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FNP-programma Statenverkiezingen 2007 

  

1. De 7 kernwaarden van de FNP 

In het voorjaar van 2006 zijn na het raadplegen van de afdelingsbesturen de volgende 

kernwaarden van de FNP vastgesteld. 

Democratie: De FNP vindt dat de macht over de overheid aan het volk toebehoort. Mensen 

moeten zoveel mogelijk worden betrokken bij het openbaar bestuur. 

Federalisme: De FNP staat voor een staatsinrichting die mensen en lokale gemeenschappen 

de bevoegdheden en de middelen geeft om de eigen omgeving zoveel mogelijk zelf gestalte te 

geven. De FNP wil meer bevoegdheid voor de provincies, een sterker provinciaal bestuur en 

daarmee een sterker Fryslân. 

Internationalisme: De FNP zoekt naar wat mensen bindt en beschouwt de wereld als een 

federatie van gemeenschappen. Mensenrechten en respect voor andere culturen en 

levensovertuigingen staan daarbij centraal.  

Taal en cultuur: Taal en cultuur dragen sterk bij aan de identiteit en daarmee aan het welzijn 

van mensen. De FNP wil de Friese identiteit versterken en zet zich daarom in voor de Friese 

taal en cultuur. De FNP maakt zich sterk voor een Fryslân, waar ook andere talen en culturen 

gerespecteerd, gepractiseerd en gewaardeerd worden, zoals het Bildts en het Stellingwerfs.  

Ondernemingszin: De FNP wil eigen initiatief, creativiteit, verantwoordelijkheid en 

ondernemingszin de ruimte geven, zodat mensen en gemeenschappen in staat zijn zich 

optimaal te ontwikkelen. 

Solidariteit: De FNP is in gemeenschapspartij. Voor het behoud van de solidariteit moet 

begrip en respect van beide kanten tussen arm en rijk, jong en oud, gezond en ziek worden 

behouden en versterkt, zodat niemand aan de kant komt te staan. 

Duurzaamheid: De FNP wil een duurzame wereld nalaten aan de komende generaties. In 

plaats van potverteren zoekt de FNP naar economische vormen van bestaan die een beter 

evenwicht garanderen tussen consumeren en behouden. 
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2. Inleiding op het Verkiezingsprogramma 

De FNP is dé partij voor Fryslân, voor dat land en de mensen die daar wonen. Dat betekent 

dat de FNP Fryslân als uitgangspunt heeft en vindt dat wat er uit Den Haag en Brussel op 

Fryslân af komt in het belang moet zijn van Fryslân. De FNP wil Fryslân sterker, socialer en 

duurzamer maken. Fryslân is echter geen eiland. De FNP staat open voor samenwerking 

binnen Nederland en Europa. Dat betekent dat de FNP bereid is om verantwoordelijkheid te 

dragen en om met anderen te proberen zoveel mogelijk het eigen politieke programma om te 

zetten in bestuurlijke daden. 

 

3. In hoofdzaken 

Voor de FNP gaat het de komende vier jaar om werk, wonen en die zaken die Fryslân zo 

bijzonder en tegelijk zo mooi maken, de kernkwaliteiten: lanschap, taal en cultuur en de 

Friese samenleving. Die zaken wil de FNP realiseren door vernieuwend beleid. Dat moet 

vooral gestalte krijgen door een actieve inzet van de provincie voor de eigen Friese belangen 

en door de burger centraal te stellen. Te lang is door het provinciebestuur ingezet op grote 

projecten zoals het Megapark en de Zweeftrein. De FNP vindt dat teveel is uitgegaan van de 

zogenaamde achterstand van Fryslân. Wij vinden ook dat te lang het geld naar asfalt is 

gegaan. De FNP is van mening dat Fryslân een nieuwe weg moet inslaan. Een weg waarop de 

burger weer centraal staat. Teveel is het bestuur en alles wat daar voorheen onder viel het 

domein geworden van adviseurs, managers en deskundigen en te weinig van de burger zelf. 

Het menselijke gezicht, het elkaar als mensen erkennen en herkennen staat onder druk bij de 

overheid en semi-overheid, van woningbouwverenigingen, onderwijs en zorg tot en met de 

nutsvoorzieningen. De grenzen van de privatisering moeten scherp in de gaten worden 

gehouden. 

- De FNP wil inzetten op een kleinere, maar herkenbare overheid. Een overheid die 

goedkoper en minder ingewikkeld werkt.  

- De FNP wil het Waterschap opheffen.  

- De FNP wil een overheid die meer voor en met de mensen doet door de burger meer 

zeggenschap te geven.  

Teveel zijn onze kernkwaliteiten aangetast en wordt het lastig om het mooie van Fryslân, 

zoals het landschap maar ook de taal en cultuur, te behouden. Fryslân is wat dat betreft uniek. 

Alles wat in dat verband van waarde is moeten wij koesteren. Het landschap en de natuur 

moeten we behouden en versterken. Dat kan alleen door mensen te vertrouwen in plaats van 

hen met regeltjes en boetes in te perken. De FNP wil dat natuurbeheer niet alleen een zaak 

van rechters of politieagenten is, maar ook van boeren en vrijwilligers in gezamenlijkheid met 

de overheid.  

