Utjefte fan de FNP
juny 2020, nûmer 468

1

Frijbûtser
Ferskynt yn prinsipe yn maart, juny, septimber en desimber.
Nûmer 469 komt op 18 septimber 2020 út. Kopij foar 1 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.)
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Simmertiid
Dizze kear wol oars as oars
Bêste FNP’ers, freonen,
Ik bin bliid dat we wer efkes kontakt hawwe
kinne. Wat in bysûndere tiid belibje we no. Sûnt
de foarige Frijbûtser is de mienskip 180 graden
draaid. Efkes byinoar komme foar in bakje kofje,
famyljebesite of gewoan fertier yn ’t kafee koe
net. No’t ik dit skriuw (krekt foar 1 juny) wurde
der lytse stapkes set om dit soarte saken wer
wat mear normaal te krijen. Ik hoopje dat elk
fan jimme dizze tiid goed trochkommen is en dat
der gau ek wer in tiid komme sil om nije plannen
te meitsjen.
Ien fan dy plannen is, wat my oanbelanget, om sa gau mooglik wer in Algemiene
Ledegearkomste út te skriuwen, want ús foarjiersgearkomste koe net trochgean,
wat dochs wol spitich wie. Mar minsken, wy moatte it ek posityf sjen. In soad sille
aanst nei de koroanaperikels wat faker as no thúswurkje kinne. De ICT is no by de
measte bedriuwen wol by de tiid brocht en beljen mei byld derby is no ek in
standert wurden.
De saken geane troch, lykas altyd en sa moat it ek. It haadbestjoer hat no trije
kear in digitale gearkomste holden en dat wurket prima en wy krije saken klear.
Wol binne de wurklisten wat koarter, mar dat is mar tydlik. Yn dizze Frijbûtser
nimme we jo wer mei by in soad FNP-saken lâns. Ferjit dizze kear ek net om de
puzel te meitsjen, want we ferlotsje altyd ien of twa prizen ûnder de goede
ynstjoerders.
Yn myn foarige foarwurd hie ik it oer it foarnimmen fan de partij om mei te dwaan
oan de Twadde Keamerferkiezingen. Ik sei der fuortdaliks by dat ús partij dêr al
jierren mei wrakselet. No, dat hawwe we de lêste tiid wer dien en der is in beslút
fallen: foarearst dogge wy dêr net oan mei. Wêrom net, soene jo tinke kinne,
want it giet hjir wol om de iennichste oerheidslaach dêr’t wy noch net
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streekrjocht yn fertsjintwurdige binne. En dat stiet en jildt. Dêrom wie it ek
dreech om nee te sizzen. Wy as bestjoer hawwe sjoen hoe’t it draachflak derhinne
lei en dat wie yn mearderheid negatyf. Sa hat it haadbestjoer alle ôfdielingen
(bestjoeren en fraksjes) en de Steatefraksje de mooglikheid jûn om harren
miening op dit punt troch te jaan. Net elkenien wie negatyf, mar in romme
mearderheid wol. Der binne twa saken dy’t it dreech meitsje:
1 Wy as FNP kinne net selsstannich meidwaan oan de Twadde Keamerferkiezingen; soks omdat we foar ien sit net genôch stimmen helje sille. Der binne
70.000 stimmen nedich, dêr’t we no op syn meast de helte fan helje kinne.
2 Omdat punt 1 jildt, moat der gearwurke wurde mei oare regionale partijen,
miskien sels mei lokale partijen. De OSF komt dan fansels te praat. Yn dat
ferbân is it meidwaan oan de Twadde Keamerferkiezingen ek besprutsen en
de konklúzje dêr wie ek: no net meidwaan.
As foarsitter hâld ik altyd wol de doar op in kier: der soene oare gearwurkingsferbannen komme kinne dy’t ek wurkje. Mar gean der mar fan út dat we net
meidogge. Ien fan ’e wichtichste arguminten foar my is ek dat wy nochal wat
wetter by de wyn dwaan moatte om mei oare partijen yn ien ferbân gear te
wurkjen. Neffens my is de kâns tige grut dat der dan te folle wetter by moat en
dat we it dan ek net mear wyn neame kinne. Jim fiele it al, dat sil nea wurkje.
Boppedat tink ik dat we mear hawwe sille oan tsien sitten yn it Fryske Parlemint
(en dêr moatte we dan ek oan wurkje!). In sterke fertsjintwurdiging yn de Steaten
sil dan ek wol trochsiperje yn De Haach, dêr bin ik wis fan.
De simmer komt deroan en dat is goed nijs! It kin wolris in âlderwetske simmer
wurde, dêr’t de minsken net fier yn fuortgeane. De natuer hat hoe dan ek in
positive oppepper krige fan it stilstean fan it maatskiplik libben. It soe dizze
simmer noch wolris drok wurde kinne yn ús heitelân, benammen op it wetter, tink
ik sa.
Minsken, tink in bytsje ominoar en lit ús inoar wer moetsje ein septimber op in
útstelde Algemiene Ledegearkomste. Hoe dan ek, it aktuele nijs stiet ek altyd op
ús webstee.
