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maken er een internationaal feest van, met 
een enorme economische uitstraling.”
 “De positiviteit en openheid die de PvdA 
uitstraalt zetten we door. Als fractie waren we 
een eenheid. We voerden pittige inhoudelij-
ke discussies, maar kwamen er altijd samen 
uit. Ik ben als voorzitter trots op de fractie en 
wat we samen hebben behaald. Wat de Sta-
tenleden op hun eigen portefeuille allemaal 
hebben gedaan, vertellen ze hierna zelf.” 

“Handjes aan het werk en oog voor de zwakkeren”
Vier jaar lang het maximale uit de mogelijkheden halen

“We hebben gedaan 
wat we hebben beloofd”

veel meer gebeurd. Zo is, bijvoorbeeld, de 
hoeveelheid zonne-energie verdriedubbeld. 
Verder hebben we ons sterk gemaakt voor 
Wetsus en blue energy. En we stimuleren 
energiebesparing, mede omdat dit leidt tot 
lagere woonlasten wat goed is voor mensen 
met een kleine beurs.”
 “IJs, schaatsen en Thialf horen bij Frys-
lân. Er komt in Heerenveen een vernieuwde 
ijshal. Het heeft wat ophef veroorzaakt, maar 
Thialf wordt verbouwd en behoudt zijn top-

sportstatus. En ook Leeuwarden krijgt een 
ijshal met een vierhonderdmeterbaan. Een 
fantastisch resultaat.”
 “In jezelf geloven is belangrijk. Leeu-
warden-Fryslân als culturele hoofdstad van 
Europa heeft dat bewezen. We zetten de 
vensters naar de toekomst open en nodigen 
iedereen uit om te zien hoe mooi Fryslân is. 
Onze taal, landschap en cultuur maken ons 
uniek. Van ons ‘cultureel hoofddorp’ De Hoe-
ve tot Leeuwarden als hoofdstad, iedereen 
heeft wat te laten zien. De mienskip leeft. We 

“We hebben veel gedaan, veel mensen ge-
sproken en ondanks de harde economische 
tegenwind hebben we gedaan wat we heb-
ben beloofd. Met ‘Wurkje foar Fryslân’ deden 
we er zelfs een schepje bovenop. We kruipen 
langzaam uit het dal, maar we weten dat niet 
iedereen dat voelt en ziet. Op ‘Wurkje foar 
Fryslân’ zijn we ‘grutsk’, omdat er in Fryslân 
niet eerder zo’n omvangrijk economisch pro-
gramma tot stand is gekomen. Het creëren 
van banen en het versterken van de econo-
mische structuur gaan daarbij hand in hand.”
 “Tegelijk heeft de provincie de jeugdzorg 
overgedragen aan de gemeenten. We vinden 
als PvdA dat we de zorg dicht bij de men-
sen moeten organiseren. De gemeente kan 
dit het beste ‘integraal’ organiseren. Maar 
niemand mag tussen wal en schip raken. We 
vinden daarom als PvdA en als Statenleden 
dat mensen altijd een beroep op de provincie 
mogen doen als dat nodig is.”
 “Wat duurzaamheid betreft heeft de focus 
te veel gelegen op de vraag waar windmo-
lens moeten staan. Er is de afgelopen jaren 
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“Een economische crisis los je niet in vier jaar op”
FINANCIËN & MILIEU: SPAARPOT INGEZET VOOR TOEKOMST FRYSLÂN

HETTY JANSSEN

“We delen het niet uit in euro’s, maar we 
geven het geld van de Nuon-aandelen terug 
aan de bevolking. We doen er dingen mee 
die de Friese economie nodig heeft. In Frys-
lân hebben we veel last van de recessie, de 
werkgelegenheid is afgenomen. We hebben 
ons als PvdA daarom met ‘Talint foar Fryslân’ 
sterk gemaakt voor werkgelegenheid voor 
jongeren en met ‘Ondernemersimpuls Frys-
lân’ voor het mkb.”
 “Het is belangrijk dat we het geld niet op-
maken, maar dat we het terugverdienen. Een 
economische crisis los je niet in vier jaar op. 
Ook voor de komende jaren willen we geld 
hebben om door te gaan. De bal moet blijven 
rollen. Goed werk is heel belangrijk. We moe-
ten ons niet alleen op dienstverlening richten, 
maar ook op de maak-industrie, vernieuwing 
in de landbouw en technologie. Een goede 
infrastructuur voor dataverkeer is hierbij on-
gelofelijk belangrijk. Zonder internet kun je 
tegenwoordig niet werken en ondernemen.”

