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Van de fractievoorzitter
     Het begin van 2011 stond in het teken van de verkiezingscampagne. Een geweldig 
    mooie tijd, met veel enthousiasme en inzet van gedreven vrijwilligers. De PvdA heeft in  
    Fryslân een goed resultaat behaald. Van deze uitslag hadden we alleen maar  
   kunnen dromen. We werden de grootste partij en kregen daarmee het mandaat voor  
   het vormen van een nieuw College. Margreet de Boer werd (in)formateur en na zes  
    weken was er een overeenstemming. Samen met CDA en FNP kwamen we tot een  
    coalitieakkoord “Nije enerzjy foar Fryslan”. Jannewietske en Hans zijn weer gekozen als
       Gedeputeerden met stevige portefeuilles. De eerste paar weken maakten onze twee  
    kandidaat Gedeputeerden nog deel uit van de fractie. Door hun benoeming in het  
    College van Gedeputeerde Staten, vielen er twee plaatsen vrij die werden ingenomen door Hetty Janssen  
    en Jouke van der Zee. 
 
    Meer dan de helft van de Statenleden nam als nieuweling zitting in Provinciale Staten. Een  
    introductieperiode was dus geen overbodige luxe. De eerste paar weken hebben we veel over de Friese     
    politiek geleerd. Na een wat stroeve start hebben we uiteindelijk het coalitieakkoord  na de zomer  
    vastgesteld. Daarmee is de basis voor de komende periode gelegd: investeren in werk, leefbaarheid en  
    duurzaamheid. Een ambitieus plan voor Fryslân! Intussen hebben we deze periode gebruikt om als fractie    
    goed in kunnen werken. De woordvoerderschappen zijn verdeeld, contactpersonen voor gemeenten zijn  
    toegewezen en we hebben ons verdiept in dossiers. Dat doen we niet alleen door te lezen, maar ook veel  
    met mensen in gesprek, zoveel mogelijk er op uit. 2011 was een bewogen en interessant jaar. Wat mij  
    betreft wordt 2012 net zo mooi!

    Jornt Ozenga, fractievoorzitter.
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                             Voor u ligt het eerste jaarverslag  
                             van de nieuwe fractie. 2011  
                             was voor ons een bijzonder jaar.  
                             Op 6 maart 2011 waren er  
                             provinciale verkiezingen. 70.337 
                             mensen in Fryslân hebben hun 
                             stem uitgebracht op de Partij 
                             van de Arbeid, en daarmee het  
                             vertrouwen gegeven voor onze 
inzet voor een beter en mooier Fryslân. In dit 
jaarverslag doet de fractie op hoofdlijnen verslag 
van haar inzet en activiteiten van het afgelopen 
jaar.  

Oude en nieuwe fractie
Tot de verkiezingen van 6 maart heeft de (oude) 
PvdA fractie zich ingezet en de PvdA goed 
vertegenwoordigd in Provinciale Staten. Bij hun 
afscheid op 10 maart is fractievoorzitter Bert  
Versteeg Koninklijk onderscheiden. Bert was  
dertien jaar Statenlid, waarvan acht jaar als 
fractievoorzitter. Wij willen de fractieleden uit de 
vorige periode nogmaals bedanken voor hun inzet 
en goede overdracht van hun kennis en ervaring. 

De nieuwe fractie is tijdens een bijzondere Staten-
vergadering in het Provinciehuis op 11 maart 2011 
geïnstalleerd. De fractie telt 11 leden en bestaat 
uit: Jornt Ozenga (fractievoorzitter), Wanda  
Ottens, Remco van Maurik, Riek van der Vlugt, 
Jouke van der Zee, Henni van Asten, Douwe 
Hoogland, Hetty Janssen, Ömer Kaya, Ingrid Wa-
genaar en Tjerk Voigt. Hans Konst en Jannewietkse 
de Vries zijn Gedeputeerden en zitten namens de 
PvdA in het dagelijks bestuur van de provincie. 