Mei freonlike groetnis,
Wouter Wouda, foarsitter haadbestjoer
wouter.wouda@fnp.frl of 06-25095159
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Koroanakrisis
Fanwegen de hjoeddeistige krisis binne hast alle politike gearkomsten op it stuit
digitaal. Dat is behelpen; wurkbesiten en partijgearkomsten op lokaasje binne der
net. Sollisitaasjepetearen binne trochskood nei juny. De spesjale Steategearkomste fan 15 april ta betinking fan 75 jier Fryske befrijing fan de Twadde
Wrâldoarloch hie in sober karakter, sûnder publyk. Allinnich de Steategearkomste
fan 27 maaie is as proef wer yn fysike foarm dien. De Steatefraksje wol sjen oft
der nei 1 juny wer op it wenstige plak yn Hotel Duhoux yn Wurdum gearkommen
wurde kin. Foar beskate partijgearkomsten dy’t de dielnimmers út de hiele
provinsje wei altyd in soad reis- en fergadertiid kosten, is in digitaal oerlis oars in
útkomst. Sa hawwe der ynhâldlike oerlizzen west mei FNP-riedsleden en
Steateleden oer de Regionale Enerzjy Strategy (RES) en it nije beheinende
wynmûnebelied fan de Provinsje (Feroardering Romte). Faaks binne sokke digitale
oerlisfoarmen foar ús partij ek wol in bliuwer.
Doarpshuzen
By it begjin fan de koroanakrisis hat de FNP omtinken frege foar de gefolgen fan
de krisis foar de doarpshuzen en wykgebouwen: de húskeamers fan Fryslân.
Omdat se fan grutte betsjutting binne foar de sosjale ynfrastruktuer fan ús
mienskip moat der alles oan dien wurde om se oerein te hâlden. De Steatefraksje
wol dat it kolleezje fan Deputearre Steaten útsiket hoe’t de doarpshuzen en
wykgebouwen oerein bliuwe kinne. Dat bart yntusken ek, ús deputearre Klaas
Fokkinga ûndersiket mei gemeenten en it Ryk op hokker wize der stipe bean
wurde kin.
Leachfleanrûte 10A definityf skrast
Ein maaie kaam it ferlossende wurd: leechfleanrûte 10A wurdt definityf skrast! Yn
de bydrage foar de lêste Frijbûtser, dy’t jimme as in nijsbrief berikt hat, stie it
hiele ferhaal oer hoe’t de FNP tsjin it op ’e nij yn gebrûk nimmen fan de
leechfleanrûte agearre hat. Yn de plannen fan de steatssekretaris mochten
strieljagers op in hichte fan 75 meter oer it easten fan de provinsje raze. De rûte
waard sûnt 2002 net mear brûkt, omdat er te folle oerlêst joech en gefaarlike
situaasjes by it fleanfjild fan Drachten oplevere.
Sijbe Knol hat der in hiel soad wurk fan makke, mei in petysje, in soad oandacht
yn de Fryske en lanlike media en mei moasjes yn de Steaten en yn in soad
gemeenterieden. Op 4 febrewaris reizgen Sijbe Knol en Wopke Veenstra ôf nei de
Twadde Keamer foar it debat oer de leechfleanrûte. Hoewol’t steatssekretaris
Barbara Visser de rûte noch net definityf skrasse woe, joech se wol oan om foar
de simmer dúdlikheid jaan te wollen.
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Yn in brief oan de Twadde Keamer hat se dy dúdlikheid no jûn. Us wurk wie net
om ‘e nocht. De rûte wurdt no definityf skrast. En dêr binne wy fansels hiel bliid
mei.

Wopke Veenstra (l) en Sijbe Knol mei steatssekretaris Barbara Visser

GGD en Frysk
Yn de krisiskommunikaasje oer koroana op Omrop Fryslân Telefyzje, foel it op dat
de wurdfierster fan GGD Fryslân har geandewei begûn te ferbrekken. Hja miende
fanwegen ‘it protokol’ oergean te moatten op it Nederlânsk. Corlienke de Jong
hat as wurdfierder Feiligens en Taal/Kultuer efter de skermen dwaande west om
fia de bestjoerlike kontakten fan de FNP út te finen wat der te rêden wie. Nei in
yntervinsje efter de skermen is de GGD wer oergien op it Frysk.
De GGD falt bestjoerlik ûnder de Veiligheidsregio Fryslân, dêr’t boargemaster
Buma fan Ljouwert de foarsitter fan is. De Fryske boargemasters foarmje meiinoar it Algemien Bestjoer (AB). Dêr wurde dus de besluten nommen oer it belied.
Krisiskommunikaasje fia de Omrop yn it Nederlânsk hoecht allinnich yn it gefal der
in eksplisyt befel leit fan Buma. Dat is fêstlein yn in ‘Convenant Calamiteitenzender Fryslân’ mei de Omrop. ‘Tenminste in het Nederlands’ stiet der. Mar fan in
krisissituaasje en in tsjinstbefel fan de feilichheidsregio wie yn dit gefal gjin
sprake.
6

Sûnt 2018 hat de feilichheidsregio in aparte paragraaf yn de Bestjoersôfspraak
Taal en Kultuer (BFTK) tusken Ryk en Provinsje. Dêr is ûnder oaren it Frysk by de
112-meldkeamer yn Drachten yn regele. Der is ek ôfpraat dat de feilichheidsregio
as oerheidsorgaan yn Fryslân, Frysk taalbelied opstelle sil. Oer de GGD is noch
neat regele.