“Als mensen zich zorgen maken, ‘zeuren’ 
ze per definitie terecht. Daar moet je goed 
naar luisteren, maar niet altijd in meegaan. 
Bij de reststoffenenergiecentrale in Harlin-
gen hebben we, bijvoorbeeld, de focus op 
luchtkwaliteit gelegd. Het is namelijk een be-
langrijke, vernieuwende bron van duurzame 
energie. Het is recycling in optima forma. Dat 
vergeten we allemaal, maar dat is echt zo. 
En daarom zijn we, tegen de verdrukking in, 
achter de centrale gaan staan.”
 “Ophef is zeker niet het doel van de po-
litiek. Maar met milieuzaken zie je dat Den 
Haag de neiging heeft om dingen makkelijker 
over de schutting van de regio te gooien. Dat 
zie je met gasboringen, de opslag van kern-
afval en ook bij zoutwinning. Dat moeten we 
niet willen. Ik begrijp wel dat het een boost 
is voor onze economie, maar niet de juiste 
boost. We willen hier geen Groningse toe-
standen.”

“Mensen denken dat het over asfalt gaat”
VERKEER & VERVOER: VEILIGHEID BLIJFT HET ALLERGROOTSTE BELANG

HENNI VAN ASTEN

“De grote wegenbesluiten, zoals De Centrale 
As en de N381, zijn eigenlijk allemaal in de 
vorige periode genomen. In de afgelopen ja-
ren hebben we de nadruk veel meer gelegd 
op kleine projecten in het kader van de ver-
keersveiligheid. De zwakste verkeersdeelne-
mer loopt altijd het meeste risico. Dit zijn fiet-
sers, wandelaars, rollators, scootmobielen, 
noem maar op. Daar is het ons om te doen. 
We moeten kijken waar de verkeersveiligheid 
onder druk staat.”
 “Daarom hebben we ook bijgedragen aan 
het op de kaart zetten van kleine verkeerson-
veilige situaties. Voorbeelden zijn de over-
steek bij de Mr. J.B. Kanschool in Jubbega 
en de verkeerstunnel bij Hurdegaryp, maar 
ook onze aandacht voor het project ‘Kansen 
in Kernen’. Dorpen die langs De Centrale As 
liggen krijgen door dit project hun ‘hart’ te-
rug. De huidige wegen door de dorpen zullen 
weer de functie van dorpsstraat krijgen.”
 “Het doel van De Centrale As is ook om, 

naast de bereikbaarheid, de verkeersveilig-
heid en leefbaarheid in Noordoost Fryslân 
te verhogen. Het noordoosten is twee keer 
zo onveilig als de rest van Fryslân. Als je de 
weg alleen zou aanleggen om de economie 
te stimuleren, kun je de miljoenen beter er-
gens  anders aan besteden. Mensen denken 
dat het over asfalt gaat. Maar het gaat over 
mensen, die infrastructuur gebruiken voor 
werk, school en vrije tijd.”
 “Het gaat om leefbaarheid. Juist in de 
krimpgebieden moeten jong en oud grotere 
afstanden afleggen om voorzieningen te be-
reiken. Het is daarom ook zo jammer dat het 
niet gelukt is om de beschikbare 15 miljoen 
uit een PvdA-amendement aan nieuwe vor-
men van openbaar vervoer op het platteland 
te besteden. Er rijdt daar van alles rond, van 
busjes van de voetbalclub tot de apotheker, 
de naschoolse opvang en de ouderenzorg. 
Stem dat op elkaar af.”