De PvdA is samen met het CDA en FNP tot een 
akkoord gekomen met als titel: Nieuwe Energie 
voor Fryslân. Samen vormen deze partijen ook 
het dagelijks bestuur van de provincie als college 
van Gedeputeerde Staten. Speerpunten van het 
nieuwe akkoord zijn o.a.:
• Een duurzaam Fries energiebedrijf dat 
goedkoop stroom levert aan de Friezen.
• Een economische impuls voor het midden 
van Fryslân, regio Dokkum en Leeuwarden. 
• Extra geld voor het levensloopbestendig 
maken en duurzaam verbeteren van woningen. 
 
Tjerk Voigt, fractiesecretaris
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook in 2011 werden meerdere werkbezoeken afgelegd. 
Onder andere bij de boerderij van de familie Jensma - 
de Vries. “Je moet namelijk goed weten waar je het over 
je hebt”, aldus woordvoerder Landbouw & Platteland-
sontwikkeling Riek van der Vlugt. 
 
Nieuwe mensen, lopende zaken
In 2011 moesten besluiten worden genomen die 
in en door de vorige Statenfractie voorbereid 
waren. Zo gaat dat natuurlijk altijd. Je stapt op 
een rijdende trein. In het oog springende zaken 
zoals Thialf, de Kulturele Haadsted, de aanleg van 
de Centrale As en de N381, de voorstellen voor 
de Afsluitdijk, de gemeentelijke herindelingen en 
de nasleep van de REC. Dat vergt snel inlezen en 
je de materie eigen maken. Sommige Statenleden 
waren amper beëdigd en werden al door de pers 
benaderd over het PvdA standpunt. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Van de secretaris

Naast de eerste 15 kandidaten, was er een  
delegatie van het gewestbestuur en van het frac-
tiebureau mee naar Terschelling. Er werd kennis 
gemaakt en er werden afspraken gemaakt over de 
komende periode.



Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011

Romte
Nei in wiidweidige foarberieding en yn-
spraakreaunte kaam yn juny 2011 de  
feroardering Romte ta beslútfoarming yn ‘e 
Steaten. Útgongspunt is dat de feroardering 
net mear regelt dan needsakelik is. Yn de Fryske 
bestjoerskultuer is met nammentlik went om yn 
oerlis mei inoar derút te kommen. Dat is út wat 
wurdich. Yn ‘e measte gefallen komt men der ek 
út mei inoar. De Steatefraksje fan ‘e PvdA is dan 
ek  gien foar in feroardering op haadlinen, sa 
dat de Fryske bestjoerskultuer ‘mei inoar derút 
komme” folop ta syn rjocht komme kin.  
 
Natuur en milieu
De eerste keer dat het Natuurakkoord in de 
Staten werd besproken, kreeg de Gedeputeerde 
de opdracht mee dit beter uit te onderhandelen 
en meer duidelijkheid te krijgen over de  
financiering. Die duidelijkheid kwam er: er komt 
niet meer geld naar de provincies voor de uit-
voering van het natuurbeleid. Daarom heeft de 
PvdA ook in tweede instantie niet  
ingestemd met het voorgestelde Natuurakkoord 
van Staatssecretaris Bleker.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De PvdA fractie kan zich er in vinden dat de  
provincie de uitvoering van het Natuurbeheer 
krijgt overgedragen van het Rijk. Het Rijk doet 
er alleen niet genoeg middelen bij om dit beleid 
goed uit te voeren. Het uiteindelijke besluit van 
de Staten is: we gaan het beleid wel uitvoeren, 
maar stemmen niet in met het akkoord. De  
provincie Fryslân kan nu zelf aan de slag.  
Halverwege 2012 komt het College met voor-
stellen hoe en wat we gaan doen en hoe we 
dat financieren. Natuur en milieu gaat over veel 
meer en ook die onderwerpen hebben sterk 
onze aandacht. 

