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Foarút FNP, foarút!
Bêste FNP-freonen,
Alderearst wol ik hjir stilstean by ús nije leden dy’t,
troch in pr-aksje, ein desimber lid wurden binne.
Jimme sille no foar it earst ús partijblêd de
Frijbûtser ek krije. Tige wolkom!
Werom nei de aktualiteit: de ferkiezingen fan ’e
Twadde Keamer. As jo dit lêze hawwe we dy
ferkiezingen al wer hân, is it tellen dien en sille we,
sa tink ik no begjin maart, in sterk fersnippere
polityk lânskip sjen. In regear mei fjouwer of sels fiif
partijen sil dan ek nedich wêze.
Guon politisy hiene it wer oer ‘it Noarden’ en wiene ynienen o sa foar it Frysk.
Goede bedoelingen, mar it is faak krekt as mei it reid, mei hurde wyn leit it plat,
mar as de wyn lizzen giet, sjochst de natuerlike foarm weromkommen. En krekt
dêrom binne wy der as FNP; we wurde de lêste tiid sterker en it soe my net
fernuverje as we by de earstkommende Twadde Keamerferkiezingen wol
meidogge, mar foar no wie it beslút om net mei te dwaan wol it wiiste.
It haadbestjoer sjocht dúdlik foarút en wit tige goed dat we der oer in jier ek
stean moatte. Dêrom wurde no de kaders al úttekene en sil it sa wêze: wat meiinoar kin, dogge we mei-inoar. Fansels bliuwt de romte der foar de ôfdielingen
sels, mar we besykje it dizze kear wol moderner, strakker en sterker te regeljen.
Strategyske of bepaalde tema’s kin ik hjir (noch) net mei jimme diele, mar dat
komt!
Graach wol it haadbestjoer jimme nochris wize op inkelde fakatueres yn de partij.
Alderearst hawwe we oer tsien moanne, in baas fan in jubileum. Der is noch
romte foar in pear minsken om oan te skowen en om mei te tinken oer 60 jier
FNP. It haadbestjoer sels wol ek graach noch wat groeie, dêrom doch ik hjir in
oprop: bisto nijsgjirrich hoe’t it yn de partij allegearre wurket, hasto ideeën dy’t
we brûke kinne of hasto bestjoerlik gefoel, lit it my dan efkes witte.
Ik winskje jimme wer in soad lêswille ta!
Wouter Wouda, foarsitter
wouter.wouda@fnp.frl of 06 2509 5159 / HB-e-mailadres: HB.ynfo@fnp.frl
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In memoriam Jaap Rinzema (1927-2020)
Op 22 desimber 2020 kaam yn Beetstersweach in
ein oan it lange libben fan mr. Jacob Rinzema. Hy
wie berne yn Wageningen en dêr Hollânsktalich
grutbrocht. Hy studearre rjochten en ferdjippe him
yn folle mear dêromhinne. Benammen minderheidstalen hie er grutte niget oan en yn in protte dêrfan
koe er him hiel goed passyf en aktyf yn rêde.
Neidat er trochlearde foar argivaris waard er
chartermaster fan it argyf yn Arnhim. Fan 1969 oant
syn pensjoen yn 1990 wie er Ryksargivaris yn
Ljouwert.
Hy makke him gau it Frysk eigen en joech him ûnder de Friezen. Fan 1974 oant
1979 wie er foarsitter fan it haadbestjoer fan de FNP. Gjin maklike taak yn dy tiid,
mar Jaap mei syn irenysk aard hat him der goed trochslein. Nei dy tiid is er altyd in
belutsen lid fan de ôfdieling Tytsjerksteradiel bleaun, oant hy en de frou ferfearen
fan Hurdegaryp nei Beetstersweach.
Net allinne foar de FNP hat Jaap him ynset. Hy wie ek jierren vice-foarsitter fan it
bestjoer fan de Fryske Akademy, bestjoerslid fan de Ried fan de Fryske Beweging
en bestjoerslid fan it Feitsmafûns. Foar de Fryske Beweging wie er aktyf yn it
FUEN (kontakt mei oare minderheidstalen), dêr’t er it selskipsspul Euregio foar
betocht en meiûntwikkele.

In memoriam Roel Falkena (1936-2021)
Op 20 febrewaris 2021 kaam Roel Falkena te ferstjerren. Hy wie 84 jier. In drôf
berjocht dat in soad tinzen opropt. De betsjutting fan dizze markante man foar
de FNP falt net gau te oerskatten. Fan it begjin ôf wie er belutsen en letter
tsjinne er de partij yn tal fan politike en bestjoerlike funksjes. Syn grutste
fertsjinste leit boppe-al yn de finsters dy’t er foar de FNP iepene hat nei Europa.
Neffens eigen sizzen hat de rebûlje om Kneppelfreed hinne yn 1951 by Roel as
skoaljonge in earste oanset west om aktyf te wurden yn de Fryske Beweging. Hy
wie studint yn it nei-oarlochske tiidrek fan de weropbou. In tiid fan maatskiplik
optimisme en foarútgong. Hy wie ûnderdiel fan in generaasje dy’t it stribjen nei
ferbining yn Europa en de wrâld om ‘nea wer oarloch’ hiel bewust meikrige. In
federaal Europa fan de regio’s wie wat Roel mei in soad lju yn de Fryske Beweging
foar eagen stie. Hy wie doe al in tige Frysksinnich man.
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Neist syn stúdzje Diergenêskunde yn Utert
wie er aktyf yn de Federaasje fan Fryske
Studinteferienings. Hy waard foarsitter en
koe dêrmei út namme fan de Fryske
studinten yn it iepenbiere debat it wurd
fiere. Nei syn stúdzje wie er fan 1964 oant
1999 bistedokter yn Beetstersweach. Hy wie
troud en der kamen trije bern.
Roel wie belutsen by de FNP fan begjin 1962
ôf. Hy wie al lid fan de stipefraksje doe’t de
partij yn 1966 foar it earst meidie oan de
Steateferkiezingen. Yn de FNP kamen syn
ideeën oer in federaal Europa en it stribjen
nei taalemansipaasje en sizzenskip fan de
Fryske Beweging byinoar. No mei de
mooglikheid om der aktive polityk mei te bedriuwen.
Hy jildt as de oprjochter fan de FNP-ôfdieling yn Opsterlân. Hy siet seis jier yn it
haadbestjoer fan de partij, wie alve jier Steatelid (1988-1999) en fiif jier riedslid.
Yn de FNP wie Roel Falkena ek ien fan de grutte pleitbesoargers fan it dielnimmen
fan de partij oan de ferkiezingen foar de Twadde Keamer: “Wy moatte sels immen
yn De Haach hawwe dy’t foar de Fryske belangen opkomt”, sei er. Syn dream
waard foar in part werklikheid doe’t FNP’er Hindrik ten Hoeve yn 2003 keazen
waard as Senator foar de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF). Underwilens wie
Roel ek lange tiid wakker aktyf as foaroanman yn de Ried fan de Fryske Beweging.
In soad kenne him noch wol as foarsitter fan de Stifting Slach by Warns.
De grutste bydrage fan Roel Falkena foar de FNP leit wol yn de ferbining mei
Europa, sa kinne wy fêststelle. Roel wie ien fan de mei-oprjochters fan de
European Free Alliance (EFA) yn 1981. De FNP hat fan begjin ôf ek bestjoersleden
levere yn it haadbestjoer fan de EFA yn Brussel. Roel wie sûnt 1981 lange tiid de
FNP-bestjoerder yn ‘the Bureau’. De FNP jildt dêrtroch altyd noch as ien fan de
‘founding members’ fan dy Europeeske politike partij. In wichtich stribjen fan de
EFA en de FNP, it wurkjen mei transnasjonale kieslisten by de Europeeske
ferkiezingen, wie fan begjin ôf in spearpunt. Sadat je stimme kinne op in
kandidaat nei kar fan in regionale partij earne yn Europa, yn stee fan neffens de
nasjonale partijlinen per lidsteat. It is noch hieltyd net realisearre mar Roel en syn
EFA-maten hiene dêrmei de needsaaklike demokratyske fernijing fan de
Europeeske Uny ‘fan ûnderen op’ al skerp op it netflues.
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Al mei al hat Roel Falkena fan 1981 ôf, 25 jier lang foar de FNP de earste
ferantwurdlike west foar de Europeeske kontakten, oant er yn 2005 it stokje
oerdroech oan Sybren Posthumus. Foar syn fertsjinsten yn Europa hat de EFA him
úteinlik yn 2007 earelid makke.
In ferbiner en in folhâlder
Trochdat er fan begjin ôf oan by de FNP belutsen wie en safolle meimakke hie,
koe er as gjin oar de ferbiner wêze fan âldere en jongere generaasjes dwers troch
de partij hinne. In soad fan de aktive politisy yn de FNP fan hjoed-de-dei hawwe
harren earste stappen op it politike poadium set ûnder it goedkarrend each fan
Roel. Yn de Steateseal op it Provinsjehûs en op de fraksjekeamer. Yn debat yn it
politike praatprogramma It Wapen fan Fryslân op freedtejûns by Omrop Fryslân
Radio. Op de jierlikse Europeeske kongressen fan EFA en mei memorabele FNPekskurzjes nei it Europeesk Parlemint yn Brussel, Straatsburg of besibbe regio’s
rûnom yn Europa. De measten fan ús hawwe dêr noch dierbere neitinzen oan.
Yn syn persoanlik libben hie er in grutte tebeksetter doe’t syn twadde frou en
grutte leafde Lybrich Andringa yn 2000 fierstente jong kaam te ferstjerren. Syn
wurk as riedslid foar de FNP yn Opsterlân hat him der doe trochhinne holpen, sa
sei er. De lêste jierren wraksele er mei syn sûnens. Lykwols Roel bleau tige
belutsen by de partij. It wie in folhâlder, sa skreau de Ljouwerter Krante yn in grut
fraachpetear yn 2011. Wy sjogge it byld foar ús fan in man dy’t nei in swiere
operaasje wer yn in drokbesochte ledegearomste ferskynde en tusken it FNP-folk
op syn fêste plak midden yn de boppeseal fan Duhoux yn Wurdum oerein riisde
om syn fraach oan it bestjoer te stellen.
De FNP nimt ôfskied fan ien fan syn grutte foaroanmannen. Lykwols yn de geast
bliuwt syn politike neilittenskip, de ferbining mei Europa, in grutte boarne fan
ynspiraasje foar ús wurkjen yn de FNP mei oaren. Foar de famylje is syn
ferstjerren grif in grut ferlies.
Wy winskje harren ta dat de wittenskip dat it krewearjen dat troch him ynset is
trochgiet, harren ta treast en bemoediging wêze mei.
Wouter Wouda, foarsitter haadbestjoer
Sijbe Knol, foarsitter Steatefraksje

