Utjefte fan de FNP
desimber 2020, nûmer 470

Frijbûtser
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Ald en Nij
Bêste FNP-freonen,
It jier 2020 sit der hast op minsken en wat wie it
in jier, sis! Alles rûn oars as oars. Net ien fan ús
koe fan tefoaren betinke dat we in jier yndûke
soene dêr't in pandemy him yn foardwaan soe.
Ik wol earst ris stilstean by al ús riedsleden. De
polityk op lokaal nivo hat it dit jier super dreech
hân. In soad gearkomsten en besprekkingen fan
kommisjes wiene digitaal. Fansels, nijsgjirrich yn
it begjin, mar de aardichheid wie der nei in pear
moanne al gau ôf. As foarsitter fan it haadbestjoer wol ik jimme foar dizze ekstra
ynspanningen tige tank sizze en in grut komplimint jaan. It moat foar jimme ek in
rare tiid west hawwe om de demokrasy sa op ’e kop te sjen.
Freonen, wy hawwe as FNP op 12 desimber ús earste folsleine digitale Algemiene
Ledegearkomste hȃn. In primeur foar ús partij! Wy as bestjoer binne wol te
sprekken oer de middei dy’t we mei-inoar hȃn hawwe. Wy hoopje dat jimme dat
ek sa belibbe hawwe. Wol
binne der spitigernôch
troch in fersin in pear
leden sûnder e-postadres
net meinommen yn ’e
ynformaasje-omgong oer
de AL. Dat hie fansels oars
moatten.
As bestjoer seine we earne
yn ’e hjerst dat we net
noch langer wachtsje
koene en dat we it sa
organisearje moasten. Wy
Foarsitter en ponghâlder oan it wurd
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hawwe in moai plak yn Earnewȃld útsocht dêr’t dat goed holden wurde koe. Yn de
gearkomste, dêr’t sa’n sechstich minsken oan meidiene, binne de gongbere saken
fêststeld. Tink dan oan de ferslaggen en de finansjele saken. It HB siet mei in pear
gasten fysyk byinoar en jimme koene it thús folgje.
As foarsitter fûn ik de bining mei de seal wol wat dreech fansels, mar lokkich wie
der ek in chat-funksje, dy’t we moai brûke koene foar kontakt. Sadwaande koene
in stik of wat leden ek tagong krije ta de ‘flier’ om harren punt(en) ta te ljochtsjen.
It tal wichtige saken
Wichtige saken dy’t yn de gearkomste te praat kamen en dy’t ik hjir efkes mei
jimme diele wol, binne fansels it beslút om leden jonger as 25 jier fergees lid te
meitsjen. Dat is in útstel fan de pr-kommisje en oernommen troch it HB, mar mei
it betingst dat der wol resultaat boekt wurde moat, oars bliuwt it in test en wurdt
it net omset yn belied (tink dan oan feroaringen yn it karbrief). Lit ús hoopje dat
de pr-kommisje resultaat hellet my dizze aksje, sadat we de leeftiidsgroepen yn ús
partij wer mear yn balâns krije.
In oar opmerklik punt is it feit dat der op it stuit nochal wat fakatueren yn de
partij binne. Alderearst neam ik hjir in fakatuere foar de kommisje Finânsjes. Sjoch
de oprop side 6 yn dizze Frijbûtser.

Sa seach de oare kant der út: oan de peteartafel
mei Bram Bonnema, Sijbe Knol en Wouter Wouda
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In oare fakatuere is dy yn it haadbestjoer sels. Wy wolle it HB graach fan seis nei
sân leden útwreidzje. Oanlieding is fansels dat der dochs wol in soad wurk leit dat
wol gelikens ferdield wurde moat. Dus wolle jo (of kenne jo ien dy’t) in
bestjoerlike funksje op it heechste nivo binnen de partij beklaaie wol, nim dan
kontakt op mei de it HB.
Fierder is der yn ’e gearkomste ek in oprop oan de leden dien om har te melden
as se nocht en wille hawwe om mei te tinken oer hoe’t we stilstean kinne by it 60jierrich bestean fan de FNP. Fansels moat dat fierd wurde. Yn de gearkomste
waard ek al sein dat it moai ticht op de gemeenteriedsferkiezingen sit, dus wa wit,
kin dat inoar ek noch fersterkje. Yn ús partij binne fêst minsken dy’t sizze: “Ja! Dat
is krekt wat foar my!” Dus, as jo it aardich en nijsgjirrich fine, jou it dan troch oan
it HB.
Dan, en dit stiet ek fierder in dizze Frijbûtser, binne der ek noch twa fakatueren by
de Steatefraksje. Dêr wolle se graach in wat gruttere groep hawwe, dus komme
der plakken yn ’e skaad-/stipefraksje frij. Sjoch de oprop op side 15 yn dizze
Frijbûtser.
Noch in oar punt dat ik melde kin, is dat we fan it begjin fan 2021 ôf no echt it
âlde logo net mear brûke sille. Alle pr-guod wurdt takomme moanne ferfongen.
Wolle jo noch wat âld guod foar josels hawwe, dan kinne jo noch kontakt
opnimme mei it Partijhûs. By it fernijen fan it pr-guod binne ek nije partijflaggen
meinommen. Op ’e gearkomste koe elk dêr al wat fan sjen. It HB hat besletten om
yn dizze fernijingsslach alle ôfdielingen twa nije FNP-flaggen kado te dwaan.
Sadat we dêr ek ienheid en professjonaliteit útstriele. Fansels giet it foar de
ôfdielingen dan om flaggen mei it FNP-logo mei de eigen ôfdielingsnamme
derûnder. Dy kinne moai brûkt wurde foar de eigen Algemiene Ledegearkomsten,
foar tema-byienkomsten en foar oare aksjes of kampanjes.
Ik hoopje dat 2021 foar elkenien in wat normaler jier wurdt.
In soad lêswille wer mei dit nûmer. Dat it letter útkomt as de bedoeling wie, komt
trochdat wy der ek omtinken yn jaan woene oan it ferrin fan de Algemiene
Ledegearkomste.
Wouter Wouda, foarsitter
wouter.wouda@fnp.frl of 06 2509 5159
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Oprop nij lid kommisje finânsjes
De FNP hat in kommisje finânsjes, in ûnôfhinklik
orgaan dat frege en net-frege advizen jaan kin oan
ledegearkomste en bestjoer oer alles wat mei de
finânsjes en organisaasje fan de FNP te krijen hat.
Yn de praktyk beheint de kommisje finânsjes him ta
syn kearntaken. Dat binne:
1. Jierliks advys oan it HB jaan oer de begrutting foar it kommende jier mei
ynbegryp fan de mearjierrebegrutting.
2. Jierliks advys oan it HB jaan oer de jierrekken fan it ôfsletten boekjier.
3. It HB advisearje oer de hichte fan de ledebydragen en solidariteitsbydragen.
4. It HB advisearje oer de ynrjochting en útfiering fan de finansjele en ledeadministraasje fan de FNP.
5. It begelieden fan de finansjele administraasje.
6. It begelieden fan de administrateur by it opsetten en bywurkjen fan in
hantlieding foar de meiwurkers op it FNP-hûs.
De kommisje bestiet út trije leden te witten: Ruerd Twijnstra, Gerben van der Mei
en Jan Hiemstra (foarsitter). Neffens it reglemint duorret de sittingsperioade trije
jier, dy’t ien kear mei trije jier ferlinge wurde kin. Dit jier is Ruerd Twijnstra nei
twa sittingsperioaden ôfgeand en takomme jier jildt dat foar Jan Hiemstra.
Troch de koroana hawwe we gjin ‘gewoan' jier en koe der yn de foarjiersgearkomste gjin oprop dien wurde, mar foar Ruerd moat dit jier noch in nij
kommisjelid komme. Dêrom doch ik in oprop by ús leden om har beskikber te
stellen of om immen foar te dragen dêr’t se fan tinke dat dy geskikt is.
Yn de rjochtline stiet oer geskiktens:
a. De leden fan de kommisje ha in brede maatskiplike belangstelling en beskikke
oer oantoanbere finansjele kennis.
b. Op foardracht fan it HB en yn oerlis mei de kommisje finânsjes wurde de leden
troch de ledegearkomste beneamd.
Binne jo gadingmakker of witte jo in gadingmakker, dan graach kontakt opnimme
mei de foarsitter fan de kommisje finânsjes, Jan Hiemstra. Dat kin oer de mail
hiemstra.j1943@gmail.com, de telefoan 0517-39 08 06 of 06-5029 7823 of de
app. Nei oanmelding sil der kontakt opnommen wurde mei de gadingmakker(s).
Jan Hiemstra
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Thom Feddema nij kommisjelid
Op 21 oktober is Thom Feddema troch kommissaris
fan de Kening Brok beëdige as kommisjelid foar de
FNP. Dat plak wie frijfallen nei’t Rein van der Wal in
moanne earder Steatelid wurden wie.
As kommisjelid mei Thom no meidwaan oan it
debat yn de Steatekommisjes. Feddema komt út
Raard (Noardeast-Fryslân) en wie al stipefraksjelid.
No’t Rein en Thom trochskood binne is der romte
foar in pear nije stipefraksjeleden. In fakatuere
dêrfoar stiet op side 15 fan dizze Frijbûtser.
Begrutting: kultuer en sichtberens fan it Frysk
Begjin novimber is de begrutting foar 2021 yn de
Steaten behannele. FNP-wurdfierder Sybren
Posthumus hat yn syn bydrage ûnder mear
oandacht frege foar in reparaasje fan de gefolgen
fan de takenning fan de kultuersubsydzjes op guon
ynstellingen. Tink oan Fryslân Pop foar de popmuzyk en Keunstwurk (stipe talintûntwikkeling).
Dêrneist hat Sybren it kolleezje frege om de
gemeenten, it Wetterskip, supermerken, ynstellingen en bedriuwen mear aktyf te ynformearjen en stimulearjen om it Frysk
sichtber te meitsjen. Ut in nij rapport ‘Frysk yn de Ekonomy’ docht bliken dat dêr
ferlet is.
De FNP hat konstatearre dat der subsydzjeregelingen genôch binne om it Frysk
mear te brûken yn de iepenbiere romte, lykas de regeling ‘Mei-inoar foar it Frysk’.
Dat is ek in doel út it provinsjale bestjoersakkoart. Tagelyk sitte in soad Fryske
gemeenten op it stuit finansjeel yn tsjok waar, dêr’t it faak troch heakket op in
pear tûzen euro foar de útfiering. Mei wat provinsjale stipe, sawol finansjeel as
mei oare help of stimulâns kinne jo yn de regio hiel wat út de wei sette.
Ferkearde Fryslânpromoasje
De fraksje hat de ôfrûne moannen oandacht socht foar de minne wize wêrop’t
Merk Fryslân en de Stichting RegioMarketing Toerisme Noordoost-Friesland
miene ús moaie provinsje yn ’e merk sette te moatten. It begûn mei de
‘Wereldreiscampagne’ fan Merk Fryslân. Dêryn wurdt op de Arriva-bussen as
provinsjenamme konsekwint ‘Friesland’ brûkt, hoewol’t Merk Fryslân fan de
Provinsje jild foar syn taak kriget. Boppedat fernuveret de fraksje him oer de
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teneur dat wat wy hawwe net goed genôch skynt te wêzen. De Aldehou wurdt
ferbastere ta Pisa, de Westhoek wurdt de Sahara en de Twizelermieden is
tsjintwurdich it Grykske eilân Lesbos. Alles ûnder de namme ‘Friesland Style’. Dat
is net ús styl.

