Utjefte fan de FNP
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De tiid hâldt gjin skoft
Lêstendeis wie ik op útnûging fan de kommissaris
fan de Kening yn it Provinsjehûs foar in ynformeel
oerlis mei myn kollega-partijfoarsitters om de
earste sketsen foar PS 2023 troch te nimmen. Wy
sieten yn de Kofjekeamer, in romte efter de
Steateseal. Dêr kamen by âlds de politisy en
bestjoerders ek al gear; in moai histoarysk elemint
dus. Dêr stiet boppe ien fan de doarren ‘De tiid
hâldt gjin skoft’, in siswize dy’t elkenien wol ken en
dy’t – gelokkich – ek noch faak brûkt wurdt. Hy jildt
foar my persoanlik no ek. Trije jier lyn kaam ik yn it
haadbestjoer as algemien lid. In healjier letter
waard ik út dat fermidden keazen om jim foarsitter te wêzen en dat waard letter
yn in Algemiene Ledegearkomste bekrêftige.
Al dy tiid haw ik it in hiele eare fûn om jim foarsitter te wêzen. It wie ek in tige
moaie tiid. Modernisearring fan de partij, de partij op hjoeddeisk nivo bringe, dêr
gie it om. Fansels heart dêr ek it groeien fan de partij by. Ik hâld it beskieden, mar
neffens my is it slagge. Mar jim fiele it al oankommen, ik moat no spitigernôch as
foarsitter ophâlde. As keazen gemeenteriedslid (yn De Fryske Marren), mei
dêrnjonken in folsleine baan, past alles net mear byinoar. De groei fan de partij
makket dat yn it HB mear as ien lid fan stoel feroaret, want it giet ek om Janneke
de Boer (om deselde reden). Wietske Poelman is ek as gemeenteriedslid keazen,
mar dy wol en kin noch efkes troch.
Under myn lieding sloech it HB in nije wei yn, in wei dy’t rjocht docht oan de nije
tiid. In tiid dy’t net ien of twa kear, mar wol tsien kear hurder liket te gean as (oan
’e ein fan) de tweintichste iuw. Dus koarte linen, inoar moetsje en betrouwen
yninoar hawwe, binne dan noch wichtiger. Dy fernijing sil ek nei my wol
trochgean, want de partij is goed op wei, mar der lizze noch genôch útdagingen
foar de koarte en wat langere termyn.
Dan wol ik hjir ek noch efkes stilstean by de tige goede resultaten dy’t de FNP by
de gemeenteriedsferkiezingen yn maart behelle hat. Blinder wat gie dat goed!
Beleanning neffens wurk, sa wurdt der wolris sein, en sa wie it ek!
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It wie dêrom ek tige noflik dat de leden dy’t dat woene, dat resultaat yn deselde
wike yn Wurdum mei-inoar fiere koene. Op dy jûn is der in aardige foto makke,
mei in soad nij talint en besieling yn de partij (sjoch side 5). Ik tink dat elk grutsk
wêze kin op de posysje dy’t de FNP no yn Fryslân ynnimt: groei fan 10 sitten nei in
totaal fan 49 sitten, in skouderklopke foar elkenien is wol op syn plak!
As foarsitter sit ik ek yn de EFA-kommisje. Troch koroana wie de Europeekse
Algemiene Ledegearkomste twa kear digitaal holden, mar dit jier koe dy wer
earne fysyk holden wurde en – hâld jim fêst – de EFA fûn Gran Canaria wol in
passend plak. Dêr gie de FNP fansels net tsjinyn, dus hawwe we ús trije moasjes
(sjoch side 28) dêr mei resultaat ynbrocht. De grutste boppeslach wie dat Frank
de Boer, meiwurker fan de Steatefraksje, as bestjoerslid fan de EFA keazen is. Sa
sil de FNP wer foar trije jier in direkte line mei Europa hawwe.
Gelokkich hie de FNP yn maaie wer in
‘âlderwetske’ Algemiene Ledegearkomste.
Fansels moasten dêr de gongbere saken
behannele wurde: fêststelle ferslach,
jieroersjoch, finansjele saken, ensfh. Mar it
moaiste wie fansels dat we wer byinoar
wiene en dat we wer ris minsken seagen dy’t
we al lang net mear yn it echt sjoen hiene. It
lêste punt fan de wurklist wie dan ek: Sluten Wouter en Janneke oan it wurd op de
Algemiene Ledegearkomste
en Slokje. Better kin net.
Op dy gearkomste binne ek twa nije HB-leden beneamd: Jan Arendz en Marcel
van der Wal. Dêr bliuwt it HB mei op nivo, Jan en Marcel lokwinske en sukses!
(sjoch foar mear details it ferslach op side 8).
Noch efkes foarútsjen. Ien fan de saken dy’t foar de kommende seis moanne yn
gong set binne, is de fernijing fan ús webside. Dy moat moderner en benammen
ek in stik gebrûksfreonliker. Mei it lêste bedoel ik dat it makliker wêze moat om
de side by te hâlden. De webside tsjinnet hiel faak as earste kontakt mei de
minsken en dat moat net allinne goed yninoar stekke, mar gewoan perfekt wêze!
Foar jo leit wer in nije Frijbûtser. Ik winskje jo wer in soad lêswille ta!
Wy nimme hjir gjin ôfskied, mar sjogge inoar op oare mominten wol wer.
It wie in eare om jim as foarsitter te tsjinjen en ik einigje dan ek mei de wurden:
“sjoch de kânsen en libje it libben.”
Wouter Wouda, (âld-)foarsitter
wouter.wouda@fnp.frl of 06 2509 5159 / HB e-post adres: HB.ynfo@fnp.frl
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Trochbraak foar FNP by riedsferkiezingen 2022
By de gemeenteriedsferkiezingen fan 16 maart 2022 hat de FNP folle mear
stimmen krige as fjouwer jier lyn. De trochbraak wie it hichtepunt fan in prachtige
kampanje, dêr’t de minsken it boadskip fan de FNP net yn misse koene: op strjitte,
yn it lânskip, op sosjale media, yn de krante, op de lokale, regionale en lanlike
radio en telefyzje. Us minsken wiene oeral te sjen en te finen.
Wy wiene by steat en oertsjûgje de kiezers. Mei 36.000 stimmen wie dat it bêste
resultaat yn gemeentlike ferkiezingen sûnt de FNP sechtich jier lyn oprjochte
waard. Wy hawwe mear as 10.000 stimmen wûn yn fergeliking mei de foarige
ferkiezingen. Dêrmei binne we no de tredde partij fan Fryslân, nei it CDA en mei
mar in pear hûndert stimmen minder as de PvdA. De fjirde partij is de VVD, dy't yn
Fryslân minder as 26.000 stimmen helle. Dat befêstiget ús status as ien fan de
haadspilers yn de Fryske polityk.
Wy hawwe yn alle alve gemeenten dêr’t we yn meidiene wûn. Yn trije gemeenten
(Noardeast-Fryslân, De Fryske Marren en Tytsjerksteradiel) binne we no de
grutste. Yn de gemeente Ljouwert hawwe we ús sitten ferdûbele en binne we de
tredde sterkste fraksje. Yn Opsterlân hawwe we ús tal sitten fertrijedûbele en
binne we no de twadde politike krêft yn de nije gemeenteried. Oer it gehiel
hawwe we yn de rieden 10 sitten wûn, wat makket dat we no 49 riedsleden
hawwe. Op side 6 steane oersjoggen yn sifers.

Nije FNP-besieling; op de dei nei de ferkiezingen byinoar yn Wurdum
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Gemeenteriedsferkiezingen 2022
Gemeente*

Kiezers

Stimmers Opkomst FNP-st. %FNP-st. Groei 22/18

Noardeast-Fryslân

36.337

19.804

54,5%

4.636

23,5%

146,9%

De Fryske Marren

41.602

24.004

57,7%

4.908

20,5%

102,5%

Tytsjerksteradiel

25.631

15.122

59,0%

3.016

20,0%

105,8%

Waadhoeke

37.258

18.778

50,4%

3.650

19,6%

106,5%

Achtkarspelen

22.477

11.868

52,8%

2.099

17,7%

107,9%

Opsterlân

23.900

13.145

55,0%

2.038

15,6%

362,8%

Súdwest-Fryslân

72.350

40.227

55,6%

5.648

14,1%

107,6%

101.870

51.954

51,0%

5.796

11,2%

189,8%

It Hearrenfean

41.180

21.867

53,1%

2.342

10,7%

104,9%

Dantumadiel

15.183

8.533

56,2%

809

9,5%

128,4%

Smellingerlân

44.443

23.910

53,8%

1.238

5,2%

144,4%

462.231

249.211

53,9% 36.180

14,5%

125,7%

Ljouwert

Totalen

*Wat heger de gemeente stiet, wat sterker de FNP-penetraasje dêr is.

