn de Fryske Steaten, dêr’t er as betûft
persoan de seal wol stil krige. Hjirby winskje ik
Klaas út namme fan alle leden in soad nocht en
wille ta as nije deputearre, lokwinske!
Op ’e ledejûn, dêr’t sa’n hûndert minsken op ôfkamen, waard ek efkes stilstien by
Johannes Kramer as nije boargemaster. Fansels hjir ek in lokwinsk, want dit is ek
hiel moai en goed nijs!
De lêste oare grutte feroaring is fansels it haadbestjoer sels. Al op de ledejûn sels
krige it nije HB in soad positive reaksjes, dêr’t wy tige bliid mei binne, it jout ús
betrouwen en enerzjy!
As foarsitter fan it team wol ik graach kwyt dat ik tige ynnommen bin mei dizze
nije groep. Der sit balâns yn, sawol kwa âldens, eftergrûn as man-frouferhâlding.
Wietske Poelman, Jan Benedictus en Janneke de Boer, tige wolkom en ek in
lokwinsk foar jimme.
Fansels nimme we ek ôfskied fan guon minsken. Cees Nieboer hat goed acht jier
yn it haadbestjoer sitten en Eddie de Vries mei fjouwer jier ek in moaie tiid.
Hendrik de Vries hat in jier meidraaie kinnen. Alle trije wolle we hjir ek betankje
foar harren wurk en ynset dy’t se dien ha foar de partij.

»
Sjoch foar útnûging Nijjiersgearsit de siden 17 en 31.
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Mar is der mear as in ledejûn en it feit dat de measte leden net op sa’n jûn
komme (kinne) jildt ek. Somtiden ferjitte we dat wolris. Njonken de hûndert leden
dy’t we faker sjogge op sa’n jûn, steane al gau noch tûzen partijleden dy’t ‘thús’
bliuwe. As foarsitter wol ik der foar elkenien wêze. Dat betsjut net dat elkenien
syn of har sin krije kin, mar wol dat harren lûd wol altyd oerkomme sil.
Der binne genôch moaie útdagingen foar de kommende tiid, mar earst moatte de
saken yntern op oarder. It folsleine deistich bestjoer (foarsitter, skriuwer en
ponghâlder) is ferfongen en dat is net neat.
As foarsitter stribje ik nei in stabile en sterke partij. In partij dy’t klear is foar
fierdere groei en klear is foar de kommende tweintiger jierren fan dizze iuw.
Dêrfoar binne goede kontakten tusken minsken binnen de partij tige wichtich.
Wy moatte dan ek net te skruten wêze en inoar gewoan opsykje as we fragen
hawwe. Sis mar: praat net oer de minsken, mar mei de minsken.
Jo HB stiet dêr yn alle gefallen foar iepen!
Wy kinne grutsk wêze op ús partij, oft it no giet om jo gemeente of oer de
provinsje, wy steane dúdlik foar de Fryske saak. It wurd Fryske sit yn ús
partijnamme en wy kinne mei rjocht sizze dat wy de iennichste echte Fryske partij
binne yn ús parlemint (de Fryske Steaten), alle oare partijen binne yn it foarste
plak in Nederlânske partij. Tink dêr mar ris oer nei en sjoch de kânsen!
Us belangen binne de Fryske belangen en der sit gjin NL-filter op om samar te
sizzen. Dat NL-filter sjogge we wol faak trochsiperjen by de oare partijen; dat is
harren kar, se kinne faak net oars. Wy meitsje sa folle mooglik ús eigen kar en wy
binne frij!
It nije HB is los, we sitte fol enerzjy en we hawwe der nocht oan!
Ut namme fan it bestjoer winskje ik jimme hiele noflike dagen ta en fansels in sûn
en lokkich 2020!
Freonlike groetnis,
Wouter Wouda, foarsitter
wouter.wouda@fnp.frl of 06-25095159
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Ferslach Algemiene Ledegearkomste
op 29 novimber 2019
De boppeseal fan Duhoux sit fol. Dat jout de nijsgjirrichheid fan dizze Algemiene
Ledegearkomste oan, want op dizze jûn wurdt de nije kandidaat-deputearre
bekend makke, de ferfanger fan Johannes Kramer, dy’t beneamd is ta
boargemaster fan de gemeente Noardeast-Fryslân. In foarsitters- en
bestjoerswiksel yn it haadbestjoer stiet ek op de wurklist.
Ynterim-foarsitter Cees Nieboer hjit elkenien fan herten wolkom en iepenet de
gearkomste. Nieboer jout oan dat der om njoggen oere in parsemomint wêze sil
foar de Fryske media. De media en dêrmei ús hiele provinsje, binne tige benijd
wa’t de nije kandidaat-deputearre fan de FNP wurdt. Wa wurdt de opfolger fan
Johannes Kramer yn it kolleezje fan FNP, CDA, VVD en PvdA?
Gerben Gerbrandy, foarsitter fan de listadvyskommisje dy’t him oer de kar fan de kandidaat
bûgd hat, nimt it wurd. De leden fan de FNP
koene ien of twa nammen ynleverje,
kandidaten koene sels ek sollisitearje.
Gerbrandy wit te fertellen dat der goed fyftich
reaksjes opkommen binne. De kommisje bestie
fierder út twa HB-leden en de Steatefraksje. Al
gau wurdt helder dat de kar unanym op Klaas
Fokkinga út Nes, Noardeast-Fryslân, fallen is.
Klaas Fokkinga wie Steatelid yn de foarige
perioade en hat in rike bestjoerlike ûnderfining, Klaas Fokkinga, de nije deputearre
ûnder oaren yn it ûnderwiis. Klaas wurdt mei grut applaus ynhelle troch de leden
yn de seal. Hy fertelt wat oer syn motivaasje en syn plannen foar de kommende
tiid. Oan de seal noch de mooglikheid om wat fragen oan him te stellen.
Johannes Kramer is der steande de gearkomste ynkommen. Hy jout in oersjoch
fan syn wurkpaad by de FNP en winsket Klaas alle lok en sukses yn syn nije
funksje.
Gerben Gerbrandy kriget noch blommen en wurden fan wurdearring fanwegen it
feit dat er senator wurden is foar de OSF (Unôfhinklike Senaatsfraksje) yn de
Earste Keamer.
Nei it skoft, dêr’t ûnder yn Duhoux it parsemomint mei de Fryske media yn holden
wurdt, wurde we ynformearre oer de ôfrûne kampanje. Jannes van der Velde hat
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him dêr tige yn ferdjippe en lit in analyze op de leden los mei in ferhelderjende
powerpointpresintaasje. De útslach fan de ferkiezingen hat relatyf goed útpakt
foar de FNP, mar fansels binne der ek punten dêr’t men kritysk oer wêze kin en
dêr’t fan leard wurde kin en moat.
Jan Hiemstra, foarsitter fan de finansjele kommisje, praat op syn bekende
ûnderhâldende, dochs korrekte wize oer de Begrutting 2020, mei de sifers as
yllustraasje op papier en op it skerm. Hjir ek plak foar selsrefleksje en
learmominten en wer wat fragen út de seal wei.
De bestjoerswiksel yn it haadbestjoer
hâldt yn foarste plak yn dat Wouter
Wouda de nije partijfoarsitter wurdt.
Jan Benedictus wurdt de nije
ponghâlder, Wietske Poelman wurdt
skriuwer en Janneke de Boer
algemien bestjoerslid. Dy trije wurde
by akklamaasje troch de oanwêzige
leden ferwolkomme. Annigje Toering
kriget it wurd en betanket Cees
Nieboer, Eddie de Vries en Henk de
Vries foar harren enoarme enerzjy
dy’t hja yn de partij stutsen hawwe.
Respekt dêrfoar.