Bodemdaling en Zoutwinning
Al jaren proberen de PvdA afgevaardigden in 
Fryslân en in de Tweede Kamer te komen tot 
een betere rechtspositie voor burgers in  
gebieden waar delfstofwinning plaatsvindt. 
Een van de speerpunten is het omkeren van de 
bewijslast in de Mijnwet en het creëren van één 
loket in en voor het zoutwinningsgebied. In de 
zoutwinning onder de Waddenzee - dus niet 
onder land - zien we alleen een goed  
alternatief als de gevolgen onpartijdig worden 
beoordeeld. Dat moet in de vergunning worden 
meegenomen.   
 
Op 20 april dienden we een motie in met die 
strekking, die door het College is overgenomen. 
In juli heeft de Minister laten weten dat 
zoutwinning onder het Wad wordt toegestaan. 
Dit kan pas in 2021 plaatsvinden en daarom is 
de vergunning voor winning onder land  
verlengd. Daarmee komt er dus geen einde aan 
de schade aan woningen, bedrijfsgebouwen en 
landerijen. De Staten willen de winning daarom 
vervroegen naar 2015. De winning onder land 
moet in 2015 volledig zijn gestopt! Dan kan 
worden begonnen met het gebiedsherstel waar 
Frisia een forse bijdrage aan moet leveren. 
 
REC 
Inwoners van Harlingen en omstreken maken 
zich zorgen over de uitstoot van de REC. In de 
vergadering van de Provinciale Staten zijn  
daarover vragen gesteld. In de daarop door 
Groen Links ingediende en door ons onder-
steunde motie wordt het College verzocht de 
regie over de communicatie over alle milieu- 
en gezondheidsaspecten rond de REC zelf in 
de hand te houden. Omrin is en blijft verant-
woordelijk voor het gehele bedrijfsproces. 
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Biologyske boeren, grutskalige  
molkefeehâlderij en yntinsive feehâlderij 
De PvdA freget oandacht foar de biologyske  
lânbou, we binne bliid dat ús moasje om in  
grutter subsydzjebedrach oan te biologyske  
lânbou ta te kennen in mearderheid yn ‘e Steaten 
krigen hat. Der sit groei yn ‘e ferkeap fan  
biologyske produkten. De finansjele stipe is  
benammen rjochte op kennisoerdracht en  
ynnovative projekten. 

Út eachpunt fan goede romtelike oardening,  
romtlike kwaliteit, de beskerming fan it miljeu, 
folkssûnens en net yn ‘e leste plak it biste-
wolwêzen fine wy as PvdA-Steatefraksje dat der yn 
Fryslân gjin plak is foar yntinsive feehâlderij. Mei 
yntinsive feehâlderij prate we oer bedriuwen dy’t 
net bun binne oan lân en eins oeral festigje kinne. 
Dat is in grut ferskil mei bygelyks  
molkefeebedriuwen dy’t wol fan lân ôfhinklik 
binne. Besteande bedriuwen hawwe fansels 
rjochten opbout, mar foar nije yntinsive bedriuwen 
is wat ús oanbelanget gjin plak yn Fryslân. 

As it giet om grutskalige molkefeehâlderij is it in 
hyl oar ferhaal.  Seker wêr’t it giet om it  
ferbetterjen fan bistewolwêzen, duorsumens, it 
beheljen fan miljeuwinst en ek yn de takomst in 
gesinsynkommen út molkefeehâlderij helje te 
kinnen. Dan kin it fergrutsjen fan it bedriuw en it 
bouflak ek oan ‘e oarder komme. As dat past  
binnen de fysje fan de Nije Pleats dan binne we 
der foarearst net tsjin.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Werkgelegenheid
Wurk, Wurk, Wurk, dat is de eerste prioriteit voor 
de PvdA Statenleden. We maken ons zorgen over 
het verdwijnen van arbeidplaatsen door verplaat-
sen van bedrijven en overheidsinstanties. Maar 
ook of er voldoende werk blijft voor mensen 
met een groter(e) afstand tot de arbeidsmarkt. 
De PvdA wil dat de provincie bij aanbestedingen 
van bijvoorbeeld catering, schoonmaak en bou-
wkundige werken in het contract opneemt, dat 
er bij de uitvoering van de opdracht ook mensen 
worden ingezet met een groter(e) afstand tot de 
arbeidsmarkt.  