Persintaazje FNP-stimmers de gemeente

Foar it HB, Yde Dykstra en Wouter Wouda
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Fan de kaderkommisje
Wat? Hoe? Wa?
Foar 2013 funksjonearren yn de FNP-rûnte trije kommisjes: de ôfdielings-, de
boargemasters- en de kaderkommisje. It haadbestjoer (HB) fûn dat de
wurksumheden fan dy trije groepen inoar min ofte mear oerlapen en naam it
beslút om de kommisjes ‘yninoar’ te skowen. Sa ûntstie de hjoeddeiske
kaderkommisje.
As haadtaken fan de nije ploech waarden neamd: kader sykje, kader foarmje én
traine en it kader, op oanfraach fan de belutsenen yn de ôfdielingen bystean.
Dat sykjen fan kader foel en falt net altiten ta, want it hinget bot ôf fan wat de
leden kinne en wolle…
In middel dêrta is it organisearjen fan ynformaasjejûnen, tema- en besinningsdagen. Op sokke mominten melde har ynteressearre leden of stappe
belangstellenden nei foaren om lid fan de partij te wurden. Oer in skala fan
ûnderwerpen – wol of net op it stuit fan organisaasje/útfiering aktueel – hat de
kaderkommisje jûnen/dagen hâlden.
In lyts priuwke dêrfan: ekonomy, finânsjes, rekreaasje, taal, ûnderwiis, soarch,
lânbou, Europa, media. Der binne ek trainingen foar kandidaat-wethâlders en
oankommende (jonge) politisy opset. Fierder binne der groepen yn it Provinsjehûs
en by Tresoar rûnlaat.
Yn 2019 hat de kaderkommisje fan doe syn haadtaken nochris oereide en in
takelist opsteld. Dy kaam – sûnder dat der in prioriteitsfolchoarder op lostlitten
waard – wakker oerien mei dy fan 2013:
• Kaderfoarmje en traine/coache.
• Kader yn de ôfdielingen bystean (op fraach út dy ôfdieling wei).
• It sykjen fan kader yn de al besteande rûnten/netwurken.
• Ynformaasje garje en ûndersyk inisjearje oangeande aktuele saken, dêr’t it
Wittenskiplik Buro fan de OPNL by hantlangje kin en ek de stipe fan
ProDemos (‘Huis voor democratie en rechtsstaat’) frege foar wurde kin.
As oanfolling op dat lêste punt moat meld wurde dat de kontakten mei it
Kennispunt Lokale Politike Partijen tsjintwurdich ek goede resultaten opsmite.
De kaderkommisje bestiet op it stuit út: Annigje Toering (foarsitter), Wijbe Postma
(skriuwer), Jabik van der Bij (ponghâlder) en de leden Welmoed van der Werf en
Jan Pieter van der Velde.
De gearkomsten wurde meastal op tongersdeitemoarn yn it Partijhûs holden en
de frekwinsje dêrfan is likernôch ienris yn ’e seis wiken.
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Ferslach Algemiene Ledegearkomste
op freed 27 maaie 2022, 20.00 oere yn Wurdum

It fêste gearkomste-adres: Duhuox yn Wurdum
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Iepenjen en fêststellen wurklist
Partijfoarsitter Wouter Wouda hjit elkenien fan herte wolkom. Goed dat
we wer sa machtich fysyk in AL hâlde kinne, tige noflik. De leden kinne
akkoart gean mei de steande wurklist. Dy wurdt fêststeld.
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Meidielingen/nijs út it haadbestjoer
Partijhûs: der komt in fakatuere op it Partijhûs, trochdat Tjibbe Brinkman
dermei ophâldt. De fakatuere komt kommende moandei online.
EFA: Guon hawwe nei de assembly (it kongres) west, op de Kanaryske
Eilannen. Frank de Boer is yn it bestjoer fan de EFA keazen.
Hiemside: Der komt in folslein nije hiemside. De tsjintwurdige is net mear
fan dizze tiid en net brûkersfreonlik.
Ferkiezingen 2023: Der is foar de kommende ferkiezingen (Steaten,
Wetterskip, Senator, Deputearre) in programkommisje en in
listadvyskommisje beneamd. Der is ek in kommisje Twadde Keamer. It HB
hat dêr al advys fan krige, mar dat is noch net ryp genôch om te
presintearjen.
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Fêststellen ferslach AL 27 novimber 2021
It ferslach wurdt fêststeld.

4

Jierferslach 2021
It ferslach wurdt fêststeld.
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Koart weromsjen gemeenteriedsferkiezingen
Mei grafiken lit Wouter sjen hoe’t alles mei de FNP ferrûn is. Wy hawwe
der tsien nije riedsleden by krige. Benammen in grutte winst foar
Noardeast-Fryslân, Opsterlân en Ljouwert.