Noch slimmer waard it doe’t de organisaasje foar ‘Noordoost Friesland’ neitocht
oer hoe’t toeristen nei Dokkum en omkriten lutsen wurde moasten. ‘Denk jij ook
dat Land in Friesland aan het einde van de wereld ligt? Of je er misschien bijna
vanaf valt? Dat je minstens een dag moet uittrekken voor de reis en zeker niet op
reis moet zonder een flinke koelbox en thermoskan?’ En ‘Wij hebben de naam
stug te zijn en onze eigen taal te praten.’ Hoe is it mooglik dat der noch minsken
komme? Is dat wat wy yn Fryslân wolle? Promoasje, sûnder romte foar eigenheid,
it fuortpoetsen fan ús taal en kultuer? It wurdt tiid dat gemeenten en provinsje
harrren ferantwurdlikheid pakke. Stel stevige kritearia op by de subsydzjebetingsten. De FNP fynt dat Fryslân better fertsjinnet.
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Europe Direct-fêstiging
Sybren Posthumus hat mei skriftlike fragen derop oanstien dat it kolleezje him
sterk makket foar in Europe Direct-fêstiging yn Fryslân. Dat is in frij tagonklik
ynformaasjepunt dêr’t ynwenners, oerheden, bedriuwen en ynstellingen kennis
oer Europa krije kinne. Sa’n ynformaasjepunt kin neffens de FNP helpe by de
ambysjes fan de provinsje om € 130 miljoen subsydzje út Brussel te heljen.
Soarch oer akute soarch
Rein van der Wal hat skriftlike fragen steld oan
Deputearre Steaten oer de plannen fan it Ryk mei
de driuwende soarch yn Nederlân. Mei it mooglik
útklaaien fan de saneamde ‘acute zorg’, konsintraasje en opskaling kin dat in negative ynfloed
hawwe op de berikberens fan de soarch en dêrmei
de leefberens yn de regio.
Neffens de konseptplannen fan it Ryk soe de driuwende soarch wolris út de fjouwer regionale sikehuzen (Snits, Dokkum, Drachten en It Hearrenfean) en miskien sels út Ljouwert
ferdwine kinne. Uteinlik liket it hjir wer foaral om jild te draaien. It moat neffens
de FNP krekt gean om de berikberens en de kwaliteit fan de soarch yn de eigen
provinsje.
Alternatyf foar Frysk yn de Grûnwet
No’t der begjin takomme jier wer ferkiezingen foar de Twadde Keamer binne,
komme guon partijen opnij mei it foarstel om it Frysk yn de grûnwet te
ferankerjen. De Steatefraksje fynt it tige spitich dat de hjoeddeiske regearing fan
VVD, CDA, D66 en ChristenUnie twa jier lyn in soartgelikens foarstel ynlutsen hat.
De FNP stelt fêst dat der yn De Haach by guon partijen tsjin dat foarnimmen
tsjinstân is.
De Steatefraksje ropt dêrom it provinsjebestjoer op om kontakt te sykjen mei de
oare lannen fan it Keninkryk: Kurasao, Aruba en Sint-Marten, en oan ’e slach te
gean mei it foarstel om de posysje fan it Frysk te regeljen yn it Statút foar it
Keninkryk. It Statút is de heechste wet fan ús lân, stiet boppe de Nederlânske
Grûnwet en is makliker oan te passen as de Grûnwet. Mei in oanpassing fan it
Statút soene yn ien kear neist it Frysk ek de talen fan de Antillen – it Papiamintsk
en it Ingelsk – opnommen wurde kinne. It foarstel is ek op de eilannen goed
ûntfongen: fraksjefoarsitter Sijbe Knol hat ús foarstel yn ferskillende Antilliaanske
media útlein.
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Fragen oer noardlik ferkiezingsdebat
Sybren Posthumus hat yn oktober mûnlinge fragen steld oer it noardlik
ferkiezingsdebat dat foar de Twadde Keamerferkiezingen yn maart organisearre
wurde sil. Foar de FNP moat dat foaral gean oer regionale ûnderwerpen. Ornaris
komt dêr net folle fan op ’e hispel. De FNP stjoert der mei fragen yn de Fryske
Steaten op oan dat it ditkear better gean sil.
Op dit stuit wurdt troch it Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) wurke
oan de opset, wêrby’t de útstjoering fersoarge wurde sil troch Podium TV. De FNP
wol dat safolle mooglik minsken de lanlike politisy hearre kinne oer harren
plannen foar ús regio. It moat sa leechdrompelich mooglik. Dus it kin net ta mei in
ûnbekende stjoerder fia in livestream op ynternet. Neffens de FNP moat it ek
gewoan op ús eigen Omrop Fryslân te folgjen wêze.
Karbydsjitten kin trochgean
Mei in ‘iepen brief’ oan de Rânestêdynwenners en de boargemasters fan de trije
grutte stêden hawwe Sijbe Knol en Aant
Jelle Soepboer in flinke publisitêre knal
feroarsake, dy’t fier oer de provinsjegrinzen
te hearren wie. Op ludike wize, mar mei in
serieus boadskip leine de mannen út dat
ûnoardielkundich gebrûk fan karbyd gjin goed idee is, mar dat yn de provinsjes
oan de rânen fan Nederlân al jierren in weardefolle tradysje fan karbydsjitten
bestiet.
Dy is goed regele troch nauwe gearwurking tusken de lokale oerheden en de
minsken dy’t mei it spul omgean kinne. Ferskate (ek lanlike) kranten, radio- en
telefyzjestjoerders hawwe der oandacht oan bestege. De boargemasters fan de
feilichheidsregio’s hawwe – mooglik ek wol nei oanlieding fan de aksje – besletten
om gjin lanlik ferbod op karbydsjitten yn te fieren.
Wentebou nei aard, skaal en karakter
Mei in ynstjoerd stik hat Sijbe Knol oandacht frege foar de ûntwikkelingen op de
wenningmerk. Der is op it stuit in ûntwikkeling geande dy’t gjin prognoaze
foarsjoen hie. Troch koroana en it thúswurkjen yn kombinaasje mei de romte, rêst
en ús wize fan libjen, binne der mear minsken dy’t it wenjen yn Fryslân oansprekt.
De effekten dy’t dat meibringt binne in grutte stiging fan de gemiddelde priis fan
in hûs en konkurrinsje op de huzemerk mei minsken mei in faaks krekt wat
gruttere beurs.
De falkûle by dy ûntwikkelingen is om yn ’e kramp te sjitten. As wy dêr net tûk
mei omgeane, blaze wy de wenningmerk yn Fryslân op, geane de prizen noch
fierder omheech en sille ús ynwenners noch dreger in wenning fine. It wurdt tiid
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om de ûntjouwingen posityf yn te setten. De FNP ropt de gemeenten op om
harren rol oan te pakken. Fasilitearje wenningbou yn alle doarpen nei aard en
skaal. Lûk nije fitale minsken oan, fersterkje dêrmei it ferieningslibben, de skoalle
yn it doarp en dêrmei de leefberens. Gun de minsken ús wize fan libjen. Oerheden
yn Fryslân sille hurd oan it wurk moatte mei dizze útdagingen. Antisipearje op de
ûntwikkeling en gean tûk mei de trends om. Bou nije wenningen yn alle doarpen!
Lânbou-aginda: tûk en kreas buorkje
Yn novimber waard yn de Steaten de startnotysje
Lânbou-aginda behannele. Wopke Veenstra joech
it kolleezje fan Deputearre Steaten mei dat de
lânbou it de lêste jierren dreech hat. In protte
saken binne op de boeren ôfkommen, lykas de
oprinnende administrative regeldruk, de problemen om stikstof hinne en de fosfaatproblematyk.
De FNP-fraksje wol de lânbou graach wer in
folweardich mearjierrich perspektyf jaan. De
protesten hawwe sjen litten dat dêr ek ferlet fan is.
It tinken oer de lânbou is folop oan it feroarjen. De oerheid, de konsumint en de
lânbou sels hawwe wol yn ’e gaten dat it altyd trochgean fan skaalfergrutting en
dêrmei trochgeande fermindering fan it bioferskaat in dearinnende wei is. De
ekonomy en de ekology moatte mear yn it lykwicht komme. In betingst dêrby is
wol dat boeren dy’t yn de systematyk fan skaalfergrutting fêstsitte, net bestraft
wurde. Dy moatte holpen wurde by de transysje nei in oare manier fan buorkjen.
De FNP wol dat Fryslân foarop rint en dêrom hat Wopke in moasje yntsjinne om
boeren dy’t kreas en tûk buorkje en dêrneist ek wurkje oan it bioferskaat
foarútholpen wurde. Minder regeldruk mei mear perspektyf!
De FNP wol dat de foaroprinners yn de omskeakeling holpen wurde troch it
werombringen fan de administrative regeldruk en kontrôleferplichtingen. Want
op dit stuit jildt foar alle boeren deselde regeljouwing.
It wie tige teloarstellend dat in lytse rjochtse mearderheid fan de Steaten de
moasje oer tûk en kreas buorkjen fersmiten haf.
De wolf – it ferfolch
Yn de foarige Frijbûtser hawwe wy skreaun oer it debat yn de Steaten oer de wolf.
Yntusken hat ús kolleezje dúdlik makke dat it juridysk yndied net mooglik is om de
wolf út Fryslân wei te hâlden (sjoch ek de bydrage fan ús deputearre Klaas
Fokkinga yn dizze Frijbûtser). Begjin oktober hat de fraksje mei sjoernalisten op
wurkbesite nei skieppehâlders yn Drinte west om dêr te sjen hoe’t dy wurkje mei
stekken en nachtfekken om de skiep tsjin de wolf te beskermjen. Dêr krije se stipe
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fan de Provinsje foar. De FNP fynt it wichtich dat bistehâlders troch de Provinsje
holpen wurde om oanfallen fan de wolf foar te kommen. Fryslân kin leare fan
oare provinsjes dêr’t de wolf him al fêstige hat.
Sinneljedder ynfierd
Mei in hiele romme mearderheid hawwe de Steaten ein novimber nije regels
ynfierd foar de oanlis fan sinneparken. Ferline jier wie dat al yn it bestjoersakkoart
fêstlein en de FNP hat der yn de maitiid op oantrune dat der gau binende regels
ynfierd waarden. Untwikkelders moatte no earst ûndersykje oft der gjin goede
alternativen binne en mei de omjouwing yn oerlis, foardat se op lânbou- of
natuergrûn sinneparken oanlizze. It gefolch sil dan wêze dat kommersjele
ûntwikkelers folle minder maklik grutskalige sinneparken yn it iepen fjild oanlizze
kinne en dat ús lânskip better beskerme wurdt.
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Fan de fraksjefoarsitter
Goeie FNP-freonen!
Sûnt septimber hawwe der yn ’e fraksje feroaringen west. Corlienke hat nei in
jierrenlange ynset in stap tebek dien. Fan dit plak ôf sis ik Corlienke ek nochris tige
tank foar har ynset foar de partij! Rein van der Wal is ynstallearre as Steatelid en
Thom Feddema is tsjintwurdich de earste opfolger. In soad feroaringen dy’t
allegearre wer in plakje krije moasten. No goed trije moanne fierder meie we de
konklúzje wol lûke dat alles wer goed op ’e rit leit.
Bûn oan in koälysje-akkoart makket de partij en dizze fraksje aardich profyl.
Earlike polityk, ek al is it boadskip net altyd wat elkenien hearre wol. Tink dêrby
oan de wolf, mar ek oan it sentimint fan ús plattelânsjongerein mei it karbydsjitten en ús stânpunt oer wenjen. De FNP is aktueel, docht derta, sprekt oan en
wit ek lanlik op eigen wize syn paad te finen.
De fraksje is op it stuit drok dwaande om it fûnemint sterker te meitsjen. Op side
15 yn dizze Frijbûtser fine jimme de fakatuere foar twa stipefraksjeleden. Mei it
trochskowen fan Rein en Thom binne der wer plakken frijkommen. Ambysje en
meiprate? Skriuwe!
Dan wie der koartlyn ek noch wat oars yn ’e media: de ferkiezingen foar de
Twadde Keamer. In diskusje dy’t lykas de seizoenen alle jierren wol wer in kear
foarbykomt yn ’e partij. Koartlyn seach ik in fraachpetear mei Johannes Kramer út
2015 oan de foarjûn fan de Steateferkiezingen. "De Earste keamer wurdt hieltyd
mear polityk, it giet by de ferkiezingen net mear oer de provinsje." Yn 2019 wie
dat noch folle slimmer. De oanstriid fan partijen om kabinet-Rutte syn
mearderheid te ûntnimmen en al it lanlike politike geweld hat de provinsjale
tema’s gjin goed dien. Dat wie ek de konklúzje fan ús eigen Haachske media- en
polityksaakkundige Jannes van der Velde mei de evaluaasje fan de kampanje. Wy
misse it lanlik lûd.
Underwilens is wol dúdlik dat it yn OSF-ferbân dreech leit. It is moai om FNPminsken op de kaaiposysje te hawwen mar elkenien hat wol syn eigen
ferantwurdlikens. Soks kin ek wolris mei-inoar konfliktearje. Mei de regionalen yn
Drinte en Grinslân wurket de fraksje al in skoft tige noflik gear. Busferfier, stikstof,
ferhierdersheffing, mar ek de enerzjytransysje. Wy krije mei-inoar politike tema’s
op en it wurket. Wy binne fan doel om dy gearwurking de kommende tiid op
provinsje-oerstiigjende tema’s út te bouwen en dêryn ek mear de gearwurking
mei lokale partijen te sykjen.
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Sijbe Knol foar de mikrofoan fan Radio 1 oer it karbydsjitten