6

Ferkiezingen Twadde Keamer 17 maart
Lykas koartlyn al oankundige, is de FNP op it stuit yn petear mei oare (lanlike)
partijen en kandidaten. Net om in foarkar út te sprekken, mar om Fryske saken op
de aginda te krijen. Yn petear foar Fryslân! De saneamde #Seedyksesjes wurde
midden op ’e romte holden. De romte om ús hinne dêr’t Fryslân sa om wurdearre
wurdt, mar ek de romte dy’t hieltyd mear ûnderdiel wurdt fan in striid.
Wentebou, enerzjytransysje; der wurdt op ús romte loerd. Under de kop ‘Stjoer
oer eigen libben en omjouwing’ stiet dêr in opinystik fan Sijbe Knol oer op de FNPhiemside (artikel 11 febrewaris). Lês dêrneist ek nochris it prikeljende opinyartikel
‘De Rânestêd is fallyt, de regio lonket’ fan Aant Jelle Soepboer, dat ek yn ferskate
lanlike media opnommen is (artikel 5 febrewaris).
De #Seedyksesjes krije wakker omtinken yn ’e media. It inisjatyf begjint ek troch
te kringen by oare partijen. Der wurdt mei mear as in skean each sjoen nei ús pleit
foar de stim fan de regio. Of, sa’t de fraksjelieder fan in grutte partij yn de Steaten
licht ôfgeunstich konstatearre: “Jim dogge mei sûnder sels mei te dwaan!”