Henk de Vries (l) en Cees Nieboer (r) wurde
betanke troch Annigje Toering.
FOTO: JAAP CUPERUS

De jûn wurdt ôfsletten troch koarte updates oer it wurk fan de Steatefraksje troch
fraksjefoarsitter Corlienke de Jong en oangeande de Wetterskipsfraksje troch
fraksjefoarsitter Bram Bonnema.
Yn fernijde foarm giet it haadbestjoer op nei de folgjende ALG yn maaie 2020 en
hopet dêr dan wer safolle mooglik leden te sjen.
Wietske Poelman, skriuwer
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Hoe djip sit ús taal?
Gearfetting fan oanrin en útfiering fan de ferdjippingsdei op 5 oktober 2019 yn
restaurant De Grote Wielen
Ynlieding
Yn 2018 organisearre de FNP-kaderkommisje in besinningsdei. De dielnimmers
oan dy slagge aktiviteit kamen ta de konklúzje dat in ferdjippingsslach op fjouwer
tema’s winsklik wie. Dat wiene Natoer & Lânbou, Taal & Kultuer, (Jeugd-)Soarch
en it Sosjaal Domein.
Yn jannewaris 2019 is in temajûn holden oer Natoer & Lânbou op ’e ‘Dairy
Campus’ (Ljouwert), foar Taal en Kultuer binne oriïntearjende besiten/fragen
brocht/steld oan ferskate ynstellingen en organisaasjes yn ’e provinsje. Dêr kaam
út nei foaren dat der – fanwegen de ‘breedte’ fan it tema – in skieding makke
wurde moast tusken taal en kultuer, hoewol’t de kaderkommisje him der tige fan
bewust wie en is dat de beide ûnderdielen inoar reitsje en oerlaapje.
De opset

Bert Looper

Yn ’e oanrin nei dizze dei moast yn de kaderkommisje neitocht en praat wurde oer de
ynfalshoeken dêr’t de kommisje it tema Taal ûnder
oanbiede soe. Besletten waard om dat yn ’e foarm
fan ‘wurkwinkels’ te dwaan. Keazen waard foar de
wurkwinkels: “De Skiednis, it No en de Takomst” te
fersoargjen troch Bert Looper, direkteur Tresoar;
“Frysk yn ûnderwiislân” troch Albert Walsweer,
NHL/Stenden; in ynteraktive ‘winkel’ mei Mirjam
Vellinga (Afûk) oer de “Eigen taalûnderfiningen” yn
’e moarntiid en ôf te wurkjen yn sirkwyfoarm. Oan it
begjin fan ’e middei in ynformaasjemomint mei
kaderkommisjelid Jabik van der Bij oer “Hoe stiet it
Frysk der no foar?”

Dan sil it selskip yn diskusjegroepen útinoar, wêrby’t trije fragen sintraal stean:
“Wat kinst sels dwaan oan it fuortsterkjen fan ’e posysje fan it Frysk?”, “Wat kin
de polityk dwaan oan it fuortsterkjen fan it Frysk?” en “Wat bart dêr dan mei?”
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De ferdjippingsdei
Op sneon 5 oktober koe kaderkommisjefoarsitter Annigje Toering goed fyftich
persoanen yn restaurant De Grote Wielen wolkom hjitte en útlis jaan oer de
eftergrûn en ynfolling fan de dei. Foar’t begûn waard mei it sirkwy fan
wurkwinkels, follen de oanwêzigen in attitudeskaal oangeande taal en taalhâlding
yn. Bedoeling dêrfan wie om yn ’e middei in selde formulier yn te foljen, sadat –
nei it ynleverjen en it ferwurkjen fan de ynhâld – neigien wurde koe yn hoefier't
de op dy dei opdiene ynformaasje de earst ynfolle miening feroare hie. De rest
fan ’e moarntiid waard bestege oan it trochrinnen fan it wurkwinkelsirkwy.
De ynteraktive wurkwinkel “Eigen
taalûnderfiningen” fan Afûkmeiwurkster Mirjam Vellinga
brocht by de dielnimmers jeugdoantinkens nei boppen dy’t
bytiden pynlik oanjoegen dat it yn
harren jonge jierren minder
‘gewoan’ wie om it Frysk yn de
Wurkwinkel Mirjam Vellinga
omgongstaal te brûken. Taaltwang
en -status wiene doe folle sterker en makken dat men jin as fryskprater ‘de
mindere’ fielde. Dy gefoelens binne gelokkich hjoed-de-dei folle minder by de
Fryske befolking oanwêzich. Dêrneist wist frou Vellinga oan te toanen dat de
jeugd by it brûken fan sosjale media it Frysk folle mear brûkt as earder ferwachte
waard.De histoaryske presintaasje fan Tresoar-direkteur Bert Looper brocht in
trijetal wichtige perioaden yn omtinken. De midsiuwen einigjend mei it ferlern
gean fan de Fryske frijheid ûnder Albrecht van Saksen. Dêrnei it oplibjen fan it
Frysk troch de ynbring fan Gysbert Japicks en as lêste it ûntstean fan de Jong
Fryske Mienskip dêr’t it selsbewustwêzen fan de befolking en de wurdearring fan
de taal in oppepper by krige. Neffens Looper stean we no wer op in soarte fan
twasprong wat de rjochting oangiet foar it behâld fan de twadde rykstaal.