Sa njonkelytsen binne de measte listen fan de lanlike partijen bekend. Ek dy
tradysje wurdt heechholden. Friezen op ferkiesbere plakken binne ek dit jier wer
in útsûndering. Neffens de Ljouwerter Krante en sjoernalist Saskia van
Westhreenen meie wy der net in soad mear oer sizze. “De regionalisten fan de
FNP behoren te zwijgen, zij lieten de kans voorbijgaan."
As wy mear foech foar Fryslân wolle, dan is it saak dat we ús ek yn de Twadde
Keamer melde. It Frysk waard oan de Twibaksmerk ek mienskiplik goed doe’t de
FNP him melde foar mear emansipaasje. Oaren namen it punt fan ús oer. Lit ús
dat ek lanlik ôftwinge. Mar earst de diskusje yn ’e partij trochsette!
Sijbe Knol
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Steatefraksje siket stipefraksjeleden
By de Steatefraksje binne in pear plakken beskikber om fan begjin 2021 ôf mei te
draaien as stipefraksjelid. Wy sykje kandidaten mei in brede belangstelling. It
wurk kin lizze op it mêd fan Algemien Bestjoer, Finânsjes, Ekonomy, Rekreaasje en
Toerisme, Kultuer, Taal, Underwiis of Sport en Sosjaal belied, likegoed op it mêd
fan Ferkear en Ferfier, Lânbou, Natuer, Enerzjy, Miljeu, Mynbousaken,
Wetterhúshâlding of Romtlike Oardering.
De fraksje komt ienris yn ’e wike gear op it Provinsjehûs of by Duhoux. Dat dogge
we om punten foar de Steaten ta te rieden, rinnende saken ôf te dwaan en
advizen foar de fraksje te jaan. Kinst sadwaande goed sjen hoe’t dyn punten
fierder geane rjochting PS.
Wat freegje wy? Tiid, nocht en niget oan it politike spul op provinsjaal nivo yn it
foarste plak. Wy sykje benammen ien of mear persoanen dy’t ambysje hawwe om
troch te groeien fan it riedswurk nei it wurk yn Provinsjale Steaten. It jildende
profyl foar it FNP-Steatelid is dan ek fan tapassing; de partij en de kiezers
ferwachtsje dat fan jim.
Stjoer foar 1 febrewaris in CV en motivaasje nei fnp@fryslan.frl. Gau dêrnei hâlde
we petearen mei de gadingmakkers.
Mear ynformaasje by de fraksjefoarsitter, telefoan 06 3094 4415.