Sijbe Knol en Habtamu de Hoop (PvdA) op ’e seedyk
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Stipe foar de amateurkeunst
Koartlyn hawwe de Provinsje en de gemeenten in brief fan de Organisaasje fan
Muzykferieningen yn Fryslân (OMF) krige. Dy ferieningen sitte troch de
koroanakrisis slim yn de problemen. De FNP hat mei it CDA frege wat de Provinsje
dwaan kin om de amateurkeunst yn ’e folle breedte yn ’e mjitte te kommen, al of
net yn gearwurking mei de gemeenten yn Fryslân.
Wy hawwe noed oer it ledeferlies by de ferieningen en alle aktiviteiten dy’t op it
stuit net trochgeane. Wy fregen it kolleezje fan Deputearre Steaten nei
mooglikheden om sawol de HaFaBra, muzykferieningen, it amateurtoaniel, de
iepenloftspullen as ek de koaren yn Fryslân fia harren koepels yn ’e mjitte te
kommen. Sijbe Knol: “It toeterjen op de basisskoalle wie myn earste ûnderfining
mei de wrâld fan de korpsen. It is o sa wichtich dat de ferieningen harren
maatskiplike posysje sa gau as mooglik wer útoefenje kinne en dêr kreatyf mei
omgean.”
It kolleezje hat ús ûnderwilens berjocht dien dat de organisaasjes foar
amateurkeunst fia Keunstwurk in berop dwaan kinne op de provinsjale
koroanajilden.
Oersettingen jeugdliteratuer
Hoe kin der sa gau mooglik in ‘Jeugd Obepriis’ komme foar de bêste Fryske
oersetting fan jeugdliteratuer? Dat fregen de FNP en FvDF yn de Fryske Steaten.
Oanlieding is it grutte sukses fan Pippi Langkous yn it Frysk. Op basis fan
entûsjaste lûden fan Fryske lêzers, útjouwers, skriuwers en oersetters tinke de
partijen dat der ferlet is fan sa’n nije oanfitering foar it Frysk lêzen. Sijbe Knol:
“Pippi Langkous yn it Frysk is rôversguod, sa waard sein. De minsken út de wrâld
fan de literatuer sizze dat noch folle mear berneboeken in Fryske oersetting
fertsjinje.” De sjuery fan de Obe Postmapriis sjocht ek wol brea yn in Obepriis foar
de jongerein. Deputearre Poepjes hat ús skreaun dat hja it krekt sa sjocht. Se lit
no ûndersykje hoe’t ien en oar regele wurde kin.
Underwiisynspeksje
Wat de FNP oangiet bliuwt it stribjen nei in eigen
ûnderwiisynspeksje yn it kolleezje-akkoart oerein.
Advysorgaan DINGtiid hat nei in fersyk fan Deputearre
Steaten it advys útbrocht om de ynspeksje op it Frysk
ûnder tafersjoch fan it ryksregear te hâlden.
“Wy moatte net hingjen bliuwe yn bestjoerlike
tasizzingen”, seit Sijbe Knol (foto) dêroer. De Steatefraksje
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fan de FNP is fernuvere oer de konstatearring dat it tafersjoch op it Frysk yn it
ûnderwiis de lêste fiif jier ferbettere wêze soe. De fraksje freget him dan ek ôf,
wat der yn al dy jierren dêrfoar bard is. De fraachstelling fan it rapport hat neffens
de fraksje ek net goed west. Sijbe Knol: “As jo as Provinsje it stribjen hawwe om
de ynspeksje nei Fryslân te heljen soe de fraachstelling wêze moatte, hoe krije jo
de ynspeksje nei Fryslân ta en net de winsklikheid dêrfan. As je dêrnei de
winsklikheid hifkje by de ynspeksje, it ministearje en in selekt groepke
ûnderwiiskoepels, dan witte jo de útkomst einliks al yn it foar.” It kolleezje beriedt
him no om wat it te dwaan stiet.
Subsydzjes musea
De koälysjepartijen FNP, CDA, PvdA en VVD hawwe yn de Steaten in moasje
yntsjinne foar stipe oan de Frysk musea dy’t by de lêste subsyzjeomgong bûten de
boat foelen. Lykas De Spitkeet en it Frysk Natuermuseum. De moasje hat it helle.
Oars as yn de media suggerearre waard, is dit net samar in gefal fan swaaien mei
de ponge.
De FNP hat de situaasje fan de Fryske musea skerp foar eagen. Wy sjogge dat de
musea in taak hawwe op it mêd fan kolleksjefoarming, wittenskiplik ûndersyk fan
dy kolleksje, it yn stân hâlden fan it depot Kolleksjesintrum Fryslân, bewarjen
erfgoed, edukaasje en it fertellen fan ‘It ferhaal fan Fryslân’. Saken dy’t út soarte
in kwestje fan de lange termyn binne, mei spesjalisearre personiele ynset. Wy
hechtsje as FNP ek belang oan dy funksjes. De Provinsje hat dy taken ek altyd
subsidiearre en we sjogge it ferlet fan kontinuïteit yn dit stik fan saken ek foar de
lytsere musea.
It is ús wol dúdlik dat it ien fan de grutte ‘weefflaters’ is yn de systematyk fan de
nije kultuernota Nij Poadium. Kolleksjetaken kinne net goed beoardiele wurde
troch in eksterne kommisje fan saakkundigen oan de hân fan artistyk-ynhâldlike
kritearia. Of it sabeare fernijend karakter fan in aktiviteit. Wy hawwe dy
‘weeffout’ yngeand bepraat mei deputearre Poepjes. De moasje is wat ús oangiet
in earste oanset ta reparaasje.
Gemeentefûns
Grut sukses foar Sybren Posthumus (foto) okkerdeis yn de
Steaten mei in moasje oer it Gemeentefûns. Der driget in
fikse koarting op it Gemeentefûns foar de measte Fryske
gemeenten, mei in totaal neidiel fan 12,5 miljoen euro foar
Fryslân. Oarsaak is in nije ferdielkaai dy’t it regear tenei
brûke wol. Fierdere besunigingen yn in grut oantal
gemeenten op saken as leefberens, kulturele ynstellingen,
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ferieningslibben en sport lizze foar de doar. Mei de moasje dy’t de FNP op it kleed
lei hawwe de Steaten no unanym útsprutsen dat sa’n strukturele koarting net
akseptabel is. Tagelyk wolle PS dêr solidariteit tusken de gemeenten ûnderling en
tusken de Provinsje en de Fryske gemeenten mei útsprekke.
De moasje is mei algemiene stimmen oannommen.
Ekonomy en situaasje MKB
In mânsk beliedsstik, de Nota Ekonomy, is okkerdeis fêststeld. Foar de FNP hat ús
wurdfierder Sybren Posthumus aardich wat binnen helle. Deputearre De Rouwe
hat tasein en belûk it Ljouwerter WTC by it belied oangeande de ynternasjonale
hannel. Dat wie yn it stik folslein fergetten. Fierder is tasein dat it motto ‘Lok op 1’
ynhâld krije sil. Brede wolfeart is mear as finansjele winst. In moasje om talinten
en fakkrêften foar Fryslân te behâlden en oan te lûken koe op ús stipe rekkenje.
Sokssawat stiet ommers ek yn it FNP-program. Lyksa it stribjen nei mear
sirkulariteit en it bestriden fan kânsûngelikens (solidariteit). Wy hawwe tsjin in
moasje fan it CDA stimd dy’t de noardlike gearwurking foaropstelle woe. De FNP
is ek tsjin it fêstigjen fan grutte datasintra. De mearderheid fan de partijen wol dy
mooglikheid lykwols iepenhâlde. Skrikbylden komme op lykas yn de Wieringermar
en yn ’e midden fan it lân mei grutte blokkedoazen oan de grutte diken. Mei it
each op in passende romtlike oardering en de enerzjytransysje (sokke datasintra
freegje in ûnbidich grut elektrysk fermogen) liket ús in fêstiging yn it
Eemshavengebiet gaadliker.
Lanlike koroanastipe slút net altyd goed oan by de situaasje fan it Fryske MKB. Dat
konstatearret de FNP op basis fan in eigen ynventarisaasje ûnder in grut tal
bedriuwen yn de regio. Posthumus hat it provinsjebestjoer (DS) frege om by
kabinet en Keamer oan te trúnjen op ferbetteringen.
Demokratyske Fernijing
De FNP hat okkerdeis by it PS-útstel oer Demokratyske Fernijing mei sukses in
splitsingfoarstel tapast. Oan de Steaten wie in soarte fan grabbeltonne foarlein
mei wol njoggen alhiel ferskillende ideeën om de boarger mear en better by it
bestjoer te belûken. Der siet net folle gearhing yn. Troch it útstel te splitsen koene
de Steaten oer alle ûnderdielen apart stimme.
Oerbleaun binne úteinlik mar in pear saken dêr’t de FNP wol brea yn sjocht. In
digitaal riedplachtingsplatfoarm, en om dêrfoar it besteande represintative panel
fan it Frysk Sosjaal Planburo te benutten. Fierder it betinken fan in gaadliker
proseduere foar boargerinisjativen. In debat oer it leechdrompeliger meitsjen fan
it provinsjale referindum komt letter dit jier nochris apart. De FNP is bliid dat
útstellen foar mear stipe oan besteande lobby- en inisjatyfgroepen, dy’t de wei
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nei it Provinsjehûs no ek al hiel goed witte te finen, it net helle hawwe. Lyksa it
ûnsillige idee om mar leafst 10% fan de provinsjale begrutting jierliks apart te
setten foar sokke inisjativen.
Ferkearsfeiligens
Ferskate wurkbesiten stiene de lêste tiid yn it teken fan de
ferkearsfeiligens. Wurdfierders Rein van der Wal (foto) en
Wopke Veenstra hawwe nei Waskemar west. Dêr spilet it
swiere frachtferkear dat sûnt de realisaasje fan de nije
N381 in koartere slûprûte troch it doarp nimt. Op De
Harkema spilet in gefaarlike krusing mei de provinsjale wei
de N369. Gemeente en Provinsje hawwe tasein de
situaasje opnij te besjen. De fraksje hat fierder skriftlike
fragen steld oer de nije slingers yn de Skoatterlânskewei by Ald- en Nijhoarne.
Miskien wol feiliger mar sa fiele de brûkers it net.
Noch in wichtige stap foar de ferkearsfeiligens is set: it Provinsjaal Ynpassings Plan
(PIP) foar de provinsjale wei De Skieding yn Achtkarspelen is fêststeld. De FNP hat
yn it ferline mei sukses in hiel nij (leafst 4-baans) trasee troch it kûlizelânskip
keare kinnen. It besteande trasee sil no de kommende jierren yngreven ferbettere
en feiliger makke wurde.
Transysje OV
Mei it each op de hege kosten wol de provinsje ta op in ‘transysjeplan’ foar it
Fryske iepenbier ferfier. Troch de koroanakrisis binne der op it stuit ek nochris
folle minder reizgers en dus te min ynkomsten. Fraach is oft alles wol yn de âlde
foarm oerein bliuwe kin.
Wurdfierder Rein van der Wal jout oan dat de FNP de maatregels foar de koarte
termyn wol begripe kin. Lykwols de ynstek moat net wêze dat nei de krisistiid de
besunigingen struktureel makke wurde. Mei oare partijen hawwe we in moasje
yntsjinne dy’t freget om dan wer yn te setten op it ophelpen fan it iepenbier
ferfier. Berikberens en leefberens moatte der net ûnder lije. In moasje mei
yntsjinne troch Rein van der Wal oer it kompensearjen fan de ekstra kosten fan de
Opstapper, is ek oannommen.
Natuer en miljeu
Us lânbouwurdfierder Wopke Veenstra (foto oare side) hat mei oare partijen
mûnlinge fragen steld oer de komst fan nije mega-geitestâlen nei Fryslân. De FNP
hat ferline jier foar in tydlike geitestop stimd. Spitigernôch hat in rjochtse
mearderheid de stop frij gau dêrnei wer opheft. De ferwachting wie dat de komst
fan nije grutskalige yntinsive geitehâlderij yn Fryslân sa hurd net rinne soe. De
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werklikheid is no dus al oars. De FNP hat noed oer de
folkssûnens en wol leaver as oerheid it foarsoarchprinsipe
hantearje.
Ferskate fragen binne ek steld oer de gaswinning út de
lytse fjilden yn Fryslân. De Steaten hawwe earder al by
grutte mearderheid stimd foar in stop op alle nije
gaswinning yn ús provinsje. Wy hawwe dat yn it
provinsjale Bestjoersakkoart opnimme litten. Lykwols op basis fan âlde juridyske
tastimming kinne de mynboumaatskippijen noch in hiel skoft foarút yn besteande
konsesjes. De FNP is dêr tige ûngelokkich mei en it ferset giet troch.
In slagge FNP-wurkbesite oan De Warren Natuerlik Grien by Burgum draaide om
de takomstige bestimming fan dit moaie gebiet. Opnij hinget de diskusje om
eventuele wentebou troch meiwurking fan de gemeente Tytsjerksteradiel boppe
de merk. It giet dan om nijbou yn de griene romte op basis fan âlde ôfspraken út
de tiid fan de Sintrale As yn 2007. De nije romtlike regels út de provinsje wei
(Omjouwingsplan) wolle sokke nijbouwiken oan bannen lizze. It ynwreidzjen yn de
besteande beboude kommen hat de foarkar.