Wurkwinkel Albert Walsweer
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De tredde wurkwinkel fan dy moarn gie oer de rol fan it Frysk yn it ûnderwiis en
de kar dy’t de provinsjale oerheid dêryn meitsje sil. Walsweer en frou Varkevisser
brochten harren taharkers op ’e hichte fan de provinsjale ynstek om alles wat mei
it Frysk yn ûnderwiislân te krijen hat earst goed te ynventarisearjen. Dêrnei sil der,
foar 2030, in ramt – it Referinsjeramt Frysk (RrF) – ûntstean en dêroan sille alle
skoallen yn Fryslân harren konformearje moatte.
Nei de lunch brocht Jabik van der Bij syn ynformaasje oer de stân fan saken
oangeande de Fryske taalsituaasje mei in powerpointpresintaasje ûnder de
oandacht fan it hiele selskip. De ferskillende histoaryske stadia – de Frânske tiid,
de perioade dêr’t ús taal as ‘boersch’ yn beskôge waard, de weromlûkende
beweging dêrfan fan stêd nei plattelân en de ynfloed fan algemien maatskiplike
tendinzen (gearstalling fan húshâldingen, taal thús en bûtendoar, ynfloed fan de
media) – kamen dêryn foarby. Dochs hat it Frysk him hanthavenje kinnen. Van der
Bij seach as ljochtpunt ek it brûken fan it Frysk troch de jeugd yn ’e sosjale media.
De konklúzje moat dan – neffens Van der Bij – ek wêze dat op taalgebiet alles mei
alles te krijen hat. Dêrby is te tinken oan û.o. taalwil, demografy, hâlding,
gewoante, ekonomy, migraasje, wetten, status en polityk.
Ofslutende fragen oan de dielnimmers wiene: Dogge wy der wat oan?, Wat
kinst der sels oan dwaan? en Wat moat de FNP deroan dwaan? De earste fraach
waard mei in oertsjûgjend JA beäntwurde.
Mei de mentale bagaazje fan de moarnssesjes en Van der Bij’s ynbring, giene
fjouwer groepen ûnderling yn diskusje oer de boppeneamde fragen. De
útkomsten fan dy stânpuntútwikselingen waarden op ‘flappen’ fêstlein.
Ofsluting
Yn har slotwurd betanke foarsitter Toering de oanwêzigen foar harren ynbring en
sei harren ta dat de fêstleine diskusje-útkomsten troch de Kaderkommisje
ferwurke wurde sille. Mar de groep taharkers waard ek oproppen om séls mei
ynmoed in positive hâlding foar it Frysk út te dragen.
Foar de kaderkommisje,
Wijbe Postma
FOTO’S GEA IEDEMA
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Kronyk fan in hjitte hjerst
Ferhierdersheffing, in politike oaljeflek
Mei in soad elan hat Sijbe Knol derfoar soarge dat de provinsje aksje ûndernimt
tsjin de ferhierdersheffing. Oanlieding wiene alarmearjende berjochten fan
wenningkorporaasje Wonen Noordwest Friesland. Troch de ferhierdersheffing kin
dy 500 wenningen net ferduorsumje en 120 wenningen net ferfange. Boppedat
binne de kosten foar de hierders de ôfrûne jierren al enoarm omheech gien.
De ferhierdersheffing is in heffing oer de WOZ-wearde fan in hierwenning. Alle
jierren ferdwynt der sa mar leafst twa moanne oan hier nei De Haach. Yn totaal
betellet Fryslân alle jierren sa'n fjirtich miljoen. It regear pakt op dy wize 1,7
miljard jiers en dielt dêr hûndert miljoen wer fan út oan stêden mei
'wenningneed'.
Yn Provinsjale Steaten fan 30 oktober wist de FNP op ien nei alle partijen efter in
moasje te krijen dy’t it kolleezje opdroech om der by it Ryk op oan te stean dat de
ferhierdersheffing ôfskaft wurdt. Op fersyk is de moasje ek nei de oare provinsjes
stjoerd.
Yn ferskillende provinsjes en gemeenten yn en bûten Fryslân hawwe rieden har
útsprutsen tsjin de ferhierdersheffing. En yn de Earste Keamer hat ús senator
Gerben Gerbrandy it de regearing knap lestich makke troch by syn ‘fammerede’
(maiden speech) daliks mei in moasje te kommen om de ferhierdersheffing te
skrassen.
De nije buskonsesje: duorsum Frysk yn it iepenbier ferfier
It busferfier yn Fryslân sil oanbestege wurde foar de perioade 2022-2032. Rein
van der Wal behannele it foarstel foar de nota fan útgongspunten. Foar de
Steatefraksje is benammen de leefberens wichtich en dus moatte de
foarsjenningen op it plattelân safolle mooglik oerein bliuwe. Dat jildt fansels ek
foar it ferfier op it plattelân.
In essinsjeel elemint stie by fersin noch net yn de nota fan útgongspunten,
hoewol't it al jierren steand belied is. Hast de hiele Steaten, mei útsûndering fan
Forum en PVV, stipe in FNP-amendemint om betingsten oangeande it gebrûk fan
de Fryske taal yn de tsjinstferliening op te nimmen yn de easken. Dêrneist wurde
der ek betingsten steld oangeande it sichtber meitsjen fan it Frysk yn de bus.
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PAS (en PFAS): de oplossing leit yn de regio
Stikstofmaatregels setten fan ’e simmer al
ferskate bouprojekten op slot, en troch lilke
boeren is yn stêden en op wegen it ferkear
stillein. Steateleden Wopke Veenstra en Sijbe
Knol hawwe it der wakker drok mei hân. De
oarsaak is likernôch bekend: Haachske
wetjouwing en de útspraken fan de Ried fan
Steat. De Rânestêd skriuwt út syn eigen
werklikheid wei oan de rest fan it lân foar hoe’t
it moat.
De FNP-steatefraksje begrypt de argewaasje
by de boeren, begrypt dat hja har dupearre
fiele. En de fraksje is ek wiis mei it beslút fan it
Sijbe Knol
kolleezje om de betiizjende beliedsregels
werom te draaien. Wy binne der lykwols noch lang net. Oare sektoaren hawwe ek
bot te lijen fan it gebrek oan bestjoerlike krêft yn De Haach. De Steatefraksje is
oansprutsen troch ûnderskate ûndernimmers út de bou. Guon hawwe al skea dy't
yn de tonnen oprint. Dan is der ek noch in groep boeren dy't al tiden wachtet op
in fergunning. Dy minsken hawwe ek bot te lijen en sitte yn ûnwissens.
In eigen oanpak fan de stikstofproblematyk hâldt net allinnich yn dat we mei
draachflak en mei-inoar ta oplossingen komme, mar ek dat we solidêr binne mei
oare sektoaren as de agraryske. De deputearre hat in moedich beslút nommen
troch yn oerlis te gean. Lykwols, der sille maatregels komme moatte dy’t elkenien
sear dwaan sille, en de tiid driuwt.
Konkreet hat de Steatefraksje it kolleezje mei sukses oantrune om in PASsprekoere yn te stellen en om maatregels te nimmen om de gefolgen fan de PFASproblematyk yn de bou te beheinen.
Dat it Fryske kolleezje harket nei lûden yn de mienskip is de normale gong fan
saken. En dat foarmet, spitigernôch, in skerp kontrast mei it hanneljen fan it
hjoeddeistige regear. In oare oanpak is nedich. In Fryske oanpak.
Krusingen, rotonden, brêgen en farwegen
Steatelid Wopke Veenstra hat it tige drok hân mei in tal knyppunten yn de
provinsjale ynfrastruktuer. Sa moast bygelyks it kolleezje oan it festje lutsen
wurde oer de rotonde by Marsum en de krusing by Hallum. Yn beide gefallen
wiene earder tasizzingen dien, mar kaam de útwurking net op gong. Yn Marsum
wurdt der nij ûndersyk dien en moat der mear jild komme, en foar Hallum is noch
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net krekt dúdlik út hokker potsje it betelle wurde moat, mar hat it kolleezje wol
tasein dat der in oplossing komt. De Steatefraksje sil it sekuer folgje.
Mei mûnlinge fragen hat Wopke Veenstra ein
septimber omtinken frege foar de feiligens fan
de brêgen en de betstjinning dêrfan. Oanlieding
wiene ûnder oaren de brêgesteuringen fan de
Burgumerdaambrêge. By dy steuring wiene fan
’t simmer minsken oer de autodyk, troch it
akwadukt yn de Sintrale As fytst. Dat wie
libbensgefaarlik. It die bliken dat it foar in part
komt troch in bestjoerlik tige yngewikkelde
situaasje dêr’t Rykswettersteat, gemeente en
Provinsje by belutsen binne. Ofwikende
Wopke Veenstra
technyske easken en kommunikaasjeflaters by
de steuringstsjinst soargen foar in gaos, dy’t fan deputearre Fokkens net wer
foarkomme mei. En sa is it!
Yn novimber stie de behanneling fan de farwegen yn Fryslân op de wurklist.
De steatefraksje hat ynstimd mei it pakket oan maatregels, dêr’t in ûndersyk nei
de gebietsûntwikkeling fan de Hege Warren ek diel fan útmakket. It soe moai
wêze as der foar de minsken dy’t yn dy polder wurkje en wenje gau dúdlikheid
komt. Fierder hie de fraksje in alternatyf betocht neist de besteande farwei troch
de Alde Feanen, om de grutte boaten en de lytse rekreaasjefeart útinoar te
hâlden. It kolleezje sil de fariant meinimme yn syn ûndersyk.
Krityk fan de Ried fan Europa
De Nederlânske Steat hat foar de safolste kear in tik op ’e fingers krige fan de Ried
fan Europa (RfE) oangeande it Frysk. It giet om it net goed neikommen fan de
ferplichtingen dy’t de Steat oangien is om it Frysk yn it ûnderwiis en it rjochtsferkear aktyf te befoarderjen. Yn oktober wie der wer in fisitaasje. Us wurdfierder
Corlienke de Jong ferwurde it sa: “It Committee of Experts fan de Ried fan Europa
bepaalt sels wa’t se útnûgje foar de fisitaasjepetearen, dêr sit de Provinsje net
tusken. De Provinsje wie sels ek ien fan de befrege organisaasjes, neist û.o. de
Ried fan de Fryske Beweging en de Jongfryske Mienskip, dêr’t wy de
ynspraakreaksjes fan krige hawwe. Wy binne it der mei iens dat de RfE syn eigen
petearpartners útkiest en him net troch de Provinsje stjoere lit.”
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It rapport fan de RfE is al yn juny 2019 foar elkenien iepenbier makke, dus ek foar
de politike partijen en DS. It is net in rapport dêr’t de Steaten goed fan sizze
moatte. Yn ’e rin fan kommend jier krije we de útkomst fan de fisitaasje.
Dy wurdt ek wer iepenbier makke. Dy sil dêrnei yn it Steatekomitee Frysk
bepraat wurde en dat kin wer liede ta in oanpassing fan it nije Taal- en
Kultuerbelied dat yn 2020 op ’e rôle komt.
Akademy, Omrop en rjochtbank
De FNP hat ûnderwilens praat mei de ynterim-direkteur fan de Fryske Akademy
en in hiel soad oare belutsenen oer de finansjele problemen. De fraksje hie begjin
febrewaris, yn maart en begjin oktober as iennichste partij yn de Steaten fragen
steld oer de situaasje by de Akademy. Mei de koälysje wurkje we nei in oplossing
yn de Steategearkomste fan desimber.
Fan ’t simmer hat de fraksje ek fragen steld oer de tastân by Omrop Fryslân.
Underwilens sit der in nije haadredakteur. Dêr sille we ynkoarten mei prate.
Troch it stellen fan fragen ein maaie hat Corlienke de Jong de deputearre safier
krige dat hja no op ’e nij petearen fiert mei de lieding fan de rjochtbank. By de
rjochtsaak fan de saneamde ‘blokkearfriezen’ die nammers bliken dat it mei de
tolken en it brûken fan it Frysk yn de rjochtbank perfoarst net yn oarder is.
Yn de Steaten fan 15 oktober hawwe we mûnlinge fragen steld oer de nije
kearndoelen foar it Frysk yn it ûnderwiis. De FNP hat ek oerlis hân mei de
wurkgroep út it ûnderwiis dy’t dêroan wurke hat, en earder ek al mei Cedin, de
Afûk en it lektoraat Frysk fan NHL Stenden.
Ynvestearje yn it Frysk
By de koälysjeûnderhannelingen hawwe we as FNP beskrept dat der dizze
perioade nochris tweintich oant fiifentweintich persint mear ynvestearre wurdt
oan Fryske taal en kultuer. Der hie de perioade dêrfoar ek al in fikse opheging
west. It ekstra jild sil benammen stutsen wurde yn it Taalplan Frysk (diel II), de nije
kearndoelen Frysk en oare ûnderwiissaken foar in lytse 400 skoallen. De
ûntwikkeling fan de nije digitale helpmiddels foar it Frysk foar ynternet, sosjale
media en mobile apparaten is troch de ynset fan de FNP by de ûnderhannelingen
no struktureel makke. Benammen op dat mêd is in soad winst foar it skreaune
Frysk te beheljen. Fierder wolle we folle mear ynsette op de sichtberens fan it
Frysk yn de iepenbiere romte en by publike organisaasjes, lykas yn it iepenbier
ferfier (sjoch hjirboppe).
Mear oer de ynset foar it Frysk fan de FNP en de nije koälysje is te finen op ús
hiemside: https://www.fnp.frl/frysk/nijs/1296/
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Lobby foar Europeesk jild
By de begruttingsgearkomste op 13 novimber is in moasje fan de FNP en it CDA
oannommen oer Europeesk jild. Ynset fan de moasje wie dat it kolleezje fan DS
foar de simmerfakânsje fan 2020 mei in plan fan oanpak komt hoe’t leafst € 130
miljoen út Brussel ynhelle wurde kin. Alle partijen stipen de moasje, dy’t troch
Steatelid Sybren Posthumus ynbrocht is. Mei it jild kinne projekten en inisjativen
yn Fryslân mei ekstra jild stipe wurde.
Katalaanske politike finzenen frij
De FNP hat mei in slagge foto-aksje op sosjale media pleite foar it frijlitten fan de
Katalaanske politike finzenen. It giet ûnder oaren om bestjoerders fan ús
susterpartijen yn de Europeeske Frije Alliânsje dy’t it eardere referindum mei
organisearre hawwe. Politisy fan de FNP en oare partijen binne foar de yngong
fan it Provinsjehûs op de foto gien.