Steate- en stipefraksje yn gesellich petear
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Fan de deputearre
Woansdeitemoarn 22 jannewaris fan dit jier
waard ik ynstallearre as deputearre fan de
Provinsje Fryslân. Noch gjin jier Steatelid ôf,
kaam ik werom yn de provinsjale polityk. In
baan dy’t men net samar oannimt. In kar dêr’t ik
hiel goed mei de frou oer praat haw. Want it
betsjutte nochal wat foar my persoanlik. Fan
útsicht op pensjoen – ik wie doe 66 – nei in
mear as foltiidsbaan. Want dat is it amt fan
deputearre.
Ien-op-ien naam ik de portefúlje fan myn foargonger Johannes Kramer oer. Mei in
eftergrûn yn it ûnderwiis kaam ik yn in portefúlje telâne mei foar my in soad nije
ûnderwerpen. In soad ûnderwerpen ek dy’t ik as Steatelid net yn portefúlje hie.
Dêrom haw ik goed de tiid nommen om my dy portefúlje eigen te meitsjen, troch
mei in soad minsken te praten en op wurkbesiten te gean. De ynterne provinsjale
lyntsjes en manier fan wurkjen hearden dêr ek by. Hoe rinne de hazzen, amtlik
sjoen?
Myn portefúlje is breed, mar hy bestiet út in oantal grutte blokken. Lânbou is dêr
ien fan. De kommende moannen sille wy mei partijen yn Fryslân yn petear en oan
’e slach om in nije lânbou-aginda op te stellen. De startnotysje dêrfoar hawwe
Provinsje Steaten op 25 novimber fêststeld. Yn dy lânbou-aginda stiet gjin nij
belied, mar hy foarmet it ramt dêr’t wy yn de kommende jierren mei de mienskip
yn gearwurkje om de transysje fan de lânbou, fan in fjouwerstjerre- nei in
fiifstjerrelânbou (sa seit it Bestjoersakkoart it) te realisearjen. Wichtich dêrby is
dat wy der alles oan dwaan wolle om de boeren in langjierrich perspektyf te
bieden.
Dêrnjonken is behear en skeabestriding in grut part fan myn portefúlje. Yn de
maitiid fan 2021 lizze wy as kolleezje fan Deputearre Steaten de Nota Behear en
Skeabestriding foar. Dy foarmet it nije belied foar behear en skeabestriding, dêr’t
Provinsjale Steaten it beliedsramt fan fêststelt. Deputearre Steaten is
ferantwurdlik is foar de útfiering. By dat lêste moat bygelyks tocht wurde oan de
oanpak fan it tal oanridingen mei reeën yn Fryslân, de hichte fan de útbetellingen
by skea, it ferlienen fan ûntheffingen foar de oanpak fan predatoaren en it
goedkarren fan faunabehearplannen.
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By einbeslút is leefberens in tema dêr’t ik yn it kolleezje ferantwurdlik foar bin.
Mei bygelyks it Iepen Mienskipsfûns (IMF) besykje wy inisjativen fan de mienskip
te stypjen en sa de leefberens te fergrutsjen. Mei de ferskillende Streekwurkkantoaren hawwe wy yn alle fiif regio’s in fysyk loket iepene dêr’t de Fryske
boarger mei syn of har fragen oer it IMF of oer de leefberens yn it algemien
terjochte kin.
De ôfrûne moannen is der konkreet oan in tal saken wurke. Oer in oantal dêrfan is
yn de media ek wol it ien en oar ferskynd. Fansels oer de wolf en de moasje dy’t
ôfrûne simmer yn Provinsjale Steaten oannommen waard, en dêr’t Deputearre
Steaten yn frege waard in gebietskommisje op te rjochtsjen om de wolf tsjin te
hâlden. Dat hawwe wy útsocht, mar it blykt juridysk net mooglik om de wolf te
kearen. Wol setten wy alles yn it wurk foar it momint dat in wolf him wól yn ús
provinsje fêstiget.
Dêrnjonken spylje der yn it erfgoeddiel fan myn portefúlje in tal saken. Yn oktober
is út de saneamde ‘Erfgoeddeal’ in flink bedrach beskikber steld foar it projekt
Waddenkust K(l)eigoed. Dat projekt rint yn de gemeenten Noardeast-Fryslân en
Waadhoeke. Fjouwer oant seis leechsteande karakteristike gebouwen wurde
ferboud ta heechweardige oernachtingsakkommodaasjes. De gebouwen bliuwe sa
beholden én se leverje in bydrage oan de toeristysk-ekonomyske ûntwikkeling fan
it gebiet.
Fierders sette wy op it mêd fan werbestimming yn op de ‘Fryske Pleats’, ek wol de
‘katedralen fan it lânskip’ neamd. Foar de Fryske identiteit en skiednis foarmet de
pleats in reade tried. Sa wolle wy dy karakteristike gebouwen, hiemen en de
archeologyske ûndergrûn bewarje en ûntwikkelje foar de takomst.
Klaas Fokkinga, deputearre
_______________