Wurkbesite De Warren
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De FNP hat mei de PvdA ek noch yn it spier west foar de omwenners fan de
definsjeradar by Wier. Op wurkbesite en mei fragen. Dat is ek yn de Twadde
Keamer oppikt. De kommoasje hat yn safier al sukses hân dat Definsje
ûnderwilens de hagelnije radar de jûns al útset fanwegen te folle leven. De
leveransier moat no ûndersykje hoe’t it better kin en hoe’t de steuringen oan
elektroanyske apparatuer by de omwenners ferholpen wurde kinne.
In bytsje by itselde soarte ûnderwerp hat de fraksje mei PvdA en GrienLinks ek
noch fragen steld oer de útwreiding fan it oefengebiet foar de nije F35 nei
Súdeast-Fryslân en Drinte ta. De minsken ûnderfine in soad lûdsoerlêst en it is al
oantoand dat it nije fleantúch folle mear leven jout as de âlde F16.
De wolf
Ferline jier hat it kolleezje tasein om in Fryske wolvekommisje op te starten. De
terjochte soargen oer de komst fan de wolf moatte út ’e wei en eventuele fysike
maatregels taret. Bestjoerlike ôfstimming is ek nedich. Mei mûnlinge fragen yn de
PS-gearkomste fan jannewaris hawwe FNP, PvdA, 50PLUS en D66 frege wat de
stân fan saken is. Belanghawwers dy’t dwers troch alles hinne op eigen
manneboet daliks in wolvestek om Fryslân sette wolle om de skiep te beskermjen,
rinne foar de muzyk út, sa ornearren de partijen. Underwilens hawwe we berjocht
fan ús deputearre Klaas Fokkinga krigen dat deroan wurke wurdt om dy
wolvekommisje (light) op te starten. Op 24 maart organisearje de Steaten in
ekspertmoeting mei eksperts lykas de foarsitter en skieppeboer Six fan de
Drintske en Gelderske wolvekommisjes.
Aant Jelle Soepboer nij stipefraksjelid
Nei de oprop yn de lêste Frijbûtser en in petear
mei de fraksje skoot Aant Jelle Soepboer
(rjochts op de foto) fan maart ôf by de Steatefraksje oan. Aant Jelle hat him as riedslid yn
Noardeast-Fryslân fertsjinstlik makke, bygelyks
mei it beslút om dêr Fryske plaknammen yn te
fieren. Fierder hat er him de lêste tiid bot
dwaande holden mei de wentebou yn Fryslân
en dêr ek lanlik in dúdlik stânpunt oer ôfjûn yn
bygelyks De Telegraaf. Aant Jelle Soepboer is
histoarikus en geograaf. Yn it deistich libben
wurket er as ûnderwiisadviseur foar Cedin. De
Steatefraksje fan de FNP is tige bliid mei de
nije oanwinst.
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Efkes foarstelle
Goeie! Myn namme is Marcel van der Wal, ik bin 21 jier âld en kom út Aldegea
(Smellingerlân). Sûnt 2018 bin ik studint Bestjoerskunde oan de Thorbecke
Akademy yn Ljouwert. Yn it ljocht fan dy oplieding rin ik sûnt 1 febrewaris staazje
by de Steatefraksje fan de FNP.