Bij de overname van Vitens aandelen hebben 
we een motie ingediend om als aandeelhouder 
van Vitens maximale zeggenschap op het beleid 
van het bedrijf te krijgen, zodat onder meer de 
werkgelegenheid in Fryslân behouden blijft. 
Steeds als er sprake is van provinciale  
investeringen hameren we erop dat wij het van 
belang vinden dat elke provinciale euro die wordt 
geïnvesteerd zo goed mogelijk ten goede komt 
aan werkgelegenheid. Want werkgelegenheid 
heeft een positief effect op de regionale  
economie, en de aanwezigheid van werk is van 
belang voor mensen om zich te vestigen in de 
regio of daar te blijven wonen.  
 
Werk is de beste manier om mee te doen, het 
versterkt de sociale en maatschappelijke positie 
van mensen. Ook voor mensen die niet makkelijk 
een baan kunnen vinden moet er een  
mogelijkheid zijn om - eventueel met subsidie 
- werk te vinden of vrijwilligerswerk te doen. De 
PvdA wil dat het College in de projectvoorstellen 
duidelijk maakt wat de te verwachten en  
gerealiseerde arbeidsplaatsen zijn. Een van de 
harde criteria moet zijn dat er werkgelegenheid 
gecreëerd wordt. 
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Kulturele Haadstêd 2018
Der is in protte oer praat en wy hawwe alle  
foar- en tsjinarguminten ôfwoegen mar eintsje 
beslút is:  de PvdA Fraksje gunt Fryslân in Kulturele 
Haadstêd. Wat de PvdA oanbelanget is it tiid om 
oan ‘e slach. It ferhaal fan Fryslân kin  
fertelt wurde oan de hiele wrâld en Kulturele 
Haadstêd 2018 is der in machtich moai middel 
foar. En as we net útferkeazen wurde foar KH2018 
dan hawwe wy yn de oanrin derhinne genietsje 
kinnen fan kulturele hichtepunten!

Tryater
De PvdA, yn gearwurking mei CDA en FNP, ha yn 
Den Haach pleite foar it behâld fan Tryater. Dit 
selskip is ûnmisber foar de Fryske taal en kultuer. 
It like derop dat Tryater de jierlikse rykssubsydzje 
misrinne soe. De freonen fan Tryater en de Fryske 
polityk hawwe it Ryk der fan oertsjûgje kinnen dat 
dit sa net kin. 

Omrop Fryslân
Der wine grutte soargen oer it fuortbestean fan 
in selsstannige regionale omrop. Nei lûden út it 
regear en koalysjepartijen yn Den Haach.  Der is 
hurd lobbyd wurden foar it behâld fan de posysje 
fan Omrop Fryslân. It Frysk is de twadde rykstaal 
en Omrop Fryslân hat yn dat opsicht in unike 
posysje. Wy fine dat Omrop Fryslân selsstannich 
bliuwe mat. Ek de PvdA fraksje yn de Twadde  
Keamer kaam op foar de belangen fan Omrop 
Fryslân. Omrop Fryslân hat in status aparte yn it  
mediabestel krigen.