6

Finansjele saken
• Mûnling ferslach kaskommisje en it beneamen fan in nij lid en in
reservelid
De kaskommisje (Douwe Blom en Jochum Meester) hat mei Jan
Benedictus en Tjibbe Brinkman de boeken neisjoen. De kaskommisje
jout it advys om desjarzje te ferlienen oan it bestjoer. Douwe Blom giet
ôf en de nije kaskommisje wurdt: Jochum Meester en Janneke de Boer.
Lolke Folkertsma wurdt reservelid.
• Fêststellen jierrekken 2021 en it presintearjen fan de begrutting 2022 en
fierder
Ponghâlder Jan Benedictus fertelt oer de sifers dy’t op it skerm komme.
Hy seit dat der altyd in persintaazje fan projektjild fan de OPNL (OSF)
nei de ôfdielingen gie, mar dêr hâldt it HB mei op. Dat bart net mei de
standertôfdracht. Dy bliuwt sa’t er wie.
Jan Hiemstra: de solidariteitsbydrage kin better automatysk alle
moannen as ien kear yn it fearnsjier ôfskreaun wurde. Tjibbe seit dat er
dat allegearre yn jannewaris regelet. Dan witte alle belutsenen dat it
deroan sit te kommen. Earder as jannewaris kin net.
Yde Dijkstra: der is in hege ynflaasje; hoe giet it HB dêr oan de kant fan
de útjeften mei om? Jan: dêr hawwe we wol oan tocht, mar noch net
betocht hoe’t we dat oanfleane sille.
• Beneaming nij lid finansjele kommisje
Ofgeand en net werkiesber: foarsitter Jan Hiemstra. Foarstel nij
kaskommisjelid: Piet Reitsma. Leden geane akkoart mei Piet Reitsma.
Jan Hiemstra is pas lid ôf as er de seal ferlitten hat, seit er.
• Oanpassing minimum ledejild
Dat is al sân jier itselde: € 27,50. It HB wol it ferheegje, mar hoefolle? It
plan is mei € 2,50. Dat kin earst takom jier ynfierd wurde, dus
jannewaris 2023. Dat hat it HB oernommen. Utstel: mei 1 jannewaris
ferheegje mei € 2,50.
Aant Jelle Soepboer: dat smyt neat op, kin dat net wat mear? Dat is in
ûnderhâldsbedrach, seit Tjibbe en leit út dat der ek minsken binne dy’t
de € 27,50 al hast net betelje kinne en foar harren is € 2,50 wol in soad.
Tjibbe hat it advys oan it HB jûn dat we it net by de leechste
ynkommens weihelje.
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Tryntsje Wester befêstiget dat, en seit dat der ek guon binne dy’t noch
minder betelje, en dy leden wolle we hâlde.
Jan Hiemstra: as no in pear minsken harren dêroer bûge en we dan mei
in útwurke útstel komme mei mear as ien fariant, en dan yn de AL
beslute? Jan woe der dan ek noch in yndeks by dwaan (fêstlizze yn de
Griene Map), dus bygelyks oer fiif jier wer ris in kontribúsjeferheging,
dy’t dan yn ’t foaren fêstlein is.
Douwe Gerlof Heeringa: der binne in soad ûndernimmers by de FNP;
dêr kin de FNP dan wol oanklopje, dat is in idee.
Piet Reitsma: it is by de belêstingoanjefte ôf te lûken, dat moat goed
sein wurde. Piet: Dit punt stie net op de wurklist, alteast net as in
konkreet foarstel.
Besletten wurdt dat it HB yn novimber (AL) mei in útwurke foarstel
komt, ek mei alternativen, en sa dogge we it.
• Jan Hiemstra: de leden fan de finansjele kommisje ferliene it HB
desjarzje.
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Nijs út de Wetterskipsfraksje
Yde Dijkstra fan de fraksje docht it wurd, foarsitter Bram Bonnema is
behindere. Yde is ek bliid dat we inoar wer libbensliif sjogge.
Der is jild oer by Wetterskip Fryslân, mar dat is gjin fertsjinst fan it bestjoer,
mar troch de koroana. Der moat noch in hiel soad wurk ynhelle wurde,
reparaasjewurk. De seediken, in projekt om de Waadseedyk te fersterkjen,
foar 3 miljoen euro.
De fraksje fan de FNP kin it, wat de seediken oangiet, hiel goed iens wurde
mei de VVD en it CDA. Mei-inoar hawwe se in moasje yntsjinne om fan de
asfaltdyk in griene dyk te meitsjen (mei gers, dat is goedkeaper). Dat is ek
de rjochting fan ús programma.
In oare diskusje is binnen-/bûtendyks. De FNP hat it klearkrige om it DB in
oare kant út te stjoeren. De portefúljehâlder woe dêr earst net oan, mar
no wurdt de oplossing bûtendyks ek yn gong set. As jo yn in betiid stadium
goed gearwurkje mei de natuerorganisaasjes, dan is it wol deeglik mooglik
om bûtendyks te wurkjen. De FNP is bliid dat dat der trochkommen is.
In oar ûnderwerp is de Feangreide, de wetterpeilen omheech, tsjingean
fan de boaiemdelgong en de CO2-útstjit. Yn de Feangreide kin dat útfierd
wurde. Der is no in beslút nommen oer de Hege Warren, twa jier lyn is de
Feangreidefyzje oannommen. De FNP wie de iennige partij dy’t dêrmei oan
’e slach gie en is dêr it debat mei yngien mei in amendemint mei in oar
stânpunt oangeande de polderfariant, dat ekstinsyf gebrûk noch hieltyd
mooglik is, mar mei minder boeren en mei minder kij. De mearderheid is
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wól mei de totale transformaasje fan de Hege Warren akkoart gien, mar
dat kin pas oer 25 jier fanwegen mooglike gaswinning yn dat gebiet.
Rjochting de ferkiezingen: juster wie der in kursus foar AB-leden yn spee.
Wy hawwe dêr ek inkelde FNP-leden sjoen. Yde tinkt dat it saak is dat
leden dy’t dêr belang by hawwe harren sa gau mooglik melde by de
Wetterskipsfraksje, om aanst net samar ynienen yn it Wetterskip te fallen!
Pytsje de Graaf (wennet by de griene seedyk) dreamde dat se fan
Lauwerseach nei Harns ta oer de seedyk fytse koe. Dat kin tink net mear?
Jawol, want der is wol in idee om in fytsrûte oan te lizzen, dat is in projekt
(ien fan de 200) dat dêroan te hingen is.
Hoelang losse de plezierboaten harren smoargens noch yn de mar? Der
wurde toiletfasiliteiten ynrjochte. Boaten dy’t nij boud wurde hawwe dy
foarsjenningen.
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Nijs út de Steatefraksje
Sijbe Knol: ek bliid dat we inoar wer sjogge, dat is echt in segen. Hy fertelt
noch oer de oerwinning mei de ferkiezingen. Wy komme aanst yn sân of
acht kolleezjes te sitten. Hy tanket Wouter en Janneke, en foaral Tjibbe, dy
wié it Partijhûs, en freget in applaus foar Tjibbe.
Sijbe fertelt oar de politike ynhâld en it ferdjippingsstik oer de
wenteboufyzje. De begrutting rint werom; der moat 7,2 miljoen besunige
wurde; dêr giet de diskusje yn de Steaten no oer.
De Lelyline komt noch in hurd debat oer. De FNP komt mei fjoerwurk en
docht it op syn eigen wize, sûnder diktaten út De Haach.
De rabbelblêden hiene ek noch fan alles, û.o. oer it nep-account fan de
FNP, makke troch ien fan in oare partij.
Aant Jelle Soepboer wie skaadfraksjelid en is no wethâlder. Dus de fraksje
hat plak foar in nij skaadfraksjelid; elkenien is wolkom.
Jochum Meester (út De Fryske Marren): yn de oanrin nei de
gemeenteriedsferkiezingen soe net út deselde fiver fiske wurde moatte.
Sijbe: falt wat ta, jo dogge it foar de partij, as jo foar de provinsje wurkje,
dan wurkje jo ek foar jo eigen gemeente.
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Anje Wester: freget hoe’t it mei de Lelyline op finansjeel mêd sit. Sijbe leit
it út hoefier oft it is.
Anje: der sil snien wurde yn de kultuer; hoe wol de fraksje dat opsette? En
de rest fan de kultuer? Sijbe fertelt hoe’t de fraksje deryn stiet en fertelt ek
oer wat der al yn akkoarten fêstlein is, somtiden is der gjin ynfloed op út te
oefenjen. It fûnemint fan de FNP, dêr leit de prioriteit.
Tjibbe (oer kultuer): wat de fraksje en skaadfraksje allegear dien en
beskrept hawwe, dat is geweldich en dat is mei troch de sterke lieder Sijbe
Knol; dêr freget er applaus en wurdearring foar.
Wopke Veenstra hat as lid fan de Steatefraksje noch in oanfolling
oangeande de Hege Warren. De fraksje hie itselde stânpunt as de
Wetterskipsfraksje. Mar yn de Steaten is noch gjin beslút nommen. De
Steaten wolle earst in beslút nimme oangeande in nije farwei nei Drachten.
9

Bestjoersferkiezing:
• Ofgeand en net werkiesber: Wouter Wouda en Janneke de Boer
• Utstel kandidaat-bestjoerslid: Jan Arendz en Marcel van der Wal
Jan Arendz en Marcel fan der Wal komme nei foarren. Wouter stelt harren
foar. It HB is hiel entûsjast oer harren. Hja stelle harren sels efkes foar. By
de stimming wurde se beide yn it bestjoer keazen.
Dan komt it ôfskied. Jan Hiemstra is earst oan bar. Jan nimt it wurd noch
efkes en kriget dan blommen fan Wouter.
Dan nimme we ôfskied fan Tjibbe, nei 18 jier. Wat Tjibbe dien hat en wat
er betsjut hat foar leden en ôfdielingen, dat is enoarm. Tjibbe ís it
Partijhûs. Tjibbe tanket Tryntsje Wester en foaral Ali Castelein.
Dan nimme we ôfskied fan Janneke; Wouter docht it wurd. Janneke is in
teamplayer, doarpsminske, en hiel noflik yn it HB. Skande dat se fuortgiet,
mar se is riedslid wurden yn Ljouwert.
Annigje nimt it wurd oangeande it ôfskied fan Wouter. Se fertelt yn it koart
oer de earste tiid dy’t se noch fan Wouter wit; dat wie noch yn de eardere
gemeente Littenseradiel (2005). Yn dy tiid moast Wouter spitigernôch
troch wurk nei bûten Fryslân ferhúzje en koe er de FNP net mear aktyf
helpe. Mar, hy kaam gelokkich werom (op ’e Jouwer). Us Wouter giet no ek
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fuort, mar... Wouter stapt ek op, omdat er yn de ried fan De Fryske Marren
kommen is, in persoanlike ambysje dy’t yn ’e tiid groeid is.
Wouter nimt it wurd ek noch efkes, oer hoe’t er it as partijfoarsitter fûn
hat: “It wie swierder as ik tocht, mar tagelyk ek moaier.” Wouter hat
besocht om rêst yn de partij werom te bringen en tagelyk de partij te
modernisearjen; beide saken binne slagge.
De rest fan it HB fynt it tige tige spitich dat dy twa fuortgeane.
10

Omfreegjen
Nynke Beetstra: Wa wurdt no foarsitter? Dat is Annigje. Dy wurdt ynterimfoarsitter, mei ynstimming fan de leden.
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Sluten en slokje
Wouter slút justjes nei 22.00 oere de gearkomste, tanket elkenien en we
nimme in slokje op dizze geweldige jûn!