Haadbestjoer, Steatefraksje,
deputearre, Wetterskipsfraksje, redaksje, fraksje- en
buromeiwurkers winskje
elkenien in goed, sûn en
suksesfol 2021!
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Frysk by it Wetterskip
Der wurdt omraak Frysk praat yn de gearkomsten fan it Algemien Bestjoer en de
kommisjes. In grut part fan de meiwurkers is ek Frysktalich. Lykwols yn de
kommunikaasje mei de ynwenners en op sosjale media kin en wol it Wetterskip
noch in hiele slach meitsje. Dat stiet yn de nije beliedsnota oer it Frysk, dy’t
okkerdeis mei algemiene stimmen fêststeld is.
Troch de Wet Gebrûk Fryske taal fan 2014 en troch technologyske ûntwikkelingen
wie it heechnedich en bring de saken by de tiid. De âlde Feroardering Frysk fan it
Wetterskip – om 2008 hinne ynsteld troch krewearjen fan ús FNP-foargongers yn
it AB – gie benammen oer it skriftlik gebrûk en it notulearjen yn it Frysk fan wat yn
it Frysk sein is.
Underwilens wurde gearkomsten net mear wurd foar wurd notulearre, mar is der
in folsleine fideo-registraasje mei in beslutelist. Yn de nije opset sil dy ek
ûndertitele wurde. Dat is sûnt koart ferplichte troch Europeeske rjochtlinen foar
de tagonklikens fan oerheidsynformaasje. Wat yn it Frysk sein is, wurdt aanst mei
in spraakwerkenningsprogamma fan de Fryske Akademy ek yn it Frysk ûndertitele.
Dêr arbeidet it Wetterskip yn op mei de Provinsje Fryslân. Beide oerheden stekke
€ 25.000 yn dy nije technologyske ûntwikkeling. De Fryske gemeenten dogge ek
mei.
It Deistich Bestjoer hat fierder plannen om mei it Frysk op de sosjale mediakanalen fan it Wetterskip útein te setten. De telefoan sil tenei ek yn it Frysk
opnommen wurde. By meiwurkers dy’t in soad mei it publyk wurkje, is de
behearsking fan it Frysk no al in eask om it wurk goed dwaan te kinnen. In amtlike
wurkgroep sil kommend jier mear plannen ûntwikkelje. Op oanstean fan de FNP is
fêstlein dat der alle jierren rapportearre wurdt oan it Algemien Bestjoer, yn stee
fan ien kear in einevaluaasje oan de ein fan de bestjoersperioade. Al mei al binne
wy aardich te sprekken oer dizze ûntwikkeling.
Duorsume slykferwurking
De suveringen (RWZI’s) fan It Hearrenfean en Ljouwert moatte renovearre wurde.
Dêr komme wy net ûnderút, want de maatskippij ferwachtet fan it Wetterskip dat
de suvering altyd, 24 oeren deis it hiele jier trochdraait. Dat kostet allegearre in
slompe jild; it giet om tsientallen miljoenen euro’s wat fia de wetterskipsbelesting
troch ús allegearre mei betelle wurdt.
It Wetterskip wie fan doel en meitsje dy suveringen tagelyk klimaat- en enerzjyneutraal troch it eigen rioelslyk te ferwurkjen ta biogas, om dêrmei de eigen
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stroom te winnen. Troch in nije technyske
ynstallaasje soene dan ek kostbere
grûnstoffen lykas fosfaat weromwûn wurde.
It doel wie ek om it mooglik te meitsjen om
der yn de takomst ek noch mear skealike
stoffen lykas medisynresten út te heljen. Us
fraksjelid Jan van der Kooi hat dêr yn it
foarige AB noch aktyf by belutsen west om
dat allegearre út te tinken.
Spitigernôch docht no bliken dat al dy duorsume ambysjes neist de renovaasje fan
de besteande suvering finansjeel sa net op te bringen binne. Dat komt troch folle
hegere prizen foar de technyk en de bou troch de jierren hinne, en troch
beheiningen troch de stikstofproblematyk (PAS). It Wetterskip is mei syn
ynstallaasjes ek bûn oan de stikstofnoarmen fan it Ryk. De FNP hat lykas de oare
partijen ynstimme moatten mei in opûnthâld en it opknippen fan dat grutte
projekt yn lytsere parten dy’t stik foar stik wol finansjeel te behappen binne. Wy
hawwe lykwols yn it debat noch wol de tasizzing loskrige dat de duorsumheidsdoelen, om op termyn as Wetterskip alle eigen enerzjy sels te winnen en folle
minder CO2 út te stjitten, oerein bliuwe. Sa stiet it ek yn it FNP-Wetterskipsprogram!
Koroana en belestingen
Yn de lêste Fuortgongsrapportaazje oer de finânsjes fan it Wetterskip liket alles
wer wat yn rêstiger farwetter te kommen. It grutte foarseine tekoart oer 2020 is
no omslein yn it lyts oerskot. Dêr binne lykwols de effekten fan de koroanakrisis
noch net hielendal by meirekkene. Wy rekkenje der mei dat der troch de krisis
úteinlik wol minder belesting ynkomme sil. It Wetterskip is foar syn deistich wurk
hast hielendal ôfhinklik fan dy belestingynkomsten.
Der is ûnderwilens mei de oare Wetterskippen yn de Uny fan Wetterskippen in
útstel makke om it belestingstelsel by de tiid te bringen. Foar Fryslân feroaret der
earst net folle, mar guon wetterskippen yn de Rânestêd steane der hiel oars foar.
Dêr is it grutste belang net de lânbou, mar om yn tichtbeboude gebieten de
fuotten drûch te hâlden.
In eardere goai fan de Uny om yn ien kear ek alle ‘feroarsakers’ en ‘fersmoargers’
mear betelje te litten bliek te heech grepen. Dat is oars wol wêr’t de FNP op
termyn op ta wol. Mar de wjerstân is no noch te grut. Dus is der besletten om no
earst mar in pear lytsere ‘weeffouten’ yn it belestingsysteem oan te pakken. Dêr
liket wol in mearderheid foar te wêzen. Dat is ek nedich as de Wetterskippen sels
de regy hâlde wolle oer it eigen belestingdomein. Mocht it plan net slagje, dan
driget in yngreep fan de Twadde Keamer yn de wetjouwing.
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Seediken op hichte
It Algemien Bestjoer hat fernommen dat de
seedyk en de dunen fan Skiermûntseach net
mear oan de feilichheidseasken fan it Ryk
foldogge. Nei de kearing op It Amelân sil it
Wetterskip Skier ek oanpakke. De kosten
wurde foar in grut part betelle troch it Ryk,
mar it Wetterskip moat noch altyd sels in
10% opbringe.
De deltadyk Koehoal-Lauwerseach by de Waadseekust lâns moat ek oanpakt
wurde, in projekt fan in pear hûndert miljoen euro. It Wetterskip is úteinset mei
de wurken by de Lauwersseedyk. Der hat politike kommoasje west oer plannen
mei de natuer, dy’t tagelyk mei de dykfersterking barre kinne soene. Tink oan
Holwert oan See. De boerebelangepartijen binne as de dea dat sokke
ûntwikkelingen it sâlter wurden fan de grûn efter de dyk fersterkje. Lykwols, as
FNP sjogge wy it breed: it belang fan de boeren mei harren poatierappels like
goed as de kânsen om mei sokke maatskiplik droegen projekten de leefberens yn
de streek te befoarderjen.
Bram Bonnema en Yde Dijkstra, AB-leden FNP
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It Hearrenfean
De FNP sit al sûnt 1972 yn de ried fan de gemeente It Hearrenfean. It earste
riedslid wie Arjan Draaisma, in Grinslanner dy’t him hiel goed yn Fryslân thúsfielde. Arjan is 87 jier wurden en in pear dagen foardat dit stik skreaun is
ferstoarn.
Oant 2010 hie de FNP altiten ien sit yn de ried. Yn 2010 kaam der in twadden by
en stunt 2014 bestiet de fraksje út trije minsken. De FNP yn ús gemeente is in
mearkleurich selskip en in ôfspegeling fan de maatskippij. Mei Alette Kleefstra fan
Haskerdiken, Erik de Swart fan De Knipe en Ate Eijer út Jobbegea is de fraksje yn
alle regio’s fertsjintwurdige.

Flnr Ate Eijer, Alette Kleefstra en Erik de Swart

Mar de fraksje bestiet net allinnich út de trije riedsleden. Op de fraksjegearkomsten binne we faak mei syn sânen of achten. Yn it foarste plak âld-riedslid Poppe
Hooijsma. Dy hat de FNP jierren as ienmansfrakje yn de ried fertsjintwurdige en is
noch altiten folop by it riedswurk belutsen, ûnder mear as lid fan de kommisje
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Poppe Hooijsma

ROM (Romte en Miljeu). Pyt Kramer, mei-oprjochter fan de FNP yn 1962, is meastentiids ek oanwêzich. De fiertaal yn de fraksje is fansels Frysk,
mar, hoewol’t elkenien dat goed ferstean en lêze
kin, wurdt der út en troch ek Hollânsk praat. Erik de
Swart en Danielle Boonman prate Hollânsk. Dat
docht Erik yn de ried ek. Foar ús ôfdieling is dat gjin
probleem. Alle ynwenners fan de gemeente moatte
harren by de partij thúsfiele en se moatte prate
kinne yn de taal dêr’t se harren it bêste yn uterje
kinne. Dêr litte we mei sjen dat de FNP net allinnich
in taalpartij is, mar in partij foar alle ynwenners fan
de gemeente.