De Friese taal en cultuur staan onder druk. Het komt zo niet goed met het Fries. Diverse 

onderzoeken tonen dat aan. Als we er nu niet voor opkomen dan is het straks gedaan met het 

Fries. Het provinciebestuur zal zich daarom extra moeten inspannen om onze taal en cultuur 

te behouden en te versterken. Daarbij gaat het niet om meer regels of meer dwang, maar 

gewoon om meer Fries te gebruiken bij de overheid en in het onderwijs en om ouders te 

stimuleren Fries tegen hun kinderen te spreken. Fries moet in functie-eis worden voor 

contactfuncties bij de overheid 
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De FNP wil dat Fryslân economisch sterker wordt. Op dat gebied zullen wij een nieuwe weg 

moeten inslaan of anders gezegd: een nieuw spoor moeten uitzetten. Eenzijdig werd alle heil 

van grote spoorlijnen, mega-industrieterreinen en de Randstad verwacht. Teveel is er sprake 

van achterstand en te weinig van al die zaken waarin Fryslân een voorsprong heeft. Meer dan 

ooit tevoren komt het op Fryslân zelf aan. Daarom wil de FNP dat de Provincie flink meer 

investeert in die zaken waarin Fryslân een voorsprong heeft of kan krijgen. Onderwijs is bij 

uitstek een investering voor te toekomst. De FNP wil beter onderwijs. Er mogen geen 

leerachterstanden zijn. Het beroepsonderwijs moet weer aansluiten op het bedrijfsleven. De 

Friese Universiteit moet er nu eindelijk eens komen. Het midden- en kleinbedrijf, vooral ook 

in de kleinere dorpen, moet kunnen groeien en bloeien. Leeuwarden is en blijft onze 

hoofdstad, ook in economisch opzicht. Fryslân is een provincie die sterk is gericht op 

landbouw. Daar is ook in internationaal opzicht het nodige mee te bereiken.  

  

4. De vijf hoofdtthema’s 

Het verkiezingsprogramma is opgebouwd uit vijf hoofthema’s: Werken, Wonen, 

Samenleving, Bestuur en Duurzaamheid. In die thema’s werken wij op hoofdlijnen onze 

gedachten uit. Wij sluiten alle thema’s af met een aantal speerpunten. 

  

4.1 Fryslân Werkt 

Een provincie met potentie 
Actief inzetten op het ontwikkelen van de zaken waar Fryslân en de Friezen goed in zijn, is 

het centrale uitgangspunt. De FNP is en blijft tegen de Zuiderzeelijn. Dat spoor kost te veel en 

levert te weinig op. De toezegging van het Rijk om € 2,73 miljard bij te dragen aan het spoor 

is bestemd voor de economische ontwikkeling van Noord-Nederland. Dat bedrag mag niet 

uitsluitend gekoppeld worden aan een spoorverbinding. De FNP wil dat Fryslân een evenredig 

deel van die € 2,73 miljard krijgt. Wij willen dat geld gebruiken voor zaken die Fryslân 

kansen bieden op een eigen economische ontwikkeling. Ondernemerschap dat gericht is op 

een duurzame toekomst vormt daarbij het uitgangspunt.   

Fryslân draagt met zijn bodemschatten flink bij aan de rijkdom van Nederland. Daar moet 

Fryslân meer en beter voor worden gecompenseerd. In Noordelijk verband eist de FNP € 15 

miljard uit de aardgaspot. Ondernemers, boeren en woningeigenaren mogen niet de rekening 

gepresenteerd krijgen voor de winning van gas en zout. De zoutwinning bij Harlingen wordt 

als het even kan stilgelegd zolang burgers hun schade niet kunnen verhalen en onzeker is wat 

de gevolgen voor de waterhuishouding zijn. Het omdraaien van de wettelijke bewijslast bij 

schade door het winnen van delfstoffen is nog altijd het streven van de FNP. De Mijnwet 

moet daartoe aangepast worden.  

Leeuwarden moet de ruimte krijgen om zich sociaal en economisch te ontwikkelen en om de 

concurrentie in Noord-Nederland aan te gaan op allerlei gebieden zoals cultuur, recreatie en 

toerisme, onderwijs en wetenschap. Daarbij wil de FNP vooral ook verbindingen leggen met 

vergelijkbare regio’s in Europa. 
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Midden- en kleinbedrijf: kansen pakken, kansen scheppen 
De kracht van Fryslân op het gebied van het midden- en kleinbedrijf, recreatie en toerisme en 

landbouw moeten we behouden en verder uitbouwen. Al langer is gebleken dat het midden- 

en kleinbedrijf de motor vormt voor de economische vooruitgang van Fryslân. Die motor is 

overal in Fryslân gevestigd. Een duurzame ontwikkeling moet mogelijk gemaakt worden door 

de ondernemers zelf de ruimte te geven. Het opraken van de voorraad fossiele brandstoffen 

kan ons economisch kwetsbaar maken. Door het duurzaam opwekken van energie zullen wij 

minder afhankelijk worden. Nieuwe ontwikkelingen in ons bedrijfsleven en kennisinstituten 

op dat gebied wil de FNP steunen met geld uit het Waddenfonds en met het geld dat vrijvalt 

nu de Zweeftrein niet doorgaat. Duurzaam ondernemerschap met minder regels en meer 

mogelijkheden en kansen.  

De FNP wil het innovatievermogen bij het bestaande MKB-bedrijfsleven versterken en helpen 

bij het verder ontwikkelen van Friese uitvindingen tot producten die kunnen worden 

verhandeld. De FNP wil bij het toerisme niet alleen oog hebben voor de grootschalige 

waterrecreatie maar ook voor het maken van een kwaliteitsslag en het ontwikkelen van het 

toerisme aan de  wal.  

Recreatie en Toerisme 
Recreatie en Toerisme zijn voor Fryslân een zeer belangrijke bedrijfstak. Ongeveer 12% van 

de Friese beroepsbevolking vindt daarin zijn bestaan. Het provinciale beleidsplan Recreatie en 

Toerisme 2002-2010 spreekt van een stijging met 15% van het aantal recreanten in Fryslân. 

Uit de evaluatie van dat beleid blijkt dat dit percentage (nog) lang niet gehaald is, maar dat de 

bestedingen per recreant flink zijn gestegen. Per saldo hebben de Staten die evaluatie voor 

kennisgeving aangenomen maar er tegelijk bij gezegd dat het beleid zonder voorbehoud moet 

worden gehandhaafd. Ambitie dus!    