Wietske Poelman, skriuwer HB

It nijste pr-guod fan de partij:
De ferljochte FNP-kubus
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160 jonge EU-politisy pleitsje yn Marseille tsjin ynvaazje fan Oekraïne
FNP-fraksjefoarsitter Sijbe Knol wie yn maart op de Europeeske Top van regio's en
stêden yn Marseille. It evenemint wurdt om de twa jier op in oar plak yn Europa
troch it Europeesk Komitee fan de Regio's organisearre. Yn Marseille wiene 1800
politisy byinoar om kontakten te lizzen en te praten oer de takomst fan Europa.
De oarloch yn Oekraïne lei spitigernôch in grut skaad oer de Top. De dei begûn
mei in minút stilte. De foarsitter fan it komitee, de Gryk Apostolos Tzitzkikostas,
hat it earelidmaatskip fan it komitee oanbean oan Vitaly Klitsjko, de boargemaster
fan de stêd Kiev. De 160 Young Elected Politicians, mei dêrûnder dus Sijbe Knol út
namme fan de FNP, hawwe in deklaraasje dêr't se de ynvaazje fan Oekraïne yn
feroardielje, oannommen.

De 160 jonge politisy

Frysk parlemint fjouwerkant efter (berne)hertsintrum UMCG
Provinsjale Steaten fan Fryslân hawwe stelling nommen foar it behâld fan it
(berne-)hertsintrum fan it UMCG yn Grins. In moasje fan de FNP waard mei
algemiene stimmen oannommen. De Fryske folksfertsjintwurdigers stjoere it
kolleezje fan Deputearre Steaten op ’n paad. Fryslân fiert dêr – solidêr mei
Grinslân, Drinte, en Oerisel – ek bestjoerlik de druk mei op om de sintralisaasje
fan hertsintra yn de Rânestêd fan tafel te krijen.
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Yn goed oparbeidzjen mei de FNP, de Partij voor het Noorden, Groninger Belang
en Sterk Lokaal Drenthe, ferstjoerden de noardlike regionale partijen in iepen
brief oer de kwestje. It brief is rjochte oan alle leden fan de Twadde Keamer, mar
docht benammen in berop op ús noardlike Twadde Keamerleden. Troch alle
politike en maatskiplike druk hat it kabinet besletten om noch gjin beslút te
nimmen. Der moat no earst in nij advys komme mei mear each foar de belangen
fan de regio.
FNP wol lânskipfreonlik buorkjen stimulearje
Om lânskipfreonlik buorkjen te stimulearjen, wolle de FNP-fraksjes yn Provinsjale
Steaten en yn it Wetterskip dat de útsûnderingen yn it EU-lânboubelied foar
wetterrike gebieten tapast wurde. Yn de nije regels stiet dat oan de rânen fan
lânbougrûn in bufferstripe fan trije oant fiif meter net brûkt wurde mei. Krekt op
boerelân mei weardefolle lânskipseleminten driigje boeren in soad teelber oerflak
te ferliezen.
De FNP is foar maatregels dy’t goed binne foar natuer, lânskip, wetter en klimaat.
Tagelyk binne we fan miening dat de regels net ûnnedich beheinend wêze meie
foar boeren dy't al tûk en kreas buorkje. Wy wolle dejingen dy’t goed dwaande
binne net ûntmoedigje mei in omslach nei in duorsumere bedriuwsfiering. Dy kant
moatte we krekt út yn Fryslân. De fraksjes hawwe fragen steld oan Deputearre
Steaten en it wetterskipsbestjoer.
Kurrikulum.frl - Hoe komt it mei fernijing fan it skoalfak Frysk ?
Minister Dennis Wiersma wol in punt
sette efter it lanlike projekt
Curriculum.nu foar de fernijing fan it
ûnderwiis. De FNP wol witte wat dat
foar it fak Frysk betsjut. De partij hat
skriftlike fragen steld oan deputearre
Poepjes. De antwurden wiene koartôf
en betiizjend. De deputearre lit de
fierdere gong fan saken oan de iene
kant ôfhingje fan in ‘ofstimmingspetear’ op koarte termyn. Mar oan de FNP yn petear mei Elsmarie Beukenboom,
oare kant stelt de provinsje dat it
Akademia Papiamentu, oer it fernijen fan it
ûnderwiis yn it Papiamintsk op Bonaire.
fernijen fan de kearndoelen foar it
primêr ûnderwiis en de ûnderbou fan
it fuortset ûnderwiis gewoan trochgiet. Dat soe de kâns biede de oanbodsdoelen
better oan te sluten by de doelen fan it Taalplan Frysk 2030, dat ek trochset
wurdt.
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FNP wol debat yn Steaten oer Lelyline / Deltaplan
De Steatefraksje fan de FNP hat frege om in debat yn Provinsjale Steaten oer de
plannen foar de Lelyline en it Deltaplan Noard-Nederlân. Dy plannen geane sa
breed en der sitte safolle ferskillende romtlike en politike aspekten oan, dat it net
sûnder in demokratysk debat yn de Steaten kin. It debat soe noch foar de simmer
holden wurde moatte. Dat seit de FNP yn in fersyk oan de agindakommisje fan de
Steaten. It fersyk is ûnderwilens honorearre.
Oanlieding foar it fersyk fan de FNP binne de resultaten fan de Maatskiplike
Kosten Baten Analyse, de saneamde Quickscan-MKBA (ûndersyk Diel B) oer it
Deltaplan, dy't it kolleezje fan Deputearre Steaten okkerdeis oan de Steaten
stjoerd hat. Op 16 juny 2021 hat der in kommisjebesprek west fan it Deltaplan.
Dat wie benammen prosedureel, der wie op dat stuit noch neat oan stikken /
útwurking beskikber dêr't PS ynhâldlik oer kedize koene.
FNP-wurdfierder Sijbe Knol: “It Deltaplan is in sadanich majeur punt mei in
sadanich brede scope, ek finansjeel, en rikt safier yn de takomst, dat it net oars
kin as dat PS der ynhâldlik debat oer fiert. Gean mar nei. It giet neist ynfrastruktuer, mobiliteit en berikberens ek oer
ekonomy(ske struktuer) en (grutskalige) wentebou. It rekket it romtliklânskiplike, romtlik-ekonomyske,
sosjaal-ekonomyske en sosjaalkulturele belied fan de provinsje,
gemeenten en it ryk.”
Spoarynfrakstruktuer Ljouwert
Knol: “It giet ek oer bestjoerlike gearwurking, oer demokratyske beslútfoarming
by sokke yngripende projekten, oer de rol fan de gemeenterieden, oer it
draachflak en de partisipaasje fan it Fryske publyk ensafuorthinne dy't in besprek
freegje. It is allegear nochal technysk mei alle ûndersiken dy't dien binne. Wy
wolle, lykas earder mei de MKBA oer de Feangreide, ek tekst en útlis fan de
ûndersikers. By sa’n grut en yngripend punt ûntkomme je ek net oan in folsleine
demokratyske behanneling mei ynformaasje, harksitten en kommisjes. Wat de
FNP oangiet hat it al fierstente lang duorre.”
It debat sil nei alle gedachten flak foar it simmerreses holden wurde.
Stimulearje previntive maatregels tsjin de wolf yn Fryslân
Yn in opinystik seit de FNP-Steatefraksje it folgjende oer de wolf yn Fryslân: “Wy
hoopje dat we it petear mei-inoar oangean kinne op basis fan feiten. De fraksje
hat him ta it uterste ynspand om de subsydzjeregeling fan ’e grûn te krijen, ús
iennichste foech, en we binne ek wiis mei de stap fan it Fryske kolleezje. It soe
goed wêze dat lanlik de diskusje ek fierd wurde soe oer in regeling foar de kosten
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fan de ekstra arbeid. Mooglik lizze hjir ek yn it GLB (Europeeske lânboubelied)
kânsen. In lobby om mear jild sil op koarte termyn mear úthelje as in lobby foar
feroaring fan de status fan de wolf. Oant dy tiid kin de provinsje net oars as de
skieppe- en feehâlder yn 'e mjitte komme en fynt de feehâlder by de FNP dêr in
bûnsmaat yn.”
FNP, PvdA, ChristenUnie en CDA wolle debat oer ferskraling iepenbier ferfier
De Steatefraksjes fan FNP, PvdA, ChristenUnie en CDA hawwe in ynterpellaasjedebat oanfrege oer de driigjende ferskraling fan it iepenbier ferfier yn Fryslân. Se
sitte der tige oer yn dat it iepenbier ferfier yn de provinsje fierder útklaaid wurdt
en dat dêr de leefberens fan Fryslân slim troch efterút gean sil. Sy wolle dêrom yn
de Steaten in iepen en earlik debat oer de takomst fan it iepenbier ferfier yn
Fryslân fiere.
Dat debat hat op 25 maaie west. “Sûnder stipe fan it ryk sil it ûnhâldber wêze om
alle doarpen mei de bus berikber te hâlden”, ornearre FNP-fraksjefoarsitter Sijbe
Knol. De partijen stiene oan op in lobby by it Haachske regear om struktureel
mear jild foar it iepenbier ferfier. Se wolle dat der tagelyk ek in takomstfyzje komt
foar it ferfier yn Fryslân. Dy is der no eins net; alles draait om konsesjes en
oanbestegingen, mar wy wolle it hawwe oer mobiliteit yn bredere sin. De
tradisjoneel oanbodstjoerde bus is dêr in ûnderdiel fan. Mar wat wolle de klanten
yn de provinsje eins? Foar de kommende twa jier sil de provinsje no mei in
needkonsesje foar Arriva wurkje.
Theun Wiersma (50PLUS) kiest foar de FNP
Theun Wiersma, de foaroanman fan 50PLUS yn Fryslân,
makket de oerstap nei de FNP. Wiersma sit op dit stuit as
ienmansfraksje yn de Fryske Steaten. Hy stelt him yn 2023
net opnij ferkiesber foar 50PLUS. Okkerdeis hat Wiersma
dat by it bestjoer fan 50PLUS te witten dien.
De FNP is “in partij mei hert foar Fryslân en it gea,” seit
Wiersma, “dy past my it bêste.” Hy sil syn Steateperioade
noch gewoan dien meitsje as aparte fraksje.
Us romte. Us lânskip. Us goud! Fjildbesite greidefûgels Raard
Agrarysk Natuer- en lânskipsbehear: weardefol
Begjin maaie wie de Steatefraksje te gast op in stik lân by Raard (NoardeastFryslân) dat yn behear is by agrarysk behearkollektyf De Waadrâne. It Agrarysk
Natuerbehear is natuerbehear dat past yn ús mienskip, troch en mei de boeren
sels. Yn gearwurking mei de lokale fûgelwachten en kollektiven, en ek op
pachtgrûn fan terreinbehearende organisaasjes. Op dit lân ride se rûge dong út
17

