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2013, wat een jaar!
Culturele Hoofdstad 2018, 300 miljoen extra in de Friese economie, eindelijk geld beschikbaar voor 
Thialf, wegen die nu op de schop gaan. Hoewel de economische crisis nog hevig woedde, werden er 
in de vergaderzaal van Provinciale Staten van Fryslân spijkers met koppen geslagen. Succes kent vele 
vaders maar onmiskenbaar is dat we trots zijn op de behaalde resultaten van afgelopen jaar. Met elf 
Statenzetels en twee Gedeputeerden zetten we een rood stempel op Fries provinciaal beleid.
 
In dit jaarverslag laten we in vogelvlucht zien wat we gedaan hebben het afgelopen jaar. We hebben er 
voor gekozen in het kort aan te geven wat we hebben bereikt van wat we in het ons  
verkiezingsprogramma hebben beloofd. Daarom worden de stukjes voorafgegaan aan een zin uit het 
verkiezingsprogramma, deze is scheef gedrukt. Verslagen van alle genomen besluiten, activiteiten en 
werkbezoeken vinden jullie op onze website. De thema’s waar we op in zetten zijn duidelijk: Werk, 
Mienskip en Duurzaamheid. Die klinken door in de genomen besluiten. Er gaan 190 jonge mensen aan 
het werk op een werkervaringsplaats, er is geld voor krediet aan noodlijdende maar wel levensvatbare 
MKB bedrijven, de verbouw van Thialf begint in 2014, we gaan de woningmarkt lostrekken door een 
subsidie te geven op investering in renovatie en het energiezuinig maken van woningen.  

We trekken de provincie in om op bezoek te gaan bij scholen, verkeersknelpunten, bedrijven en  
gemeenten. We luisteren goed naar wat de mensen vertellen, wat zijn hun wensen en wat zijn hun 
klachten. De klachten over pleegzorg bestaan al zo lang dat we daar nu eerst een goede inventarisatie 
van wilden hebben. Daarvoor is een klachtenmeldpunt ingesteld. We kunnen niet aan alles wat doen 
maar nemen de inbreng en klachten mee in onze besluitvorming. Dit jaarverslag is een weergave van 
2013, maar geen eindverslag van deze fractie. We gaan met onverminderd enthousiasme door. We 
wensen jullie veel leesplezier.

Met vriendelijke groet, 

Remco van Maurik, fractievoorzitter
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Het NUON-vermogen moet ook ingezet kunnen worden ter versterking van de maatschappelijke 
(sociale en culturele) opgaven.  
Met de verkoop van de NUON aandelen kwam er een smak geld op de rekening van de  
provincie Fryslân. Met deze zogenaamde Pake en Beppe gelden, moeten we behouden 
omgaan. Niet lukraak aan allerlei mooie plannen besteden, het geld moet ingezet worden voor 
een duurzame ontwikkeling in Fryslân. Door de crisis werd de roep om geld vrij te maken voor 
de regio steeds sterker. Op initiatief van de PvdA is bij de begroting voor 2014 besloten 300 
miljoen van het vermogen in te zetten om de vastzittende economie vlot te trekken. Het Col-
lege liet weten dat de Friese bevolking plannen kon indien voor besteding hiervan. Dit leverde 
een overdonderend aantal ideeën op. Het borrelt en bruist in Fryslân. Het programma voor de 
uitvoering hiervan kreeg de naam ‘Wurkje voor Fryslân’. 
• 100 afgestudeerden hebben een werkplek gekregen om ervaring op te doen. Het  
• bedrijfsleven en de jongeren zijn hiermee gebaat. 
• Er is direct geld vrij gemaakt om aan noodlijdende maar wel levensvatbare bedrijven in het  
• MKB, leningen te verstrekken. 
• Een fors bedrag is beschikbaar om te investeren in duurzaam en energiezuinig wonen. Het in 
• februari 2014 gestarte Woonoffensief is daar een voorbeeld van. 