De FNP wil meer dan vroeger toeristen naar Fryslân halen. De organisaties die dit bevorderen 

(bijvoorbeeld Fryslân Marketing) willen wij optimaal faciliteren om over de hele wereld 

mensen te wijzen op de toeristische mogelijkheden van Fryslân. Als die mensen dan eenmaal 

in Fryslân zijn moet er een adequaat netwerk van VVV’s bestaan, dat in samenwerking met 

het lokale bedrijfsleven de toerist de weg wijst en vermaakt. De Provincie moet de regie 

voeren over een goede VVV-organisatie. Uitbreiding van de toeristische mogelijkheden zoekt 

de FNP niet in grootschalige attractieparken maar meer in kleinschalige projecten naar aard en 

schaal van onze dorpen en steden. Daar moeten onze taal en cultuur ook tot hun recht komen. 

In dat kader wil de FNP bevorderen dat in veel dorpen zogenaamde dorpsgidsen opgeleid en 

aangesteld worden om toeristen te wijzen op de cultuurhistorische aspecten van dorp, stad en 

land.  

Verkeer en Vervoer 
Volgens de FNP moet de bestaande haven van Harlingen weer een zeehaven van 

internationale betekenis worden. Vanuit Harlingen moet Fryslân beter aansluiten op Oost- en 

Noord-Europa. De spoorverbinding Leeuwarden-Groningen moet geheel verdubbeld worden 

en via Leer verder Europa in gaan. Onderzocht moet worden of een ‘Ligh-Rail’-verbinding 

Groningen-Heerenveen een oplossing is om Drachten aan het spoor te krijgen.  De vaarweg 

naar Drachten wordt aangelegd van de Fonejachtbrug naar de zandput in Drachten. Het 

vaarwater De Boontjes tussen Harlingen en de sluis in de Afsluitdijk wordt zo ingrijpend 

aangepakt dat er een eind komt aan het verzanden. Lemmer krijgt een 

containeroverslagplaats.  

Woon-werkverkeer met de fiets en met het openbaar vervoer moeten door de Provincie 
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worden gestimuleerd. De FNP vindt dat er geen behoefte meer bestaat aan nieuwe 

grootschalige projecten voor verbetering van de infrastructuur. Nieuwe projecten en 

oplossingen voor knelpunten, zoals een aquaduct bij Lemmer of een onderdoorgang zijn nog 

wel mogelijk als een ‘Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse’ daartoe aanleiding geeft. 

Wat het asfalt betreft is Fryslân zo langzamerhand wel een keer klaar, vindt de FNP. 

Een beter Openbaar Vervoer dat niet afhankelijk is van Haagse bezuinigingen 

De FNP heeft mede gezorgd voor een nieuwe vorm van openbaar vervoer in Fryslân. Die zal 

vanaf 1 januari 2007 worden ingevoerd. De FNP streeft daarmee naar een systeem van 

openbaar vervoer dat niet afhankelijk is van de politieke wind die vanuit Den Haag waait en 

dat er toch in slaagt om zoveel mogelijk openbaar vervoer te leveren dat is afgestemd op de 

daadwerkelijke behoefte bij de mensen. Dat betekent: alle dorpen een aansluiting op het 

openbaar vervoer. Het openbaar vervoer moet toegankelijker en aantrekkelijker worden, 

vooral voor ouderen en jongeren. Dat kan bijvoorbeeld door meer perioden met goedkoop of 

gratis openbaar vervoer voor bepaalde doelgroepen.   

Meer investeren in mensen 
Het is nu tijd om meer in mensen en hun mogelijkheden te investeren, in plaats van in asfalt. 

Daarom komt meer en beter onderwijs bij de FNP op de eerste plaats. Van hoog tot laag 

moeten we investeren in de opleidingen voor de werkende bevolking en de kinderen. Er zal 

op korte termijn een Friese Universiteit moeten komen. De problemen in het onderwijs in 

Fryslân kunnen beter worden opgelost vanuit Fryslân zelf dan vanuit Den Haag. De Provincie 

moet zich actief inzetten om meer bevoegdheden en middelen voor het onderwijs te 

verkrijgen.  

Een overheid die niet  in de weg staat 
Burgers, ondernemers, werknemers en de overheid moeten het met elkaar doen. Dat betekent 

volgens de FNP dat er minder regels moeten komen en meer mogelijkheden. De bestuurslast, 

de tijd die verloren gaat met de behandeling van de aanvraag voor vergunningen moet tegelijk 

met de belastingdruk verder en meetbaar naar beneden. De provinciale organisatie moet 

toegerust zijn op zijn taak. Handhaving van regels door de Provincie op bijvoorbeeld het vlak 

van milieu moet effectief gebeuren.  

Fryslân internationaal  
De economische ontwikkeling is al lang niet meer nationaal of Europees. Wij leven in een 

mondiale wereld. Fryslân zal daar aan mee moeten doen. Meer export, vooral naar Oost-

Europa en de nieuwe EU-lidstaten is van levensbelang. De FNP wil wat dat betreft een eigen 

Fries buitenlands economisch beleid. Dat betekent in de eerste plaats dat er moet worden 

genetwerkt. De Provincie zet actief in op contacten met gebieden waar Fryslân wat aan te 

bieden heeft. Een expertisecentrum in Leeuwarden voor Europese (taal)minderheden en 

regionale identiteiten kan daaraan bijdragen.  

Een sociale economie 

De afgelopen jaren hebben hun sporen nagelaten op mentaal en sociaal-economisch vlak. De 

maatschappij is mede vanwege Haags beleid verhard en verdeeld geraakt tussen winnaars en 

verliezers. De onderlinge solidariteit, het elkaar herkennen en erkennen, dreigt te verdwijnen. 

Armoede steekt de kop op. De FNP wil een effectief sociaal beleid dat die tweedeling en de 
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nieuwe armoede bestrijdt. De Provincie moet actief inzetten op initiatieven om meer mensen 

aan het werk te krijgen.  