“Baas blijven op eigen erf”
RUIMTE & WONEN: INSPRAAK IS EN BLIJFT BELANGRIJK 

TJERK VOIGT

“Een forse stap maken in onze duurzame am-
bitie en veel ‘eigen’ schone energie opwekken. 
Dat is wat we de afgelopen coalitieperiode 
hebben bereikt. We zijn daarom ook blij dat 
Fryslân het initiatief heeft genomen om eerst 
zélf te kijken naar het invullen van de wind-
doelstelling. We zijn baas op eigen erf geble-
ven. We zijn tevreden over het besluit. We re-
aliseren windenergie, we houden dorpsmolens 
in stand en gaan een flink aantal windmolens 
die overlast veroorzaken opruimen.”
 “Niet-in-mijn-achtertuin-discussies zijn al-
tijd stevig. En ondanks dat het evenwicht af 
en toe zoek was, blijft inspraak heel belangrijk. 
Mensen moeten intensief en vanaf het begin 
betrokken worden bij besluiten. Dat kan nog 
beter. We beslissen met elkaar hoe we samen 
leven. We ontvangen daarom ook veel jonge-
ren op het provinciehuis voor gastlessen en 

spelen over politiek en democratie. Dankzij 
de PvdA heeft de provincie vorig jaar voor het 
eerst meegedaan aan de ‘Dag van de Demo-
cratie’. De inspraakavonden over de ‘wind’ zijn 
een voorbeeld voor andere onderwerpen.”
 “We hebben veel meer gedaan dan alleen 
de ‘wind’. Dankzij de PvdA is er de afgelopen 
periode fors geïnvesteerd in goed en betaal-
baar wonen voor iedereen. En het gaat beter 
met de woningmarkt. Ook hebben we veel 
aandacht besteed aan de kwaliteit van ruim-
te en het aanpakken van verrommeling van 
het landschap. Zo hebben we als enige partij 
een visie op het Waddenbeleid en hebben we 
aandacht voor het besteden van het Wadden-
fonds. En via de streekagenda’s investeren we 
in de aantrekkelijkheid van dorpen en wijken. 
Kortom, we kunnen trots zijn op wat we bereikt 
hebben.”

▲Duurzaam en betaalbaar wonen voor iedereen staat centraal in het woonplan dat partijleider Diederik Samson eind februari op het 
Toekomstfestival in Leeuwarden in ontvangst nam. FOTO: PVDA FRYSLÂN

◄ Door ‘Talint foar Fryslân 2’ kunnen opnieuw 100 pas 
afgestudeerden werkervaring opdoen. FOTO: HETTY JANSSEN

►Kindertekeningen waarschuwen bij Mr. J.B. Kanschool 
voor onveilige oversteeksituatie. FOTO: PVDA FRYSLÂN 
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“Er is écht werk gecreëerd ondanks crisis”
ECONOMIE & TOERISME: ONDERNEMERS WETEN WAT ZE DOEN

JORNT OZENGA

“Het waren niet de makkelijkste jaren voor 
de Friese economie. Je kunt niet alles over 
één kam scheren, maar vooral het mkb en 
de industrie hebben zwaar te lijden onder de 
crisis. Door goede melkprijzen heeft de land-
bouw het nog redelijk gedaan. Maar over het 
algemeen heeft de economie het zwaar te 
verduren gehad.”
 “Ondanks de crisis hebben we als PvdA 

enorm geïnvesteerd. We hebben, in tegen-
stelling tot de rest van Nederland, veel geld 
in de economie gestopt. Met het Nuon-ver-
mogen is écht werk gecreëerd. Er is ingezet 
op innovatie omdat het nieuwe werkgelegen-
heid creëert.”
 “We ondersteunen kleine ondernemers 
met het Doefonds. En ook de inzet op duur-
zaamheid levert werk op, zoals het isoleren 
van woningen en plaatsen van duurzame 
verlichting.”