dat út de neiste omkriten komt. Foar it behâld fan de
boaiemkwaliteit is dat fierhinne it bêste. Der komme
in soad ynsekten op ôf. Dêr kinne de fûgels dan wer
fan ite.
Wetter foar de greidefûgels
By it behear fan wetter en lânskip giet de FNP út fan in
greidefûgelfreonlike oanpak. Dizze poel-en-splis (plasdras) mei in pomp op sinne-enerzjy docht it tige goed.
Op dit lân (klaai op fean) binne net allinnich de
greppels wiet, mar is it hiele perseel sompich. En
sadwaande tige gaadlik foar de fûgels. Ek goed foar it
boaiembehâld en CO2-reduksje yn de feangreide.
In peareltsje
In soad piken binne al út it aai en fleanfluch. De doppen mei de flueskes der noch
oan binne it bewiis. Oaren sitte noch te brieden. Lokale fûgelwachten geane ek
mei de skoalbern it fjild yn of komme mei in leskiste yn de klasse om de leafde
foar de natuer te befoarderjen.
Wy sjogge dat it gebietskollektyf De Waadrâne mei syn inisjatyf 'fan ûnderen op'
in echt 'greidefûgelpeareltsje' makke hat. Der sitte wol fiifentweintich span
skriezen, tsien span ljippen, njoggen span tsjirken en withoefolle oare soarten op
dizze likernôch sân bunder. Super! Tige tank Thom Feddema foar de machtich
moaie fjildbesite!
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Wetterskip Fryslân keapet twa wynmûnen
Seis jier ferlyn hat Wetterskip Fryslân (WF) al útsprutsen dat it yn 2025
enerzjyneutraal wêze wol. In ambisjeuze doelstelling. De ôfrûne jierren is foaral
ynset op it opwekjen fan stroom mei sinnepanielen op ús rioelwettersuveringen
(RWZI’s). Alle RWZI’s binne der net geskikt foar (te min romte) en sadwaande
bliuwe we stykjen op likernôch tritich persint oan eigen opwekke stroom. No die
him de gelegenheid foar om twa wynmûnen te keapjen yn it wynmûnepark Nij
Hiddum-Houw op de kop fan de Ofslútdyk. Vattenfall wol fan de ‘lytse’ parkjes ôf
en him konsintrearje op grutskalige wynmûneparken op see.
Wy hawwe as Wetterskipsfraksje wol efkes omraak oer dizze oankeap prate
moatten. Ommers, de FNP is tsjin wynmûnen op lân. Moat WF him wol op de
enerzjymerk bejaan en wolle we tweintich miljoen risikodragend kapitaal yn dy
ûndernimming stekke? Wy hawwe de folgjende ôfwagingen makke. De FNPSteatefraksje hat earder ynstimd mei dit wynmûnepark. It heart by de
Steatebesluten 2014-2015 yn relaasje ta it park yn de Iselmar. Mei Nij HiddumHouw en it Wynpark Fryslân yn de Iselmar foldocht Fryslân oan de oerienkomst
mei it ryk om 530 MW op lân op te wekjen.
Yn dy deal wie besletten dat sechtjin lytsere wynmûnen opromme wurde soene.
Dêr is oan foldien. Ut de trochrekkening (business case) die bliken dat it finansjele
risiko foar WF hiel lyts is. It rendemint fan de ynvestearring leit op acht oant
njoggen persint. De enerzjypriis wurdt foar fyftjin jier garandearre troch de SDEsubsydzje. (Subsydzje is op dit stuit net nedich as gefolch fan de hege
enerzjyprizen.) Foar ús wie ek wichtich dat mei de omwenners en de
doarpsbelangen in goede kompensaasjeregeling ôfpraat is. Net allinne de lêsten,
mar ek de lusten. Datselde jildt foar de gemeente Súdwest-Fryslân, dy’t ek twa
mûnen yn dit park kocht hat.
As lêste: moat WF de enerzjymerk wol op? De FNP-fraksje hat mei it CDA in
moasje yntsjinne om de mooglikheid te ûndersykjen de opwekke stroom net oan
in grutte enerzjyboer te ferkeapjen, mar de stroom yn Fryslân te hâlden. En oft de
stroom foar ús eigen gemalen en RWZI’s brûkt wurde kin. Dat is slagge.
Wetterskip Fryslân slút him oan by de koöperaasje OVEF (Openbare Verlichting &
Energie Fryslân) dy’t de stroom ynkeapet en oan syn leden (de Fryske gemeenten,
provinsje, Fries Museum) trochferkeapet. Fansels tsjin merkprizen. Yn ús eagen in
selsleveringsmodel dat by de FNP en by Fryslân past.