Ien fan ús pylders is dat we safolle mooglik kontakt hawwe wolle mei ús
ynwenners, al is dat op dit stuit mei de koroanamaatregels wol dreech. Wy sitte
mear efter it skerm as dat we mei oaren kofjedrinke kinne. Wy fine it mar neat,
mar we moatte wol sizze dat de griffy fan de gemeente alles goed foarinoar hat.
Alle gearkomsten binne digitaal en it giet dat it slydjaget, mar it is allegearre wol
hiel saaklik en we misse de ynteraksje en de kontakten mei oaren.
As fraksje bliuwe we lykwols aktyf. Wy binne yn de ried sichtber en hâlde ús net
stil. Wy komme wol gauris mei foarstellen oer bepaalde dossiers. Lang net altiten
mei direkt sukses, mar wol mei sukses op de langere termyn. ‘De FNP goait faak in
stien yn de fiver’, is in opmerking fan de eardere griffier.
Dat sjogge we ek as ús doel. Wy binne yn it foarste plak folksfertsjintwurdigers en
wolle dat lûd ek yn de ried hearre litte. Dat dogge we dan ek. Bygelyks oer de
oanlis fan glêstried, Omrin en Diftar, wenjen, it Frysk, mar ek wol gauris oer de
problemen fan minsken mei skulden. Sa hat foarige wike, op inisjatyf fan de FNP,
Bureau Benedictus út Garyp in ynformaasjejûn fersoarge oer skuldhelp. De FNP is,
yn oerlis mei in pear oare partijen, dwaande mei de tarieding fan in inisjatyf-útstel
foar in gemeentlike oanpak fan skuldhelpferliening.
Undersyk
Neist it stellen fan fragen en yntsjinjen fan moasjes en/of amendeminten (by de
lêste begruttingsgearkomste wiene der 9 amendeminten en moasjes, wêrfan 4
fan de FNP en 2 dêr’t de FNP yndirekt by belutsen wie), docht de fraksje ek sels
ûndersyk. Op it stuit rint der in ûndersyk ûnder Pleatslike Belangen oer de
wenningbou en yn desimber is der in fragelist oer it gebrûk fan it Frysk op skoalle
nei alle basisskoallen stjoerd.

22

Tematysk riedsakkoart
Sûnt 2018 wurket de ried net allinnich mei in koälysje-akkoart, mar ek mei in
Tematysk Riedsakkoart. It doel dêrfan is om de ynwenners better by de beslútfoarming te belûken. De FNP hat dêr yn 2018 mei ynstimd, mar hie wol syn
betinkingen oer de praktyske útwurking. Der binne wol stappen set. By it Tematysk Riedsakkoart is it net it kolleezje, mar de ried dy’t de
lieding hat by it opsetten fan de projekten. Sa binne der
foar it sintrum fan It Hearrenfean mei in G1000-projekt
mei ynwenners en ûndernimmers allegearre plannen
ûntwikkele. By it projekt ‘Leef’ wurdt hiel bot it kontakt
socht mei ynwenners. Dat is in projekt yn it ramt fan de enerzjytransysje mei in
ynformaasjepunt enerzjy en in enerzjyeksperimint foar de ynwenners. It opstellen
fan de omjouwingsfyzje wurde de bewenners ek tige yn behelle. Dat past hiel
goed by de filosofy fan de FNP. Mar no giet it derom hoe’t we dêr fierder mei
kinne en moatte. Dêr wurde op it stuit ferskate wurksesjes oer holden. Belangryk
by de fierdere útwurking fan de ideeën is it fêststellen fan de strategyske aginda.
Dy moat yn de takomst liedend wêze foar de wurklist fan de ried. It doel is om dêr
de ynwenners ek by te belûken. Dêr stûket it, wat de FNP oanbelanget. Ien fan de
wichtichste beslissingen dy’t in ried makket is de ferdieling fan de finansjele
middels. De fraach is no hoe’t we dêr de ynwenners yn meinimme kinne en
moatte. De ried is dochs keazen om dy besluten te nimmen?
Thialf
As lêste punt de sport en benammen Thialf. In
yngewikkeld dossier. Gemeente en Provinsje
binne de oandielhâlders fan Thialf, mar de
gemeente is de eigener fan de iishockeyhal.
Dy hal hat jierliks in eksploitaasjetekoart fan
150.000 euro. Hy moat (einliks yn 2021 al)
renovearre wurde. Dat kostet minimaal twa
miljoen. Nei de renovaasje bliuwt der ek in
eksploitaasjetekoart fan 150.000 euro. De fraach is no oft in gemeente jierliks
safolle jild yn in sportakkommodaasje stekke moat (en kin). Dêr moat de ried
takommend jier in beslút oer nimme. Wy binne benijd hoe’t we dêr de ynwenners
by belûke kinne.
Ut namme fan de fraksje,
Ate Eijer
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Fan de OSF