“Met minder toeristen die minder besteden, 
is het ook zwaar weer voor recreatie en toe-
risme in Fryslân. Toch hebben we een goede 
basis van fietspaden, waterwegen en Wi-Fi 
neergelegd. We kwamen tot het inzicht dat 
het gaat om de ondernemers en samenwer-
ken. Ze moeten elkaar de bal toespelen. 
‘Merk Fryslân’ is hier hét podium voor. Het 
moet Fryslân in de markt zetten en de bele-
ving van werken, wonen, studeren en recre-
eren promoten.”

“Aandacht voor gezond Fryslân mag niet verslappen”
SPORT & VOLKSGEZONDHEID: INVESTEREN IN TALENT EN ONTWIKKELINGEN 

JOY KISOENPERSAD

“Als je het over sport in Fryslân hebt, zeg 
je Thialf in Heerenveen. We hebben er hele 
discussies over gevoerd. En in de pers is het  
ook breed uitgemeten. Maar het is dankzij de 
PvdA dat Thialf vernieuwd wordt. It giet oan.  
Een andere hoogtepunt van het afgelopen 
jaar is de Elfstedenhal in Leeuwarden. Dat 
wordt, wat bouwen betreft, de snelste ijsbaan 
van de wereld. De hal is in juni al klaar. Zo 

investeren we niet alleen in sporttalent, maar 
ook in breedtesport.” 
 “De uitdaging is om nieuwe dingen aan te 
pakken terwijl een heleboel al is uitgezet en 
besloten. Het weerhield ons er niet van om te 
onderzoeken hoe we sport weer kunnen kop-
pelen aan volksgezondheid en het onderwijs. 
Met ‘Sport Fryslân’ is, bijvoorbeeld, gekeken 
naar sportprogramma’s en gezonder voedsel 
in de kantines van Friese ROC’s.”
 “De sport en volksgezondheid in Fryslân 

behoren tot de top van ons land. Dit niveau 
moeten we vasthouden. We hebben ons als 
PvdA de afgelopen jaren hard gemaakt voor 
het ‘Centrum voor Topsport en Onderwijs’. 
Maar de kansen liggen bij volksgezondheid. 
Mensen worden gelukkig steeds ouder, maar 
de aandacht mag niet verslappen. We moe-
ten programma’s blijven ontwikkelen op het 
gebied van beweging, mobiliteit, vereenza-
ming en voeding.”

▲‘IIs foar Fryslân’ gaat van start met het slaan van de eerste paal voor de Elfstedenhal (r) en het begin van de vernieuwbouw van Thialf. FOTO’S: GERRIT DE BOER & PVDA FRYSLÂN

▲Cees Buisman (m) en Pier Vellinga spraken over water, duurzaamheid en 
innovatie bij de bijeenkomst ‘Better yn Wetter’ in Lemmer. FOTO: PVDA FRYSLÂN

▲Bij het overhandigen van het bidbook van het dorp De Hoeve (Weststellingwerf) als ‘Cultureel Hoofddorp 2018’ 
presenteert Jannewietske de Vries zich als ambassadeur. FOTO: PVDA FRYSLÂN

“De Nieuwe Afsluitdijk is heel bijzonder”
WATER & DUURZAAMHEID: KIEZEN VOOR DE TOEKOMST

WANDA OTTENS

“Fryslân is een waterland. Maar water is veel 
omvattend. Je hebt te maken met heel veel 
organisaties en langlopende plannen. Het 
nieuwe Friese waterhuishoudingsplan, dat 
gaat over drinkwater, schoon water en zuinig 
omgaan met water, moet bijvoorbeeld op 1 
januari 2016 klaar zijn. De input die we hier-
voor nodig hebben komt vanuit onze eigen 
achterban en daarom organiseren we water-
dagen als ‘Better yn Wetter’.” 
 “Voor een waterrijke provincie als Fryslân 
biedt water tegelijkertijd een grote kans op 
het gebied van duurzaamheid. Blue energy 
uit zoet en zout water en getijdenenergie is 
magnifiek. Het project ‘De Nieuwe Afsluitdijk’, 
waar dit onderdeel van uitmaakt, is iets heel 