De FNP wil voorzichtig omgaan met verdere privatisering van publiek bezit. Zo kan de 

productiecapaciteit in de energievoorziening worden geprivatiseerd, maar de 

transportcapaciteit, het netwerk, niet. De FNP vindt de drinkwatervoorziening zo essentieel 

dat zowel productie als transport weer in overheidshanden moeten komen.  

In het kort: 
1. Een eigen Friese Universiteit. 

2. Meer bevoegdheid over het onderwijs naar het Provinciebestuur. 

3. Geen Zuiderzeelijn maar voor Fryslân een evenredig deel van de beloofde € 2,73 miljard 

voor het ontwikkelen van zaken die Fryslân kansen bieden.  

4. Duurzame vormen van energieproductie stimuleren, behalve windenergie. 

5. Geen verhoging van de Provinciale Opcenten. 

6. Een ‘Willie Wortelfonds' voor toekomstgerichte ontwikkelingen en producten.  

7. Provinciale vergunningen moeten binnen 8 weken verleend worden, anders krijgen de 

aanvragers een vergoeding.   

8. Midden- en Kleinbedrijf in de agrarische sector, toerisme, metaal, de bouwsector en 

scheepsbouw versterken, vooral door het beroepsonderwijs voor die sectoren te verbeteren. 

9. Productie en transport van drinkwater moet weer in overheidshanden komen.   

  

4.2 Fryslân Woont 

Fryslân is mooi... 
De ruimte is een van Fryslâns voornaamste kwaliteiten. Die moeten we gebruiken, maar niet 

misbruiken. De FNP staat voor een evenwichtig ruimtelijk beleid, dat de Friezen de 

mogelijkheid geeft om wonen, werken en recreëren volgens aard, schaal en karakter te 

ontwikkelen. Door verdichting van de bebouwing wordt het verspillen van grond voorkomen. 

Fryslân is mooi en dat moet zo blijven. Dat kan volgens de FNP het beste door de mensen die 

het meeste belang bij dat landschap hebben, de Friezen zelf, nog beter bij hun eigen omgeving 

te betrekken. Levendige dorpen en actieve vrijwilligers moeten betrokken worden en 

betrokken blijven bij de ontwikkelingen in eigen dorp, stad en land. De Provincie moet dat 

meer en beter mogelijk maken. De Provincie faciliteert meer dan tot nu toe de lokale dorps- 

en stadsgidsen. Die kunnen de toerist wijzen op de mooiste plekjes.  

Meer ruimte niet alleen voor wonen 
Wonen betekent meer dan alleen huizen. Wonen betekent ook wonen met elkaar. Er moeten 

geen onnodige planologische en procedurele beperkingen worden opgelegde aan kleinschalige 

bedrijven aan huis en bij de dorpen. De FNP pleit ervoor dat door zogenaamde 

mantelzorgwoningen mensen tijdelijk de mogelijkheid krijgen voor extra woonruimte voor 

het verzorgen van een ernstig ziek familielid. De Provincie moet de gemeenten vrijheid van 

handelen geven om daar zo nodig op korte termijn toestemming voor te geven.  

Fryslân niet alleen woonprovincie 
Het teruglopen van de Nederlandse bevolkingsomvang zal ook Fryslân niet voorbij gaan. De 
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FNP is van mening dat geen extra stimulerend provinciaal beleid nodig is om hier meer 

mensen naar toe te halen. Natuurlijk moet er gebouwd worden, maar dan voor de eigen 

behoefte van de Friese bevolking.  

Voldoende beschikbare huurwoningen en bouwkavels bij eigen dorp en stad gaan voor alles. 

In de eerste plaats moet er gebouwd worden voor de behoefte van de eigen bevolking met als 

doel jongeren, ouderen en gezinnen met kinderen een kans te geven om in eigen dorp of stad 

te blijven wonen. De FNP is voorstander van maatregelen zoals een startershypotheek om 

starters en mensen met een kleiner inkomen in staat te stellen om een huis te kopen. De FNP 

voelt niets voor ruimteverslindend en ruimteversnipperend wonen op buitenplaatsen voor de 

elite, witte schimmel of grootschalige recreatieprojecten. Ook voor wat betreft de 

woningbouw is duurzaam bouwen het uitgangspunt. De FNP is slecht te spreken over de 

ontwikkelingen bij de woningbouwcorporaties. Waren dat vroeger verenigingen waarbij 

huurders en andere belanghebbenden invloed konden uitoefenen op het woonbeleid, 

tegenwoordig zijn vooral financiële motieven sturend. Dat is niet goed. De gemeenschap moet 

weer meer greep krijgen op de woningbouwcorportaties, vooral bij het toewijzingsbeleid. 

Door de schaalvergroting in de landbouw komen er steeds meer boerderijen vrij. Die moeten 

worden omgevormd tot nieuwe vormen van wonen, werken en zorg.  

Wat mooi is, moet mooi blijven 

De kwaliteit van ons landschap moet verder worden versterkt. Ontwikkelingen moeten passen 

bij of een versterking betekenen van aard, schaal en karakter van Fryslân. De Provincie moet 

zijn regisseursrol waarmaken. Dat kan door één ontwikkelingsplan voor de ruimtelijke 

ordening in Fryslân op te stellen. Daar krijgen wonen, werken, recreëren, maar ook het water 

en de versterking van de natuur een op zichzelf staande, maar integrale plaats in. Open 

gebieden moeten we niet verder volbouwen, maar eerst moet worden gegekeken naar 

vervangende nieuwbouw.  

 

Heldere horizon, ruim hart 
De ruimte van het Friese land, de schone lucht en de bij nacht flonkerende sterrenhemel zijn 

rijkdommen die niets kosten, maar wel om onze aandacht vragen. Daar is geen plaats voor 

nieuwe windmolens en grootschalige glastuinbouw. Lichthinder moet zoveel mogelijk 

worden voorkomen, bijvoorbeeld door intelligente verlichting langs fietspaden die alleen aan 

gaat als er een fietser aan komt.  