Yn myn frije tiid mei ik graach knúskje, om mar in moai Frysk wurd te brûken.
Fierder mei ik altyd graach gesellige dingen dwaan mei myn freonegroep, al stiet
dat spitigernôch op dit stuit fansels op in sêft sin.
Myn ynteressen lizze benammen by de Fryske taal, de polityk en by (Fryske)
skiednis. Dêrtroch komt myn kar foar dizze staazje ek direkt nei foaren. De FNP is
in partij dy’t yn 1962 oprjochte waard, benammen ek om de posysje fan it Frysk te
fersterkjen.
Ik hoopje dat ik in soad fan dizze staazje leare sil en myn bydrage leverje kin oan
de Steatefraksje.
Mei freonlike groetnis,
Marcel van der Wal
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Fan de deputearre
De lêste pear moannen is der in soad bard op it
Provinsjehûs en dêrmei ek op it mêd fan myn
portefúlje. Yn novimber ferline jier is de
‘startnotysje’ (in soarte plan fan oanpak) foar de
Lânbouaginda troch Provinsjale Steaten fêststeld. In
wichtich momint, want doe is it proses mei de
mienskip en de Fryske belanghawwers yn de
lânbousektor begûn om dy aginda op te stellen. Dat
proses is op it stuit dat ik dit skriuw noch oan de
gong, mar foar it simmerreses wurdt de útkomst –
de Lânbouaginda – yn de Steaten behannele. In
konkreet resultaat dat út dat proses fuortkomt is no
al de Lânbouadvyspool. Dat is in groep fan
lânboudeskundigen dy’t Fryske boeren op it hiem
helpe mei ferskate fraachstikken lykas
natuerynklusyf buorkjen, bistewolwêzen,
fertsjinstmodellen, ensfh.
Dêrnjonken is der yn jannewaris wer it ien en oar bard om de wolf hinne. Njonken
dat der in wolf yn Fryslân sinjalearre waard, hawwe de Steaten yn jannewaris ek
fragen steld oer de wolf en de maatregels dy’t nommen wurde om de skea fan
swalkjende wolven te beheinen. By dy gearkomste haw ik oanjûn dat Deputearre
Steaten in projektgroep foar de previnsje fan skea troch swalkjende wolven opset.
Fertsjintwurdigers út de sektor kinne op dy manier yntinsiver belutsen wurde by
de previnsje fan wolveskea yn Fryslân en frege en net-frege advys jaan. Ik
ynformearje Provinsjale Steaten dêr yn maart oer.
It stikstofdossier hat yn de lêste moannen ek de nedige oandacht frege. Yn
febrewaris is de startnotysje Utfieringsprogramma Stikstof fêststeld troch de
Steaten. In moai sukses, want dêrmei kinne we yn de kommende moannen it
útfieringsprogramma sels útwurkje. Sa komme we ta in konkrete, gebiets-rjochte
oanpak foar it stikstofprobleem. Dat wurdt nei de simmer troch Provinsjale
Steaten behannele.
En dan it dossier wenjen. In dossier mei in soad emoasje, sa haw ik murken. De
útfieringsaginda ‘Fryske wenningmerk yn beweging 2021-2023’ hawwe we yn de
ôfrûne perioade opsteld. Dy aginda foarmet perfoarst gjin nij belied, mar jout
útfiering oan it ramt dat dellein is yn de Omjouwingsfyzje (fêststeld troch
Provinsjale Steaten). In tal mooglike ûntwikkelingen is dêr noch net yn
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meinommen lykas de gefolgen fan Covid-19 en de mooglike komst fan de Lelyline.
Boppedat stelt it kolleezje in tal aksjes út dy’t op koarte termyn útfierd wurde.
Foarbylden dêrfan binne it opstellen fan in Fryske Wenjen-monitor en it opsetten
fan in tydlike regeling foar werbestimming, transformaasje en sloop. Mei dy
regeling wolle we de binnenstedske transformaasje en de tapassing fan it prinsipe
‘sunich en mearfâldich romtegebrûk’ út de Omjouwingsfyzje op de koarte termyn
fierder stimulearje. Dy aginda wurdt dizze maitiid – nei alle gedachten yn april –
ek troch de Steaten behannele.
Ta einbeslút neam ik de Nota Faunabehear dy’t op it stuit opsteld wurdt. Dat is it
Fryske belied foar it behear en de skeabestriding en dêrmei de opfolger fan de
nota Libje en Libje Litte. Der wurdt op it stuit hurd oan wurke en dy nota wurdt
foar de simmer ek troch de Steaten behannele.
Klaas Fokkinga
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Iiswille
Wat joech it winterke fan febrewaris in
moaie ûnderbrekking fan de dochs wol
ientoanige koroanatiid. Efkes wat oar praat
yn de media, al sloegen de ferwachtingen
oer de groei fan it iis yn it westen fan it lân
aardich troch. It Wetterskip stelde kreas op
tiid it ‘iisprotokol’ yn wurking. Mei dêrtroch
koene we dochs in tal dagen op redens. Sels
haw ik in rûntsje provinsje dien: de Brekken
by Snits, de Ryptsjerksterpolder, it
Nannewiid, de Swette, de Tsjûkemar en de
lêste dei de Geau, de Wide en de Nije
Wimerts. Ferskillende wetters mei elk
harren eigen gesicht. Bysûnder wie wol dat
ik de freedtemiddeis op de Tsjûkemar samar
ynienen foar in kistwurk (foto) kaam te
stean. De mar wurke al in dei earder as dat it teiwaar ynfoel.
Begrutting 2021
Yn desimber is de begrutting 2021 fêststeld. Neffens ôfspraak wurde de tariven
mei it ynflaasjesifer ferhege, 2%. Dat mei dus hinnebruie. De FNP wie lykwols al
kritysk oer in tal saken. Sa binne de risiko’s dy’t it Wetterskip rint noch altyd net
op jild set. Dêr komt by dat de ûndergrins fan de reserves, € 5 miljoen, tichteby
komt. Alle reden dus om wach te wêzen. Om it DB better kontrolearje te kinnen
op de fuortgong en útfiering sil de begrutting skerper makke wurde mei mear
mjitbere resultaten. In tal minsken út it AB stjoert dêryn mei. We hawwe ús noed
ek utere oer it grut tal projekten/stúdzjes dy’t it Wetterskip ûnder hannen hat.
Wy neame hjir de Kaderrichtlijn Water, de drûchtebestriding, it fergrutsjen fan de
boezem, de feangreide, de blauwe omjouwingsfyzje, duorsum swietwetterbehear, ensfh. It rekket inoar allegearre. De FNP hat derop oanstien om dêr mear
gearhing yn oan te bringen. Dy tasizzing hawwe we krige en yn juny krije we in
yntegrale nota Duurzaam zoetwaterbeheer.
Eksterne partij
Yn dizze gearkomste hat ek de mearjierrebegrutting oan ’e oarder west. Omdat
de kommende jierren net mear in berop op de (lege) reservepot dien wurde kin,
moat der opnij kritysk nei baten en lêsten sjoen wurde. It AB hat besletten om
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mei help fan in eksterne partij it krewearjen fan it Wetterskip tsjin it ljocht te
hâlden. Dat noaske portefeuillehâlder De Winter (CDA) net sa bot, mar doe’t syn
eigen fraksje dêr ek grien ljocht foar joech, moast er wol troch de bocht. We sitte
no midden yn it proses en ferwachtsje yn maaie/juny helder te hawwen hoe’t we
yn de takomst ta in slutende begrutting komme kinne.
Undersyk lege midden
Yn febrewaris is besletten om yn gearwurking mei Universiteit Wageningen,
provinsje Fryslân, in tal oare wetterskippen en provinsjes in nij ûndersyksprojekt
op te starten. Hoe te kommen ta in klimaat- en wetterrobúst ‘LaagNederland’.
Net allinne Fryslân hat te krijen mei leechlizzende (fean)gebieten, Utert en Noarden Súd-Hollân ek. Foar Fryslân sil de klam lizze op it feangreidegebiet en de Fryske
boezem. Wy hiene twivels om, fanwegen alle ûndersiken dy’t der al rinne, hjir
akkoart mei te gean. Wat ús oer de streek helle om foar te stimmen wie it feit dat
gebrûk makke wurdt fan it materiaal wat der al leit en it feit dat yn dit ûndersyk
ek in dúdlike ekonomyske komponint sit. De boeren yn it gebiet moatte
fertrouwen krije dat se ek by feroarjende omstannichheden in goed stik brea
fertsjinje kinne. Ien fan de útgongspunten sa’t de FNP dy yn de Feangreidefisy
altyd hantearre hat.
Himpensermarpolder
Fansels moatte je as bestjoerder ek geregeld ris
efkes it fjild yn. Ekstra wetterberging is in
ûnderwerp dat ús yllústere foargongers, Lolke
Folkertsma en Wopke Veenstra, jierren ferlyn al
ynbrochten by it Wetterskip. Hjoed-de-dei is
ekstra wetterberging al hiel gewoan, mar der
wurdt ek noch ûndersyk dien nei de gefolgen
fan it ûnder wetter setten foar it gers en de
boaiem. Sa waard de Himpensermarpolder mei
opsetsin fol wetter pompt (foto). Foar de fûgels
wie it in feest en foar de fytsers en de kuierders
ek. Yde Dykstra folge ien en oar op de foet en sil
ek de útkomsten fan it ûndersyk fierder folgje.
Boaiemdelgong Noardwest-Fryslân
As gefolch fan de gas- en sâltwinning is de boaiem yn NW-Fryslân troch de jierren
hinne behoarlik sakke (op plakken oant 35 sm). Foar de wetterhúshâlding en de
keunstwurken hie dat fansels grutte gefolgen. It hiele proses hat oant no ta goed
€ 41 miljoen koste. Provinsje, gemeenten, it Wetterskip en net te ferjitten
FrisiaZout en Vermillion drage mei-inoar de kosten. Foar it Wetterskip likernôch
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€ 10 miljoen. It measte wurk is dien. Der binne maatregels nommen foar
wetterberging, brêgen, keardammen, fiskpassaazjes en natuerfreonlike
wâlkanten. In nij gemaal by Ried stiet noch op priemmen. Foar de doarpen yn dit
gebiet wie der in bedrach fan € 3 miljoen beskikber (maatskiplike plus) en wa’t
troch Tsjummearum en de Bjirmen rydt, sjocht hoe kreas oft dy doarpen der no
by lizze. Sels mei ik graach fan Getswerdersyl ôf, by de Rie lâns, nei Winaam rinne.
In moai natuerpaad, yn it hert fan it eardere sâltwinningsgebiet. (foto)
Eksoaten
Hiene we yn de njoggentiger jierren en yn de earste dekade fan dizze iuw bot lêst
fan de muskusrôt, hjoed-de-dei binne it foaral de wetterplanten dy’t ús parten
spylje. It giet dan benammen om it grut readkroas (kroosvaren), de Aziatyske
readskonk (duizendknoop), de wetterkrassula en it grutte galleblêd (waternavel).
As we der net om tinke groeit dat spul ús boppe de holle, foaral omdat it sa lestich
te bestriden is. Foar it bioferskaat en de trochstreaming en ôffier fan it wetter in
tanimmend probleem. Yn oktober 2020 is úteinset mei it projekt #uit de
1000knoop. Op trije plakken yn Nederlân is de Japanske blêdflie útsetten om de
readskonk te bestriden. It projekt BioCops docht fierder ûndersyk om de eksoaten
mei biologyske middels te bestriden. It Wetterskip stiet der net allinne foar, want
in grut tal partijen docht deroan mei. De Europeeske Kommisje subsidiearret it
projekt foar it grutste part troch it programma LIFE. Wy hoopje dat it fertuten
dwaan sil.
Gemaal Ryptsjerk
De FNP-fraksje hat opheldering frege oer it
ôfsluten fan it fytspaad fanwegen de nijbou
fan it gemaal by Ryptsjerk (foto). Ut de lokale
mienskip Ryptsjerk en Hurdegaryp berikten
de FNP-fraksje lûden dat de ôfsluting mar min
nei it sin is. Hie dat no net oars kinnen en hoe
sit it mei it oerlis mei omwenners en de
gemeente? Doarpsbelang Ryptsjerk en lokale
brûkers jouwe oan dat harren fêste kuier- of
fytsrûntsje no foar in hiel skoft ôfsletten is, wylst der in grut ferlet fan is foar
rekreatyf gebrûk. Benammen no yn dizze koroanatiid, no’t der eins net folle oare
mooglikheden binne om tichtby hûs in frisse noas te heljen. It DB jout yn de
beäntwurding fan de fragen oan dat der oerlis west hat mei de gemeente en
doarpsbelang Hurdegaryp. De konklúzje wie: it is net dwaanlik om de fytsrûte
sadanich oan te passen dat it foar de gebrûkers feilich genôch is.
Bram Bonnema en Yde Dykstra, AB-leden FNP
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Noardeast-Fryslân