bijzonders. We stimuleren het enorm, maar 
tempo maken is absoluut een winstpunt. Het 
kan sneller en beter.”
 “Het nut en de noodzaak van duurzame 
energie is groot. Onze kinderen en kleinkin-
deren mogen we niet opzadelen met gas uit 
Rusland, kernenergie en uitgeputte energie-
bronnen. Als PvdA zetten we ons daarom in 
voor windenergie, zonne-energie, aardwarm-
te, getijdenenergie en blue energy. Sommige 

staan nog in de kinderschoenen, anderen 
zijn al heel groot, maar ze helpen allemaal.” 
 “We hebben het doel om in 2050 fossiel-
vrij te zijn. Gelukkig is Fryslân al heel duur-
zaam bezig. Ik heb er ook alle vertrouwen in 
dat we het doel behalen. Zo zijn we een fonds 
voor schone energie gestart om dorpen en 
wijken duurzaam te maken met bijvoorbeeld 
zonnepanelen. Maar je moet bezig blijven. 
Innovaties moeten bruisen in Fryslân.”

“Gelukkig is  
Fryslân al heel 

duurzaam bezig”

“Friezen moatte grutsker 
wêze op it Frysk”

FRYSKE TAAL & KULTUER: FINSTERS IEPEN

INGRID WAGENAAR

“Taal ferbynt. Kear op kear hawwe wy dêrom 
mei ús deputearren soarge dat der foarstellen 
kamen om it Frysk te befoarderjen. It ôfrûne 
jier hawwe wy der bygelyks meardere kearen 
op oan stien dat der in nije staveringshifker 
foar it Frysk komme soe. No’t wy begjin de-
simber ynstimd hawwe mei de nije stavering, 
kin de Fryske Akademy yn ‘no time’ de stave-
ringshifker meitsje.”
 “Kwa gefoel stiet de memmetaal it ticht-
ste by. Yn tiden fan need kinst der op werom 
gripe. Dat seagen wy ôfrûne jier by de meld-

keamer yn Drachten. As minsken yn panyk 
112 belje, falle se werom op harren earste 
taal. It Frysk wurdt folle mear brûkt, ek troch 
de jongerein. Ferlike mei tsien jier ferlyn is 
Fryslân hiel Frysk. Mar op it mêd fan it Frysk 
yn it ûnderwiis moat it net ôfhingje fan ‘juffer 
De Jong’ dy’t der sa’n nocht oan hat. Friezen 
moatte grutsker wêze op harren taal.”
 “Wy binne in hiel beskieden folkje. Mar 

mei Kulturele Haadstêd wurde wy min of 
mear twongen om de finsters iepen te set-
ten. It prikkelet minsken om oer de grinzen te 
sjen. Wy gunne it Fryslân. It is in komplimint. 
Dat jildt ek foar Omrop Fryslân. De provinsje 
moat net te skiterich wêze. As it Ryk net oer 
de brêge komt, moatte wy de rêch rjocht hâl-
de en as Friezen stean foar ús omrop.”

Statenfractie Fryslân
Steatefraksje Fryslân
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“Fractieondersteuners 
verzetten bergen werk”

VAN DE SECRETARIS

WANDA OTTENS

“We hebben weer een  
leerwerkplek beschikbaar”

“Ze worden niet altijd genoemd en staan vaak 
op de achtergrond, maar het team van frac-
tieondersteuners mag wel eens in het zon-
netje gezet worden. Ze zijn altijd bereikbaar 
voor advies en verzetten bergen werk, of het 
nu op zondagmorgen of op woensdagavond 
23.00 uur is, ze zijn er voor ons en helpen 
ons. Tineke Hemminga stuurt het fractiebu-
reau aan en blijft dit, ook na het bereiken van 
haar pensioengerechtigde leeftijd in 2015, 
nog een tijd voor ons doen. Wytse Pyt de 
Jager nam in april 2014 ontslag en heeft een 
eigen communicatiebureau opgericht. Niels 