FNP’ers mei politike freonen pleitsje foar frijlitten fan Katalaanske politike finzenen.
Sjoch ek side 31.
FOTO © FNP

Mei troch de ynset fan ús Steatelid en Europawurdfierder Sybren Posthumus is de
organisaasje fan it Fryske debatpoadium Iepen Up! deryn slagge om de
Katalaanske presidint yn ballingskip Puigdemont nei Fryslân te krijen. Nei alle
gedachten op 5 febrewaris takomme jier sil er yn Ljouwert sprekke oer it rjocht
fan Europeeske regio’s om oer harren eigen takomst te besluten.
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Belesting, baggerje en boeren
Nei it simmerreses hat de Wetterskipsfraksje syn wurk wer mei faasje oanpakt. It
begûn mei in stevige botsing mei it deistich bestjoer (DB) oer it Noardlik
Belestingkantoar. Yn 2017 wie it útgongspunt dat it Wetterskip goed trije ton
besparje soe op it ynbarren fan de belestingen. De saak is by it Belestingkantoar
noch lang net op oarder en ûnderwylst docht bliken dat der alle jierren seis ton by
moat. It DB presintearre in ferbetterplan en frege mear jild. It hiele AB wie kritysk,
mar om de meubels te rêden en ek portefúljehâlder De Winter, stimde de
koälysje úteinlik foar. Wy soene graach in eigen Frysk belestingkantoar hawwe
wolle, mar foarearst sitte we oan de mienskiplike regeling oant 2023 ta fêst.
Wurdt fuortset.
Underwylst hawwe we fragen steld oer it baggerdepot foar de Hallumer en
Holwerter Feart. Dat soe goed trettjin ha greidefûgellân bedjerre. Yn oerlis mei de
Waadrâne is foar in oare lokaasje keazen. Wy kinne net wach genôch wêze om ús
greidefûgels te beskermjen.
Fierder kamen ek noch saken lykas de grûnwetterstúdzje Fryslân, de regionale
enerzjytransysje en de twadde bestjoersrapportaazje foarby. Ut de lêste docht
bliken dat it tekoart yn 2019 oprinne soe nei mear as trettjin miljoen euro. It DB is
dêr bot fan skrokken en hat mei in tal yngrepen it tekoart werombrocht nei alve
miljoen. Dat kin fansels sa net trochgean. It Wetterskip is aanst troch syn reserves
hinne. Der moat dus wat barre. Ein oktober hawwe it DB en AB byinoar west om
oer de begrutting fan 2020 te praten. Yde Dijkstra hat de honneurs waarnommen,
omdat iksels mei fakânsje yn Súd-Afrika wie. Ferskil moat der bliuwe .☺ Dêr
dogge de boeren ek al in berop op de regearing, mar dan fanwegen de
minderopbringst troch de slimme drûchte fan de lêste jierren.
Jimme hawwe it allegearre sjen kinnen op moandei 2 desimber. It
Wetterskipsgebou waard mei hûnderten trekkers troch boeren belegere en it
gebou wie te lyts om alle lilke boeren in plak te jaan. Lilk foaral om de
belestingferheging fan fyftjin persint. En it is foaral de steapeling fan maatregels
dêr’t de boeren lilk om binne. Se wurde ‘pakt’ troch de stikstof, troch de Pfas,
troch De Haach en Brussel. Der komt gjin ein oan, is harren gefoel.
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Wy fine de belestingferheging te foars. Boppedat
wurdt der net hurd genôch yngrepen yn it (te)
ambisjeuze belied fan it Wetterskip. It liket wol oft
it Wetterskip op alle beliedsûnderdielen foar in
tsien giet, wylst in acht ek in moai sifer is. En krekt
dy lêste twa punten meitsje it djoer. Dêrnjonken is
de begrutting op âlde pylders boud, wylst we yn de
takomst nei in robúster wettersysteem ta moatte.
Dêr moatte de ynvestearringen op rjochte wêze.
Koartom: de belesting yn 2020 mei mjitte ferheegje
en tagelyk besunigje. Wy sille sjen hoe’t dat 17
desimber útpakt. Wy hoopje wol dat de boeren
harrensels wat yn ’e stringen hâlde.