Sionsberg
Alle fracties in de provinciale Staten hebben  
gezamenlijk een motie ingediend voor het  
behoud van zoveel mogelijk 7x 24uur acute 
zorg en geboortezorg in ziekenhuis de Sions-
berg te Dokkum. Fryslân moet het land in om  
bondgenoten te zoeken om de regering in 
Den Haag te overtuigen dat ook misschien  
juist in krimpgebieden ziekenhuizen moeten 
kunnen blijven. 

Windmolens op het land
Als we af willen van het gebruik van fossiele 
brandstoffen, dan zullen we alternatieven 
moet ontwikkelen. De beste manier is  
natuurlijk inzetten op zuinig gebruik. De 
andere manier is zoeken naar alternatieven 
voor energieopwekking. En alhoewel het 
gebruik van wind, water en zon oneindig lijkt 
stuiten we op veelal esthetische bezwaren. 
Over smaak valt niet te twisten. Waar de een 
het heeft over die foeilelijke  
horizonvervuilende subsidieslurpers, ziet 
een ander wieken in een grafisch lijnenspel 
schone energie opwekken.  
 

Henni van Asten en Douwe Hoogland bij de  
erehaag van honderden mensen die de  
delegatie gesprekspartners opwachtte bij  
ziekenhuis de Sionsberg in Dokkum. De politici 
en andere gesprekspartners die bezig zijn met de 
toekomst van de Sionsberg waren uitgenodigd voor 
het besloten werkbezoek aan het ziekenhuis.
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Wij willen graag meer duurzame energie halen 
uit windmolens maar vinden dat deze niet 
overal en willekeurig in onze provincie moeten 
staan. In het coalitieakkoord zijn daarom drie 
plaatsen aangewezen voor grootschalige  
plaatsing van windmolens. Tegelijkertijd zetten 
we in op het clusteren van windmolens. We 
willen niet meer, maar minder molens met een 
hogere opbrengst. Een windmolenpark bij de 
Afsluitdijk moet het grootste deel van de Friese 
ambitie realiseren. Ook bij de kop van de  
Afsluitdijk en bij het klaverblad bij Heerenveen 
is wat ons betreft ruimte voor windmolens. 

Onderwijs
De PvdA-fractie is blij met de start van de  
University Campus Fryslân. De fractie heeft in 
januari dat voorstel van harte ondersteund. Voor 
studenten betekent dit meer mogelijkheden voor 
ontplooiing en ontwikkeling. Voor het  
bedrijfsleven biedt de University Campus een 
meer hoog opgeleide professionals. Zij kunnen 
de Fryske economie kunnen helpen en innoveren. 
Kortom, een beeld met veel ingrediënten waar de 
PvdA enthousiast van wordt. 

In 2011 hebben wij de noodklok geluid over het 
technisch onderwijs in Fryslân. Landelijk daalt het 
aantal vmbo-techniek-leerlingen met 30 procent 
en dreigen techniekopleidingen hun deuren te 
moeten sluiten. De daling levert problemen op, 
omdat er wel veel vraag is naar technisch  
personeel, vooral in Fryslân. 

De PvdA-Statenfractie maakt zich zorgen over 
de situatie in Fryslân en heeft daarom ook het 
probleem nadrukkelijk onder de aandacht ge-
bracht bij het College van Gedeputeerde Staten.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vekeer en vervoer
De PvdA-fractie heeft in de Staten brede steun 
gekregen voor het voorstel om de vernieuwde 
N381 (Drachten-Oosterwolde) bij de  
kruising met de N351 (Venekoterkruising) 
verdiepd aan te leggen. Dit PvdA is voorstander 
voor de verdiepte aanleg om geluidshinder te 
beperken en een lelijk uitzicht  te voorkomen.  
De PvdA heeft in 2010 ingestemd een deel van 
de weg van Drachten tot  Donkerbroek  
ingetogen dubbelbaans uit te voeren. Dat komt 
de veiligheid ten goede! 
 