Ik sis altyd mar, der is gjin tiid sûnder striid, en sa is ’t fansels ek. Oft it no om
grutte of lytse saken giet, fan in iensume wynmûne oant grutte sinneparken en
fan wentebou oan it gemeentefûns ta, we kinne alle dagen wol krewearje om it
bêste der foar Fryslân út te heljen en dat is dan ek wat we yn Noardeast-Fryslân
dogge. In pear fan dy saken wol ik hjir graach foar it fuotljocht bringe sûnder oare
diene en rinnende saken yn diskredyt te bringen, want der bart fansels noch folle
mear!
Wentebou
It grutte tekoart oan huzen is oeral yn Fryslân wol te fernimmen. De druk op de
wentemerk is grut en de prizen sjitte omheech. Eigen jongerein kin gjin geskikt en
betelber plak fine en wurdt sa twongen fuort te lûken. In strieminne saak, dy’t
noch folle komplekser is as dat ik hjir no beskriuw. Yn Noardeast-Fryslân soarge
portefúljehâlder Hanneke Jouta derfoar dat in moasje en in amendemint breed
oannommen waarden om it kolleezje ta aksje oan te setten en neist de
keapwentefoarried ek de sosjale hierfoarried op peil te hâlden. De gemeenten
binne oan set en moatte de romte dy’t de Provinsje jout pakke en benutte, net
efteroer sitten gean mei de hannen yn de nekke. Iksels skreau der in tal fan
kollums en ynstjoerde stikken oer yn De Telegraaf, Het Parool en fansels ús eigen
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Ljouwerter Krante en it Frysk Deiblêd, dy’t lanlik mar ek provinsjaal in soad
omtinken krige hawwe. Ta ús grutte blidens sjogge we dat in hiel soad minsken, ja
sels ús freonen fan it CDA ús fyzje en letterlike wurden oer begjinne te nimmen.
Hanneke en ik praten al mei in tal fan doarpen dat by de FNP oankloppe om help
by it opstellen fan harren wenteplannen. Hja witte ús te finen!
Enerzjy
Dat de enerzjystransysje
net altyd like noflik ferrint
wurdt yn NoardeastFryslân wol pynlik dúdlik
as yn ien moanne tiid in
wynmûne oan de
waadkust yn Moddergat
ferhege wurde sil en in
grut sinnepark yn De
Trieme by fersin (of eins út
sleauwens fan de
gemeente) fergund wurdt. Fraksjefoarsitter Bert Koonstra dûkte der boppe-op,
socht de media en rette moasjes ta. It tij liket net te kearen, mar we sille dwaan
wat we kinne. Ien fan dy dingen is fansels it sykjen nei en ûndersykjen fan goede
alternativen. Dêrom ek dat de fraksje Noardeast-Fryslân mei in moasje it kolleezje
oproppen hat om akwatermy as alternative enerzjyfoarm te ûndersykjen en as it
mooglik is dêr as pilotgemeente mei te eksperimintearjen. De moasje koe op
brede stipe rekkenje en waard oannommen.
Opposysje yn de koälysje
Sa’t jimme lêze kinne binne we yn Noardeast-Fryslân mei fiif riedsleden en in
wethâlder wakker warber en fiere we sûne opposysje binnen in hiele grutte
koälysje. Bûten it koälysje-akkoart om krigen we al hiel wat foarinoar. Wy
beholden de fersierde weinen en fierden Fryske plaknammen troch, stelden in
startkapitaal foar nije driuwende soarch yn Sionsberg beskikber, kamen yn ferset
tsjin de werferdieling fan it gemeentefûns, strieden foar goed swimûnderwiis foar
elkenien, stiene boargers by yn harren gefjocht tsjin ûnearlike rioelheffing, easken
in eveneminteterrein en noch folle mear.
Wy hawwe noch in goed jier te gean oant de gemeentlike ferkiezingen fan 2022,
mear as genôch tiid dus om noch folle mear wichtige saken foarinoar te krijen!
Ut namme fan de FNP-fraksje Noardeast-Fryslân, Aant Jelle Soepboer
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Fan de OSF
Ofskied Gerben Gerbrandy
Bêste minsken,
Dit is it lêste stikje dat ik as Earste Keamerlid yn de Frijbûtser skriuw. Op 15
jannewaris haw ik ôfskied fan de Earste Keamer nommen. Dyselde deis foel it
kabinet! Ja, dat hawwe jo, as jo net nei de OSF harkje wolle…
Ik haw goed oardel jier de OSF fertsjintwurdigje mocht. In hiel earfolle en
weardefolle baan. By myn yntree yn
juny 2019 haw ik sein, frij nei
keninginne Wilhelmina: “Ik ben alleen,
maar niet eenzaam.” Dêrmei koe ik it
selskip dêr dúdlik meitsje dat 1/3 fan
alle stimmers by de gemeenteriedsferkiezingen op ûnôfhinklike partijen
stimd hawwe. As dy partijen harren
allegearre bondelje soene, dan soene
wy de grutste partij yn de Earste
Keamer wêze. Foar de ûnôfhinklike
partijen sitte sa’n 3000 gemeenteriedsleden yn de gemeenten fan
Nederlân. Stel, de Earste Keamer soe
yndirekt keazen wurde troch de
gemeenteriedsleden en net, lykas no,
troch de Provinsjale Steaten dan…
Nei oanlieding fan it nijsgjirrige rapport-Remkes, Lage drempels, hoge dijken,
binne der goed tachtich oanbefellingen dien om ús demokratyske rjochtssteat
better funksjonearje te litten. Ien oanbefelling giet oer it kiezen fan de Earste
Keamerleden. Remkes advisearret om it te litten sa’t it no is. Minister Ollongren
wol it oars hawwe, krektlyk as foar 1983 doe’t de senatoaren 6 jier sieten en om
de 3 jier de helte, troch ferkiezingen, te ferfangen. Dat wol hja om grutte
skommelingen tefoaren te kommen. Tink oan de opkomst fan nije (tydlik
populêre) partijen, lykas Forum voor Democratie. Dat jout te grutte ferskowingen
yn de politike arena…
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Foar soksoarte wizigingen moat de Grûnwet oanpast wurde en dat moat yn twa
‘lêzingen’ troch beide Keamers. Yn dy diskusje haw ik nei foaren brocht dat de
yndirekte ferkiezing fan de Earste Keamer it bêste troch gemeenteriedsleden
kinne soe. Dat jout in treflike werjefte fan it politike lânskip. It grutte probleem by
it foarstel fan de minister is, dat de lytse partijen ferdwine! De kiesdieler wurdt
effektyf twa kear sa heech. Yn de Twadde Keamer is noch wol in moasje
oannommen om der wat op te betinken, mar dat haw ik op in pypfol. De OSF is
fansels tsjin it idee fan it kabinet.
Ik mocht it lûd fan de ûnôfhinklike partijen hearre litte. It wie in bealchfol wurk.
Om koart te kriemen, ik wie der by nacht en dei mei dwaande. It wie te folle.
It is my net slagge om selektyf genôch te wêzen. As ik alris besocht om wat gean
te litten, dan hie ik der lêst fan. Dêrom haw ik, ta myn grutte spyt, beslute
moatten om dermei op te hâlden. Wy sizze thús: “In kwartslach foar it brekken
ophâlde.”
Ik haw it in eare fûn om jimme op it lanlik mêd te fertsjintwurdigjen. Haw in
protte moaie dingen meimakke. Ik bin op it stuit noch oan it ôfkikken en besykje
wer in nij ritme te finen. Haw gjin noed, dat komt goed. Der binne allegearre
nijsgjirrige saken te dwaan.
Ik winskje myn opfolger, Ton Raven út Geleen, in protte sukses en ynspiraasje ta.
Dat it jimme allegearre goed gean mei en mooglik oant sjen.
Gerben Gerbrandy