Bram Bonnema

De FNP en oare partijen hawwe der by it DB op oantrune om de eigen bydrage fan
tsien persint by de dykferswierring Koehoal-Lauwersmar by de Unie van
Waterschappen en it regear yn besprek te jaan. Tsien persint fan 330 miljoen is in
protte jild en dat moatte de 650.000 ynwenners fan Fryslân opbringe. Feiligens is
in nasjonale saak en foar it hiele lân fan belang.
Us dykgreve, Paul van Erkelens, nimt nei sechstjin jier ôfskied. In man mei in
protte kennis en in man mei humor. En hy sjocht ek dat it Wetterskip in blauwe
fyzje ûntwikkelje moat om antwurd te jaan op alle (klimaat)fraachstikken dy’t op
ús ôfkomme. Dêr kinne we it mei iens wêze. Foar it earst komt aanst in frou,
Luzette Kroon, oan it roer fan it Wetterskip. Sy komt út it wetterike West-Fryslân.
Dat soe dus goed passe moatte. Wy sille har yn alle gefal op ús eigen wize en yn
ús eigen taal yn ’e mjitte komme.
By al dy deistige saken waarden we bot rekke troch it ferstjerren fan Janneke van
der Kooi, frou fan ús skaadfraksjelid Jan. Wy hawwe oan Jan en de bern ús
dielnimming útsprutsen en harren in protte sterkte winske. It wie goed om te sjen
dat der safolle FNP’ers wiene.
Foar de wetterskipsfraksje,
Bram Bonnema
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Noardeast-Fryslân
Nijjiersgearsit 2020
Op sneon 4 jannewaris 2020 hâldt de FNP syn jierlikse Nijjiersgearsit yn ‘It
Trefpunt’ te Hallum.
De FNP-ôfdieling fan de nije
gemeente Noardeast-Fryslân hat yn
gearwurking mei it haadbestjoer in
nijsgjirrich programma gearstald.
De middei begjint om 12.00 oere mei
in ienfâldige lunch en mei it
oanbieden fan trije workshops, dy’t
de dielnimmers yn karrûselfoarm folgje kinne. De workshops geane oer de
ûnderwerpen enerzjy, sûne grûn en sosjaal domein. Foar alle workshops binne
der tige nijsgjirrige ynlieders.
Nei de ynrin om 15.00 oere, folgje taspraken fan it FNP-bestjoer en FNP-politisy.
De nije boargemaster fan Noardeast-Fryslân sil it wurd ek fiere. Dêrneist wurde de
tradisjonele FNP-prizen útrikt: de Sulveren Fyts en de Natuer- en Miljeupriis.
Folkert Hans Tolsma stiet garant foar in fleurige muzikale noat. De middei wurdt
ôfsletten mei in hearlik stamppotbuffet.
Allegearre fan herten wolkom.
Praktyske ynformaasje
Graach oanmelde foar 20 desimber 2019
Diel 1: tal persoanen yn ferbân mei de lunch (fergees)
Diel 2: tal persoanen dat dielnimt oan it stamppotbuffet (kosten: € 15 de persoan)
Buffet: kontant ôfrekkenje (pinautomaat neist It Trefpunt)
Opjaan: e-mail: fnpnoardeastfryslan@gmail.com of telefoan of App: Anneke
Bilker: 06-15544262.
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Súdwest-Fryslân
Nijs fan de fraksje
Tiisdei 12 novimber wie der in ledegearkomste fan de FNP
Súdwest-Fryslân yn kafee Bergsma te Easterein.
Foar it agindapunt ‘Nijs fan de fraksje’ hie Corrie Bergstra in jieroersicht makke,
dat we no mei jimme diele.

Bestjoer FNP Súdwest-Fryslân: f.l.n.r. skriuwster Anke Dijkstra, foarsitter Thea Hoekstra, lid
René van der Ley en ponghâlder Meinte Bergstra. Net op de foto: nij bestjoerslid Klaas
Visser.

Jieroersicht FNP-fraksje Súdwest-Fryslân
Yn de lêste ledegearkomste op 6 novimber 2018 hat Durk Stoker noch ferslach
dien fan de fraksjesaken. Hy kaam dy jûn mei de meidieling dat er 28 novimber
ynstallearre wurde soe as FNP-wethâlder yn De Fryske Marren. Durk wie by ús
fraksjefoarsitter en lid fan de kommisje Bestjoer en Finânsjes. Hy hat op 13
desimber ôfskied yn de ried fan Súdwest-Fryslân nommen. Oan syn wethâlderskip
kaam al gau in ein doe’t koälysjepartij de FNP, tsjin sânwinning by Aldemardum
stimde. Durk is no direkteur fan in basisskoalle yn Noard-Hollân en is yn syn ‘frije
tiid’ foarsitter fan de OSF (Unôfhinklike Senaatsfraksje), dêr't ús lid Gerben
Gerbrandy fan Gau no as senator foar yn de Earste Keamer sit.
De nije taakferdieling fan de fraksje:
- Kommisje Boarger en Mienskip
Jikkie Ruiter wie al hiel wat jierren lid fan dizze kommisje en is no riedslid.
Trijntje Albada is fan 9 maaie ôf ús nij kommisjelid.
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Kommisje Bestjoer en Finânsjes
Douwe Blom hat Durk syn plak yn dizze kommisje oernommen, en is ek lid fan
de Auditkommisje.
Kommisje Doarp, Stêd en Omkriten
Tsjerk Bouwhuis en Sicco Rypma foarmje hjir in team.
Skaadfraksje
As tarieding op de kommisjegearkomsten sitte we as riedsleden en
kommisjelid om 'e tafel mei tsien entûsjaste skaadfraksjeleden. In hiele
ploech!
Fraksjefoarsitter
Corrie Bergstra hat dizze taak op har nommen en hja is ek foarsitter fan de
kommisje Doarp, Stêd en Omkriten.
It is op it stuit in rûzige tiid yn Súdwest. De koälysje hat it betrouwen opsein
yn PvdA-wethâlder Stella van Gent. Dan wurdt oan alle kanten troch parse en
polityk oan de fraksjefoarsitter lutsen.

Fraksjemeiwurkster Wendy de Jong is slagge foar har oplieding kommunikaasje en
hat foar de simmer ôfskied nommen.
Sûnt 1 oktober is studint sjoernalistyk Gerrit Rypma ús fraksjemeiwurker.