In 2011 is de evaluatie van het provinciale  
verkeer- en vervoersbeleid besproken in de 
Staten. Het huidige beleid moest worden  
voorzien van een stevige update. Bijvoorbeeld 
door nieuwe ontwikkelingen als  
bevolkingskrimp, een veranderende  
samenstelling van de bevolking, duurzaamheid, 
de verwachting dat de kosten van het Openbaar 
Vervoer zullen stijgen, terwijl de rijksbijdragen 
juist zullen afnemen, ervaringen met fietsver-
keer en een nieuwe aanpak van de verkeers-
veiligheid. Nu hoofd infrastructuur met de 
aanleg van de Centrale As en N381 wordt  
afgemaakt, vindt de PvdA dat de aandacht 
moet worden verlegd naar onderhoud en kleine 
aanpassingen voor leefbaarheid,  
verkeersveiligheid en duurzaamheid in het 
beleid.  

Op werkbezoek bij MBO Lige Sciences

Na 5 jaar op de tijdelijke locatie aan de  
Snekertrekweg in Leeuwarden, is de Provincie 
weer terug op de Tweebaksmarkt in Leeuwarden.



Voor deze onderwerpen hebben wij ons volop 
ingezet de afgelopen periode en dat blijven we  
doen. Zo hebben we aandacht gevraagd voor 
de zorgvuldigheid in de communicatie met alle 
betrokkenen. Zo vonden we het geen handige 
zet om, vlak nadat de Raad van State een  
uitspraak had gedaan de procedure voor de 
Centrale As stil te leggen, een brief te sturen 
met daarin de aankondiging van  
grondonteigening langs het tracé. Ook al zijn 
we voorstander van deze weg, de procedures 
moeten zorgvuldig en respectvol verlopen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het wel en wee van het fractiebureau
Dit jaar hebben we afscheid genomen van de 
medewerker van het eerste uur Dik Kruithof. Dik 
is sinds de invoering van de dualisme,  
beleidsmedewerker van de fractie. Vanaf het 
begin heeft hij alles meegemaakt en we  
maakten allemaal dankbaar gebruik van zijn 
kennis en van zijn geheugen. Dik heeft de 
laatste maand die hij nog werkte op het fractie-
bureau, alle stukken gearchiveerd en het archief 
opgeschoond. Zo hoeven we niet te vragen, 
maar kunnen we toch het meeste vinden. Dik 
ging 10 januari 2012 met pensioen. 

In november 2011 heeft hij zijn vakantie- en 
overuren opgenomen. Zodoende is Dik niet 
meeverhuisd naar het oude provinciehuis aan 
de Tweebaksmarkt. Zijn plan is om ook thuis 
alle documenten die hij in de loop van de 
tijd heeft verzameld, te gaan archiveren. Dus 
vervelen doet hij zich zeker niet.  We wensen 
Dik ook vanaf deze plaats een fijne tijd toe. Ook 
Ingrid de Zoete is niet meer werkzaam op de 
fractiekamer. Zij verzorgde anderhalf jaar lang 
de notulen en agenda’s, maar onder andere 
 

Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011

Colofon 
 
Samenstelling teksten:  
Tjerk Voigt, Tineke Hemminga
 
Vormgeving en fotografie 
Wytse Pyt de Jager 
 
Druk 
Andeko Graphic, Dokkum 
 

door het digitale tijdperk hoeft daar veel minder 
tijd aan te worden besteed. Het bijwonen van de 
fractievergaderingen en het maken van het ver-
slag wordt nu beurtelings door Wytse Pyt,  
Roeleke en Tineke gedaan. Eigenlijk lopen we 
dan op de zaken vooruit want Roeleke Seinstra is 
pas op 1 februari 2012 begonnen. Roeleke heeft 
internationale betrekkingen gestudeerd en was 
al jong lid van de Jonge socialisten. Roeleke is 
nieuwsgierig en wil het liefst elk beleidsveld  
oppakken.  
 