19

De Hege Warren
Sompe en farwetter mei hûndert rekreaasjewenten (Open en Natuurlijk) óf in
polder mei romte foar wiete tylten, in ekstinsive melkfeehâlderij en behâld fan it
blaugerslân (Polderaquarel). Dat binne de twa opsjes dy’t ús foarlein waarden
troch it ‘ko-kreaasjeteam’ de Hege Warren. Dy polder beslacht sa’n 400 hektare
en waard oanlein yn de santiger jierren. Hy leit ticht tsjin it natuergebiet de Alde
Feanen oan. Troch it hieltyd fierder drûchmeallen klinkt de grûn yn, is de CO 2útstjit heech, de Alde Feanen hat lêst fan de stikstof fan de boerebedriuwen en de
kosten om de polder yn stân te hâlden lige der net om.

Troch Provinsjale Steaten is besletten dat de polder syn hjoeddeiske agraryske
funksje kwyt rekket en de sân boeren wurde útkocht. Fan de FNP hawwe de
Wetterskips- en de Steatefraksje mei de gemeenteriedsfraksje fan Smellingerlân
bepraat hokker kar oft se meitsje soene. As we de belangen fan it Wetterskip as
útgongspunt nimme, soe Open en Natuurlijk de foarkar krije. Yn de fiere takomst
kin it Wetterskip dan € 80.000 jiers besparje. Dat kin net earder as oer fiifentweintich jier, omdat Vermillion salang noch in konsesje hat om dêr gas te winnen en
salang drûge fuotten easket. Yn de Open-en-Natuurlijkfariant moat der in protte
grûn fergroeven wurde, in nij fytspaad oanlein wurde en om ynkomsten te krijen
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soene der in hûnderttal rekreaasjewenten komme moatte. De omwenners en
doarpen binne yn mearderheid op dy wenningen/wenarken tsjin.
De Hege Warren makket ûnderdiel út fan it feangreidegebiet. De kar foar de
Polderaquarel past yn ús eagen better by de útgongspunten fan ús feangreidefyzje. In heger wetterpeil en ekstinsiver buorkje. Wy kinne de kommende jierren
ûnderfining opdwaan mei it opsetten fan it wetterpeil, mooglik in lichter beslach
fee en lichter materieel om it lân te bewurkjen. Op de boerehiemen dy’t frij
komme, kinne nije wenfoarmen ûntwikkele wurde. Troch it hegere wetterpeil
drûgje de kaaien minder út en we krije der 300 hektare greidefûgellân by.
Yn it Wetterskip wiene we as iennige partij foar dy fariant. Wol krigen we brede
stipe foar ús moasje om yn elts gefal it blaugerslân te behâlden. Yn Provinsjale
Steaten is de beslútfoarming ferset. Se wolle dêr earst mear dúdlikheid hawwe
oer de nije farwei nei Drachten. Dy soe dwers troch de Burd en de Hege Warren
oanlein wurde moatte. Wy tinke dat soks foaral om finansjele redenen net
trochgean sil, mar it soe ek in oanslach op de natuer wêze. Wy binne benijd hoe't
it fierder giet. Foarearst kin der noch wol in moai rûntsje oer de Hege Warren en
De Burd fytst wurde.

Jierrekken 2021
It Wetterskip hat 2021 mei in posityf finansjeel resultaat fan € 7,8 miljoen
ôfsletten. By it opstellen fan de begrutting waard noch fan in negatyf resultaat fan
€ 6,5 miljoen útgien. In grut ferskil. Foar it twadde jier efterinoar binne de
belestingynkomsten gâns heger as begrutte. Dit jier hast € 6 miljoen mear. It NBK
(Noardlik Belesting Kantoar) hat de saken hieltyd better op oarder en hellet de
wurkefterstân yn. Tagelyk wurdt de WOZ-wearde ek heger en dêrmei ek de
belestingoanslach. Wy binne dêr kritysk op. It útgongspunt moat wêze: WOZwearde omheech, belestingtaryf omleech.
Dêrnjonken die bliken dat in part fan it wetterskipswurk net útfierd wurde koe
fanwegen koroana. It besparre jild wurdt oerhevele nei 2022, sadat it wurk dochs
útfierd wurde kin. Mei de hjoeddeiske ynflaasje en hegere grûnstofprizen wurdt it
noch in hiele toer om dat foar itselde jild dwaan te kinnen.

Noarderhavendaam
Sûnt 2014 is WF eigener fan de Noarderhavendaam by Harns. Oernommen fan de
gemeente Harns mei in breidsskat. It Waad is altyd yn beweging en no docht
bliken dat de geul noardlik fan de daam, it Kimster Gat, hieltyd mear opskoot nei
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de daam. Dat ûnderminet de fundearring, mei as
gefolch dat de daam driget te fersakjen. Dy daam
heart net direkt by de primêre kearing, mar is wol fan
grut belang foar de beskerming dêrfan. It fersterkjen
fan de daam moat hast € 3 miljoen kostje. In fikse
ôffaller. Wy dogge in berop op kompensaasje út it
HWBP (HoogWaterBeschermingsProgramma) en op
in bydrage fan Rykswettersteat. Wis is dat noch net.
Yn de AB-gearkomste sille we dêr foarstimme. Wy
wolle net op ús gewisse hawwe dat de Ouwe Seunen
derûnder strûpe.