Ut it oerlis fan ús wurdfierder mei ferskate leden fan it AB die bliken dat
boargemasters net ûngenegen binne om it Frysk by de GGD en it op te stellen
taalbelied by de feilichheidsregio bestjoerlik op it aljemint te bringen. Lykwols it
die ek bliken dat net elkenien likegoed op ’e hichte is fan de ôfspraken yn de
BFTK. Wy sette troch fia dizze bestjoerlike line. By de Meldkeamer hat soks alteast
in pear jier ferlyn wol ta aksje en ferbetteringen laat. Ut it lêste rapport fan
DINGtiid hat bliken dien dat it nedich is om op dit stik fan saken oan te hâlden as
storein.
Studinten yn it OV yn Fryslân
De FNP-Steatefraksje wie alhiel fernuvere doe’t de steatssekretaris fan
Ynfrastruktuer en Wettersteat bekend makke dat by it opskalen fan it iepenbier
ferfier fan juny ôf, skoalbern en studinten net langer mear yn de spits reizgje meie
en dat lessen allinne tusken 11 en 15 oere jûn wurde moatte. Want yn de Fryske
situaasje betsjut sa’n maatregel dat in soad studinten eins hielendal net mear nei
skoalle ta komme kinne. De ôfstannen binne yn ús provinsje no ien kear in stik
langer as bygelyks yn de Rânestêd, en midden op de dei rydt der op in soad
plakken net lykas yn de Rânestêd om ’e pear minuten in trein, metro, tram of bus.
Dêrom hat de FNP skriftlike fragen steld oan it kolleezje en yn gearwurking mei
oare regionale partijen út Grinslân, Drinte en Limboarch in brief stjoerd oan de
Twadde Keamer.
In pear dagen dêrnei die bliken dat yn ôfspraken tusken de regearing en de
ûnderwiiskoepels de eardere maatregels befêstige waarden. Der waard fan de
skoallen ferwachte dat se foar alle learlingen dy’t fierder as acht kilometer fan
skoalle ôf wenje útsykje soene wat de reismooglikheden binne, om dan mooglik
spesjaal ferfier yn te setten. Neffens skoallieders gie it allinne by it Ljouwerter
Lyseum om mear as tûzen learlingen. Boppedat moasten de skoallen dat mar
regelje mei de regionale ferfierder, en fan de kosten wie allinne dúdlik dat dy net
foar rekken fan de skoallen komme.
Yn de Steaten hat Wopke Veenstra dêrop mûnlinge fragen oan it kolleezje steld
oft de oanpak fan de regearing yn Fryslân wol wurkje kin en oft de Provinsje as
konsesjeferliener foar de ekstra kosten stean moat. It kolleezje koe der yn de
gearkomste eins neat fan sizze, mar gelokkich stie in dei letter yn de krante dat
der regionale ôfspraken makke wiene mei de skoallen en de ferfierder dat yn
Fryslân de skoalbern en studinten wolkom binne yn it iepenbier ferfier. Wat De
Haach der ek fan fynt, it ferstân hat dochs triomfearre.
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Fryslân reinbôgeprovinsje
De FNP hat yn de maaiegearkomste fan Provinsjale Steaten foar Fryslân as
reinbôgeprovinsje stimd. De Steatefraksje basearret him op de kearnwearde
solidariteit yn it partijprogram. Dêr stiet yn dat der romte wêze moat foar
elkenien yn ús provinsje om him- of harsels te wêzen. De FNP giet út fan respekt
foar elkenien dy’t hjir wennet, sadat nimmen oan ’e kant komt te stean.
Yn it Bestjoersakkoart jout de Provinsje 800.000 euro út oan projekten foar it
tsjingean fan diskriminaasje. De FNP fynt it goed dat de Provinsje mei
organisaasjes út it wurkfjild oerlis hat hoe't soks it bêste dien wurde kin. Los fan it
Bestjoersakkoart hat dit foar de fraksjeleden altyd in frije kwestje west dêr't hja
nei ear en gewisse oer stimme meie. De fraksje hat lykwols besletten om in
ienriedich stânpunt yn te nimmen.

Finansjeel krisispakket
De FNP wol dat de provinsje Fryslân mei ien yntegraal krisispakket komt by de
‘Kadernota' yn juny. Dêr soene alle maatregels fan de provinsje Fryslân yn ferbân
mei de koroanakrisis mei finansjele konsekwinsjes yn komme moatte. Ynklusyf jild
foar de kulturele sektor, rekreaasje- en hoarekaûndernimmers. Faaks ek foar
ferbliuwsakkommodaasjes lykas de Folkshegeskoalle Schylgeralân.
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Stikstof, it bliuwt in dreech probleem
Yn it begjin fan it jier waard bekend dat de provinsje Noard-Brabân rûnom yn it
lân buorkerijen opkocht hat om útwreiding fan de yndustry by Moerdijk mooglik
te meitsjen. Der waard ek in lanlike stikstofregistraasje ynfierd om wenning- en
wegebou yn de Rânestêd op gong te krijen. Yn reaksje dêrop hat Wopke Veenstra
yn gearwurking mei de kollega’s fan Sterk Lokaal Drenthe, Groninger Belang en
Partij voor het Noorden in opinystik skreaun.