de Vries werd onze nieuwe communicatiead-
viseur die ons gevraagd en ongevraagd van 
advies voorziet en als creatieveling zijn werk 
erg goed doet. Roeleke Seinstra nam in ok-
tober afscheid omdat ze een prachtige baan 
op het ministerie van Buitenlandse Zaken 
in Den Haag kreeg aangeboden en in haar 
plaats kwam Jop Hellegers uit Den Haag 
over. Jop is een PvdA-er in hart en nieren en 
met hem hebben we een goede enthousiaste 
beleidsmedewerker in huis gehaald die van 
alle markten thuis is. Diane Rienks, is begon-
nen als stagiaire en heeft bijna een jaar bij 
ons heeft gewerkt, inmiddels is ze in dienst 
bij de griffie waardoor wij weer een leerwerk-
plek beschikbaar hebben. Zegt dit voort! En 
natuurlijk vergeten we Rienk de Jong niet, 
een veelzijdige kracht die wegens ziekte tij-
delijk niet werkt.”

▼Douwe Hoogland sprak tijdens de drukbezocht manifestatie voor behoud van De Sionberg de betogers toe over 
het belang van bereikbare zorg en een toekomstbestendig ziekenhuis in Dokkum. FOTO: PVDA FRYSLÂN

“Bern yn’e knipe? Yngripe binnen in wike”
SOSJAAL BELIED & SOARCH: JEUGDSOARCH EN MIENSKIPLIKE ORGANISAASJES

DOUWE HOOGLAND

“Krityk oer de oerdracht fan de jeugdsoarch 
komt by gemeenten wei dy ’t it noch net foa-
rinoar hawwe. It is net sa dat it ferline wike 
ôfkundige is. Oaren binne der al jierren mei 
dwaande. En natuerlik wurde der fouten mak-
ke. Mar at der bern yn ’e knipe komme, dan 
moatte wy der foar stean en yngripe. Binnen 
in wike tiid moat soks klear wêze.“
 “Wêrom ’t wy de jeugdsoarch en maat-
skiplike taken oerdrage is om ’t gemeenten 
better ynsicht hawwe yn de sitewaasje fan 
ynwenners. Se kinne makliker oan de soarch 
foldwaan. Sa falle minder minsken bûten de 
boat. It is dêrom ek wol begryplik dat de iene 
positiver is as de oare. Je moarrelje dochs 
oan in stikje sekerheid.”
 “Dy sekerheid moatte wy op ien of oare 
manier garandearje. Mar der sit ek in stikje 
eigen ferantwurdlikheid en kreativiteit by. 
Wy hawwe der, as PvdA, genôch enerzjy yn 
stutsen om it goed plak fine te litten. Wy ha 
faak mei minsken dy’t soarch krije en de or-
ganisaasjes om de tafel sitten. Sa krigen wy 
in goed byld fan hoe ’t it derfoar stiet.”

“It ferskil tusken de jeugdsoarch en de orga-
nisaasjes is dat it by de earste écht draait om 
de bern. Dêr leit de klam. By de oare oer-
dracht giet it derom dat in ûnderwerp, bygely-
ks diskriminaasje, lokaal op de aginda bliuwt 
en dat de belangebehertiging ûnôfhinklik 
bart. Wa ’t it dan úteinlik útfiert makket net 
safolle út.”
 “En stel dat ûnderdielen dy’t wy no oer 
dogge nei gemeenten net goed nei foaren 
komme. Dan moatte wy as provinsje yngripe. 
Wy neame dat “lokaal, tenzij”. Mar wy moat-
te no wol trochpakke, 2015 is it jier fan de 
transysje. It is belangryk dat de jeugdsoarch 
tichtby de minsken stiet.”
 “Dat jildt ek foar ‘gewoane’ soarch. Dê-
rom is it ek gjin opsje om De Sionberg út 
Noardeast Fryslân te heljen. Wy hawwe 
petearen hân mei medysk spesjalisten en in 
moasje yntsjinne. No is it oan de nije eigners 
om takomstbestindige plannen út te fieren. 
Wy sille tafersjoch hâlde en probearje om ek 
hjir de soarch tichtby te hâlden.”