Nuongelden besteden aan werk, werk, werk

Met een juichkreet die te horen moet zijn geweest in heel Fryslân, reageerde Jannewietske de 
Vries op de bekendmaking dat Leeuwarden de titel Culturele Hoofdstad 2018 mag voeren. Het is 
duwen en trekken geweest om iedereen achter dit idee te krijgen. Maar het resultaat mag er zijn. 
Leeuwarden liet Eindhoven en Maastricht achter zich. Dat dit gelukt is geeft Fryslân niet alleen 
een sociale en culturele impuls maar is ook economisch van groot belang. We gaan in 2018 de 
hele wereld laten zien waarom Leeuwarden en Fryslân het verdienen Culturele Hoofdstad 2018 te 
zijn. 

Kulturele Haadstêd van Europa worden biedt een geweldige kans aan Fryslân en de Friese cultuur. 
Kulturele Haadstêd



Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013

Werk, mienskip en duurzaamheid

“Niet blijven zeuren maar Thialf bouwen”, met die uitspraak zette de PvdA haar visie neer in de PS 
vergadering. Onder leiding van Hans Konst zijn er besluiten genomen die hebben geleid dat dit 
jaar de schop in de grond gaat voor de vernieuwbouw van Thialf. Ook al kwam er concurrentie, 
niets bracht ons van de wijs om in juni 2013 het besluit te nemen om Nieuw Thialf zo snel  
mogelijk te bouwen. En deze zomer gaat dat gebeuren.

De PvdA kiest voor een sobere en doelmatige oplossing voor Thialf. 

Wegen
Met de bestaande wegenplannen heeft Fryslân straks de hoofdwegenstructuur op orde.
De schop kan de grond in. Na jarenlange voorbereiding zijn veel wegenprojecten nu (bijna) in  
uitvoering. De Noordwesttangent is zelfs klaar en dat scheelt een hoop sluipverkeer. Met de  
uitvoering van de grote wegenprojecten zal het hoofdwegennet van Fryslân straks klaar zijn. Alleen 
de Rijksprojecten Joure en Harlingen moeten nog beginnen. Wat ons rest is een oplossing voor 
Lemmer en tal van kleine wegenprojecten die voor de verkeersveiligheid van belang zijn. Hoewel 
wegen er in de eerste plaats zijn om je te verplaatsen van A naar B geldt voor onze fractie dat  
leefbaarheid en verkeersveiligheid de belangrijkste uitgangspunten zijn bij verkeer en vervoer. 

Openbaar Vervoer
Het openbaar vervoer wordt vernieuwd waarbij spoorverbindingen de permanente ruggengraat van 
het OV-systeem vormen.  
Der is in soad te rêden op en om it spoar. De Steaten hawwe in beslút nommen oer de fierdere fer-
dûbbeling fan it spoar tusken Grins en Ljouwert en dêrtroch sille der mei yngong fan 2017  elk oere 
twa sneltreinen en twa stoptreinen tusken beide stêden ride. Ek de ferbining tusken Ljouwert en 
Zwolle wurdt stadichoan better. Al yn 2014 ride der oerdei trije treinen yn de oere, ien dêrfan mei 
in oerstap yn Meppel. De PvdA-fraksjes fan Grinjslân, Fryslân, Drinte en Oerisel hawwe meiïnoar in 
wichtige bydrage levere oan de lobby foar it oplossen fan it knipepunt Herfte. Djip yn 2013 leine 
it Kabinet en de provinsjes de noadige jildmiddels op it kleed. Yn 2020/2021 wurdt dan ek op dit 
trajekt in folweardige  tsjinstregeling (2x2) mooglik. De stoptreinen sille nei alle gedachten dan ek 
stasjon Werpsterhoeke oandwaan. Mei troch ús fraksje is in moasje ynstjinne en oannommen om 
dat stasjon sa gau mooglik te realisearjen.Ek de kommende tiid sil de fraksje prioriteit jaan oan it 
fierder bekoartsjen fan de reistiid fan de treinen fan Ljouwert nei de Rânestêd. Ek dan wer yn opar-
beidzjen mei de omlizzende provinsjes.

