
 

Q&A  

Fragen en antwurden oangeande de (útwurking fan de) FNP-fisy  

Fraach Antwurd 

1 Wat binne de wichtichste foardielen fan mear 
foech?  

Mear sizzenskip (wetjaand foech én finansjele 
ferantwurdlikheden) smyt in hegere ekonomyske 
groei op, dat Fryslân jong talint behâlde kin (ûnder 
oare mei in eigen folweardige universiteit), dat de 
sprieding fan foarsjennings oer Fryslân op oarder is, 
dat Fryslân ferskate organisaasjes behâlde of werom 
krije kin (tink oan it kadaster, Keamer fan 
Keaphannel, rjochtbank, plysje ensfh.) of sels 
oprjochtsje kin en dat Fryslân sels beslute kin hoe’t in 
duorsume enerzjy-takomst der út sjocht, oft hjir gas 
wûn wurdt, hoefolle én hoe’t de skearegeling der út 
sjocht. En, dat der maatwurk levere kin foar de 
ynwenners fan Fryslân as it giet om regels en 
foarskriften.  

2. Hoe komt it mei oare provinsjes? Stel dat dy dit 
no ek wolle?  

Fansels gunne wy oare provinsjes itselde, mear 
sizzenskip en mear mooglikheden foar de eigen regio. 
Om dêrfoar op te kommen is oan har. De FNP komt 
yn it foarste plak op foar Fryslân. Fia de OSF sille wy 
ús fisy lykwols noch al bekend meitsje oan oare 
provinsjes en (regionale) politike partijen dêre.  

3 Mar de Friezen binne oer it algemien dochs hiel 
gelokkich?  

Dat mei sa wêze, mar de befolking fan Fryslân is 
neffens ûndersyk perfoarst net tefreden oer polityk-
Den Haach: It Nederlânsk regear wit neffens de 
Friezen net wat der libbet yn Fryslân. En Fryslân kriget 
yn de eagen fan de ynwenners fan Fryslân te min 
omtinken yn de Nederlânske polityk (Twadde 
Keamer). Fierder binne der grutte soargen oer de 
wurkleazens, de ekonomy, de krimp, de gaswinning, 
Fryske taal en kultuer, de sûnenssoarch en it behâld 
fan it Frysk lânskip. Dy soargen giet it rapport fan de 
FNP op yn en wy litte sjen dat Fryslân mei mear foech 
mear dwaan kin om dy soargen fuort te nimmen.   
 

4 Mar it libben is dochs goedkeaper yn Fryslân yn 
ferliking mei de Rânestêd? Wat is it probleem?  

Friezen fertsjinje netto per persoan mar leafst € 3800 
minder as minsken yn de Rânestêd (CBS). Dat wylst 
de measte kosten, tink oan boadskippen, auto’s, 
fakânsjes, ynterieur ensfh. foar harren net 
goedkeaper binne. Allinnich de kosten fan wenjen 
binne goedkeaper. Mar omdat de Friezen oer it 
algemien in folle leger ynkommen hawwe, kinne se 
troch it legere belestingtaryf ek nochris minder 
hypteek fan de belesting ôflûke. Per saldo is it libben 
dus wol in lyts bytsje goedkeaper, mar omdat de 
ynkommens hjir folle leger binne is der netto dus wol 
deeglik in sterk negatyf finansjeel ferskil.    
 



5 Is mear sizzenskip goed foar de wurkgelegenheid?  Ja, út wittenskiplik ûndersyk yn 192 West-Europeske 
regio’s oer in perioade fan 25 jier docht bliken dat de 
gemiddelde groei 0,5% heger is per jier. Regio’s yn 
federalisearre Steaten hawwe in signifikant hegere 
ekonomyske groei. Mear ekonomyske groei (yn BNP) 
soarget foar mear wurk en in legere wurkleazens.  