Ut de Earste Keamer
De foarige kear fertelde ik jimme oer de ferskillende skôgingen dy’t der yn de
Earste Keamer komme soene. Dy binne no efter de rêch en ik sil jimme yn
haadlinen byprate oer myn bydrage.
By de Algemiene Politike Skôgingen bin ik yngien op de koroanamaatregels. Ik
haw it regear komplimintearre mei de adekwate en trochtaastende hâlding
oangeande it needfûns, dat stipe jout oan slim rekke persoanen en bedriuwen. Ik
haw alle ynsidintele suppletoare begruttingen stipe. Yn totaal is der 57 miljard
ekstra útjûn om de ekonomy draaiende te hâlden. Wol haw ik mei klam frege om
misbrûk oan te pakken en de betingsten foar stipe goed nei te kommen.
Beursnotearre bedriuwen meie gjin boanussen of dividinten útkeare of eigen
oandielen ynkeapje en dochs needstipe (belestingjild) freegje. Tink oan KLM en
Booking.com. Der sille ek leanoffers frege wurde moatte.
It neilibjen fan de koroanamaatregels moat better. Ik haw wiisd op de faak net
heldere kommunikaasje, dat de OMT-leden inoar tsjinsprekke, dat maatregels net
helder útlein wurde en somtiden nei in dei al wer oars binne. It te lang wachtsje
moatten op testkapasiteit haw ik oan ’e oarder steld. De steunmaatregel BIK
(Baanrelatearre Ynfestearrings Koarting) haw ik ôfwiisd. De advysorganen RvS
(Ried fan Steat) en CPB (Sintraal Plan Buro) hawwe nei heldere analyzen dat ek
dien. It smyt gjin banen op en is net effektyf. Yn it ferline binne sokke maatregels
ek al sneuvele bygelyks de WIR (Wet Ynvestearrings Regeling), it FES (Fûns
Ekonomyske Struktuerfersterking). Dy 2 miljard it jier fan de BIK, dêr hawwe wy
wol in oare bestimming foar, nammentlik it ôfskaffen fan de ferhierdersheffing.
Ik haw oandacht frege foar de grutte finansjele problemen by twa treddepart fan
alle gemeenten. Dy kinne de begruttingen net oars as mei skealike besunigingen
slutend krije. De desintralisaasje fan it sosjaal domein hat de gemeenten yn ’e
finansjele ûnderwâl brocht. Jeugdsoarch, Partisipaasjewet en WMO (Wet Maatskiplike Understeuning) kostje folle mear as dat it Ryk oan jild bydraacht. Dêr is
gemiddeld 25% troch it Ryk op besunige, wylst der mear fraach is. Ik haw it regear
derop wiisd hoe’t Denemarken soks oanpakt. By soksoarte systeemferoaringen
krije de legere oerheden yn Denemarken earst mear jild en dêrnei moat it foardiel
mar blike.
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Der hat ek in ûndersyk west nei it ferpartsjen fan it gemeentefûns oer it sosjaal
domein. Ik haw dy útkomst tige bekritisearre. Lytse(re) gemeenten (2/3 fan alle
gemeenten) geane der dan flink op efterút en de grutten o sa op foarút. Ik haw
dat ûnfoarstelber en ûnakseptabel neamd. Nederlân is út balâns. Jild giet fan east
nei west, fan plattelân nei stêd, fan lyts nei grut.
Referearjend oan ‘de Rede fan Fryslân’ haw ik minister Schouten komplimintearre. Hja seit dat it regear mear nei de regio’s harkje moat. Fan ûnderen op, en
gearwurkje en achtslaan op it ferlet yn dy regio. Sadwaande haw ik de swierrichheden yn Grinslân, de Lelyline en it JTF (Just Transition Fund) oanhelle. De JTF
jilden, 600 miljoen EU-jild foar de enerzjytransysje, moat nei it Noarden.
Ik haw ek om in ûndersyk frege nei in basisynkommen foar elkenien. In miljoen
Nederlanners libbet ûnder de earmoedegrins. By de belestingtsjinst en de
útkearingsynstânsjes rint it hielendal út ’e rails. ICT-systemen doge net. De minsklike mjitte is folslein fuort. Regeljouwing is net mear te snappen. Yn Ljouwert
bygelyks binne 63 regels om minsken mei in leech ynkommen te stypjen. It Nibud
hat alris in ûndersyk dien en dat kaam derop út dat alle (!) útkearingen opheft
wurde kinne en elkenien in basisynkommen krije kin foar syn/har besteanswissichheid (sjoch ‘Inkomenseffecten van het basisinkomen 2.0’ op it ynternet fan
it Nibud). Ik haw dêr in moasje foar yntsjinne. Dy is fersmiten, mar ik krige 28
stimmen mei. Foar sa’n ‘revolúsjonêr’ fersyk, mear as ik ferwachte hie.
De ferhierdersheffing hie ik ferline jier ek al besprutsen, mar de minister hie my
doe frege om myn moasje oan te hâlden, want der rûnen noch ûndersiken.
Dêrom no opnij yntsjinne. De saak is bekend. Der wurde fierste min huzen boud.
De wenningkorporaasjes soene fan de 100.000 wenten jiers in 40% sosjale
hierwenten bouwe kinne, mar dan – blykt út it ûndersyk fan de minister – hawwe
de korporaasjes jierliks 2 miljard te min. Lit dat no krekt it bedrach wêze dat it
regear harren ôfnommen hat mei de ferhierdersheffing. Net te leauwen dat dat
itselde bedrach is, no oantoand troch de minister! Ik hie grutte hoop dat de
moasje in mearderheid helje soe, om’t yntusken yn de nije programs fan it CDA en
de CU stiet dat se de ferhierdersheffing ôfskaffe wolle! Ta myn ferbjustering
stimden dy tsjin. Koälysjeôfspraken...? Rutte ûntrette de moasje en sy litte har
gizelje? Wylst se de earms frij hawwe kinne om’t de moasje sprekt fan ôfskaffen
yn 2021 en fierder. Foar wiene GL, PvdA, SP, PvdD, 50PLUS, OSF = 26. Mei it CDA
en de CU derby soe it 39 west hawwe, in mearderheid. Tige, tige spitich.
As lêste haw ik myn grutte teloarstelling útsprutsen oer de opstelling fan it regear
nei de wees- en allinnesteande bern út Moria fan Lesbos. Dat wy as ‘it bêste lân
fan d’ierde’ net 500 bern, ûnder sokke minskeûntearjende omstannichheden,
opnimme kinne is mear as beskamsum.
Gerben Gerbrandy
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FAN DE EFA
De FNP is lid fan de EFA, Europeeske Frije Alliânsje, de politike partij yn it Europeesk Parlemint. Alle jierren, om ende by april, hat de EFA in algemiene ledegearkomste dêr’t fertsjintwurdigers fan sa’n fjirtich partijen út hiel Europa yn byinoar
komme. Dat koe dit jier spitigernôch net yn persoan troch de Covid-19-maatregels. Yn maaie wie der wol in koarte online EFA-ledegearkomste om finansjele
hammerstikken goed te karren. Doe wie der noch hoop op in ledegearkomste ein
dit jier yn Flensburg, op de grins tusken Dútslân en Denemarken. Dêr, omdat it
hûndert jier lyn is dat ta dy grins demokratysk besletten waard mei in referindum.
Uteinlik wie it net mooglik en is yn oktober – ferdield oer twa dagen – in online
ledegearkomste holden. De FNP wie fertsjintwurdige troch Wouter Wouda. Ik wie
oanwêzich as bestjoerslid fan de EFA.
It begûn mei in lestich punt: de útsetting fan in lid. De Partito Sardo d’Azione fan
Sardinië wie al twa jier skrast fanwegen syn gearwurkjen mei de Lega yn Italië. Nei
dy twa jier, sûnder ferbettering yn de relaasje mei de EFA en mei in nije strukturele gearwurking mei de Lega, is dy partij no út de EFA set. Neist dat beslút binne
twa nije leden wolkom hjitten: Comitato Libertà Toscana en Corona de Logu,
beide út Italië.
Op polityk mêd binne fansels moasjes behannele. De FNP hie twa yntsjinne. De
earste gie oer de EU-konferinsje oer de takomst fan Europa. De sintrale stelling
fan dy moasje is dat regio’s en minderheden belutsen wurde moatte, en dat der in
lykwicht holden wurde moat tusken stêd en plattelân. Der moat in desintralisearre blik wêze, fierder as allinnich haadstêden. De twadde moasje gie oer de
transysjefûnsen fan de Europeeske Kommisje troch it duorsum ynvesteringsplan.
De FNP wol net dat sokke fûnsen in negatyf effekt hawwe op regio’s dy’t no
regionale ûntwikkelingsfûnsen krije. Beide moasjes binne oannommen.
In foarbyld fan oare moasjes is ien fan de Partitu di a Nazione Corsa fan Korsika.
Dy moasje gie oer de erkenning fan minderheidstalen as profesjonele feardigens.
De katalysator wie dat it Korsikaanske parlemint yn in fakatuere de behearsking
fan it Korsikaansk net neame mocht. Blykber is it prima om kompetinsje te
freegjen yn ynternasjonale talen, mar net foar de eigen taal.
Al mei al gie de online gearkomste relatyf goed, hoewol’t we it persoanlik moetsjen misten en by de kofje en ûnder iten net mei-inoar prate koene.
Om maaie hinne sil de folgjende EFA-ledegearkomste holden wurde. Oft it online
wurdt of net, dat stiet noch net fêst.
Olrik Bouma, EFA-bestjoerslid
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Autonomy omdat it moat!
Yn de Fryske Nasjonale Partij waait in noflike, frisse wyn.
De sânwinning oan de Gaasterlânske kust waard opkeard,
Noardeast-Fryslân kriget Frysktalige plaknammen, der
wurdt hurd wurke oan belied foar nije wenningen en wy
wolle it Frysk mei it Papiamento en Ingelsk yn it Statút fan
it Keninkryk opnimme. Op dit stuit wurde der dus allegear
brûzende ideeën omset. Salang’t wy it sels mar foar it
sizzen hawwe, is it goed. Lykwols bepaalt De Haach wol
gauris wat oars as sa’t wy it yn Fryslân graach hawwe
wolle. En dêr falt noch in wrâld te winnen!

Wolter Jetten

Wy Friezen dogge de dingen soms krekt efkes wat oars as dat De Haach en de rest
fan Nederlân wolle. Witte jimme noch dat Johannes Kramer en de provinsje
Fryslân harken nei de boeren dy’t graach meiprate woene oer it stikstofbelied? En
wat te tinken fan ús Frysk belied om gjin wynparken te bouwen op it lân? Samar
twa sprekkende foarbylden dy’t sjen litte dat wy graach in eigen koers farre. Kinne
jo foarbylden betinke hoe’t wy as Friezen oars tinke as De Haach en de rest fan
Nederlân? Grif wol, en dan hoege jo noch net iens de Fryske taal en kultuer te
neamen. Wy Friezen binne no ienkear oars. Net better of minder, mar wol oars!
De grutste sintralistyske steat fan West-Europa
Regio’s kinne taalkundich, geakundich, ekonomysk en sosjaal-kultureel faninoar
ferskille. Dêrom hawwe in protte EU-lannen ek desintrale oerheden. Nederlân en
Frankryk binne de grutte ienheidssteaten fan de Europeeske Uny. Yn Frankryk
wurde de leden fan it parlemint, de Nasjonale Gearkomste, keazen troch de 577
kiesdistrikten fan it lân. Elk distrikt stjoert dus in eigen parlemintslid nei Parys.
Miskien is Nederlân dus wol fierwei de grutste ienheidssteat fan Europa! En as jo
no tinke dat it dêrmei ophâldt, dan hawwe jo it mis! Wat te tinken fan alle advyskolleezjes? In advyskolleezje jout advys oan it regear oer wet- en regeljouwing en
se meie ek op eigen inisjatyf mei beliedsfoarstellen komme. By Keninklik Beslút
wurde de leden beneamd. Advyskolleezjes kinne fêst, tydlik of foar ien kear
beneamd wurde. Der binne tsientallen advyskolleezjes. Sa is der in Sociaal Economische Raad (SER), in Raad voor Verkeer en Waterstaat, in Raad voor Cultuur,
Raad voor het Openbaar Bestuur, ensfh. Witte jimme noch dat de Onderwijsraad
yn 2013 oan steatssekretaris Sander Dekker it advys joech om basisskoallen mei
minder as hûndert learlingen te sluten? Dy ûnderwiisried bestiet út alve leden en
dêr komt mar ien fan net út de regio Rânestêd/Brabân.
27