Kulturele Haadstêd

Nieuw Thialf
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Fryske taal en kultuer 
De Partij van de Arbeid wil de komende jaren een sterker accent leggen op wat bij Fryslân hoort, 
waarin wij authentiek zijn.  
In opstekker foar it Frysk wie de ´Wet Gebruik Friese Taal” dy’t yn juny troch de Twadde Keamer 
oannaam waard. It giet om ôfspraken dy’t makke wurde om de Fryske taal en kultuer te  
befoarderjen op it mêd fan ûnderwiis, media en kultuer. Dit foarmet in stevich fûnemint foar de  
fierdere ûntjouwing fan de Fryske taal en Kultuer. Tige te sprekken binne wy ek oer de nije  
yntegrale beliedsnota kultuer, taal en ûnderwiis “Grinzen oer” dy’t tal fan âlde nota’s ferfangt. 
Kultuer is fan belang as rânefoarwaarde foar beskaving en de opdracht dy’t wy hawwe om  
meiinoar kultuer yn stân te hâlden, te hoedzjen en te noedzjen. 

Onderwijs
De PvdA wil de komende jaren inzetten op de verbetering van de kwaliteit van het beroepsonderwijs, 
om er zo voor te zorgen dat de jongeren die op de arbeidsmarkt komen “klaar” zijn voor het Friese 
bedrijfsleven. 
Met het oprichten van Campus Het Bildt wordt het onderwijs en de arbeidsmarkt in de regio 
Noordwest Fryslân op elkaar afgestemd. In het Bildts campusproject werken scholen en bedrijven 
uit de gemeentes het Bildt, Menameradiel, Leeuwarderadeel en Ferwerderadiel intensief samen.  
De resultaten van de University Campus Fryslân (UCF) zijn erg positief. Er zijn 35 plekken voor 
onderzoekers (promovendi) gecreëerd, waarvan meer dan 20 al zijn ingevuld. Er is daarnaast  
geïnvesteerd in het realiseren van masterstudies in Leeuwarden. 
 
Jeugd- en Pleechsoarch
Zolang de overdracht aan gemeenten niet heeft plaatsgevonden zal de PvdA er op toezien dat het  
belang van het kind voorop blijft staan.  
Yn goede gearwurking mei ús PvdA riedsleden ha we it inisjatyf naam ta it “Pact van Joure”.  
Under dy namme binne der twa byienkomsten organisearre dêr ’t útlis jûn is oer it oerdragen fan 
soarchtaken nei gemeenten. Us prinsipe is dúdlik: ien gesin, ien plan, ien regisseur. Mei CDA, SP, 
en FNP hawwe we in inisjatyffoarstel yntsjinne foar it ynstellen fan in klachtenmeldpunt foar de 
Pleechsoarch. Dit meldpunt is oan’t 1 april 2014 berikber foar klachten fan pleechâlden, bern en 
foar minsken dy ‘t wurkje yn de Pleechsoarch.  
 
Natuur en landschap
Ons mooie landschap moet je kunnen beleven. Voor de PvdA geldt dat natuurgebieden robuust 
moeten zijn en ruimte geven aan de instandhouding van flora en fauna.  
Op oantrúnjen fan û.o. de PvdA krijt de provinsje Fryslân mear natuer as yn it earst foarsjoen wie. 
Yn 2013 binne troch it hjoeddeistige kabinet in part fan de besunigings fan Bleeker op de natuer 
werom draait. 
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Werk, mienskip en duurzaamheid

Greidefûgels en guozzen
Mei it hjoedeistige wurkplan Greidefûgels 2007-2013 slagget it net om de delgong fan it tal  
greidefûgels te stopjen. Wy moatte echt kieze foar robuustere greidefûgelkearngebieten, mei wer 
in goeie biotoop om de piken grut te bringen. Ein 2013 lei der nei fjouwer jier fan ûnderhânlings in 
lânlik guozzeakkoart. As PvdA fraksje wiene wy fan miening dat de foarlizzende feroardening op dat 
stuit it maksimaal helbere wie. Mar de Fryske LTO ôfdieling koe úteinlik net akkoard gean mei in  
oantal ûnwissichheden, en blaasde dit lânlik akkoart ôf. 