Yn it stik, dat ferskynd is yn de Fryske, Grinslanner en Drintske deiblêden, mar ek
yn it Financieel Dagblad en yn ferskate lânboufakblêden, wurdt útienset dat de
regy foar it oplossen fan de stikstofproblematyk by de provinsjes lizze moat. Dy
binne no ek al ferantwurdlik foar de natuerfergunningen en binne it bêste by
steat en wurkje op in op it gebiet rjochte wize ta nei oplossingen. De romte dy’t
der is moat op in earlike wize ferdield wurde, en cowboy-praktiken lykas dy fan
Brabân moatte tsjingien wurde.
Nei oanlieding fan in fergelykbere moasje yn de Steaten fan Drinte hat de FNP in
moasje yntsjinne om nochris de klam te lizzen op de regyrol foar de Provinsje en
om foaral yn te setten op ynnovaasje en ferduorsuming fan de lânbou. De moasje,
dy’t yn de Steaten fan maaie oannommen waard, stipet de oanpak fan it kolleezje
yn it oerlis mei de minister.
Bouplannen by Goutum
De FNP hat krityske fragen steld oer de plannen fan de gemeente Ljouwert om
krekt súdlik fan Goutum, de nije wenwyk De Hem te bouwen. De wenwyk komt
deun njonken de Hounspolder te lizzen, dêr’t in hiel soad beskerme greidefûgels
briede, lykas skriezen, ljippen en tjirken. Troch nijbou sil it gebiet ynsletten reitsje.
De FNP fynt it skande dat sa’n gebiet sa flakby de stêd ferlern gean soe en fynt
boppedat dat earst yn de stêd boud wurde moat, foardat huzen yn it bûtengebiet
komme: ‘ynbreiding foar útwreiding’, sa’t it yn it Bestjoersakkoart fan de Provinsje
stiet.
It antwurd fan it kolleezje jout redenen om tige wach te bliuwen. De ûntwikkeling
fan De Hem is yn oerienstimming mei ôfspraken fan mear as tsien jier lyn en der is
earder al kompensearre foar de natuer yn it gebiet. Mar elke nije bebouwing yn it
gebiet sil foldwaan moatte oan de Wet natuerbeskerming. No is earst de
gemeente Ljouwert oan set, in bestimmingsplanwiziging fan agrarysk nei
bebouwing moat noch yn de gemeenteried komme. Wy sille it yn de gaten hâlde.
Gastfrij Fryslân
Yn de april-gearkomste fan Provinsjale Steaten wie it nije beliedsbrief oer
rekreaasje en toerisme foar de FNP in wichtich punt. Sybren Posthumus wie wiis
mei de nije opset. Hy hat in tal tasizzingen fan it kolleezje fan Deputearre Steaten
krige. As earste dat de tuskenevaluaasje fan dit belied der yn 2023, foar de
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ferkiezingen al leit. En fierder dat by de rekreative farrûten sjoen wurdt nei de
kânsen yn alle regio’s fan Fryslân. Dat mei nei oanlieding fan ynspraak fan de
Stichting RegioMarketing Toerisme (RMT) yn noardeastlik Fryslân. De FNP hat
altyd pleite foar de lytse farrûten, net allinnich yn it noardeasten, mar ek yn it
marregebiet, it noardwesten en de súdeasthoeke.
Drintsk-Fryske Wâld
De Steatefraksje sit oer de plannen yn foar takomstige rûten en ynrjochting fan it
Nasjonaal Park Drintsk-Fryske Wâld. Der sil mear wylde natuer komme en paden
wurde ferlein of ferdwine. Eveneminten krije hieltyd mear beheiningen oplein, sa
hawwe wy fan ferskate minsken heard. De FNP wol dat yn de takomst
eveneminten dy’t de natuer gjin skea dogge mooglik bliuwe en dat rekreaasjeûndernimmers yn Appelskea en omkriten foldwaande harren gerak krije.
De FNP fynt it Drintsk-Fryske Wâld in wichtich natuergebiet dat goede beskerming
fertsjinnet, mar hat noed oer de balâns tusken natuer en rekreaasje. Natuer is fan
ús allegearre en je moatte minsken ek de mooglikheid jaan om derfan te
genietsjen. Krekt dizze natuerleafhawwers binne oer it algemien ek dejingen dy’t
har it meast ynsette foar beskerming en behâld fan de natuer.
Soarch oer lânskip yn Noardwest-Fryslân
Wopke Veenstra hat skriftlike fragen steld oer it behâld fan it lânskip yn
Noardwest-Fryslân. Yn it gebiet oan de westkant fan de âlde Middelsee binne yn it
ferline in soad beamsingels kapt, sleatten dimpt en lân sljochte. Nij belied oer
beskerming lit nei de weryndieling op him wachtsje. Gelokkich docht út de reaksje
fan it kolleezje fan Deputearre Steaten bliken dat it tafersjoch op it kappen fan
beammen op oarder is en dat de gemeente Waadhoeke en de Provinsje
gearwurkje om nije regels foar it behâld fan it lânskip fêst te stellen.