▲ Om de schade van de muizenplaag in Súdwest-Fryslân te bekijken bij boer Reijenga in Idzega, werden de laarzen aangetrokken. FOTO: PVDA FRYSLÂN

►Elektrificatie van de spoorlijnen is schoner, zuiniger, 
sneller en stiller dan dieseltreinen. FOTO: ROEL HEMKES

“Boeren en natoer moatte tegearre oparbeidzje”
NATOER & LÂNBOU: BEHEAR YN EIGEN HANNEN HÂLDEN

RIEK VAN DER VLUGT

“Treinferbinings is in saak fan de lange azem”
IEPENBIER FERFIER & FARWEGEN: SYKJE NEI OPLOSSINGEN FOAR LESTIGE KWESTJES

JOUKE VAN DER ZEE

“Mei it iepenbier ferfier hawwe wy foaral be-
socht om it ferfier yn it lanlik gebiet better 
fan de grûn te krijen. Dat wie in hiele syk-
tocht. Der binne gjin maklike oplossingen. Yn 
Seelân wurkje provinsje en gemeenten gear 
en stimme se fraach en oanbod op elkoar 
ôf. Se kombinearje it doelgroepenferfier fan 
gemeenten, de bekende buskes, mei opstap-
pers en belbussen. Wy moatte dêr yn Fryslân 
ek op ta. It Siuwske model is de oplossing.” 
 “De treinferbinings yn it noarden en mei 
de Rânestêd wiene ek in item. Om oan te 
toanen hoe krykkrakkerich it is bin ’k fan 
Snits mei de trein nei Amsterdam gien en mei 
de bus werom. Op ’e weromreis bist minder 
tiid kwyt. We ha tamboerearre en lobbyd om 
it knooppunt Herfte, ten noarden fan Zwolle, 

“Te min ljippen, te folle guozzen. It giet ús by 
natoer om kwaliteit, net kwantiteit. Wy haw-
we dêrom as PvdA der bot op oanstien om it 
behear yn eigen hannen te hâlden. Wy moat-
te der sels foar ynstean, net it Ryk. Oandacht 
moat der wêze foar it ‘Natoernetwurk Neder-
lân’. Mei dizze ekologyske haadstruktuer en 
de ‘Robúste Wiete As’ wolle wy in oanien 
sletten netwurk fan natoer kreëarje. Gjin los-
se postsegels mear.”

“Kansen lizze der genôch op it mêd fan lân-
bou en natoer. Dochs binne der hielty mear 
keunstgrepen nedich om de natoer tsjin de 
lânbou te beskermjen. Wy stimulearje duor-
sume feehâlderij en biologyske lânbou en wy 
hâlde dêrby oandacht foar de boaiemsûnens. 
Mei sukses sette wy ús yn om genetysk mo-
difisearre gewaaksen, nije yntinsive feehâl-
derij en it boaiem-ûntsmettingsmiddel ‘me-
tam-natrium’ tsjin te gean.”

“As Fryslân binne wy grut yn agrarysk na-
toerbehear. No ferienings yn kollektiven ôf-
spraken meitsje, kin it behear effektiver. Foar 
kollektyf agrarysk natoerbehear, wêrûnder it 
behear fan greidefûgels en guozzen, lizze 
der kânsen yn it kader fan ‘grienblauwe tsjin-
sten’. Dêr is elkenien by nedich, ek boeren. 
Wy moatte elkoar wat gunne, tegearre opar-
beidzje en neigean wat goed is foar Fryslân.”

op te lossen en wy ha oantrune op in twadde 
sneltrein nei Grins en Ljouwert. Der sit skot 
yn, allinnich is it in saak fan de lange azem.”
 “In oar moai ferhaal is dat de lytsere ka-
nalen en gruttere fearten mei in soad toeris-
tysk ferkear ûnder it behear fan de provinsje 

en net dy fan it wetterskip kommen binne. Hjir 
falle stikjes fan de alvestêderoute ûnder, mar 
ek de Turfroute en it Polderhaadkanaal. Wy 
binne as provinsje in gruttere farwegenbe-
hearder wurden. Sa kinne wy it ek ôfstimme 
op eigen rekreative toeristyske ynitiativen.”