Iepening fan it FNP SWF-seizoen mei in gesellige barbecue
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Yn novimber stie de Programbegrutting op de wurklist. It is in fertoaning wurden.
Jo koene oan alles fernimme dat der in feanbrân wie, it kolleezje stie op springen.
In dei letter kaam de aap út ’e mouwe. Wethâlder van Gent sneuvele.
As tarieding op de Programbegrutting wie der – op inisjatyf fan de FNP – in
gearkomste mei alle sân opposysjepartijen. Der binne ôfspraken makke oer in
mienskiplik amendemint, en losse amendeminten opsteld troch de ôfsûnderlike
fraksjes dy’t troch de folsleine opposysje stipe binne. Wy hawwe der in protte fan
leard, gearwurkje is goed, de opposysje-app draaide troch en frege om regy, mar
wy wiene wol ‘ien’.
Likernôch trije kear jiers sitte we om ’e tafel mei FNP De Fryske Marren en It Fean.
It giet dan oer mienskiplike saken oangeande de A7 en de Iselmarkust.
Wy binne safolle mooglik by doarpsbelangegearkomsten, mar we organisearje ek
ús eigen gearkomsten mei as titel ‘Op ’e kofje by’. We nûgje dan de ynwenners út.
Sa wiene we dit jier yn Boalsert, Legegeaën en Molkwar. We freegje dan ‘wat giet
goed en wat kin better?'
Benammen yn Molkwar kaam dúdlik nei foaren dat se dêr moaie plannen mei
doarp en omjouwing hawwe. Dy hiene se ek presintearre oan wethâlder, amtners
en de boargemaster.
Dy wiene o sa entûsjast. Mar dan hâldt it op en hearre se neat mear.
Wy hawwe no alle doarpsbelangen en wykferieningen frege wat harren
ûnderfining mei de gemeente is. Der kamen in protte reaksjes. Ein dit jier stelle
we in rapport op.
Dan dogge we ek noch wurkbesiten. Dit jier wiene we by Agraryske
Natuerferiening Súdwest en Museumdoarp Allingawier. Mei de direksje fan
soarchferliener Patyna hiene we it benammen oer de takomst fan de soarch.
Inkelde polityk gefoelige saken yn Súdwest
- Bestimmingsplan Himmelum, De Soal 4 (útwreiding bargestâl). Hjir wie in
protte emoasje tusken tsjin- en foarstanners. Wy hawwe by gearkomsten
fan beide west.
De FNP hat, sjoen nei de aard en skaal fan de plannen, tsjin stimd.
Ommers de bewenning en yntinsive feehâlderij ferdrage inoar net en de
útwreiding fan bebouwing en feebeslach is te grut foar dy lokaasje.
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Oanlis rânewei Warns-súd. Dêr hat de FNP him jierren lang hurd foar
makke. Earder wiene as ûntsluting fan Starum al it fytspaad WarnsStarum en de rûnwei Himmelum oanlein.

Kontakt mei leden en ynwenners
- Wy ynformearje ús 190 leden trije kear jiers mei in Nijsbrief oer de stân
fan saken.
- Tongersdei 3 oktober hawwe we mei bestjoer, leden en fraksje yn
Boalsert mei in diske mei in grutte kiste fol apels út de tún fan ús
skaadfraksjelid Joep Bergsma op de bolletongersdeimerk stien. Der is mei
in protte minsken in praatsje makke dy’t dêr harren aai kwyt koene.
- Woansdei 27 novimber wie ús jierlikse temajûn, dizze kear yn it Dielshûs
yn Wommels, mei as tema ‘New Deal tusken boer en mienskip’. Mei as
sprekkers ryksboumaster Floris van Alkemade en agrofisjonêr Theo
Mulder. Yn it foarum sieten arsjitekt Nynke Rixt Jukema en kreatyf
ûndernimmer Gosse Beerda. It is in tige goed slagge jûn wurden mei mar
leafst 157 gasten dy’t oan de lippen fan de sprekkers hongen. Der is oan
’e bar noch lang neipraat.

Seal fol harkers en fragestellers by de temajûn New Deal tusken boer en mienskip.
Ut namme fan FNP Súdwest-Fryslân,
Corrie Bergstra en Sicco Rypma
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Diftar is gjin gaadlik systeem
In skoftke lyn stiene der jûchheiferhalen yn de krante, doe’t mei yngong fan
1 jannewaris 2019 yn de gemeenten It Hearrenfean en Eaststellingwerf it diftarsysteem ynfierd waard. Mei dat systeem (diftar = differinsjearre tariven) moatte
de minsken foar elke kilo restôffal betelje. Yn de earste moannen soe dêrtroch it
oanleverjen fan restôffal mei sa’n 20% fermindere wêze. De opbringst fan de
‘griene’ gft-kontener, dy’t fergees lege wurdt, naam yn It Hearrenfean tagelyk mei
± 17% ta, wylst der ek mear nei it miljeuterrein brocht waard. It grutste en
geunstige gefolch soe dus in ferskowing fan de ‘restkontener’ nei de ‘griene
kontener’ wêze. Mar dat is net it hiele ferhaal.
Hoe sit it yn jimme gemeente?
Gemeenten dy’t wat feroarje wolle, moatte wol goed witte hoe’t de situaasje
derhinne leit. Hoefolle gft sit der noch yn de restbak?
It wol my net oan dat der yn oare gemeenten sa’n soad gft yn de restkontener sit
as ynienen yn It Hearrenfean oan it ljocht kaam. Dêr lei dat blykber wat oars; dat
docht al bliken út it feit dat se der no pas efter kamen dat sa’n 500 húshâldingen
net iens in gft-kontener hiene! Troch dúdlike foarljochting moat it mooglik wêze
om beide konteners goed brûke te litten.
Omrin en optimale ôffalskieding
Der wie en is in soad geharrewar oer it mear skiftsjen en skieden troch de
minsken sels. Plestik, blik, ruften, drinkenskartonnen, ensfh. Altyd goed bedoeld,
mar faak mear geheister en kosten as dat it oan miljeufoardiel opsmyt.
No is dat foar de Fryske gemeenten aardich oplost troch Omrin. Dêr rjochtsje se
har al jierren op it skiftsjen fan it restôffal. Oan de ynstallaasjes dy't dêrta brûkt
wurde is grou jild bestege. Dêrom hoecht yn de Fryske gemeenten bygelyks blik
en plestik net apart ynsammele te wurden. En koartlyn is foar 3 miljoen de bou
úteinset fan in nasjonaal testsintrum foar it sortearjen fan de ferskate soarten
plestik, om dêr troch recycling bettere produkten fan meitsje te kinnen. Omrin
hopet takomme jier ruften te recycljen troch
it neiskieden fan it ôffal. Apart ynsammelje
hoecht dus net, it wurdt optimaal dien troch
Omrin, dy’t sa’n 40% út de ôffalstream
hellet foar it meitsjen fan omrinprodukten.
Diftar en ôffalskieding
Alles wat Omrin skiftsje en skiede kin, moat
dus wol yn de restkontener oanfierd wurde.
En dêr knypt it diftar-systeem mei it Omrin22