Wytse Pyt verzorgt sinds anderhalf jaar de  
Communicatie, agendering en de website. Hij is 
inmiddels bekend bij iedereen en kundig in de 
automatisering dat je je niet kunt voorstellen hoe 
het zou zijn zonder hem. Rienk de Jong leidt alle 
ingekomen post en mails door naar  de betref-
fende woordvoerder. Tineke Hemminga is ook 
beleidsmedewerke en daarnaast de spin in het 
web. Ze zorgt ervoor dat iedereen zijn werk kan 
doen en dat de vragen van de fractieleden vlot 
beantwoord worden.

Dik Kruithof bij zijn afscheid
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Henni van Asten 
woordvoerder verkeer & 
vervoer, contactpersoon 
Dongeradeel, Dantumadiel 
en Achtkarspelen 
 
h.vanasten@fryslan.nl 
06-40152841

Douwe Hoogland 
woordvoerder natuur & land- 
schap, sociaal beleid en 
jeugdzorg, contactpersoon 
Tytsjerksteradiel,  
Leeuwarderadeel, Het Bildt 
d.hoogland@fryslan.nl 
06-20533178

Hetty Janssen 
woordvoerder milieu & 
duurzame ontwikkeling, 
contactpersoon Leeuwarden,  
Harlingen 
 
h.janssen@fryslan.nl 
06-53749515

Wanda Ottens 
woordvoerder water, 
contactpersoon Heerenveen,  
Weststellingwerf,  
Boarnsterhim 
 
w.ottens@fryslan.nl 
06-24300184

Hans Konst
h.konst@fryslan.nl
T 058 - 2925765
- RO, wonen en kwaliteit 
woonomgeving
- Krimp
- Economie, inclusief
duurzame energie
- Watertechnologie
- DB SNN
- Gebiedsgedeputeerde
Noordwest Fryslân

Gedeputeerden

Jannewietske de Vries
j.a.devries@fryslan.nl
T 058 - 2925469
- Financiën
- Taal, cultuur en  
onderwijs
- Monumentenzorg,
cultuurhistorie en  
archeologie
- Recreatie en Toerisme,
Friese Meren
- Gebiedsgedeputeerde
Zuidwest Fryslân

Tjerk Voigt 
woordvoerder onderwijs, 
wonen & platteland,   
contactpersoon Leeuwarden, 
Waddeneilanden en  
Smallingerland 
t.voigt@fryslan.nl
06-22148389

Remco van Maurik 
woordvoerder economie & 
financien, contactpersoon 
Weststellingwerf, Heerenveen,  
Skarsterlân 
 
r.vanmaurik@fryslan.nl 
06-10920756

Ömer Kaya 
woordvoerder sport & volks- 
gezondheid, planvorming &  
ruimtelijke ontwikkeling,   
contactpersoon Súdwest- 
Fryslân, Opsterland 
o.kaya@fryslan.nl 
06-15000997

Jouke van der Zee 
woordvoerder openbaar vervoer,  
recreatie&toerisme, contact- 
persoon Súdwest-Fryslân,  
Menaldumadeel, Franekeradeel 
 
jouke.vanderzee@fryslan.nl 
06-34910646

Ingrid Wagenaar 
wurdfierder Fryske taal & 
kultuer, contactpersoon Súd-
west-Fryslân, Gaasterlân-Sleat  
 
 
i.wagenaar@fryslan.nl 
06-29078089

Jornt Ozenga 
fractievoorzitter, woordvoerder 
bestuur & veiligheid, 
contactpersoon Dongeradeel,  
Kollumerland, Ferwerderadiel 
en Smallingerland 
j.ozenga@fryslan.nl 
06-17552910

Riek van der Vlugt 
woordvoerder landbouw en 
plattelandsonwikkling, 
contactpersoon Lemsterlân,  
Littenseradiel, Ooststellingwerf  
 
r.vandervlugt@fryslan.nl 
06-43181333