6 Is Fryslân net te lyts?  
 

Nee, der binne in hiel soad regio’s en sels lidsteaten 
yn Europa dy’t lytser binne as Fryslân en dochs hiel 
goed draaie. Sa hawwe autonome regio’s mei 
wetjaand foech lykas de Dútsktalige mienskip yn 
België (75.000 ynw), de Aland eilannen (25.000 ynw) 
en Súd-Tirol (503.000 ynwenners) gâns minder 
ynwenners as Fryslân (mear as 647.000 ynwenners). 
Net allinnich regio’s, mar ek tal fan lidsteaten yn 
Europa hawwe talsmjittich in lytser oantal minsken, 
bygelyks Malta (411.000), Lúksemboarch (515.000) 
en Iislân (315.000).  
Wat it oerflak oangiet kin ek net sein wurde dat 
Fryslân te lyts wêze soe. Ta fergelyk: Fryslân is mei 
5700 km2 twa kear sa grut as Lúksemboarch (2586 
km2)en Malta (316 km2)byelkoar.   

7 Is Fryslân mei de mooglikheid om sels wetten te 
meitsjen net in grutte útsûndering?  
 

Nee, al 74 fan de 148 regio’s en provinsjes yn de EU, 
dêr’t Fryslân en Nederlân diel fan útmeitsje, hawwe 
al de mooglikheid sels wetten te meitsjen. Dêr hearre 
ek de lannen by om ús hinne (Dútslân, België en it 
Feriene Keninkryk). Dy 74 regio’s meitsje ek sawat de 
helte út fan de befolking yn de EU. Dus de helte fan 
de ynwenners fan de Europeeske Uny is it al wend 
dat de eigen regio wetten opstelle kin. 
Fierder is it sa dat der ek útsûnderings mooglik binne, 
dat wol sizze dat regio’s yn guon lidsteaten ál en oare 
regio’s net de mooglikheid hawwe sels wetten fêst te 
stellen. Tink oan it Feriene Keninkryk, dêr’t Skotlân en 
Wales dy mooglikheid wol hawwe, mar Cornwall en 
Ingelân net.  
Binnen it Keninkryk fan de Nederlannen hawwe 
Kurasao, Sint Maarten en Aruba al de mooglikheid 
om sels wetten te meitsjen. Alhoewol’t se yn 
ynwennertal en oerflak folle lytser binne.  

8 Hoe komt it mei myn eigen finânsjes, gefolgen foar 
mysels (AOW, hiertaslach, útkearing ensfh.)?  

Alle opboude rjochten fan útkearings, taslaggen, 
pinsjoenen ensfh. wurde respektearre.  

9 Kinne minsken gewoan frij Fryslân yn en út 
reizgje?  

Ja. Fryslân bliuwt ek gewoan ûnderdiel fan de 
Europeeske Uny en de Schengen-zone, der sil sprake 
wêze fan frij ferfier fan minsken en guod.  

10 Komme der mear of minder regels by selsbestjoer 
foar Fryslân?  
 

It lêste wat de FNP wol is gaos. Dus by it begjin fan de 
oergong nei mear sizzenskip begjinne wy mei de 
regels dy’t der binne. Mar op oantrunen fan de 
befolking en fan ûndernimmers kinne dêrnei al gau 
ûnsinnige regels ôfskaft wurde. Of regels dy’t wol fan 
tapassing binne yn Rotterdam, mar net yn Fryslân. 
Oare regels/wetten kinne oanpast wurde nei de 
situaasje yn Fryslân.  
It bestjoer fan Fryslân kin yn in situaasje fan mear 
selsbestjoer ek bepale dat de tige skealike winning 
fan ‘slypgas’ (schaliegas) ophâlde moat. Of dat der 
net mear wynmoles komme kinne. Wat de 
ynwenners fan Fryslân wolle kinne de Steaten 
stimulearje, wat de Friezen net wolle kinne wy 
tsjingean of ôfremje.   
 



11 Feiligens – sil in mear selsstannich Fryslân feilich 
genôch wêze?  
 

Fryslân is no al it meast feilige part fan Nederlân. It 
meast feilige part fan Nederlân is de eardere 
gemeente Littenseradiel! Ek Dantumadiel en 
Ferwerderadiel stean by de top-10.  
 