Yn it kwelderlânskip by Harns en Frjentsjer binne ek wichtige kultuerhistoaryske
en lânskiplike eleminten oanwêzich dy’t beskerming fertsjinje. In konseptbeliedsregel oer de beskerming is nei protest fan lânbou-organisaasjes noch net
fêststeld. De lânbou-organisaasjes wiene benaud dat it gebietsproses der skea fan
hawwe soe. Ut de antwurden fan it kolleezje docht bliken dat de beskerming fan
de lânskipseleminten yn it bestimmingsplan goed regele is, en dat de
beliedsregels oer hoe’t de regels fan it bestimmingsplan tapast wurde, yntusken
yn de praktyk al brûkt wurde as foarriedige rjochtline.
FNP wol ‘slank’ Europabelied
De FNP bliuwt kritysk op de hieltyd oprinnende kosten fan it Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN). Dy geane mei likernôch 10% jierliks de begrutte
ynflaasje fier te boppe. It SNN hat neffens de stikken de ôfrûne seis jier yn totaal
54% mear koste, hast 10% jierliks derby op, wylst de Provinsje Fryslân yn syn
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eigen útgongspunten foar de begrutting útgiet fan in ynflaasje fan 2,3% foar
mienskiplike regelingen lykas dy fan it SNN. Wurdfierder Sybren Posthumus: “Ik
fernaam dat de deputearre in moasje om út te gean fan in ‘slanke
útfieringsorganisaasje foar subsydzjes’ sympatyk fûn. Hy sei sels ‘slank, slim en
fit'.” Nei in tasizzing koe ús moasje ynlutsen wurde.
In reedlike hierpriis
Mei de húsfêsting fan it SNN yn Brussel lei de FNP de finger ek op it seare plak. De
hier yn it ‘Huis der Nederlandse Provinciën' is folslein oer de kop gien. Fan
100.000 nei 200.000 euro yn ien jier. De wurdfierder woe witte oft dat te
ûnderbouwen falt. Hy frege in ûndersyk oer de ‘marktconformiteit'. Posthumus:
“De deputearre fûn it yn de kommisje legitym om te freegjen nei dy
ûnderbouwing. Sels as jo fine dat in ferdûbeling yn ien jier tiid te ferdigenjen is,
dan noch is fergeliking fan kosten goed. It kin yn de takomst brûkt wurde by
ûnderhannelingen. It is wol mienskipsjild.”
Yn de Steaten hie de CDA-deputearre lykwols muoite om de ‘eksorbitante’
ferheging út te lizzen. Hy hie de sifers en de ôfspraken mei de oare provinsjes en
de ferhierder yn Brussel net paraat. Nei de tiid uteren hiel wat leden fan oare
fraksjes harren fernuvering by de FNP-wurdfierder, dat de deputearre dat net
better taret hie.
Steaten sprekke har út tsjin sinneparken yn it iepen lânskip
Nei oanlieding fan plannen om krekt súdlik fan Ljouwert in sinnepark fan minimaal
60 hektare te bouwen (dat is in oerflak like grut as 80 persint fan de binnenstêd
fan Ljouwert), hat Sijbe Knol, yn oparbeidzjen mei Steateleden fan it CDA en
50PLUS ynearsten fragen steld oan it kolleezje.
Ommers, hoe binne sokke sinneparken te rymjen mei it belied fan de Provinsje
dat by de ûntwikkeling fan sinne-enerzjy de foarkar útgiet nei sinnepanielen op
dakken en gevels fan gebouwen, dêrnei nei net-brûkt lân yn beboud gebiet en pas
yn lêste ynstânsje op grûn dy’t foar lânbou of natuer brûkt wurdt. Dy
foarkarsfolchoarder wurdt de ‘sinneljedder’ neamd. It belied is fêstlein yn it
Bestjoersakkoart en yn de konsept-omjouwingsfyzje, mar noch net fêststeld yn
binende regels.
Dat wie ek it antwurd fan it kolleezje: nee, wy fine it net winsklik, mar kinne der
op it stuit neat oan dwaan, salang’t it belied noch net yn in feroardering
opnommen is. Dêrom hawwe FNP, CDA en 50PLUS stap twa set en yn de Steaten
fan april in moasje yntsjinne, dêr’t yn frege waard om de sinneljedder op te
nimmen yn de feroardering Romte. Dy moasje waard mei trijekwart mearderheid
oannommen en it kolleezje sei ta dat it yn maaie in oanpaste feroardering
foarlizze soe oan de Steaten.
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Nije regels oer wynmûnen en in oerstallich rapport
Yn juny sil yn de Steaten it nije beheinende wynmûnebelied fan de Provinsje oan
’e oarder komme. Sijbe Knol hat de ôfrûne moannen drok dwaande west om mei
de oare koälysjepartners ta in útwurking te kommen fan de ôfspraken dy’t yn it
Bestjoersakkoart makke binne. Foarop stiet dat der gjin nije grutte mûnen
bykomme sille. Nije solitêre wynmûnen meie net heger wêze as 100 meter
(tiphichte) en om in nije mûne te bouwen moatte der minimaal krekt likefolle oan
hichte opromme wurde (foar ien nije mûne fan 100 meter moatte der dan
minimaal twa fan 50 meter fuort).