Werelderfgoed Wadden
Werelderfgoed Wadden is een uniek gebied. Wij willen er goed voor zorgen en ontwikkelingen moeten 
dan ook duurzaam zijn.  
In Sint-Jacobiparochie is op 27 september 2013 het eerste exemplaar van het nieuwe PvdA  
Waddenpuntenplan “Hoe houden wij de Wadden mooi en sterk” gepresenteerd. Wat de PvdA betreft 
moeten er niet vijf ministeries over het Waddengebied gaan, maar komt het beheer bij één partij te 
liggen. Het Puntenplan is om de visie op de ontwikkeling van het Waddengebied herkenbaar te  
kunnen uitstralen.    

Economie
Wij zijn er van overtuigd dat er nationaal en internationaal sturing nodig is om die economie minder 
kwetsbaar te maken.  
De PvdA Statenfractie is blij dat er in september eindelijk gestart kon worden met het Doefonds. Een 
lang gekoesterde wens van de PvdA Statenfractie waarmee de economische structuur van  
Fryslân wordt versterkt. Er is 8 miljoen euro beschikbaar voor kleine en middelgrote bedrijven.  
Daarmee kunnen de bedrijven hun ideeën uitvoeren voor innovatie, nieuwe markten aanboren of 
producten verder ontwikkelen. 
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Windmolens
Er komt een nieuw beleid voor windenergie. Dat gaat zo min mogelijk ten koste van het
Landschap.  
We staan voor de opgave om in 2050 fossielvrij te zijn. Maar hoe moet je dan energie winnen? 
Voor die vraag staat de huidige politiek. De PvdA wil geen kernenergie of schaliegas. Wij zetten in 
op schone energie. Voor onderzoek en innovatieve oplossingen is geld beschikbaar. Maar zolang 
daar nog aan wordt gewerkt moeten we inzetten op uitgewerkte methoden: zonne-energie en  
windenergie. De bewoners van Fryslân moeten de mogelijkheid krijgen mee te doen in de  
ontwikkeling op gebied van Duurzame energie. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor:  
Inwisseling van een solitaire molen voor een aandeel in een windmolenpark. Een  
energiecoöperatie oprichten om gezamenlijk aandelen te kopen. Of in overleg met bewoners naar 
een passende oplossing zoeken. 

Gemaal Lauwersoog
De PvdA Statenfractie is altijd voorstander geweest van goedkopere, natuurvriendelijke  
alternatieven t.b.v. het supergemaal in Lauwersoog. Een Statenmeerderheid heeft in de vorige  
periode besloten om een supergemaal te bouwen voor 180 miljoen euro bij Lauwersoog. Het 
huidige college vroeg ruimte om op zoek te gaan naar alternatieven. De PvdA gaf graag die ruimte 
aan Gedeputeerde Staten en wil daarbij dat het plan ‘ Holwerd aan Zee’ in de zoektocht naar  
alternatieven wordt meegenomen.

Terugkeer jongerendebatten
Op initiatief van de PvdA Statenfractie worden de voorrondes van het VARA-programma ‘Op weg 
naar het Lagerhuis’ weer in de Statenzaal van het Provinciehuis gehouden. Wij vinden dat ze daar 
ook horen. ‘Op weg naar het Lagerhuis’ en de debatten van het Fries Jeugdparlement worden nu 
weer in de Statenzaal gehouden. Verschillende Statenleden werkten mee aan de debatten.

Dit deden we ook in 2013
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Werk, mienskip en duurzaamheid

Nu we drie jaren onderweg zijn met hetzelfde team als waarmee we zijn begonnen, breekt het laat-
ste jaar van deze periode aan. We zullen oogsten wat we hebben gezaaid en langzaamaan zal zich 
dat vertalen naar een campagne. Voordat we het weten is het alweer verkiezingstijd en gaan we de 
straat op om deur aan deur te luisteren naar wat mensen te vertellen hebben, wat speelt er in hun 
buurt, wat zijn hun grootste zorgen. Met die inbreng gaan we wat doen, daar proberen we beleid 
op te maken. 