 

In het kort: 
1. De gemeenschap moet meer zeggenschap krijgen over het toewijzingsbeleid van 

woningcorporaties. 

2. Meer woningen voor de eigen behoefte van de Friezen zelf. 

3. Een provinciale startershypotheek om jongeren en minder kapitaalkrachtigen in staat te 

stellen een eigen woning te kopen.  

4. Eén integraal Provinciaal Omgevingsplan in plaats van allemaal nota’s met eigen regels. 

5. Versterking van de bestaande dorps-en gemeenschapshuizen. 

6. Kleinschalige bedrijventerreinen waar er behoefte is. 

7. Duurzame woningbouw. 

8. Schoon water en droge voeten door flexibel peilbeheer en voldoende maalcapaciteit.  
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4.3 Fryslân Leeft 

De gemeenschap 
Gemeenschap en cultuur zijn elkaar versterkende elementen en daarom erg belangrijk als het 

gaat om waarden en normen, welvaart en welzijn, immigratie en integratie. De FNP wil de 

unieke en sterke Friese maatschappelijke dwarsverbanden in zijn samenleving actief 

versterken omdat die samenleving meer is dan enkel een optelsom van individuën. Die 

dwarsverbanden bestaan uit onze taal en cultuur, maar ook uit het verenigings- en 

muziekleven, de sport en de media.  

Respect 
De FNP gaat uit van een open maatschappij die gastvrij en respectvol met andere culturen en 

levenswijzen omgaat. Nieuwkomers moeten zich aanpassen aan de gebruikelijke cultuur hier 

en tegelijk zichzelf kunnen zijn. Zij moeten de ruimte, de mogelijkheden en het respect 

krijgen om in Fryslân in te burgeren. Daar moet de overheid actief aan bijdragen. Integratie 

gebeurt op plaatsen waar mensen op elkaar zijn aangewezen: op school, in het dorp en op de 

werkvloer. Daarom moeten werk (betaald of onbetaald) en het volgen van een 

inburgeringscursus gelijk op gaan. De inburgeringscursussen moeten passen bij de Friese 

situatie en daarom aandacht schenken aan de plaats die het Fries heeft op de werkvloer en in 

het maatschappelijk leven. Door het eigene te verbinden met de kansen die de nieuwe 

omgeving biedt, kunnen nieuwe uitingen van onze cultuur worden ontdekt. Zo blijft onze 

cultuur de band die mensen bindt. Wij willen niet alleen maar een humaan 

vluchtelingenbeleid maar ook een beleid dat niet onderdrukkend is en opvang biedt als dat 

wettelijk gezien niet meer kan.  

De kinderen 
De Provincie is verantwoordelijk voor de jeugdzorg en de jeugdhulpverlening. Er moet 

maximaal worden ingezet op aansluiting bij het gemeentelijk jeugdbeleid zodat een 

doorgaande lijn ontstaat van hulp naar zorg. Bij het provinciaal beleid komt een aparte 

paragraaf voor jongeren/kinderen waarin aandacht wordt geschonken aan het effect van dat 

beleid. Mocht de jeugdzorg bij de Provincie worden weggehaald dat moet dat met alle 

bevoegdheden en middelen bij de gemeente worden ondergebracht. 

Welvaart moet ook welzijn inhouden  
Zorg en welzijn is een algemeen belang waar de provinciale overheid garant voor moet staan. 

De FNP gaat ervan uit dat de zorg in Fryslân wordt aangeboden volgens een systeem dat voor 

een ieder te betalen is. In dat systeem moeten de voorzieningen zo op elkaar aansluiten dat het 

geheel transparant is. De gebruiker staat daarbij centraal. Te lange wachtlijsten zijn daarom 

niet acceptabel. De Friese overheid moet er op toezien dat de toegankelijkheid, spreiding, 

bereikbaarheid en kwaliteit van de zorg en voorzieningen in Fryslân goed zijn. De Provincie 

moat daarover bindende afspraken kunnen maken met de zorgverleners die in Fryslân 

werkzaam zijn. De Inspectie voor de Gezondheidszorg moet daarover rapporteren aan het 

Provinciaal Bestuur.  

Meer nog dan het aanpakken van de problemen geldt het voorkomen ervan. De FNP is van 

mening dat niet alle problemen direct een eigen professionele hulpverleningstak vragen, maar 

dat meer aandacht moet worden geschonken aan preventie. Dat lukt alleen als de zorg en de 

overheid beter luisteren naar wat er bij de mensen speelt en ze niet dadelijk als probleemgeval 

worden behandeld. De FNP wil de zeggenschap van burgers, patiënten en cliënten over de 
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zorginstellingen vergroten. Het Provinciaal Sociaal Investeringsfonds wordt de komende jaren 

geregeld geëvalueerd en zo nodig aangepast aan de behoeften.  

De eigen taal en cultuur 
De Friese taal en cultuur en de Friese streektalen navenant, zitten in een ondergeschikte 

positie ten opzichte van het Nederlands. Dat betekent een extra inzet van het Rijk, de 

Provincie en de gemeenten om die scheve verhoudingen recht te trekken. Met het tekenen van 

het Handvest voor de Minderheidstalen hebben het Rijk, de Provincie en de gemeenten de 

verantwoordelijkheid op zich genomen de positie van het Fries en de streektalen te 

verbeteren. Nu komt het op het naleven aan en daar zal de FNP scherp op toezien. Drie zaken 

zijn voor ons bepalend: onderwijs, media en maatschappelijk draagvlak. De FNP wil alle 

inwoners van Fryslân, ook de nieuwkomers, betrekken bij onze taal en cultuur. Daarvoor 

wordt een samenhangend en alles omvattend actieplan voor opgesteld: het Deltaplan Frysk. 