Utsûndering dêrop binne in beheind tal doarpsmûnen dy’t op in list stean; dy
mûnen meie aanst ek maksimaal 100 meter heech wurde. In tredde kategory is dy
fan de lytse mûnen fan maksimaal 15 meter ashichte by boerebedriuwen.
Ofhinklik fan it eigen ferbrûk (op basis fan de stroomrekken fan de lêste trije jier)
meie der aanst maksimaal trije wynmûnen by in agrarysk bedriuw komme. In eask
dêrby is wol dat der gjin ferswierring fan de stroomkabel nedich is.
Yn in digitaal oerlis mei fertsjintwurdigers fan de riedsfraksjes, Wetterskipsfraksje
en haadbestjoer hat Sijbe Knol de útkomsten fan de koälysje-ûnderhannelingen
presintearre. Der wiene noch wat fragen, mar elkenien koe wol mei de útkomst
libje, omdat de FNP wat de wynmûnen oangiet in minderheidsstânpunt ynnimt,
mar der wol foar soarget dat it tal hege wynmûnen yn Fryslân minder wurde sil.
Yn de gearkomste fan maaie wie in rapport fan de Noardlike Rekkenkeamer oan
de oarder oer draachflak en partisipaasje by grutskalige wyn- en sinneparken. De
FNP kin him net fine yn de konklúzjes fan it rapport en hat tsjin it beslút om de
oanbefellingen oer te nimmen stimd.
Ekspertmoeting Thialf
Op oanstean fan de Steatefraksjes fan 50Plus, FNP en PvdA hat der op 3 juny in
saneamde ekspertmoeting oer Thialf west. De gearkomste is live útstjoerd fia it
kanaal fan Provinsjale Steaten. De Steaten lieten har byprate troch saakkundigen
oer de stân fan saken mei Thialf. Lykas bekend wol it kolleezje fan Deputearre
Steaten tegearre mei de oare oandielhâlder, de gemeente It Hearrenfean, in grut
bedrach stekke yn de rêding fan Thialf op koarte termyn. Dêrneist moat der
ynvestearre wurde om de takomst treast te wêzen. Wy wolle Thialf as ‘ikoan fan
Fryslân’ mei syn ynternasjonale útstrieling behâlde, mar it publike jild is net
ûnbeheind fansels.
______
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Te folle en te min wetter
In bysûndere start fan 2020 by Wetterskip Fryslân. Yn jannewaris en foaral yn
febrewaris giene de himelslûzen einlings iepen. Batsen wetter kamen del. Dy
wiene mear as wolkom, want it grûnwetterpeil wie nei de drûchte fan de
foargeande jierren noch altyd te leech. Der moast lykwols al gau meald wurde,
oars soe in part fan Fryslân de fuotten net drûchhâlde, en mids maart wolle de
boeren ornaris it lân ek wer yn. Neat mis mei. De fraach is lykwols oft we yn de
hegere gebieten fan Fryslân it wetter net langer fêsthâlde kinnen hiene. De natuer
en dy’t dêr bedriuwsmjittich ôfhinklik fan binne hawwe no al foar it tredde jier
efterinoar bot te lijen fan de drûchte. Dat begjint nuodlik te wurden. De FNP hat it
deistich bestjoer fan it Wetterskip te witten dien dat it net by praten oer dit
probleem bliuwe kin, mar dat der maatregels nommen wurde moatte. Yn oare
parten fan it lân wurde al stappen set troch de ôfstream te kearen. Foar de
simmerfakânsje sille we hjir antwurd op krije.
Koroana
Fansels spilet it koroanafirus it Wetterskip ek parten. Fan it bûtenwurk giet it
measte wol troch en it kantoarwurk wurdt foar in part mei thúswurkjen oplost.
Mar der rinne ek yngewikkelde projekten, bygelyks de dykferswierring en it
projekt slibferwurking. Dêrfoar moatte je inoar dochs ris yn de eagen sjen kinne.
Hjir en dêr sil dus ek fertraging yn de útfiering ûntstean.
De lêste fysike gearkomste wie op 11 febrewaris. Dêrnei hawwe we twa
kommisjegearkomsten en in AB-gearkomste hân, allegear fia de digitale wei. Wy
fine dat mar lestich gearkommen.
Yde Dijkstra hat him foaral útsprutsen oer de RES (regionale enerzjy transysje). It
Wetterskip docht dêr folop yn mei. By ferskate suveringsynstallaasjes binne al
sinnepanielen oanlein en dat belied wurdt fuortset. Op oanstean fan de opposysje
hat it DB tasein dat it dit jier noch de fierdere mooglikheden yn kaart bringe sil en
dan ek oanjaan sil wat it Wetterskip dêr sels mei fertsjinje kin.
Wy binne reedlik te sprekken oer it Beliedsplan Frysk 2020-2024, dat no op besjen
leit. By de behanneling yn de kommisje haw ik derfoar pleite om de keunstwurken
fan it Wetterskip tenei in Fryske namme te jaan, yn neifolging fan de Fryske
wetternammen. Dat is troch it DB oernommen.