Maar naar mensen toe gaan, luisteren, een verhaal vertellen en daarvan leren doen wij niet eens in 
de vier jaar. Daarom zullen we ons net als voorgaande jaren minstens evenveel buiten het provin-
ciehuis begeven als daarbinnen. We bezoeken maatschappelijke organisaties, scholen, bedrijven en 
gaan in gesprek met onze eigen partijleden. Onze agenda’s staan al drie jaar bomvol en wij zijn dan 
ook graag overal. Ons fractiebureau weet de bezoeken prima in te plannen, maar het is fijn dat ze 
in verkiezingstijd hierbij ondersteuning krijgen van Diane Rienks. Diane volgt de opleiding  juridisch 
secretaresse en doet haar laatste stage bij ons op kantoor. 

De “PvdA foar Fryslân” werkbezoeken die ooit zijn opgezet door Anita Andriessen, starten weer 
in april. Statenleden, gedeputeerden en Friese Kamerleden gaan eens per maand een afdeling en 
bijbehorend maatschappelijk middenveld bezoeken. Zo  blijven we goed op de hoogte van wat er 
speelt. Want dat we met ons allen binnen de PvdA goed zijn in binden en verbindingen maken is 
een feit en daar ligt onze gezamenlijke kracht. Wij verheugen ons erop om dat ook komend jaar 
weer samen met jullie in Fryslân te doen. 

Wanda Ottens

Van de secretaris
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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 financiën & 
milieu. Contactpersoon  
Leeuwarden en Harlingen. 
 
 
h.janssen@fryslan.nl 
06-53749515

Wanda Ottens 
Woordvoerder water & 
duurzaamheid. 
Contactpersoon Heerenveen 
en Weststellingwerf. 
 
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 
- Samenwerkingsagenda 

Leeuwarden

Gedeputeerden

Jannewietske de Vries
j.a.devries@fryslan.nl
T 058 - 2925469
- Financiën
- Taal, cultuur en onderwijs
- Culturele Hoofdstad 2018
- Monumentenzorg,  

cultuurhistorie en  
archeologie

- Recreatie en Toerisme,  
Friese Meren

- Gebiedsgedeputeerde 
Zuidwest Fryslân
- Voorzitter NPLD

Tjerk Voigt 
Woordvoerder wonen,  
platteland en Wadden. 
Contactpersoon  
Leeuwarden, Wadden en 
Smallingerland. 
t.voigt@fryslan.nl 
06-22148389

Remco van Maurik 
Fractievoorzitter 
woordvoerder bestuur & 
veiligheid. Contactpersoon 
Weststellingwerf, Heerenveen, 
De Friese Meren. 
r.vanmaurik@fryslan.nl 
06-10920756

Ömer Kaya 
Woordvoerder sport &  
volksgezondheid.  
Contactpersoon Súdwest- 
Fryslân, Opsterland. 
 
o.kaya@fryslan.nl 
06-15000997

Jouke van der Zee 
Woordvoerder openbaar  
vervoer, farwegen en  
bestjoerskrêft. Contactpersoon 
Menaldumadeel en  
Franekeradeel. 
jouke.vanderzee@fryslan.nl 
06-34910646

Ingrid Wagenaar 
Wurdfierder fryske taal & 
kultuer. Contactpersoon  
Súdwest-Fryslân. 
 
 
i.wagenaar@fryslan.nl 
06-29078089

Jornt Ozenga 
Woordvoerder economie, 
recreatie en toerisme. 
Contactpersoon Dongeradeel,  
Kollumerland, Ferwerderadiel 
en Smallingerland. 
j.ozenga@fryslan.nl 
06-17552910

Riek van der Vlugt 
Woordvoerder landbouw en 
plattelandsonwikkeling. 
Contactpersoon Lemsterlân,  
Littenseradiel, Ooststellingwerf.  
 
r.vandervlugt@fryslan.nl 
06-43181333