Hier moet met interessante en doordachte acties aan gewerkt worden, bijvoorbeeld met een 

welkomstvideo of -DVD voor nieuwe inwoners en een informatiepakket over meertaligheid 

voor jonge ouders. De Provincie behoort te fungeren als aanjager en moet ook zelf zijn 

voorbeeldfunctie waarmaken.  

Goed meertalig onderwijs  
Goed onderwijs is van essentieel belang voor het individuele kind, maar ook voor de 

toekomstige werkgelegenheid in Fryslân. De FNP streeft kwalitatief goed meertalig onderwijs 

na waarin Fries én Nederlands ruim aan bod komen. Scholen die werken volgens een bewust 

taalconcept (bijvoorbeeld de drietalige scholen), halen goede resultaten. Opvallend is dat 

precies die concepten ervan uitgaan dat kinderen het nodige aankunnen. De FNP wil dan ook 

af van het achterstandsdenken. Een belangrijk punt voor de FNP is het integrale taalonderwijs. 

Dat betekent dat overal in de school meerdere talen aan bod komen en dat er goed wordt 

nagedacht over hoe je met die talen omgaat.   

De eigen taal en cultuur moet een volwaardige plaats hebben in de scholen, niet alleen als vak 

maar ook als voertaal bij andere vakken. Het behoud en versterken van onze taal vraagt om 

goed onderwijs met daarin ruimhartig aandacht voor het Fries. Het blijkt dat de drietalige 

school goed uitpakt voor Nederlands- én Friestalige kinderen. Meertalige onderwijsvormen in 

het buitenland laten hetzelfde zien. De Provincie moet ernaar streven dat er in 2011 minimaal 

50 van dit soort scholen overal in Fryslân zijn. Ook het aantal Friestalige en tweetalige 

peuterspeelzalen en kinderdagverblijven moet flink worden uitgebreid. Op die manier wordt 

effectief taalonderwijs gecombineerd met het overdragen van het Fries.  

De eigen culturele identiteit hoort het uitgangspunt te zijn bij alle vakken op school zoals 

geschiedenis, aardrijkskunde, muziek, sport en biologie. Eén en ander betekent dat de scholen 

in Fryslân een eigen aanpak moeten hebben en dat vraagt om een eigen onderwijsbeleid 

binnen de landelijk vastgestelde kaders. De Provincie Fryslân moet daarom de eerst 

verantwoordelijke overheid voor het Friese onderwijs zijn en zal daarom meer bevoegdheden 

en middelen voor het onderwijs moeten krijgen.  

De FNP bepleit in onafhankelijk Forum, in coördinerend onderwijsorgaan voor het Friese 

onderwijs om aan de ene kant het Rijk, Provincie en gemeenten te adviseren over het 

onderwijs in de Friese situatie en aan de andere kant het draagvlak te verbreden. De FNP is 

tegenstander van verdere schaalvergroting in het onderwijs, omdat kinderen en leerkrachten 

zich veilig en thuis moeten kunnen voelen in de eigen school.  
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Sport 
Sport is een belangrijk onderdeel van de Friese samenleving. Actief aan sport doen is goed 

voor lichaam, geest en maatschappij. De Provincie moet werk maken van de Friese sport en 

dat ook uitdragen, bijvoorbeeld door een herkenbare Friese schaatsploeg te sponsoren. 

Typisch Friese sporten zoals schaatsen, skûtsjesilen, fierljeppen, Fries dammen en kaatsen 

moeten meer en ruimer aandacht krijgen, ook in het onderwijs.  

De media  
Fryslân heeft zijn eigen zender: Omrop Fryslân. Omrop Fryslân is niet alleen een regionale 

omroep, maar een moderne multimedia zender voor de Friese taalminderheid. Op grond van 

het feit dat het Fries de tweede Rijkstaal is, moet Omrop Fryslân genoeg geld krijgen om een 

volledige en diverse programmering te realiseren (BFTK punt 5.1 en 5.5). Het Rijk zal de in 

2001 toegezegde inspanning om voor deze ‘volledige en alzijdige programmering’ te zorgen 

moeten nakomen en daartoe dan meer ruimte en geld beschikbaar moeten stellen. Verder 

wordt Omrop Fryslân TV in de toekomst ook  'live' via internet uitgezonden als het aan de 

FNP ligt. Dan kunnen ‘Friezen om utens’ (in Nederland, Europa en de wereld) op de hoogte 

blijven van wat er zich in Fryslân afspeelt). De FNP is van mening dat er een voldoende en 

volgroeid aanbod voor jong en oud moet zijn en blijven voor wat het geschreven Fries betreft.  

In het kort: 
1. Alle basisscholen in Fryslân op termijn drietalig. 

2. Bevoegdheden en geld voor het onderwijs moeten op termijn naar Fryslân zelf toe. 

3. Een productiefonds Fries films en televisie voor meer series zoals ‘Baas boppe Baas’.  

4. Omrop Fryslân krijgt extra geld om een volledige en alzijdige programmering te realiseren. 

5. De Provincie sponsort ruimhartig een eigen, herkenbare Friese schaatsploeg die op 

internationaal niveau kan meedraaien.  

6. In 2010 komt er een grote culturele manifestatie in de geest van ‘Simmer 2000’ om 

(nieuwe) burgers met elkaar en met de Friese cultuur te binden.  

7. De eigen geschiedenis van Fryslân moet in het perspectief van Europa beschikbaar komen 

voor onderwijs en voorlichting met audio-visuele middelen. 