Ferkiezingen 2023
Yn ús lêste fraksjegearkomste hawwe we it ek efkes oer de ferkiezingen fan maart
2023 hân. Der moat fansels in nij ferkiezingsprogram komme en der moatte
genôch minsken op de list.
Jimme ideeën en ynbring foar it nije program binne fan herte wolkom. Set it op de
mail nei bbonnema@wetterskipfryslan.nl of ydijkstra@wetterskipfryslan.nl. Wy
geane der nei de simmer mei oan ’e slach. Meidwaan yn de Wetterskipsfraksje?
Meld jo oan by de listkommisje. Wy binne fansels ek altyd ree om jo wat
eftergrûnynformaasje te jaan.
In noflike simmer tawinske.
Bram Bonnema
Yde Dijkstra
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Waadhoeke
De jongste ôfdieling fan de FNP ûntstie op 1 jannewaris 2018 troch de fúzje fan de
eardere gemeenten Frjentsjerteradiel, Menameradiel, It Bilt en fjouwer doarpen
út de eardere gemeente Littenseradiel (Spannum, Baaium, Winsum en Wjelsryp).
De gemeente Waadhoeke, yn it noardwesten fan Fryslân, leit oan it Waad en
bestiet út 41 kearnen mei Frjentsjer as haadplak. De gemeente hat mear as
46.000 ynwenners.
Net yn alle eardere gemeenten wiene de Frysktalige plaknammen de offisjele
nammen. Yn It Bilt en Frjentsjerteradiel wiene se Nederlânsktalich en yn
Littenseradiel en Menameradiel Frysktalich. By de fúzje is besletten om dat net te
feroarjen. De FNP-fraksje krige yn de ôfrûne perioade gjin stipe om de
plaknammen yn de hiele gemeente Frysk- en Biltsktalich te meitsjen.
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By it ûntstean fan ús ôfdieling wie der yn It Bilt gjin FNP-ôfdieling aktyf. De Frije
Bilkerts sleaten har by ús partij oan. By de ferkiezingen yn 2017 hellen we fiif
sitten. Boppedat kamen we mei in wethâlder, Jan Dijkstra, yn it kolleezje. Yn dy
riedsperioade die bliken dat de ferskate bloedgroepen net goed byinoar pasten.
Twa riedsleden giene oer nei Gemeentebelangen. Dochs binne we der by de
ferkiezingen op 16 maart fan dit jier yn slagge om fierder te groeien nei seis sitten.
Nei SAM (gearwurking fan PvdA, Groen Links, D66 en ‘Werkgroep het Bildt’), en
Gemeentebelangen mei beide sân sitten binne we no de tredde partij yn
Waadhoeke. It CDA, yn 2017 mei seis sitten noch de grutste partij, gie nei it fjirde
plak. Dêrneist binne der yn Waadhoeke noch twa partijen de VVD (twa) en
ChristenUnie (ien).
Undertusken leit der in koälysje-akkoart fan SAM, Gemeentebelangen en FNP. Jan
Dijkstra sil noch fjouwer jier ús wethâlder wêze. Us earste acht kandidaten op de
list (fiif nijkommers) hiene allegearre genôch foarkarsstimmen om yn de ried te
kommen. In unike situaasje.
Wy binne der grutsk op wat we de ôfrûne riedsperioade berikt hawwe:
− Ekologysk bermbehear foar mear bioferskaat
− In goede regeling foar ûnderhâld fan ús doarpshuzen
− It oanstellen fan doarps- en wykkoördinatoaren foar de ferbining mei it
gemeentehûs
− It taal- en kultuerbelied stiet op priemmen, mei in beneamde taalkoördinator
− Nij takomstperspektyf foar Teäter De Koornbeurs
− Belied foar húsfêsting fan arbeidsmigranten
− Jild beskikber foar inisjativen fan ûnderen op (it doarps- en wykfûns).
Wichtich is ek om te fermelden dat we fan mids 2021 ôf (nei de koroana) begûn
binne mei wurkbesiten oan bedriuwen, ynstellingen mar ek oan boargers. De
ôfrûne acht moanne hawwe we in fiifentweintich wurkbesiten makke. De
resultaten dêrfan koene we brûke as ynhâld foar it program.
Fierder is moai om te sjen dat it ledetal stadichoan groeit. Wy hawwe no in lytse
hûndert leden yn ús ôfdieling.
Nei de yntinsive kampanjetiid sille we no oan ’e slach om it bestjoer te
fersterkjen. Trije minsken is te krap. Boppedat komme de provinsjale- en
wetterskipsferkiezingen der ek al wer oan. Wurk genôch.
Ut namme fan it bestjoer fan FNP Waadhoeke,
Sietze de Haan, foarsitter
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De Fryske Marren
In prima ferkiezingsútslach yn de hiele provinsje foar de FNP yn maart ll. Yn De
Fryske Marren wie dat net oars. Mei troch de komst fan de oan BBB liearre partij
Kleurrijk Fryske Marren (KFM) en Forum voor Democratie diene der mar leafst
alve partijen oan de ferkiezing mei. Aldergelokst koene we ús sân sitten yn de ried
hâlde en winst boeke as it om it tal stimmen giet. We waarden de grutste partij.
Wy kinne de ôfrûne riedsperioade mei in goed gefoel ôfslute. Op himsels wie de
lêste perioade net de moaiste. Earst in (kolleezje)brek troch ús stânpunt
oangeande de sânwinning, dêr't we troch yn de opposysje rekken. En dan ek noch
twa jier koroana deroerhinne, mei alle
beheiningen dy’t dêrby kamen.
Us kampanjetocht troch de hiele gemeente
mei in Vaarhuis fan vaarhuis.nl hat it treflik
dien. Yn alle plakken folop oanrin, goede
petearen en fansels tige sichtber. Der waard
oer ús praat en dêr diene we it foar.
Wy hâlde wol fan in feestje en dêr wie ommers ek wol reden ta. Dêrom hawwe
we mei it hiele kampanjeteam – dat binne mear as tweintich minsken – de
kampanje op feestlike wize yn De Mallemok yn Sleat ôfsletten. Treflik regele troch
de kommisje mei lekkere drankjes en hearlik iten.
Janke de Vries en Chris van Hes hawwe ôfskied nommen as riedslid, mar we binne
fansels tige wiis mei harren ynbring yn de fraksje as minsken mei ûnderfining.
Wouter Wouda en Jelmer Quartel binne ús nije riedsleden. Foar de sittende
minsken perfoarst gjin ûnbekenden. We hawwe wer in moaie ploech dy’t it
riedswurk tige serieus nimt, mar it der sa no en dan ek efkes fan nimt. Gewoanwei
skowe we nei de fraksjejûn noch efkes oan yn kafee De Stam yn de Midstrjitte, op
’e Jouwer. Faak draait it út op in gesellich neipetear mei in pear drankjes en wat
skaaltsjes brún fruit. Jimme witte trouwens it ferskil tusken in bierke en in frou of
man? “In bierke seurt net ast in oaren nimst.”
Tytsy Willemsma hat op kundige en noflike wize it ynformaasjeproses laat. Har
opdracht wie om net allinne nei it tal sitten te sjen – wa’t wûn of ferlern hat – mar
te hifkjen hokker koälysje op in breed draachflak yn de ried rekkenje kin, it goede
gefoel jout, inoar wat gunt en in ‘stoarmke’ trochstean kin. Ut dy petearen binne
fjouwer partijen nei foaren kommen, neist de FNP binne dat VVD, PvdA en
Grienlinks.
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Op it momint fan skriuwen wiene de formaasjepetearen ûnder lieding fan Felix
van Beek noch geande, mar fan ’e wike waard bekend dat de VVD him út it proses
weromlûkt. Dat om’t de partij, neffens eigen sizzen, gjin stabile bydrage oan de te
foarmjen koälysje leverje kin. Samar ynienen wer in nije situaasje dus.
Yn de ried sille we ús fansels de kommende tiid sterk meitsje foar de FNPkroanjuwielen, lykas wenjen, lânskip en it Fryskeigene. Dêrnjonken hawwe we ek
noch in pear spesifike DFM-ûnderwerpen lizzen dêr't we oer teset moatte. Op ’e
Jouwer komt in nij brûsplak, in gebou dêr’t sport en kultuer ûnderdak yn fine. Sis
mar in miks fan sporthal en moetingsplak foar ferskate minsken/groepen. Yn Balk
binne der ek fiergeande plannen foar in nij ûnderdak foar sport en kultuer,
fergelykber mei it plan op ’e Jouwer. Us fraksje sit der boppe-op, want we kinne it
jild mar ien kear útjaan.
Guon fan jimme witte dat ús fraksjefoarsitter Gerda de Vries yn in feedokterspraktyk wurket. Se komt sadwaande mei in protte minsken yn kontakt en wit wat
der libbet. Dêr kin in riedslid faak har of syn foardiel mei dwaan. Hoewol, net alle
ynformaasje is like brûkber. Se seach in pear wike lyn wol wat raar op doe’t in
frou by har kaam mei de meidieling: “Mevrouw, we hebben een kat
geadopteerd.” Gerda: “geadopteerd?” Ja: ”We kunnen zelf geen katten krijgen…”
Wat moatte jo no mei sokke minsken?
De FNP yn De Fryske Marren sjocht de kommende fjouwer jier mei in protte
betrouwen temjitte. Wy hoopje dat we in oare wize fan wurkjen yn de ried,
tusken ried en kolleezje, mar ek yn it omgean mei ynwenners stal jaan kinne. En
dat we mei-inoar, ried en kolleezje, oan deselde ein fan it tou lûke, sa’t Tytsy
Willemsma it sa treflik omskreau. Oan de ynset fan ús ploech sil it yn alle gefallen
net lizze.