It nije testssintrum. FOTO JAN HETTINGA

systeem. It ynfieren fan Diftar bringt aardich wat kosten mei en as it automatysk
wagen fan elke kilo heakket, dan binne de problemen grut. Oan de oare kant hat
Omrin de ynvestearringen foar it skiftsjen net om ’e nocht dien. De gemeenten yn
Fryslân kinne dan ek better oan it Omrin-systeem fêsthâlde. Smellingerlân wie
wat jierren lyn sa eigenwiis en jou Omrin dien. Oft dat no ûnderwilens ek noch
dien wurde soe, wit ik net, mar de gemeente mei no sels plestik en blik apart
ynsammelje.
It Ryk hat as doel om minder restôffal te stimulearjen en hat dêrom de belesting
op it ferbrânen fiks ferhege. Mar alles wat Omrin derút hellet wurdt net ferbrând.
Mear neidielen fan Diftar
 As minsken foar elke kilo betelje moatte, sille der altiten guon wêze dy’t
ferkearde sydpaadsjes foar harren ôffal sykje. Sa kamen der sekken restôffal
yn de gft-konteners. Dus kamen der kamera’s yn alle ôffalweinen, sadat de
sjauffeurs soks sjen kinne.
 Gemeente It Hearrenfean seit dat it mei it fuorttoarkjen fan ôffal wol tafalt.
Mar hjir en dêr wurdt wol wat fûn. Sels haw ik yn Aldehaske fêststelle kinnen
dat al in stikmannich kearen in grize sek fol rotsoai yn myn kontener troppe
wie. Ik wit net oft de skuldige út ús buert kaam of út It Hearrenfean, mar it
jout wol te tinken.
 It ûnderling fertrouwen fan de minsken sil der net grutter op wurde. Net om
’e nocht hawwe al in lytse 200 minsken foar € 40,- in kontenerslot by de
gemeente kocht.
 Der binne hjir en dêr iverige minsken, dy’t de omtoarkjende rotsoai yn eigen
buert opsykje en yn de eigen kontener dogge. Soks wurdt troch it diftarsysteem dus ôfstraft.
 It Hearrenfean bringt de minsken allinne restôffal de kilo yn rekken. Troch
minder kilo’s as rûsd wie, is de gemeente takomme jier al needsake om de
tariven te ferheegjen.
Dus:
Diftar liket gjin goed systeem foar de Fryske gemeenten. It ferskil yn belesting fan
in lytse of in wat gruttere restkontener is moai genôch. As dêr neist de ynwenners
goed oantrune wurde om gjin gft-spul, flessen en papier yn de restkontener te
dwaan, dan is it oerstappen op it diftar-systeem net gaadlik foar ús minsken en
gemeenten.
Jan Hettinga, Aldehaske
oktober 2019
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Lyk rjocht foar elkenien
Immen nei de eagen sjen
Elkenien ken dat sizzen, elkenien dócht it wol. Sels sjoch ik immen dy't tsjin my
praat nei de mûle. Yn fierwei de measte gefallen sjoch ik dan in rige fan hagelwite,
glânzjende prodenttosken. Froulju meie dêr faaks wol oer, ik net sa bot. Want
sjoch, Fryslân hat gjin ferlet fan sókke manlju. Us lân hat ferlet fan keardels mei
hier op 'e tosken. Bildtklútten hawwe dat oars al lang, skreau S.H. Buwalda yn 'n
Rare Koridon (1983).
Lit my der by de manlju op oanstean dat se tenei de tosken net mear skeare. It
stribjen nei it eindoel – likefolle rjochten hawwe as Hollanners – is foar Prodenters
in spultsje fan ’e lange doer, Rûchhierrigen sille it eindoel séls noch belibje.
Bertus Jans Postma
Bitgummole