 

4.4 Fryslân Bestuurt  

De lokale gemeenschap moet zichzelf weer kunnen besturen 
De Friese gemeenten moeten zoveel mogelijk worden versterkt om contact met de 

gemeenschap te houden. Het probleem van de gemeenten wordt vooral veroorzaakt doordat 

Den Haag geen aandacht meer heeft voor de kleinere gemeenten. Daarnaast hebbben de 

gemeenten zelf veel zaken afgestoten of op afstand gezet. Het gaat daarbij om de 

huurwoningen, maar bijvoorbeeld ook om sociale zaken, de politie en de brandweer. Wij 

vinden niet dat er gemeenten moeten zijn omwille van de gemeenten maar om de lokale 

gemeenschap zoveel mogelijk greep te bieden op zaken die die lokale gemeenschap betreffen. 

Samenwerkingsverbanden stellen gemeenten in staat om zelfstandig te blijven, maar zorgen er 

ook voor dat het werk dat die samenwerkingsverbanden doen verder van de mensen af komt 

te staan. De FNP is tegen gemeentelijke herindeling als die niet gedragen wordt door de 

bevolking van alle betrokken gemeenten. De FNP is voor een gekozen burgemeester en 



 11 

Commisaris van de Koningin omdat alle bestuurders op een open en democratische wijze 

moeten worden gekozen.  

De politiek moet transparant functioneren zonder onnodige besloten vergaderingen. 

Vergaderingen moeten openbaar zijn. De FNP wil actief verantwoording afleggen aan zijn 

kiezers over wat de partij gedaan en bereikt heeft. 

Het Wetterskip Fryslân moet worden opgeheven omdat water als sturende factor in de 

ruimtelijke ordeing beleidsmatig en bestuurlijk onder één gezag thuishoort. Het moet worden 

ondergebracht bij de Provincie. De waterschapsbestuurders worden wegbezuinigd. Er komt 

dan een aparte gedeputeerde voor het waterbeheer en de Staten nemen de taken van het 

Algemeen Bestuur over. De vorming van een Noordelijk waterschap wijst de FNP af.  

  

De NUON-aandelen zorgen ervoor dat onze provincie er financieel goed voor staat. De FNP 

is van mening dat dat geld op een verantwoorde wijze moet worden ingezet voor de hele 

Friese samenleving met het oog op een duurzame toekomst van de Friese kernkwaliteiten.  

Een eigen politiek richting Den Haag 

Fryslân raakt hoe langer hoe meer economisch en ecologisch ondergeschikt aan de belangen 

van de Randstad. Daarmee beperkt Den Haag voor Fryslân en de Friezen de eigen 

mogelijkheden. De invulling van de verhoudingen tussen Fryslân, Den Haag en Brussel 

moeten daarom anders. Teveel laten provinciale bestuurders hun oren hangen naar Den Haag. 

De FNP wil een sterke provincie Fryslân die krachtig voor zijn eigen belangen opkomt. 

Afspraken met Den Haag moeten juridisch afdwingbaar zijn. De FNP wil meer bevoegdheden 

voor de Provincie waar het om provinciale aangelegenheden gaat.  

De FNP is tegen de vorming van een Noordelijk Landsdeel en vindt dat in de eerste plaats de 

positie van de Provincie moet worden versterkt. Noordelijke samenwerking moet een 

meerwaarde hebben voor de Provincie. Het ‘Samenwerkingsverband Noord Nederland’ 

(SNN) moet kleiner en flexibeler worden. De aansturing van het SNN moet weer linea recta 

vanuit de Staten gebeuren.  

De FNP heeft de afgelopen vier jaar via de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) een senator 

geleverd voor de Eerste Kamer. De Statenleden van de FNP zullen hun stem weer uitbrengen 

op de kandidaat van de OSF. Mocht dat niet een reëel perspectief bieden op een zetel in de 

Eerste Kamer dan zullen die stemmen gaan naar die lijst en die kandidaat die het beste 

aansluit bij het FNP programma. 

Een eigen politiek richting Europa  
Europese instellingen behoren de belangen van de inwoners van Europa direct te 

vertegenwoordigen. De invloed en controle van de burger behoren daarom goed verankerd te 

zijn. Dat werkt nu niet goed omdat het altijd via de politiek en de ministeries in Den Haag 

loopt. Direct zaken doen met Brussel is beter. De FNP wil een hoger democratisch gehalte 

bereiken door het mogelijk te maken om met Europese lijsten over de grenzen heen te 

stemmen voor het Europees Parlement. Daarnaast willen wij meer aandacht voor de diversiteit 

in Europa door het ‘Comité voor de Regio’s’ om te vormen tot een gekozen Senaat voor 

Europa. Die moet dan de Europese volkeren zonder eigen staat – een 50 miljoen mensen – 

vertegenwoordigen.  
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In het kort: 
1. Geen gemeentelijke herindeling als die niet gedragen wordt door de betrokken bevolking.  

2. De positie van de Provincie Fryslân verder versterken. 

3. Noordelijke samenwerking prima, maar geen Noordelijk landsdeel of superprovincie. 

4. Onze gemeenten blijven bestaan en zoeken binnen de bestaande verbanden nadere 

samenwerking van onderen op.  

5. Het Wetterskip wordt bij de Provincie gevoegd. 

6. Een gekozen burgemeester en Commissaris van de Koningin.  

7. Europa van en voor de burgers. Europese lijsten voor het kiezen van het Europees 

Parlement en een Senaat van Europa als vertegenwoordiging van Europese minderheden 

zonder staat  

  

4.5 Fryslân Duurzaam 

Fryslân is rijk, rijk aan ruimte en natuur. Het lijkt er soms op of we moeten kiezen tussen 

meer groen of meer economie. Volgens ons hoeft dat niet. Het vervlechten van groen en 

economie kan beide ten goede komen. De instantie die daarin de regie moet voeren is de 

Provincie. De Provincie moet er op toezien dat de ontwikkeling van Fryslân naar aard en 

schaal gebeurt. Daarmee moet een duurzame toekomst binnen handbereik komen. De inzet is 

om zoveel mogelijk in de eigen energiebehoefte te voorzien. Dat moet niet door meer 

windmolens maar door meer innovatieve vormen van decentrale energieopwekking en 

besparing. In het verkeer wil de FNP een offensief fietsbeleid voeren. Voor de verdere 

ontwikkeling van het platteland staat het Integrale Gebiedsgerichte Plattelandsbeleid voortaan 

model. Voor echt duurzame oplossingen moeten wij af van loketten en afdelingen die langs 

elkaar heen werken. In ons denken over een duurzaam Fryslân past beslist geen ondergrondse 

opslag van radioactief kernafval. Tegen alle acties om kernafval op te slaan in Fryslân zal de 

FNP zich fel verzetten.  