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Weingatten
Fierder stie de Jierrekken 2019 op ’e rol. It Wetterskip komt út op in tekoart fan
rûchwei 6,5 miljoen, wylst in tekoart fan 5 miljoen begrutte wie. Dat mei
hinnebruie, mar de rûte nei dat resultaat ta haw ik in hobbelich paad neamd. De
sifers fleagen yn ’e rin fan it jier alle kanten út en in grut tal saken is trochskood
nei 2020. It DB fynt dat it “in control” is, mar ferskate partijen, ek fan de koälysje,
hawwe oanjûn dat de planning folle strakker moat.

Skansearre weingat yn de Alddyk

Nei nije sinjalen út de FNP-fraksje fan Noardeast-Fryslân hawwe wy yn ’e mande
mei de PvdA en Water Natuurlijk it DB befrege op de status fan de weingatten
(coupures) yn de Alddyk by Anjum. Dy dyk is foar in part eigendom fan it
Wetterskip en foar in part fan de gemeente. De weingatten lizze der slim
fertutearze by (it spilet dêr al jierren) en it soe spitich wêze dat dit stikje
kultuerhistoarje ferlern giet. Beide bestjoeren moatte harren ferantwurdlikheid
nimme en de hjitte finansjele ierappel net hinne en wer skowe.
Sa binne we ek yn dizze bysûndere tiden mei grutte en lytse wetterskipssaken
dwaande.
Bram Bonnema, foarsitter FNP-Wetterskipsfraksje
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Opsterlân
Us ôfdieling is wiis mei riedslid Harm de Jong fan ’e Tynje. Harm sit sûnt de
ferkiezingen fan 2018 yn de gemeenteried. It is foar him de earste kear. Yn de
earste jierren dat er FNP-lid wie kaam er net sa op ’e foargrûn. Yn koarte tiid
lykwols hat er him goed ynwurke en –lêzen yn it riedswurk en is er in wurdearre
lid fan de Opsterlânske ried wurden. Om syn doelen te berikken wurket er
geregeld gear mei inkelde oare lytse fraksjes lykas GrienLinks/Opsterlanders. Mei
de oare opposysjepartijen wurket er ek goed gear. Hy hat bygelyks in moasje fan
GL oer flechtlingebern stipe en is no ek yn oerlis oer de oanpak fan it tekoart op it
sosjaal domein. It oerlis oer de stikstofproblematyk (RES), dêr’t er ek yn
partisipearre en warskôge hat foar de fersmoarging fan it lânskip, is wiidweidich
ferslach fan dien yn de pleatslike kranten. Opsterlân wol foarop rinne yn
ferduorsumjen. Foar Harm is it dêrom ek fan belang om skerp te wêzen op de
aksjes fan it kolleezje op dat mêd.
Us ôfdieling driuwt op in behyplik bytsje aktive leden: it bestjoer (foarsitter,
skriuwer, ponghâlder en trije leden). Gelokkich hawwe we der de lêste jierren
inkelde noch aardich jonge leden by krige. Om’t Harm him no sa fûleindich ynset
foar de gemeentepolityk, kin er harren ta foarbyld wêze, mar spitigernôch hawwe
se drokke banen, wêrtoch’t se it net oan tiid hawwe om wat te betsjutten foar de
ôfdieling. Dat hâldt yn dat it lytse tal aktive leden, sa goed sa kwea de boel oan ’e
gong hâldt. Ien of twa kear jiers hâlde we in ledegearkomste, dêr’t (it bestjoer
meirekkene) noch gjin tsien leden op ôfkomme. In pear oaren hâlde de Opstekker,
it nijsblêd fan ús ôfdieling dat ien of twa kear jiers ferskynt, oan ’e praat.
Al mei al is en bliuwt it dreech om mei sa’n pear minsken de ôfdieling draaiende
te hâlden. Der is driuwend ferlet fan in stikmannich aktive oanjagers. Wy witte dat
soks net allinne in probleem is fan ús ôfdieling, mar dat der mear binne dy’t op
mear as ien terrein wol wat stipe brûke kinne. Yn de kaderkommisje is dêr ek al in
kearmannich oer praat en ek it idee op it aljemint brocht om mei oare ôfdielingen
dy’t yn in ferlykbere situaasje sitte, te besykjen om mei-inoar ta aksje te kommen,
bygelyks om nije leden te sykjen. In jierliks oerlis fan de (FNP-)ienmansfraksjes soe
faaks fertuten dwaan kinne: mei-inoar steane jo no ienkear sterker en kinne jo
ynspiraasje opdwaan.
Ofdielingsbestjoer Opsterlân
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Fan de OSF

Safolle minsken, safolle sinnen! Dat is fansels wol tapassing op ús OSF. In bûnt
selskip fan partijen en minsken, dy’t in groep foarmje en mei-inoar in senator yn
de Earste Keamer hawwe. Partijen dy’t ek alle jierren mei-inoar in subsydzje
oanfreegje by it Ryk as wiene se ien partij. Mar dan wol in partij mei ferskate
lûden. Hawar: dat is ek it moaie oan de OSF.
