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Foarsitter, op Tankdei en op de dei dat Obama op ‘e nij keazen waard, de begrutting 
2013 hjir yn de steaten. Yn de kommisje is al in soad sein oer de ferwachtings foar 
2013. As it giet oer de finansjele situaasje dan kin de tsjinstelling mei it Ryk hast net 
grutter. De Nederlânske steat is yn grutte problemen, wylst Fryslân foarút buorket! By 
de provinsje Fryslân is it sels sa dat de risiko’s fiks minder wurden binne. De 
kadernota is goed ferwurke, lykas de FNP-moasjes.   
Yn de kommisje hawwe wy al opmurken dat wy it Kolleezje útnoegje woene hoe om 
te gean mei de wet Hof en it Skatkistbankieren yn relaasje ta ús NUON-fermogen.   
Foarsitter, it kin net sa wêze dat it Ryk mei syn tentakels al it jild fan ús pakes en 
beppes opsoupeart, dy’t dat mei dûbeltsjes en kwartsjes garre hawwe. Oan de iene 
kant wat de FNP oangiet dus juridysk ferset, oan de oare kant neitinke oer finansjele 
aksjes. Mei PvdA en CDA tsjinje wy in moasje yn om it kolleezje op te roppen nei te 
tinken oer in goede fermogensstrategy yn it ljocht fan de nijste ûntjouwings.  
 
De lêste wiken hawwe benammen yn it teken stien fan it nije regearakkoart. Wat 
binne de plannen fan it nije kabinet. Foar Fryslân giet it fansels om dy saken dy’t ús 
direkt reitsje. En dan giet it om in oantal ‘Westerse speeltjes’ lykas de ideeën foar 
megaprovinsjes mei de namme ‘lânsdielen’ en supergemeenten. Top-down 
tekentafelpolityk dy’t fier fan de Fryske realiteit ôf stiet. Fia in poll op  Omrop Fryslân  
wie al te sjen dat in hiele grutte mearderheid fan de Friezen neat hawwe moat fan 
‘lânsdielen’. It wie tige nijsgjirrich te lêzen wat in ûnfertocht persoan as Marcel Möring 
earst al yn it NRC en letter yn ús eigen Ljouwerter krante skreaun hat.  Hy seit en ik 
sitearje “Maar meer 
autonomie, sterkere provincies in plaats van de redelijk betekenisloze bestuurslaag 
die ze nu zijn, daar zie ik wel wat in.” Soartgelikense kommentaren wienen de ôfrûne 
wiken mear te lêzen en se slute ek oan by it nije Europa, dêr’t krekt de lidsteaten 
minder macht krije en de regio’s mear ynfloed. De súksesfolle foarbylden binne der. 
Al 74 fan de 148 provinsjes en regio’s yn Europa hawwe ‘legislative power’, it foech 
om sels wetten te meitsjen. En dêr binne ek lytse by, tink oan Dútstalich België mei 
60.000 ynwenners. Nei aard, maat en skaal is dus it motto en net alles lykskeakelje 
fan achter in buro yn Den Haach wei!  
De knop moat dus om en mooglik ek by ússels. Der leit ek in útdaging om te sjen wat 
ús nije Fryslân yn Europa wêze kin, de stip oan de horizon. Lit ús ek oer in 
takomstfisy neitinke. Fryslân en de wrâld 2.0. Foar no is it lykwols earst saak om 
troch te bouwen op wat der leit. Dêrom, in oprop oan it kabinet om net op te skalen 
nei ûnlogyske ienheden dy’t net by ús passe. Mar ek om Fryslân as provinsje in 
iepen húshâlding hâlde te litten. Dat wol sizze, de mooglikheid foar in eigen 
belestinggebiet. As wy dat ferlieze lizze wy oan it ynfús en dat is krekt net wat wy 
wolle.  
 