De landbouw 
Een leefbaar en actief platteland is voor de FNP zeer belangrijk en daar speelt de boer een 

grote rol in. De boer is in de eerste plaats een ondernemer, maar moet zijn maatschappelijke 

verantwoordelijkheid ook kunnen nemen. De overheid moet er daarom met de boer voor 

zorgen dat het boerenbedrijf zo ecologisch en economisch gezond mogelijk kan functioneren. 

De Provincie moet actie ondernemen om boeren voor het platteland te behouden. Agrarisch 

natuurbeheer kan daartoe een goede aanzet geven, maar dan wel op basis van de 

werkelijkheid van de boer en niet die van de ambtenaren. Daarbij moet rekening worden 

gehouden met de mogelijkheden van het boerenbedrijf terwijl er tevens een positief effect op 

de natuur van uit moet gaan. Het is het belang van de samenleving dat daar dan een redelijke 

vergoeding tegenover moet staan. Toegezegde bedragen moeten spoedig uitgekeerd worden. 

Het beleid moet voor de natuur voldoende gunstige effecten hebben. Boerenland wordt niet 

veranderd in natuurgebied als de landeigenaren dat niet willen. De FNP is tegen 

gentechnologie voor de productie van voedsel omdat het ons afhankelijk maakt van 

multinationals en omdat de mogelijke risico’s voor gezondheid en milieu op de lange termijn 

nog niet goed in beeld zijn.  

 

Veiligheid voor mens en dier 
Een gezonde en veilige woonomgeving is erg belangrijk. De FNP vindt dat eerst een 
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maatschappelijke kosten en baten analyse plaats moet vinden voordat grote ingrepen in of 

onder het landschap worden gepleegd. De FNP wijst verdere winning van delfstoffen af als de 

schade van particulieren aan gebouwen en bedrijven niet verhaald kan worden en het 

bovendien voor Fryslân zelf niet genoeg oplevert. De FNP wijst eenzijdig kiezen voor een 

verbrandingsoven voor huisvuil in Fryslân af. Er zal eerst een diepgaand en breed 

onafhankelijk onderzoek moeten komen om te zien wat voor de middellange en lange termijn 

het beste is voor zowel het milieu as de lasten van de Friese burger. De FNP wijst verdere 

groei van de grootschalige glastuinbouw in Fryslân af. Aan de diepontwatering moet een 

einde komen. De FNP wil geen onomkeerbare ingrepen in het landschap meer. Voor 

eigenaren die al schade hebben moet er een fatsoenlijke laagdrempelige schaderegeling 

komen.  

Schoon water en droge voeten 
Fryslân is vooral waterland. Veel van de Friese waarden zijn gebonden aan het water, de 

meren, de vaarten en het Wad. Met de klimaatverandering krijgt het water een steeds 

prominentere plaats, zowel voor de natuur als voor onszelf. Schoon water en droge voeten.  

De klimaatverandering is een feit. We moeten ons nu afvragen wat we daar aan doen. De 

gevolgen moeten met spoed in kaart gebracht worden. Er zal meer water komen. In de 

ruimtelijke en economische inrichting van Fryslân moeten we daar rekening mee houden. Er 

moet meer maalcapaciteit komen om ook op termijn droge voeten te kunnen houden. Het 

peilbeheer moet dynamisch worden. Om dat te bereiken is een flexibel peilbeheer nodig en 

voldoende maalcapaciteit. De beheersing van de waterhuishouding wordt onder andere door 

een extra gemaal in de hand gehouden. De zee- en IJsselmeerdijken zijn niet hoog genoeg 

volgens de toekomstige verhoging van het zeeniveau. Daar zal de Provincie op korte termijn 

actie op moeten ondernemen.  

De Provincie maakt werk van een actieve bestrijding van schadelijke gewassen en dieren. 

Lichthinder moet door het provinciaal beleid worden tegengegaan. Dat geldt ook voor andere 

vormen van milieuschade die de kwaliteit van onze ruimte aantasten.  

Fryslân weidevogelland 
De weidevogels hebben het naar hun zin in Fryslân en wij koesteren de weidevogels. Een 

goede samenwerking tussen Provincie, landeigenaren, boeren en vogelwachten is daarom 

essentieel. De Provincie staat daar voor. De FNP is voor het behoud van het eierrapen binnen 

de wettelijk toegestane voorwaarden.  

 

In het kort: 
1. Behoud eierrapen in combinatie met verplichte nazorg binnen de wettelijke kaders. 

2. Ophouden met zoutwinning zolang niet duidelijk is waar burgers de schade kunnen 

verhalen.   

3. Over de verbrandingsoven moet door de Friese gemeenten als aandeelhouders van Omrin 

pas een besluit genomen worden nadat er een brede maatschappelijke kosten-baten analyse en 

milieu-effectrapportage is geweest, waarbij ook andere opties binnen en buiten Fryslân zijn 

onderzocht.  

4. Het mooie Friese landschap moet mooi blijven, dus geen nieuwe windmolens en geen 

grootschalige glastuinbouw.  

5. Beslist geen ondergrondse opslag van radio-actief afval.  
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6. Meer intelligente straatverlichting om de lichthinder tegen te gaan, te beginnen bij 

provinciale projecten.  

7. Actieve bestrijding van schadelijke planten zoals het Sint Jacobskruiskruid.  

Ljouwert, 24-11-2006 

 