12. Komme der nije grinzen om Fryslân hinne?  
 

Wy hawwe de yndruk dat it Nederlânske regear in 
stek om Fryslân oan it setten is. Fryslân driget oan 
alle kanten isolearre te reitsjen: der binne konstant 
problemen mei de brêgen by de sluzen fan 
Koarnwertersân, de brêge oer de Skarsterrien en oer 
it spoar wurdt Fryslân út it easten wei suver 
ûnberikber troch de Friesenbrücke dy’t der noch 
jierren út leit. It is krekt de FNP dy’t al dy saken 
oankaarte hat én oplosse wol!    
 
Fryslân bliuwt yn de FNP-fisy in gebiet mei iepen 
grinzen dat yn de takomstige situaasje noch altyd diel 
útmakket fan it Keninkryk en fan de EU. Dat is foar it 
toerisme, de ekportmooglikheden fan de bedriuwen 
en it oare frije ferkear fan minsken en guod ek fan 
grut belang. De wegen, it spoar, de kanalen, marren 
en de see slute lykas no goed oan op de Nederlânske 
en ynternasjonale ferbinings. Dêr’t dat mooglik is, wol 
de FNP de trans-nasjonale ferbinings út Fryslân wei 
nei Europa ta sels ferbetterje. Tink oan it spoar fan 
Harns oer Ljouwert, Grins nei Bremen en Hamburch 
ta.   
It is dus net de bedoeling fan de FNP om nije grinzen 
te lûken, mar om yn it belang fan de minsken de 
politike struktueren te feroarjen en te ferbetterjen.   
 

13 Wol de FNP seperatisme?  Nee, perfoarst net. De fisy fan de FNP hâldt yn in 
bysûnder plak yn it Keninkryk mei mear foech. Dat is, 
om koart te wêzen, te ferlykjen mei de situaasje fan 
Wales yn it Feriene Keninkryk, Súd-Tirol yn Itaalje of 
Ostbelgiën yn België. Regio’s mei dúdlik mear 
sizzenskip yn harren lidsteaten. Troch mear sizzenskip 
krijt Fryslân krekt mear kontakten mei regio’s en 
bedriuwen bûten Fryslân. No rint alles fia ‘Den Haach’ 
en wurdt te min rekken holden mei de Fryskle 
belangen.    

14 Wat is it foardiel foar Nederlân as gehiel?  Der is al oanjûn dat mear sizzenskip foar de regio’s 
(federalisme)  better is foar de ekonomy en dêrmei 
foar de wurkgelegenheid. Dat sil in win-win situaasje 
opleverje foar sawol Fryslân (minder minsken mei in 
útkearing én hegere ynkommens) as foar it Ryk 
(minder útkearingen).   
Boppedat bringe jo mei it oerbringen fan sizzenskip 
nei de regio it bestjoer tichter by de boarger. De 
ferûnderstelde kleau tusken de oerheid en 
ynwenners wurdt sa folle minder.  
Fierder wurdt in hiel soad enerzjy, jild en tiid útsparre 
omdat bestjoerders út Fryslân net hieltyd wer lobbye 
moatte yn Den Haach.    
Neist oare foardielen binne dit trije foarbylden fan in 
win-win situaasje.  

15 Feroaret der ek wat mei it paspoart?  As Fryslân in bysûndere of oare status krijt yn it 
Keninkryk, is der gjin sprake fan in apart paspoart. 
Dat hawwe de lannen Aruba, Curacao en Sint 
Maarten ek net. Der sil dus gjin sprake wêze fan 



paspoart/grinskontrôles oan de bûtengrinzen fan 
Fryslân by de útstelde feroarings  

16  Hoe sjocht Fryslân der út neidat it mear foech 
krigen hat?  

Net folle oars as oars. De kening is noch altyd it 
‘Staatshoofd’, de euro is der foar it beteljen, de NOS 
is noch altyd op tillefyzje en de grinzen mei de rest 
fan Nederlân iepen. Ek bliuwt Fryslân yn Nederlânsk 
steatsferbân aktyf binnen de EU.  
Der wurdt lykwols al mear rekken holden mei de 
belangen fan de ynwenners fan Fryslân sels, omdat 
de wichtichste besluten oer Fryslân yn Fryslân sels 
nommen wurde. En dat bringt tal fan foardielen mei 
him mei.  

 