Ton Raven
De nije OSF-senator
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Europeesk nijs fan de Steatefraksje
Twa moasjes oer it Minority SafePack yn it Fryske
Parlemint unanym oannommen
Op inisjatyf fan FNP en CDA is der yn desimber yn de Fryske Steaten unanym in
moasje oannommen om it Europeeske boargerinisjatyf Minority SafePack te
stypjen. It inisjatyf is wichtich foar de posysje fan talen as it Frysk en ek foar de
demokrasy en de belutsenheid fan boargers yn de Europeeske Uny.
Yn 2002 waard – nei druk fan boargers – it Europeesk boargerinisjatyf yn de
Europeeske Grûnwet opnommen. Dy grûnwet sneuvele nei referinda yn Nederlân
en Frankryk, mar yn 2009 kaam it boargerinisjatyf dochs yn it nije EU-ferdrach fan
Lissabon. Ien miljoen boargers kinne dêrmei in foarstel dwaan dat dan troch de
EU serieus oerwoegen wurde moat. De earste boargerinisjativen waarden yn 2012
yntsjinne.
It doel fan it Minority SafePack wie om de EU op te roppen om yn syn wetjouwing
en belied rekken te hâlden mei nasjonale minderheden en it rike Europeeske
taalferskaat. De Europeeske Kommisje hat altyd hoeden west om aksje te
ûndernimmen op it mêd fan taalminderheden, omdat it tema yn guon lannen hiel
gefoelich leit.
Fryslân hat it Minority SafePack fan it begjin ôf stipe, wat ek blykt út it feit dat de
eardere deputearre Jannewietske de Vries, doe foarsitter fan it Europeesk
talenetwurk NPLD, ien fan de sân leden fan it komitee wie dy’t it inisjatyf
yntsjinne hat.
Nei’t yn novimber it Dútske parlemint, de
Bundestag unanym in moasje oannommen hie, kaam it idee op om ek yn
Fryslân mei in moasje te kommen en de
Europeeske Kommisje op te roppen om
de foarstellen fan it Minority SafePack
oer te nimmen: “Europeeske Uny, hâldt
rekken mei it Frysk en oare lytsere talen
yn Europa! Sjoch nei de foarstellen fan it Minority SafePack, dy’t goed binne foar
ús regio’s en ús talen, en nim se oer!” De moasje rôp ek de Nederlânske regearing
op it inisjatyf yn Europeesk ferbân te stypjen. De moasje waard yntsjinne troch
alve fan de tolve partijen en unanym oannommen troch ús Fryske parlemint.
Letter yn deselde wike wiene der ek stimmingen yn sawol de Twadde Keamer as
yn it Europeeske Parlemint. Ek dêr waarden mei hiele romme mearderheden
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moasjes oannommen om it Minority SafePack te stypjen. Wy hawwe sterk de
yndruk dat de ienstimmige Fryske moasje in signifikant effekt hân hat op de
stimming yn de Twadde Keamer en ek yn it Europeesk Parlemint.
En doe kaam de Europeeske Kommisje op 15 jannewaris mei syn reaksje op it
boargerinisjatyf, en dy wie net posityf. Yn in dokumint fan mear as 20 siden leit de
Europeeske Kommisje út dat taalferskaat en beskerming fan taalminderheden
echt hiel wichtich binne, mar dat de Kommisje no al hiel folle docht en it dêrom
net nedich fynt om mei nij belied of wetjouwing te kommen. De siden steane fol
mei foarbylden dy’t in de fierte wat oerienkomsten hawwe mei dat wêr’t it
Minority SafePack om frege hie.
Us Steatefraksje kin flot skeakelje. Binnen inkelde dagen lei der in moasje fan
treurnis tsjin de Europeeske Kommisje dy’t troch alle partijen yn de Steaten
yntsjinne waard. Yn de wurden fan ús fraksjefoarsitter Sijbe Knol: “It is fansels
bizar dat de Europeeske Kommisje it boargerinisjatyf sa oan de kant set. It
Europeesk Parlemint is foar, it plan kriget stipe fan in miljoen boargers en fan in
hiel soad keazen politisy. De reaksje fan de Europeeske Kommisje is arrogant en
docht skea oan de demokratyske legitimiteit fan de Europeeske Uny. Dat kinne wy
net samar gean litte.” De Steaten wiene it dêr unanym mei iens.
De Fryske Steaten wiene dêrmei it earste parlemint dat him útsprekt oer de
ôfwizing troch de Europeeske Kommisje. De moasje is troch de griffy nei mear as
65 regionale en nasjonale parleminten en regearingen tastjoerd, dy’t har earder
posityf útsprutsen hawwe oer it Minority SafePack, en nei tal fan regionale media
oeral yn Europa. De FNP en ús Fryske Parlemint stiene dy wike yn kranten yn
Galizië en Kataloanië, yn Denemarken, Dútslân, Finlân, Italië, Slowakije, Hongarije
en Roemenië.
Yn ferskillende regio’s stean al moasjes op de wurklist. De regearing fan de Åland
Eilannen (Sweedsktalige eilannen dy’t by Finlân hearre) en it Orgaan foar de
Friûlyske Taal (ûnderdiel fan de Italiaanske autonome regio Friûly-Julysk Fenetië)
hawwe al protestbrieven skreaun oan de Europeeske Kommisje. It parlemint fan
Brandenburg yn Dútslân hat kontakt mei ús opnommen en yn de parleminten fan
Schleswig-Holstein en Südtirol, Italië binne al moasjes yntsjinne.
Yn de lêste wike fan febrewaris waard it Minority SafePack yn de fêste Kommisje
foar Kultuer en Underwiis fan it Europeesk Parlemint behannele. It oardiel fan de
Europarlemintariërs wie yn oergrutte mearderheid ferneatigjend. Ien ding is wol
dúdlik: de Europeeske Kommisje en de EU as gehiel is noch lang net klear mei dit
tema.
Frank de Boer
Beliedsmeiwurker FNP-Steatefraksje
sûnt it begjin belutsen by it Minority SafePack
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De wei fan it Minority SafePack
2012-2013
Yn de Europeeske taalminderhede-organisaasje FUEN wei wurde de earste
prikken yn it wurk set foar it EU boargerinisjatyf Minority SafePack. Der wurdt
in tekst skreaun en der wurde kontakten lein mei in soad regio’s yn Europa;
simmer 2013
In boargerkomitee besteande út deputearre De Vries en seis oare promininte
fertsjintwurdigers fan taalminderheden tsjinnet it Minority SafePack yn. Twa
moanne letter wiist de Europeeske Kommisje it foarstel ôf, omdat de EU gjin
foech hawwe soe om der mei oan de slach te gean;
ein 2013-begjin 2017
By it Europeesk Hof fan Justysje wurdt it beslút fan de Kommisje oanfochten.
De rjochter fersmyt it beslút en de Europeeske Kommisje moat in nij beslút
nimme, wat begjin 2017 ek bart;
april 2017-april 2018
Yn ien jier tiid wurde der 1,1 miljoen hantekeningen ophelle oer de hiele EU. Yn
11 lannen giet it Minority SafePack rom oer de drompelwearde hinne;
2018-2020
Yn ferbân mei de EU-ferkiezingen yn 2019 en de ynstallaasje fan in nije
Europeeske Kommisje wurdt wachte mei it offisjeel yntsjinjen;
ein 2020
Koroana soarget foar wat fertraging, mar yn oktober is der in plenêr debat yn it
Europeesk Parlemint. In oergrutte mearderheid stipet it Minority SafePack;
16/17 desimber 2020
Ein novimber nimt de Bundestag (it Dútske Parlemint) unanym in moasje oan
dy’t stipe jout oan it Minority SafePack. Yn desimber nimt ek it Fryske Parlemint
unanym sa’n moasje oan en stypje ek de Twadde Keamer en it Europeesk
Parlemint it boargerinisjatyf mei grutte mearderheden;
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15 jannewaris 2021
Yn syn antwurd skriuwt de Europeeske Kommisje dat it de foarstellen fan de
Minority SafePack net oernimme sil. De Kommisje is fan betinken dat it al
genôch docht op it mêd fan taalferskaat en taalminderheden en dat fierdere
aksje net nedich is;
20 jannewaris 2021
It Fryske Parlemint nimt unanym in moasje fan treurnis oan, dy’t troch alle
partijen yntsjinne is. De moasje wurdt oan tal fan oerheden yn hiel Europa
tastjoerd;
25 febrewaris 2021
By in behanneling fan it Minority SafePack hawwe hast alle leden fan de
Kultuer- en Underwiiskommisje fan it Europeesk Parlemint gjin goed wurd oer
foar de reaksje fan de Europeeske Kommisje.