Wat elkenien miskien wat minder goed wit is dat de OSF ek in Wittenskiplik Buro
(WB) hat. Foar dat WB krije we ek alle jierren subsydzje fan it Ryk. Wat docht dat
WB? It docht ûndersyk of stipet partijen dy’t (semy-)wittenskiplik ûndersyk dwaan
wolle. It ôfrûne jier hawwe we krekt besletten dat it WB in wichtiger rol spylje
moat yn de ferbining ûnder de leden. Bygelyks ûndersyk dwaan nei in polityk item
dat yn mear as ien provinsje spilet. De regionale en lokale politisy ynformaasje
jaan dêr’t hja de diskusje mei yn kinne. Bygelyks in idee fan in partij of fraksje
útwurkje en neiere ûnderbouwing oanleverje. It is jimme WB. Jimme soene dus ek
ideeën oandrage kinne. Ik sjoch dernei út.
Dan in persoanlik puntsje. Guon partijen hawwe in jongereinôfdieling. Dat hat de OSF net. Miskien is it in idee om dêr
nochris wat tiid oan te besteegjen. Wa soe dat wolle? De
jongerein hat de takomst en wy hawwe harren nedich om
hjoed de goede dingen te dwaan. Ik hear graach oft der
jongelju binne dy’t mei wat opsette wolle.
En dan… Covid-19. De krisis. Lokkich kinne we no sizze dat it oant no ta yn Fryslân
tafoel. It levere de OSF in earste digitale gearkomste op. In pear minsken oan it
wurd. Guon mear mei de ferbining dwaande as mei de ynhâld fan it petear.
Skande. Wy hawwe it besocht, mar it wie gjin grut sukses. De OSF moat foaral ta
stipe wêze foar syn leden en dat slagget digitaal net sa maklik.
Ta beslút. Binnen de OSF hawwe we no allegearre bestjoerskommisjes foarme om
ferskate tema’s hinne. Yn dy bestjoerskommisjes sykje we no minsken dy’t
meitinke en mei organisearje wolle. Miskien binne jo al frege of miskien soene jo
graach wat dwaan wolle? Fansels bin ik altyd ree om jimme te wurd te stean.
Durk Stoker, foarsitter OSF
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FAN DE EFA
De algemiene ledegearkomste fan de Europeeske Frije Alliânsje (EFA) hie ôfrûne
april holden wurde moatten yn Flensburg. Troch de hjoeddeistige situaasje mei it
koroanafirus koe dy spitigernôch net trochgean en hawwe we yn it EFA-bestjoer it
beslút nommen om him út te stellen oant oktober 2020.
Neffens de regels fan it Europeesk Parlemint, en ek foar de Belgyske wet, moast
de EFA dochs foar juny ferskate besluten nimme yn in algemiene ledegearkomste.
Dêrom is op 28 maaie, online, in bûtengewoane algemiene ledegearkomste
holden. No wie it fansels net in gearkomste lykas gewoanwei. Normaal duorret in
ledegearkomste fan de EFA sa’n trije dagen, dizze duorre goed trije oeren. It doel
wie ek allinnich om de finansjele punten te behanneljen. It is noch hieltyd de
bedoeling om yn oktober yn persoan in grutte gearkomste te hâlden dêr’t we
polityk yn bedriuwe kinne en mei-inoar wurkje kinne. Oft dat mooglik wêze sil is
no noch ûndúdlik, de EFA folget fansels de advizen en regels dêrfoar.
Foarsitter Wouter Wouda fertsjintwurdige de FNP yn de online gearkomste. De
besluten dy’t nommen binne wiene:
 it jildich hâlden fan de besluten fan de algemiene ledegearkomste fan 2019 yn
Brussel oant de kommende algemiene ledegearkomste yn oktober 2020;
 it sluten fan it budzjet fan 2019 en it desjarzjearjen fan it bestjoer;
 it goedkarren fan it budzjet 2020 en konseptbudzjet 2021.
De foarsitter fan de
EFA, Lorena Lopez de
Lacalle (foto), hie it yn
har iepeningsrede oer
in nij konsept fan
variable geografy. Sa’t
it konsept fan variable
geometry doelt op in
Europa mei ferskillende
yntegraasjes en nivo’s
fan gearwurking op ferskate gebieten tusken de lidsteaten, sa kinne we prate fan
variable geografy om gearwurkingen tusken regio’s te ûntdekken. Yn in wrâld mei
it koroanafirus moatte we kreatyf tinke, en de EFA wurket dêryn mei.
Olrik Bouma, bestjoerslid EFA foar de FNP
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Wurdsiker
Stinzefloara

De letters dy’t oerbliuwe foarmje de oplossing.
Stjoer de oplossing foar 1 augustus 2020 nei frijb.ynfo@fnp.frl mei fermelding fan
namme en adres.
Under de ynstjoerders fan de goede oplossing wurdt in pryske ferlotte.
De winners fan de puzel fan Frijbûtser 467 binne:
Aeltsje Postma (Sint-Nyk) en A. Oosterwoud (Nyegea), lokwinske!
De oplossing wie: De maitiid is wer yn it lân.
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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

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

STEATEFRAKSJE

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

Klaas Fokkinga, Nes (NEF)
(06) 2003 3581; k.fokkinga@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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