Fryslân en Europa, it is al efkes neamd. Wy sille ús ynternasjonaal oriïntearje moatte. 
Mar dan moatte jo ek de mooglikheden hawwe. Ien fan de mooglikheden om út te 
fleanen, mar ek om minsken hjir hinne te heljen, is de trein. Foarsitter, wy hawwe 
kundskip nommen fan it feit dat út ûndersyk fan de provinsje Grinslân bliken dien hat 
dat de reisôfstân tusken Grins stêd en Bremen ferkoarte wurde kin fan 3,5 oere nei 1 
oere en 23 minuten! Wylst de reistiid per auto 2 oeren rûn is. En wat tusken Grins en 
Bremen kin, kin fansels ek tusken Harns en Hamburg. Stel je foar dat wy de reistiid 
per trein fan Harns fia Ljouwert nei Hamburch no ek sa bekoartsje kinne? Goed foar 
toeristen nei de eilannen, foar studinten yn Ljouwert mar ek oarsom as jo bygelyks 
fleane wolle fan ôf Hamburch. It giet hjirby dúdlik om it benutten fan besteand spoar, 



net om grutskalige ynfrastrukturele wurken lykas in suderseespoar. En earst oanslute 
by it ûndersyk fan Grinslân foardat jo fierdere stappen sette.  
 
- Moasje ûndersyk flottere treinferbining Harns – Hamburch – Mei yntsjinne troch 

de PvdA en de PVV.  
 
Us  finster op de wrâld, as Friezen, wurdt mei foarme troch Omrop Fryslân. Fia de 

stjoerder krije wy alle dagen wer nijs fia televyzje, de radio, ynternet, teletekst en de 

nije media. Lykwols, as der neat dien wurdt op koarte termyn, sille sa’n 35.000 

ynwenners fan Fryslân mar ek de Friezen om utens en yn it bûtenlân dy’t de televyzje 

fia de satellyt krije, gjin Omrop Fryslân TV mear krije kinne. Troch finansjele 

swierrichheden sil de Omrop foar 1 jannewaris beslute moatte al of net troch te gean. 

Foar de takomst binne oare technyske middels yn it foarútsjoch steld, tink oan 

digitenne of ynternet, mar dat is óf technysk noch net goed mooglik, of de minsken 

hawwe noch net sa’n kastke. Dêrom stelle wy út, tegearre mei FK en de PVV dat de 

Omrop fan de provinsje Fryslân noch ienmalich € 150.000 krijt om yn 2013 de 

satellytútstjoerings mooglik te meitsjen. Ein 2013 moat der dan in lange-

termynoplossing lizze. Dêrby fersykje wy it Kolleezje ek om mei de Omrop in lange 

termynfisy te meitsjen nei it rapport fan de kommisje Hoekstra-2 oer it Frysk yn de 

media. Earlik sein binne wy it wol wat sêd om alle kearen mei lapmiddels te kommen, 

wy moatte ta op in strukturele oplossing.  

- Moasje satellytútstjoerings Omrop –   
-  
Yn oansluting dêrop kin ik melde dat de FNP fansels de dramasearje ‘De Keet’, in 
projekt fan Tryater, de Omrop en Mirjam de With as produsinte stypje sil. FK hat in 
moasje opsteld dy’t wy mei-yntsjinje.   
 
Ta beslút hawwe wy noch in moasje dy’t giet oer bettere yndikatoaren om te sjen oft 
fearten genôch útdjippe binne en net tichtgroeie. Yn it belang fan in goede 
wetterôffier, mar tink ek oan de wettersport en rekreaasje. Mei dy yndikatoaren yn de 
hân kinne jo it wetterskip better fergje op it neilibjen fan de ôfspraken mei as doel 
bettere wetterberging, minder oerlêst en bettere rekreaasjemooglikheden.  
 
- Moasje yndikatoaren ûnderhâld fearten – Mei yntsjinne troch de PvdA en de 

PVV.  
    
Mei it CDA en oare partijen tsjinje wy in moasje yn oer de situaasje mei de bedriuwen yn 
Hallum. Der moat dêr echt wat dien wurde yn it belang fan de wurkgelegenheid fan 800 
minsken.  
It CDA hat ek in ‘ferkearsknipemoasje’ dy’t wy fan herten mei yntsjinje wolle, om jild frij te 
spyljen om in oantal driuwende problemen oan te pakken.  
 
Mei de VVD hawwe wy ús yn de kommisje sterk makke foar de bewenners dy’t oan de 
Tsienzerbuorren flakby Reduzum wenje.  Fanwegen de ferkearsûnfeiligens moat dêr echt 
aksje ûndernommen wurde, by de N354, de provinsjale dyk. De fierdere taljochting jout frou 
De Vries fan de VVD.  