27

De FNP en it Frysk
Yn de Frijbûtser fan desimber 2020 stie in stik oer de FNP-ôfdieling It
Hearrenfean, skreaun troch fraksjefoarsitter Ate Eijer. It is prachtich dat de FNP
dêr sa aktyf is. Mar der stie ek wat yn dat artikel dat tsjin de FNP-útgongspunten
yngiet:
De fiertaal yn de fraksje is fansels Frysk, mar, hoewol’t elkenien dat goed ferstean
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.

It stiet my by dat Ate Eijer him op ledegearkomsten altyd ferset hat tsjin it
betingst oan FNP’ers dy’t de partij yn Fryslân fertsjintwurdigje, om Frysk te
praten. De FNP is neffens him gjin taalpartij en sa moatte we foaral ek net
oerkomme. Troch it begryp Taalpartij op sa’n wize te framen, jouwe we de yndruk
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dat dy oantsjutting binnen de FNP as negatyf sjoen wurdt. Fansels is de FNP
breder as allinnich de taal, mar it Frysk is wol de rêchbonke fan de partij, sa’t Jabik
van der Bij okkerdeis op It Nijs skreau yn in reaksje op in stik fan Abe de Vries oer
de FNP en it Frysk. Sa tinke de measte FNP’ers deroer. It iennichste punt dat de
FNP werklik ûnderskiedt fan oare partijen is it konsekwint brûken fan en
opkommen foar it Frysk. De leafde foar it Frysk is faak de reden wêrom’t minsken
lid wurde fan de FNP en/of op dy partij stimme.
It is net om ’e nocht dat yn 2013 op in algemiene ledegearkomste fêststeld is dat
FNP’ers dy’t de partij yn de provinsje fertsjintwurdigje Frysk prate en skriuwe
kinne moatte. Dat binne riedsleden, steateleden, wethâlders, deputearren,
boargemasters, wetterskipbestjoersleden en partijbestjoersleden dy’t út namme
fan de partij it wurd fiere. Hoe kinne we fan nij te beneamen boargemasters in
aktive behearsking fan it Frysk easkje as we dat net iens fan ús eigen minsken
freegje? Dat hat neat te krijen mei har net thúsfiele by de partij. Elk is tige
wolkom, ek Hollânsktaligen. Mar as riedslid moatte se Fryk prate kinne. Mei in
bytsje goeie wil, moat dat slagje. It is gjin Sineesk.
De profylsketsen dy’t yn 2013 troch de leden fêststeld binne, begjinne hieltyd mei
twa punten. As foarbyld hjir dy fan in FNP-riedslid:
1. It FNP-riedslid ûnderskriuwt de útgongspunten en it program fan de FNP en
draacht dy út yn it dwaan en litten as riedslid.
2. It FNP-riedslid behearsket it Frysk sawol mûnling as skriftlik, brûkt it Frysk yn
gemeenteried en kommisjes en stipet en stimulearret it brûken fan it Frysk of ien
fan de streektalen yn de gemeente.
It is net allinnich dat in Hollânsktalich FNP-riedslid net oan punt 2 foldocht om’t er
net Frysk praat. Ek it stypjen en stimulearjen fan it Frysk sil dreech slagje. We
witte allegear dat de measte Friezen har samar ferbrekke as se Hollânsk hearre.
It is moai dat Ate Eijer skriuwt dat de FNP net allinnich in taalpartij is. Dêrmei
erkent er dat de FNP wol deeglik ek in taalpartij is. In partij dy’t him ynset foar it
Frysk en foar alle oare belangen fan Fryslân. In partij dy’t foar alle ynwenners fan
Fryslân dy’t har dêryn fine kinne, iepenstiet.
Nynke Beetstra, âld-foarsitter
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Wurdsiker

Oplossing

De letters dy’t oerbliuwe foarmje de oplossing.
Stjoer de oplossing foar 1 maaie 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 470 binne:
Jitse fan Dyk & Willemijn Roggen, Thesinge
Anneke van der Pol-Hofstee, Snits
De oplossing wie:
In bulte sûnens, in protte wizens en earms fol leafde tawinske foar 2021

30

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, De Harkema
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
Aant Jelle Soepboer, Nijewier
06 2230 5899
a.soepboer@noardeast-fryslân.nl
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
EARSTE KEAMER (OSF)
06 5198 3449
Ton Raven, Geleen
ydijkstra@wetterskipfryslan.nl
email@tonraven.nl
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