Neoliberalisme en sintralisme sette Frysk bestjoer bûtenspul
En tinke jo dat it mei de advysrieden klear is? Eartiids sieten gemeenteriedsleden
yn ûnderwiisstichtingen en wiene kulturele ynstellingen in provinsjale saak. Mei
de liberalisearring krigen net allinnich bedriuwen, mar ek maatskiplike organisaasjes in ried fan tafersjoch. De soarch en it ûnderwiis wurde ek mei sokke
konstruksjes bestjoerd. De koepels, bestjoeren en rieden (fan tafersjoch) hawwe
in soad macht krige, ek yn Fryslân. Sa moat de provinsje Fryslân syn sizzenskip oer
Omrop Fryslân ‘keapje’ troch subsydzje te jaan, want de macht leit dêr ek by it
bestjoer en de ried fan tafersjoch. Yn sokke bestjoeren, koepels en rieden sitte
minsken, faak VVD’ers, dy’t faak net iens út Fryslân komme en dy’t faak ek gjin
bining mei Fryslân hawwe.
Wy Friezen binne graach séls baas en de politisy fan de FNP dogge ôfgryslik harren
bêst om sa goed mooglik belied te meitsjen. En dat slagget ek! Foar ús politisy en
de partij haw ik grutte wurdearring! Mar hieltyd wannear’t it liket dat wy ús
saakjes goed regele hawwe, komt De Haach wer om ’e hoeke... Sa woe de FNP
perfoarst gjin wynmûnen op it lân bouwe. Doe gong deputearre Hans Konst yn
2014 nei De Haach ta om te ûnderhanneljen oer de enerzjytransysje. Hy kaam
thús mei de opdracht om foar Fryslân 530 megawatt wynenerzjy te leverjen. Foar
De Haach wie de stim fan de deputearre genôch, de rest fan de Fryske polityk stie
bûtenspul en sa moast Fryslân mar dwaan wat De Haach opdroegen hie. It
wynpark op de Iselmar wie noch it minst kweade alternatyf.
In oar foarbyld is de nije ynrjochting fan it soarchlânskip. Yn 2019 waard de ‘visie
medisch zorglandschap’ fan de minister foar Medyske Soarch, B.J. Bruins, foarlein
oan de Twadde Keamer. De hiele fyzje komt del op de ‘concentratie van zorg’ en
soks kin hiel gau it sluten fan lytsere sikehuzen (Snits, Dokkum, Drachten en It
Hearrenfean) betsjutte. Net allinnich it Fryske soarchlânskip, mar ek folkshúsfêsting stiet ûnder druk. De FNP wol betelbere wenten bouwe. De politisy
dogge tige harren bêst, mar se sitte ek oan de grinzen fan harren foech. Eartiids
hiene de gemeenten noch streekrjocht sizzenskip oer de wenningboustichtingen.
Troch de liberalisearring hawwe wy in grut part fan dy sizzenskip ferlern en dat
makket yn koarte tiid bouwen lestich.
Op it mêd fan toerisme moat Merk Fryslân neamd wurde. De nijste kampanje fan
dy organisaasje is foar in grut part op de ynwenners fan Fryslân rjochte, mar dy
wurde oansprutsen yn ’e Nederlânske taal. Us politisy yn de Steaten kinne
allinnich yn it foar stjoere op subsydzje, dêrnei steane se oan ’e sydline. Dus as se
nei it oermeitsjen fan de subsydzje de taal fan Nederlânsk nei Frysk (of in tuskenfoarm) feroarje wolle, dan kin soks net mear. Yn it ferline sieten mear Steate- en
riedsleden yn de rieden fan tafersjoch en dêrmei hiene se direkt ynfloed. Dy
ynfloed hawwe se dus net mear! De minsken dy’t no yn sokke rieden sitte, binne
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meastal gjin represintative fertsjintwurdiging fan ús Steate- en riedsleden. By
Merk Fryslân binne it foaral VVD’ers. De foarsitter is de âld-boargemaster Tom
van Mourik (VVD), de portefúljehâlder yn Deputearre Steaten is deputearre Avine
Fokkens-Kelder (VVD) en it binne gauris VVD-wethâlders dy’t toerisme yn de
portefúlje hawwe.
No haw ik it noch net iens hân oer it ûnderwiis en de bysûndere posysje fan de
Fryske taal. En wat te tinken fan al it ierdgas dat hjir weihelle wurdt en dêr’t wy
suver neat fan weromsjogge! Jild dat brûkt wurdt foar de ynfrastruktuer fan de
Rânestêd, de stedsproblemen en de kultuersubsydzjes foar inkeld en allinnich
dyselde grutte stêden! De needsaak ta feroaring is neffens my wol dúdlik. De
Fryske polityk moat syn mandaat weromhelje. Meigean yn de ferskillende gremia
is in falkûle, want sa hâlde wy it folslein ûndemokratyske en trochsleine neoliberale systeem yn stân. De Fryske polityk moat wer baas wurde oer it mienskipsjild! Wy moatte echt ta op in (finansjele) ‘status aparte’.
Wy kinne in soad!
De fraach is no allinnich noch hoe’t wy ús winsken omsette kinne yn hanneljen.
Wolle wy stribje nei autonomy en in grûnwetferoaring ôftwinge? Dan moatte wy
de konfrontaasje oangean mei De Haach en grutte manifestaasjes op poaten
sette. Of wolle wy krekt in Provinsje Plus? Sa’n ‘Provinsje Plus’ is in gearwurking
fan gemeenten, Wetterskip en Provinsje. It is in nije foarm om mei-inoar
bestjoerlike ferhâldingen en foech ûnderling stal te jaan. Dan sil de FNPSteatefraksje de diskusje yn de Steaten nochris oanswingelje moatte. Of wolle wy
in referindum yn Fryslân hâlde? Dan moat der in fersyk komme dat neffens de
referindumferoardering fan 2005 troch in tredde fan de kiesberjochtige minsken
fan de lêst holden Steateferkiezingen stipe wurdt.
It is net de fraach oft wy mear foech hawwe wolle, mar hoe’t wy dat doel helje
kinne. Mooglikheden binne der in protte, mar wat is neffens jo de bêste manier is
om Fryslân mear foech te jaan? En kinne josels ek arguminten betinke? Hawwe jo
oersichten fan hoe’t oerheidsjilden ûnearlik ferdield wurde? Skriuw it op
Facebook en yn kranten, skriuw in stik foar de Frijbûtser of doch (konkrete)
foarstellen oan it deistich bestjoer, lit ús nei de koroanatiid by Algemiene
Ledegearkomsten kedize, en betink sels ek manieren hoe’t wy ús oppenearje
kinne. Lit jimme yn alle gefallen wol dúdlik hearre, want allinnich mei-inoar wurde
wy wer baas op eigen hiem!
Wolter Jetten
Timmel, East-Fryslân
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De letters dy’t oerbliuwe foarmje de oplossing. ,
,
Stjoer de oplossing foar 1 febrewaris 2021 nei frijb.ynfo@fnp.frl
mei fermelding
fan jo namme en adres.
,
Under de ynstjoerders fan de goede oplossing wurdt in pryske ferlotte.
De winners fan de puzel fan Frijbûtser 469 binne:
Jaap Hiemstra (Gorkum) en C. Hoogland-Visser (Hallum)
De oplossing wie: Utbazúnje
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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
Sijbe Knol, Sint-Anne (foarsitter)
06 3094 4415
s.knol@fryslan.frl
Sybren Posthumus, Reduzum (vicefraksjefoarsitter)
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
06 1591 2231
r.vanderwal@fryslan.frl
Thom Feddema, Raard
06 3179 5791
t.feddema@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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