Statenfractie Fryslân
Steatefraksje Fryslân
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CONTACTGEGEVENS

Statenleden

HETTY 
JANSSEN

DOUWE 
HOOGLAND

HENNI 
VAN ASTEN

REMCO 
VAN MAURIK

JOY 
KISOENPERSAD

Gedeputeerden
JANNEWIETSKE 
DE VRIES

HANS KONST

TJERK VOIGT

WANDA OTTENS JORNT OZENGA RIEK 
VAN DER VLUGT

JOUKE 
VAN DER ZEE

INGRID 
WAGENAAR

d.hoogland@fryslan.nl
(06) 205 331 78

r.vanmaurik@fryslan.nl
(06) 109 207 56

t.voigt@fryslan.nl
(06) 221 483 89

h.janssen@fryslan.nl
(06) 537 495 15

j.kisoenpersad@fryslan.nl
(06) 535 941 10

h.vanasten@fryslan.nl
(06) 401 528 41

r.vandervlugt@fryslan.nl
(06) 431 813 33

j.ozenga@fryslan.nl
(06) 175 529 10

w.ottens@fryslan.nl
(06) 243 001 84

i.wagenaar@fryslan.nl
(06) 290 780 89

jouke.vanderzee@fryslan.nl
(06) 349 106 46

j.a.devries@fryslan.nl
(058) 29 25 469

h.konst@fryslan.nl
(058) 29 25 765

Fractievoorzitter | Woordvoerder Bestuur & Organisatie 
Contactpersoon Weststellingwerf, Heerenveen & De Friese Meren

Vicefractievoorzitter | Woordvoerder Ruimte, Wonen & Platteland 
Contactpersoon Leeuwarden, Smallingerland & Wadden

Woordvoerder Verkeer & Vervoer 
Contactpersoon Dongeradeel, Dantumadiel & Achtkarspelen

Woordvoerder Sociaal Beleid & Jeugdzorg 
Contactpersoon Tytsjerksteradiel, Leeuwarderadeel & Het Bildt

Woordvoerder Financiën & Milieu 
Contactpersoon Leeuwarden & Harlingen

Woordvoerder Onderwijs, Sport & Volksgezondheid 
Contactpersoon Súdwest-Fryslân & Opsterland

Woordvoerder Water & Duurzaamheid 
Contactpersoon Heerenveen & Weststellingwerf

Woordvoerder Economie, Recreatie & Toerisme 
Contactpersoon Dongeradeel, Kollumerland, Ferwerderadiel & Smallingerland

Woordvoerder Landbouw & Plattelandsontwikkeling 
Contactpersoon Lemsterlân, Littenseradiel & Ooststellingwerf

Wurdfierder Fryske Taal & Kultuer 
Contactpersoon Súdwest-Fryslân

Woordvoerder OV, Vaarwegen & Bestuurskracht Gemeenten 
Contactpersoon Menaldumadeel & Franekeradiel

Financiën & NUON | Taal, media, letteren & cultuur | Kennis & 
onderwijs | Monumentenzorg, cultuurhistorie & archeologie | 
Recreatie & toerisme, Friese Meren | Kulturele Haadstêd 2018 | 
Regiomarketing | Kennis & Informatienetwerk Fryslân |  
Coördinerend gedeputeerde ‘Wurkje foar Fryslân’
 

Gebiedsgedeputeerde Zuidwest-Fryslân

Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en kwaliteit woonomgeving | 
Krimp | Economie (o.a. bestuurlijke kaders algemeen economisch 
beleid, uitvoering sociaal-economisch beleid, arbeidsmarktbeleid, 
MKB, industrie, diensten en duurzame energie)

 

Gebiedsgedeputeerde Noordwest-Fryslân

Fractiebureau
Partij van de Arbeid 

Statenfractie Fryslân

Tweebaksmarkt 52 
8911 KZ Leeuwarden 

 
(058) 29 25 799

pvda@fryslan.nl
wwww.pvdafryslan.nl 

twitter.com/pvdafryslan
facebook.com/pvdafryslan

youtube.com/pvdafryslanofficial

www.pvdafryslan.nl
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