YLLUSTRAASJE JAKOB BREIMER
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Fan de OSF
Ut de Earste Keamer
Algemiene Politike Skôgingen
Op 29 oktober wiene yn de Earste Keamer (EK) de Algemiene Politike Skôgingen
(APB). Dat is ien fan de seldsume kânsen om wat breder ús ideeën oan it kabinet
hearre te litten. Ik hie my der goed op taret, wittende dat ik, as lêste sprekker yn
in rige fan 14, net langer as 11 minuten krige.
Ik haw fiif punten ynbrocht.
• Ik haw pleite foar gelikense subsidiearring fan ûnôfhinklike en lanlike politike
partijen en sein dat ik fyn dat de EK-ferkiezingen oars organisearre wurde moatte.
De provinsjale ferkiezingen wurde no folslein kaapt troch lanlike partijen, dy’t
dêrmei in mearderheid yn de EK krije wolle. Yn beide gefallen hat premier Rutte
tasein dêrop werom te kommen, ek ôfwagende wat troch my ynbrocht is. Wat
sa’n opmerking betsjut, moatte wy mar ôfwachtsje.
• De grutte tekoarten fan hast alle gemeenten yn Nederlân, foaral troch de
besunigingen op it sosjaal domein, haw ik nei foaren brocht. Ik wol in oare
systematyk as ‘trap op, trap af’. Letter waard dat troch mear as ien partij stipe.
• It giet finansjeel-ekonomysk goed yn Nederlân, mar profitearret elkenien mei?
Ik haw my útsprutsen foar in ynkommensferbettering fan 2,5% foar elkenien, ek –
en foaral – foar de minima, útkearingsberjochtigen en de AOW’ers. Dêr wie ús
premier it net mei iens. Allinne de wurkjende middenklasse giet 2,5% foarút. Wy
waarden it net iens.
• Nederlân it bêste lân fan de ierde, hoe is dat sa kommen? Ik ornearre dat dat
yn de basis kommen is troch trije saken: 1) seefarrende mogendheid: VOC,
Gouden Iuw. Moatte wy dêr grutsk op wêze? 2) de mineralen: stienkoal út
Limboarch en gas út Grinslân. 3) de lânbou.
It lân is skatplichtich oan dy kontreien dêr’t de grûnstoffen wei komme. Dêrom
pleite ik foar de Lelyline. De minister-presidint sei ta dat der no wol wer nei sjoen
wurde sil. De aktualiteit seit dat de Lelyline, troch lobby fan alle kanten, wer op de
aginda stiet. Us lânbou dy’t ús safolle brocht hat en no wrâldlieder is, sil mei help
fan it regear in nij paad sykje moatte om op ’e nij wrâldlieder te wurden, mar no
op in wize dy’t gjin skea oan de omjouwing docht. Ik ha de premier útdage om der
mei de sektor, net frijbliuwend en op koarte termyn, út te kommen.
• De ferhierdersheffing. Yn 2013 hat it regear in greep fan 1,7 miljard euro it jier
yn ’e kas fan de weningboukorporaasjes dien. Ik haw dat skandalich neamd en in
moasje yntsjinne om dat fuortendaliks flink te ferminderjen en op termyn ôf te
skaffen. Spitigernôch like it derop dat ik noch krekt gjin mearderheid krije soe. De
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minister stelde foar om de moasje oan te hâlden. Dat like
my in goed idee! Ik fernim dat der hieltiid mear en bredere
stipe komt. By ús yn Fryslân binne moasjes mei dy strekking
al oannommen yn de Steaten en tal fan gemeenten. Yn de
oare parten fan it lân binne se ek dwaande. Ta myn
ferrassing hat de Ljouwerter Krante dêr wiidweidich ferslach
fan dien. Dêrtroch krige it in soad oandacht en dat helpt.
Algemiene Finansjele Skôgingen
Op 19 novimber wiene de Algemiene Finansjele Skôgingen (AFB), no mei minister
Hoekstra en steatssekretaris Snel. De krêft fan it ûnthâld is it werheljen. Dêrom
haw ik no yn bywêzen fan de minster fan Finânsjes wer de benearjende posysje
fan de gemeenten oanhelle, dat elkenien profitearje moat fan de wolfeart en dat
de agraryske sektor finansjeel holpen wurde moat om duorsum en sirkulêr te
wurden. Sûn iten fan sûne grûn. Yn it ramt fan it ynvestearringsfûns fan 50 miljard
haw ik saken beneamd dy’t neffens ús ynsjoch oanpakt wurde moatte. Jild foar de
enerzjytransysje, foar de kennisekonomy mei syn ynnovaasjes en start-ups. De
soarch, it personielstekoart benammen en de meifinansiering fan sikehuzen,
ferpleechhuzen, oanpaste wenten ensfh. De fysike en digitale ynfrastruktuer by
de tiid bringe. Op ’e nij de Lelyline en de yntercity Amsterdam–Aken neamd. De
lytste partij komt it lêst oan it wurd, mar somtiden hat dat foardielen. Wat tige
moai oansleat by tal fan sprekkers wie myn lêste punt. Wy sjogge dat der grutte
problemen by de belestingtsjinst binne. De rel mei de berne-opfangtaslach is in
djiptepunt. Der wiene nochal wat opmerkingen om it systeem te ferienfâldigjen.
Der binne mear as fyftich maatregels om minsken troch de tiid te helpen,
taslaggen, koartingen, heffingen ensfh. Seis miljoen minsken krije ien of oare
finansjele stipe. Ik ha de minister en de Keamer foarsteld om alles ôf te skaffen en
elkenien in basisynkommen te jaan. Dat is nochal wat, mar it Nibud hat deroer
rekkene en dat brocht hiel nijsgjirrige útkomsten nei foaren. Elkenien, oant 2x
modaal, giet derop foarút. It rûnpompen fan jild hâldt op. Takomme jier wurdt
100 miljard útkeard. It is net mear te dwaan. Ik haw de minster it idee oan ’e hân
dien om it boek Gratis geld voor iedereen fan Rutger Bregman te lêzen. Hy hat my
tasein om dat te dwaan. No mar hoopje dat it by him ‘lânet’. It boek hat net in
sterke titel, mar it is in perfekt boek om de matearje te snappen. Ik hie in moasje
yn ’e bûse, mar de tiid is der noch net ryp foar. It kabinet moat earst yn ’e weak.
Minsken, dit wie in lyts priuwke fan myn krewearjen yn de Keamer, letter mear.
Gerben Gerbrandy
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FAN DE EFA
In dei yn Brussel
Op woansdei 9 oktober 2019 wiene trije FNP-leden fan de EFA-kommisje, t.w.
Corlienke de Jong, Gosse Spiekhout en Olrik Bouma, yn Brussel om dêr de
Fryslândei fan de provinsje Fryslân mei te meitsjen.
Under de oanslutende lunch kamen we yn ’e kunde mei de minsken fan it EFAburo, Pol Santalo (direkteur), Deian Richard Timms (polityk adviseur) en de
presidint fan de EFA, Lorena López de Lacalle.
Nei de lunch rûnen we mei-inoar nei it EFA-kantoar om dêr
in petear te hawwen mei de nije EFA-burostêf en de
presidint fan de EFA. Dêr sleaten HB-lid Cees Nieboer en
Ruud Lammers fan Onafhankelijk Papendrecht harren by ús
oan. Wy hiene in goed en konstruktyf petear. Under mear de
FNP, de EFA en de General Assembly dy’t takomme jier yn
april yn Flensburg holden wurde sil, kamen op it aljemint. Der is ek praat oer wat
de oansletten partijen dwaan kinne om inoar te fersterkjen en mear gear meiinoar te wurkjen. De net-Friezen binne útnûge om ek ris nei Fryslân ta te
kommen.
Wurdt fuortset.
Gosse Spiekhout
F.l.n.r
– efter:
Deian Richard Timms
Gosse Spiekhout
Olrik Bouma
Cees Nieboer
Ruud Lammers
– foar:
Lorena Lopez de Lacalle
Corlienke de Jong
Pol Santalo
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Spanje in plysjesteat?
De situaasje yn Kataloanië liket folslein út ’e hân te rinnen no’t it Spaanske
Heechgerjochtshôf njoggen Katalaanske lieders ta lange finzenisstraffen
feroardiele hat. Ien fan de finzenen, Oriol Junqueras, waard keazen as
Europarlemintariër, mar hy mocht fan de Spaanske steat syn sit net ynnimme (syn
sit wurdt troch Spanje ‘fakant’ neamd).
Regiopresidint Carles Puigdemont, dy’t noch altiten yn ballingskip yn België libbet,
is noch net feroardiele, omdat yn Spanje gjin minsken by ferstek feroardiele
wurde, mar sadree’t er ien foet oer de Spaanske grins set, hinget er en sil er
sûnder twivel ta in lange finzenisstraf feroardiele wurde. Underwilens wol Spanje
op ’e nij besykje om him útlevere te krijen. En dat allinnich omdat it Katalaanske
regioregear in jiermannich lyn in referindum organisearre hat oer mooglike
ôfskieding fan Spanje. Dêr hawwe Katalanen nea geweld by brûkt. Krektoarsom
waarden tsientallen Katalaanske demonstranten foar ûnôfhinklikens yninoar slein
troch de Spaanske plysje. Spanje skeint it fûneminteel minskerjocht op frije
mieningsutering, wat oantoant dat Spanje net echt in rjochtssteat nei Europeesk
model is.
Ferlykje de situaasje yn Kataloanië mar mei dy yn Skotlân doe’t dêr in referindum
holden waard oer ôfskieding fan Grut-Brittannië (en aansten nei de Brexit faaks
wer). Oars as yn Kataloanië wie dêr gjin sprake fan oerheidsgeweld of arrestaasje
fan politike lieders.
Los fan Spanje is it foar my ûnbegryplik dat de EU (en benammen it Europarlemint) dat allegearre kritykleas barre lit yn in lidsteat. Fynt de EU it normaal
dat minsken dy’t foar harren miening opkomme, yn ’e finzenis bedarje? Yn it
Europarlemint hat allinnich de EFA (dy’t regionale minderheden yn Europa
fertsjintwurdiget en dêr’t de FNP ek by oansletten is) protest oantekene tsjin dy
ûndemokratyske gong fan saken. EU-lieders lykas Frans Timmermans hawwe wol
krityk op it útholjen fan de rjochtspraak yn lannen as Hongarije en Poalen, mar
oer Spanje heart men harren net. Is dat net taapje mei twa mjitten? It wurdt tiid
dat it Nederlânske regear in tsjinlûd hearre lit!
Jehannes Elzinga, Frjentsjer

Boppesteand stik waard skreaun op fersyk fan de EFA-kommisje en as ynstjoerd stik opnommen yn
de LC en op It Nijs.
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De letters dy’t oerbliuwe foarmje de oplossing.
Stjoer de oplossing foar 1 febrewaris 2020 nei frijb.ynfo@fnp.frl mei fermelding
fan namme en adres.
Under de ynstjoerders fan de goede oplossing wurdt in pryske ferlotte.
Oplossing
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Aksje foar Katalaanske politike finzenen. Sjoch ek side 14. FOTO © FNP.
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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

STEATEFRAKSJE

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

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

HAADBESTJOER

Wouter Wouda, De Jouwer (foarsitter)
06 2509 5159
wouter.wouda@fnp.frl
Wietske Poelman, Strobos (skriuwer)
0512 35 29 66
wietske.poelman@fnp.frl

Jan Benedictus, Boelensloane (pongh.)
0512 34 27 41
jan.benedictus@fnp.frl

Janneke de Boer, Weidum
058 251 94 02
janneke.de.boer@fnp.frl

Jaap Cuperus, Dokkum
06 2245 8322
jaap.cuperus@fnp.frl
Annigje Toering, Mantgum
06 5124 7182
annigje.toering@fnp.frl

Haadbestjoer, Steate- en Wetterskipsfraksje, redaksje, fraksje- en buromeiwurkers winskje elkenien noflike
krystdagen en in goed, sûn en
suksesfol 2020.
It Partijhûs is ticht tusken 23 desimber
en 7 jannewaris 2020

p/a Provinsjehûs, 058 292 58 03
fnp@fryslan.frl
Yde Dijkstra, beliedsmeiwurker
Frank de Boer, beliedsmeiwurker
Aukje Holtrop, fraksjemeiwurker

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, Gau
06 5535 8195
gerben.gerbrandy@fnp.frl
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