De earste tsien fan de list

Ut namme fan de FNP-fraksje DFM,
Jan Volbeda en Janke de Vries
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Fan de OPNL
Fan OSF nei OPNL
De stap is set. OSF is fan no ôf OPNL (Onafhankelijke Politiek Nederland).
In goeie namme? Ik wit it net. Yn alle gefallen in oare beweging. In beweging nei
groei. Mei klam sette we no op it fasilitearjen fan ús leden yn. Net allinne mear
mei jild, mar ek mei tsjinsten.
De lanlike politike partij OPNL funksjonearret no bestjoerlik as in platfoarm. Mei
de klam op: fan ûnderen op! It haaddoel is net langer de senator yn de Earste
Keamer, mar it ferbinen fan lokale en provinsjale polityk. Tichteby de minsken. Al
dy lokale partijen, dy’t lanlik bûten de boat falle, in ekstra mooglikheid biede om
harren lûd ek provinsjaal en lanlik hearre te litten. As OPNL wolle we fia ús
provinsjale leden mear lokale partijen oan ús bine. En op dit stuit slagget dat
bûtengewoan. It lêste healjier hawwe ús leden, de provinsjale partijen, der moai
wat lokale partijen as lid by krige. Dy groei moat maart 2023 de basis wêze foar
Steateleden foar al ús provinsjale leden. Dan is de senator net mear it doel, mar it
gefolch fan.
Dan de FNP yn dat ferbân, mei-grûnlizzer fan de OSF, no OPNL. In wichtich lid mei
in bysûndere posysje. De FNP is in provinsjale partij mei gemeentlike ôfdielingen.
Alle oare OPNL-leden binne provinsjale partijen dêr’t lokale partijen by oansletten
binne. Oant oardel jier lyn hie de OPNL sa’n 1500 leden; 1000 dêrfan wiene de
leden fan de FNP. Sa njonkelytsen groeit de OPNL nei 3000 leden. De FNP hat syn
saken goed foarinoar. In eigen partijhûs, in moaie Steatefraksje en wethâlders en
riedsleden yn in protte gemeenten. Dat betsjut ek dat de FNP minder of gjin
gebrûk makket fan de tsjinsten dy’t de OPNL oanbiedt lykas stipe troch in
kommunikaasjeburo of advys fan in polityk ferbiner.
Dat alles freget om in neiere oriïntaasje op de relaasje fan de FNP mei de oare
leden fan de OPNL. Dat de FNP en de OPNL byinoar hearre, dêr bin ik wol wis fan.
Dat we in protte foarinoar betsjutte kinne? Jawis! Dat it no wolris sykjen is op
hokker wize, dat is ek wis.
As foarsitter fan de OPNL gean ik graach it petear oan oer de nije wize fan byinoar
passen. Mei-inoar de OPNL grutter meitsje om sa yn goed oparbeidzjen it
provinsjale en lokale lûd yn De Haach te bringen. Dêr geane we foar!
Durk Stoker, foarsitter OPNL
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Fan de EFA
Stipe foar FNP-moasjes op polityk kongres Gran Canaria
Alle moasjes fan de FNP op it jierlikse kongres fan de European Free Alliance
(EFA) binne oannommen. De Europeeske regionale partijen fan de EFA wiene
benammen te sprekken oer de moasje foar mear kontenerfeiligens nei
oanlieding fan de ramp mei de MSC Zoe boppe de Waadeilannen. De EFA hat
FNP’er Frank de Boer yn it bestjoer keazen. Sa hâldt de FNP streekrjocht ynfloed
op it belied fan dizze Europeeske politike partij.
Yn de wike dat de EU tradisjoneel de Dei fan Europa op 9 maaie fiert en stilstiet by
de Europeeske gearwurking, hat in delegaasje fan de FNP nei de jiergearkomste
fan de European Free Alliance (EFA) yn Las Palmas de Gran Canaria west. De FNP
wie ien fan de oprjochters fan de EFA yn 1981. Yn it Europeeske Parlemint
foarmet de EFA, yn ’e mande mei de Grienen, wat it tal sitten oangiet de fjirde
fraksje. Troch de Fryske sit yn it EFA-bestjoer wurket de FNP streekrjocht gear mei
regionale partijen yn Europa lykas Plaid Cymru (Wales), de N-VA yn Flaanderen,
de SNP yn Skotlân en de SSW yn Sleeswyk-Holstein.
Europeeske stipe
De FNP krige stipe fan de ledegearkomste foar trije moasjes. Sijbe Knol: “Wy
hawwe soarch oer de oantaasting fan ús moaie lânskip en wolle dat der in bettere
ôfwaging makke wurdt, bygelyks by de oanlis fan nije ynfrastruktuer. It lânskip is
tige wichtich foar ús wolwêzen. Fierder freegje
wy oandacht foar de feiligens fan it skipfeartferkear boppe de Waadeilannen lâns, ek nei
oanlieding fan de ramp mei de MSC Zoe. Dy slút
ek hiel moai oan op in moasje fan ús
susterpartij út Galisia, dy't noch hieltyd de
konsekwinsjes ûnderfynt fan de oaljeramp dy't
tweintich jier lyn de kust skansearre hat.”
Sijbe Knol oer de moasjes
Wouter Wouda, foarsitter en riedslid fan de
FNP: “Wy freegje ek oandacht foar de drege
finansjele situaasje fan de gemeenten yn ús
lân. Dy driigje finansjeel sa yn ’e knipe te
kommen dat se allinne noch mar de taken fan
it ryk útfiere kinne. As riedsleden gjin kar mear
meitsje kinne, wurdt de demokrasy yn de
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Wouter Wouda

gemeenten útholle. De gemeenten yn Fryslân en Grinslân hawwe der by it ryk al
in protest oer yntsjinne, en wy krije no ek yn Europa stipe.”
Eilannefoarum
Op de lêste dei fan it kongres wie der in debat mei dielnimmers fan ferskillende
lidorganisaasjes oer duorsum transport, dêr’t de FNP ek in bydrage oan levere.
Hoewol't ús Waadeilannen folle en folle lytser binne as bygelyks de Kanaryske
Eilannen (twa miljoen ynwenners) of Sisilië (fiif miljoen), wiene de oerienkomsten
dochs opfallend. Ofslutend hawwe Sijbe Knol en de oare partijlieders de Las
Palmas Declaration ûndertekene, in ferklearring dy’t de gearwurking tusken de
eilannen besegelet. De kommende jierren komme der mear gearkomsten oer
tema’s dy’t foar eilannen wichtich binne; nei alle gedachten sil der yn Fryslân yn
2023 ien oer wenjen komme.
Nij Europeesk bestjoer
It nije FNP-bestjoerslid fan de EFA, Frank de Boer, folget Olrik Bouma op, dy’t
jierren ús man yn Brussel wie. Frank is gjin ûnbekende yn Europa. Hy hat in breed
netwurk en hat jierrenlang de Europeeske taalminderhede-organisaasje FUEN yn
Brussel en Straatsburch fertsjintwurdige. Hy is ien fan de arsjitekten fan it
Minority SafePack Initiative, dat de Europeeske Kommisje twongen hat om
serieus nei de rjochten fan taalminderheden en lytse talen yn de EU te sjen.
Frank de Boer: “De wrâld is yn de
ôfrûne twa jier in soad feroare.
Europa sil nije wegen ynslaan
moatte en sterker wurde moatte
as in mienskip. Dêrby sil de EU
goed rekken hâlde moatte mei
wat ús ynwenners yn de
ferskillende regio's wolle. Der
moat romte wêze foar ferskaat,
mar der moat ek mei-inoar oan
mienskiplike problemen wurke
wurde. Ik bin de leden tige
tankber dat ik de kâns krij om dêr
yn EFA-ferbân oan te wurkjen.”

Frank de Boer
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Wurdsiker

Oplossing
De letters dy’t oerbliuwe foarmje de oplossing.

Stjoer de oplossing foar 15 septimber 2022 nei frijb.ynfo@fnp.frl mei fermelding
fan jo namme en postadres.
Under de ynstjoerders fan de goede oplossing wurdt in pryske ferlotte.
De winners fan de puzel yn Frijbûtser 474 binne:
Susan ten Kate-Brattinga, Nijlân en Jan van der Veen, Aldwâld.
De oplossing wie: Allinne kinst flugger, tegearre komst fierder.
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FNP-adressen
FNP-hûs, Obrechtstrjitte 32,
8916 EN Ljouwert
Antwurdnûmer 5034, 8900 VB Ljouwert
058 213 14 22, fnphus@fnp.frl
Buro: Tjibbe Brinkman, Twizel
0511 54 22 73, tjibbe.brinkman@fnp.frl

STEATEFRAKSJE

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
Wopke Veenstra, De Harkema
(vice-foarsitter)
06 1337 3729
w.veenstra@fryslân.frl
Rein van der Wal, It Surhústerfean
06 1591 2231
r.vanderwal@fryslan.frl
Gerben van der Mei, Tsjummearum
06 - 1548 0047
g.h.vandermei@fryslan.frl
Thom Feddema, Raard
(earste opfolger/kommisjelid)
06 3179 5791
t.feddema@fryslan.frl
fakatuere
(stipefraksjelid)

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

Annigje Toering, Mantgum
(ynterim-foarsitter)
06 5124 7182
annigje.toering@fnp.frl
Wietske Poelman, Bûtenpost (skriuwer)
06 1261 8378
wietske.poelman@fnp.frl
Jan Benedictus, Boelensloane (pongh.)
0512 34 27 41
jan.benedictus@fnp.frl
Jan Arendz, Beetstersweach
06 1186 4505
jan.arendz@fnp.frl
Marcel van der Wal, Aldegea (Sm.)
06 8756 1563
marcel.van.der.wal@fnp.frl

DEPUTEARRE

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

___________________________________
EARSTE KEAMER (OPNL/OSF)

Ton Raven, Geleen
email@tonraven.nl

WETTERSKIPSFRAKSJE

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